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I. — GEÇEN Tl 

•Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Necip 
Mirkelamoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
526 ncı maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
kanun teklifini geri aldığına dair önergesi 
okundu ve teklifin geriverildiği bildirildi. 

Ankara' Milletvekili Sakıp Hiçerimiz'in, 
1327 sayılı Kanuna bir madde ilâvesine dair 
kanun teklifinin, İçtüzüğün 36 ncı maddesine 
göre, Genel Kurul gündemine alınmasına dair 
önergesi reddolundu. 

Çalışma Komisyonu Başkanlığının, Denizli 
Milletvekili Hasan Karkmazcan ve 7 arkadaşı. 
nın, 506 sayılı Sigortalar Kanununa ek bir mad
de eklenmesine dair kanun teklifinin^ aynı ko
nudaki kanun tekliflerini görüşmek üzere ku„ 
rulan Geçici Komisyona havale edilmesine dair 
tezkeresi kabul olundu. 

Çalışma Bakanı Atilâ Sav'ın, İş kanunu ta
sarısının tetkik edilerek Hükümet görüşünün 
tesbit edilebilmesi için 15 günlük mehil veril
mesine dair önergesi, yapılan görüşmelerden 
sonra, kabul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Teknik 

..».—»>#. 

ANAK ÖZETİ 

ve Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının maddeleri 
kabul olunarak tümü açık oya sunuldu ise de, 
oyların ayırımının birleşim sonunda açıklanan 
sonuçlarına göre çoğunluk sağlanamadığı, oy
lamanın gelecek birleşimde tekrarlanacağı bil
dirildi. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist 
Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1966 tarihin
de İstanbul'da imzalanan İlim ve Sanat Müna
sebetleri Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının, yapılan gö
rüşmelerden sonra, maddeleri kabul olundu ve 
tümünün gelecek birleşimde açık oya sunulaca-
ği bildirildi. 

12 . 4 . 1971 Pazartesi günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,35 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Manisa 

Fikret Turhangil M. Orhan Daut 

Kâtip 
Çankırı 

Nuri Çelik Yazıcıoğlu 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanjvekili Kemal Ziya öztürk. 

KÂTİPLER : M. Şevket Doğun (Kayseri), Memduıh Eıkşi (Ordu) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 85 nci Birleşimini açıyorum. 

II - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın üyelerden beyaz düğmelere 
basarak yoklamaya iştiraklerini rica ediyorum, 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz 

melere başlıyoruz. 
vardır, görüş-

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Uşak Milletvekili Fahri TJğrasızoğlu'-
nun özel yüksek okullarla ilgili Anayasa Mahke
mesi kararı karşısında gereken çözüm yollarına, 
dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — iki sayın üye gündem dışı söz 
talebetmişlerdir. Kendilerine, kısa olmak kay-
diyle söz vereceğim. 

Sayın Uğrasızoğlu, özel yüksek okullarla 
ilgili Anayasa Mahkemesi kararı karşısında 
bulunması gereken çözüm yoluyla ilgili olarak 
söz talebinde bulunmuşsunuz, buyurunuz. 

M. FAHRİ UĞRASIZOĞLU (Uşak) — Muh
terem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Günümüzün en önemli ve aktüel meselelerin
den birisi, özel yüksek okulların durumuyla il-

Yüksek malûmunuz olduğu veçhile, Ana
yasa Mahkemesi karariyle Anayasanın bilhas
sa 50 nci ve 120 nci maddelerine dayanılarak 
özel yüksek okulların Anayasaya aykırı oldu
ğu kabul edilerek, 9 Temmuz 1971 tarihine ka
dar bu okullara bir çare bulunması karara bağ
lanmıştır. Anayasanın 50 nci maddesine göre, 
özel yüksek okullar kâr gayesi güttüğü için 
Anayasaya, aykırı görülmüş, aynı zamanda, 
120 nci maddeye göre de özel yüksek okullar, 
üniversite kapsamına girdiği için Anayasaya 
aykırı bulunmuştur. 

Anayasa Mahkemesinin karan çoğunlukla 
alınmıştır. Başta Sayın Anayasa Mahkemesi 
Başkanı olmak üzere 5 değerli üye, Anayasa 
Mahkemesinin kararını, bizzat Anayasaya ay

kırı bulmuşlardır. Bu bakımdan, Anayasa Mah
kemesinin kararı kamu vicdanında tatminkâr 
bir durum yaratmamış bulunmaktadır. Buna 
rağmen, bu karar kesin ve itiraz mercii bulun
madığı için, biran önce ele alınıp, bu okullara 
çare bulunmasında zaruret vardır. 

Anayasa Mahkemesi kararının gerekçesi 
dikkatle tetkik buyurulacak olursa, yalnız özel 
yüksek okullar değil, Devlet bünyesi içerisinde 
yer almış bulunan bütün resmî yüksek okullar
dan ve anaokulundan bağlıyarak, ilk ve orta 
dereceli okullar dahi kâr gayesine bağlanmış 
oldukları için Anayasaya aykırı bulunmakta
dır. Binaenaleyh, durum fevkalâde vahimdir; 
çok geniş bir kütleyi ilgilendirmektedir. 

Bugünkü duruma göre, 9 Temmuz 1971 ta
rihine kadar karara bağlanması gerekmekle 
beraber mesele bundan ibaret değildir. 70 000 
öğrencinin, 2 300 civarında öğretim üyesinin 
ve 4 500 civarında idareci ve müstahdemin du
rumları da söz konusudur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Mesele, yalnız mevcut bulunan özel yüksek 

okullara bir hal çaresi bulmakla kalmıyor. Bu
rada iki önemli husus vardır ki, Yüksek Mecli
sinizin de Hükümetle beraber bu mesele üzerine 
eğilmesinde ve çareler aramasında fayda mü
lâhaza edilmektedir. 

Bunlardan birincisi şudur : Anayasa Mah
kemesinin kararına rağmen, Anayasanın 21 ve 
40 nci maddelerinde öngörülen temel hak ve 
hürriyetler halen ayakta durmaktadır. Bina-

— 500 
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enaleyh, Anayasa Mahkemesi karariyle, Ana
yasanın öngördüğü temel baklandan olan öğ
renme ve öğretme hürriyetinin, özel okul aç
ma hürriyetinin; 40 ncı maddede yer alan hür 
teşebbüsler kurmanın ve her türlü çakşma hür
riyetinin serbest olması keyfiyeti ciddî olarak 
söz konusu olmaktadır. Binaenaleyh, Anayasa 
Mahkemesi kararı kesinlikle uygulandığı tak
dirde, Anayasanın 21 ve 40 ncı maddelerinde 
öngörülen temel haklar ve hürriyetler zedelen
me durumuyla karşıkarşıyadır. Buna hiç kim
senin hakkı olmadığına göre, mevcut şartlar 
içerisinde bu özel yüksek okullara bir hal çare
si bulunması gerekmektedir. 

İkinci husus : Halen mevcut 70 000 öğren
ciye okul bulunsa dahi, bundan sonraki yıllar
da yeniden üniversiteye müracaat edecek olan 
ve bu yüksek okullara girme imkânını bulama
yıp dışarda kalacak pek çok öğrenci için sos
yal ve eğitim durumlariyle ilgili konular yeni
den meydana çıkmış olacaktır. Devletin, bu 
yükü bütünüyle üzerine alamıyacağı aşikar ol
duğuna ve Devletin, bütün bu okulları devlet
leştirmesi mümkün olmadığına göre, arkadan 
gelen nesillerin öğrenme, okuma ihtiyacı da 
ortada dururken, bu açılardan bunu geniş çap
ta mütalâa etmek ve bir hal çaresi bulmak şart
tır. 

Millî Eğitim Bakanlığının halen, meselenin 
önemine binaen konu üzerine eğilmiş olduğu
nu görmekten memnunluk duymaktayız. Pek 
çeşitli hal çareleri teklif edilmektedir, fakat 
kanaatime göre bunlardan hiç birisi, özel yük
sek okulların, diğer okulların bu derin mese
lesine çözüm yolu getirecek nitelikte görün
memektedir. Çünkü, meselenin teşhisi yanlış 
konulmuştur, özel yüksek okulların, yüksek 
dereceli diğer resmî okulların, Anayasanın 
120 nci maddesi kapsamı içerisinde mütalâa 
edilmesiyle mesele daha da geniş bir mahiyet 
arz etmektedir. Binaenaleyh, gerek Yüksek He
yetiniz ve gerekse Senatoda bulunan değerli 
arkadaşlarımız, bu meseleye mutlak surette 
bir katkıda bulunmak için çaba sarf etmek 
mecburiyetindedirler. 

Muhterem arkadaşlarım; 
özel yüksek okulları kapatma söz konusu 

olmamalıdır. Çünkü, bu okulları kesinlikle ka
pattığımız takdirde, Anayasanın 21 ve 40 ncı 

maddeleri ihlâl edilmiş olacaktır. Halbuki, 
hürriyetçi olan Anayasamız, hür teşebbüse te
mel hak ve hürriyetlere geniş mânasiyle yer 
vermiş, imkân vermiş olan bir Anayasadır. Bi
naenaleyh, bu yönüyle de Anayasaya saygılı 
olmamız gerekmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Meseleyi uzatmamak ve yüksek huzurlarını

zı fazla işgal etmemek için şu noktalardaki fi
kirlerimi Yüksek Heyetinize ve kamuoyuna be
yan ediyorum. 

özel yüksek okulların durumları ele alınır
ken, bu okulların ders programları, öğretim 
üyeleri temini hususu üzerinde durmak ve im
tihanlarını üniversitenin ilgili şubelerine bağla
mak ve bu özel okulların mevcut statüsü içinde 
625 sayılı Kanunda bâzı tadiller yapmak sure
tiyle bu müesseseleri yaşatmak mecburiyetin
deyiz. Anayasanın emri budur. 

Şayet, böyle bir imkân bulunamaz ise Ana
yasanın 120 nci maddesinde yer alan üniversite 
özgürlüğü ile ilgili olan hükmün sonuna «resmî 
ve özel yüksek dereceli okullar için Anayasada 
öngörülen diğer hususlar bu madde kapsamı 
'dışında mütalâa edilir» sekimde bir fıkra ek
lemek suretiyle özel yüksek okulların - anaoku
lundan yükseğine kadar - ve bu meyanda res
mî okulların durumunu da tahkim etmek müm
kün hale gelebilecektir. 

Binaenaleyh, mevcut tedbirler alınırken şa
yet Anayasanın 120 nci maddesine bir fıkra ek
lenmesi öngörülmezse, bu mesele kaybedilmiş 
ve bundan sonra Türkiye için halli kolay kolay 
mümkün olmıyan pek geniş, pek ağır, ciddî ve 
sosyal eğitim meseleleri ortaya çıkmış olacak
tır. Binaenaleyh, Yüksek Meclisleriniz de bu 
açıdan Anayasanın 120 ve 50 nci maddelerini 
tadil bakımından gerekli katkıda bulunmalı
dır. 

Saygılarımı arz ederim. 

2. — Trabzon Milletvekili Mehmet Arslan-
türk'ün, Orta - Doğu Teknik Üniversitesi Aka
demik Konseyinin Mütevelli Heyetince lâğvedil
mesi ve Üniversitenin öğretime bir süredir ka
palı bulunması nedeniyle gündem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Arslantürk, Orta - Do
ğu Teknik Üniversitesi Akademik Konseyinin 
Mütevelli Heyetince lâğvedilmesi ve üniversi-
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«tenin öğretime bir süredir kapalı bulunması ne
deniyle gündem dışı söz talebetmişsiniz. 

Kısa olması kaydiyle buyurun efendim. 

MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

9 Mart 1971 günü, Millî Eğitim Bakanlığın
da toplanan Orta - Doğu Teknik Üniversitesi 
Mütevelli Heyeti, adı geçen üniversitenin ya
pısal unsurlarından biri olan, öğretim üyele
rinden kurulu ve on yıldan beri görev yapmak
ta bulunan Akademik Konseyi lağvedilmiştir. 

Mütevelli Heyeti, üniversite Konseyi kur
ma bahanesini ileri sürerek, Akademik Konse
yi kaldırmıştır. Yapıları farklı olan bu iki 
konseyin birlikte çalışabilecekleri gerçeği bir 
yana, üniversite konseyi dahi kurulmadan aka
demik konseyin alelacele kapatılmasmdaki ne
denleri de mütevelli heyet açıkça ortaya koya
mamıştır. 

Ancak gazeteler, mütevelli heyetin, akade
mik konseyin o günlerdeki olaylara ilişkin bir 
bildirisinin politik olduğu kanısına vararak bu 
karan aldığını belirtmişlerdir. 

Gerçekte ise bu bildiri, kanun dışı çatışma
lara karşı olduğunu açıklamakta ve o günkü 
Hükümetin üniversiteye karşı tutumunu sert 
bir dille eleştirmekteydi. 

'Bildirimin hemen ardından Üniversite Kon
seyinin kurulması ve Akademik Konseyin lâğ
vedilmesi, bu Mütevelli Heyetin tarafsız olma
dığının ve müstafi Hükümetin baskısı altında 
hareket ettiğinin açık bir örneğidir. 

Zeten Hükümetin seçtiği bir Mütevelli He
yetten de başkası beklenemezdi. 

Akademlik Konseyin bildirisi Ihaklı veya hak
sız bulunabilir. Hoşa gitmiyen 'bir bildiri nede
niyle Akademik Konseyin lâğvedilmesi üniver
sitenin mânevi haysiyetini hiçe sayacak, sorum
suz ve sınırı aşmış bir davranıştır ve demokra
tik düzenim üniversiJte kesiminde uygulanması
na vurulmuş bir darbedir. 

Değerli arkadaşlarım, 7303 sayılı Orta - Do
ğu Teknik üniversitesi Kanununun 7 ni mad
desinin (c) fıkrası uyarınca Üniversite Konseyi 
kuruluncaya kadar Akademik Konsey tarafın
dan kullanılan bütün yetkiler Mütevelli Heye
te devredilecektir. Böylece Hükümetin seçtiği 
kimselerden kurulu bir heyet, bir ısüre üniver

siteyi bütünüyle yönetecek demektir. Bu tutum 
karşısında Orta - Doğu Teknik üniversitesinde 
artık ne bilimsel ve ine de yönetsel bakımdan 
özerklikten söz edilmesine ve bu durumu aka
demik özgürlükle bağdaştırmaya imkân yok
tur. Hükümetin seçtiği Mütevelli Heyetle özerk 
bir üniversitenin yönetilme tarzı bize özgü bir 
metottur ve dünyanın ıhiçjbir yerinde Ibu şekilde 
bir mütevelli heyetine rastlanmamaktadır. 

İki yıldan beri sözü edilem ve kronik bir 
hale gelen üniversite reform tasansı Meclislere 
gelememiştir. Her halde yeni Hükümetimizce 
hemen ele alınacak üniversite reform tasarısın
da bu aksaklık düzeltilecektir. 

Değerli arkadaşlarım, Mütevelli Heyetin, 
sözü edilen iki konseyin, yani Akademik Kon
seyle Üniversite Konseyinin birlikte çalışmalan 
şeklinde önerilen orta bir yolu dahi kabul et
memesi nasıl bir düşünce içerislinde bulunduğu
nun açık bir delilidir. Nitekim, olaylar da bu 
hususu açıkça göstermektedir. Şöyle ki, Müte
velli Heyetin isteği üzerine, dekanlar dâhil, 
hiçbir öğretim üye ve görevlisiyle idari perso
nel 'birkaç gün güvenlik kuvvetlerince üniver
siteye sokulmamıştır. Bu tutumun yasalara ay
kırı olduğunu söylentiye bile lüzum yoktur. Bu 
durumun nedenini soran üniversite üyelerine 
güvenlik kuvvetleri yetkilileri, Mütevelli He
yetin valiliğe başvurarak bu yolda istekte bu
lunduğunu, valiliğin de kemdilerine emir ver
diğini ifade etmişlerdir. 

Mütevelli Heyetin isteği üzerine de olsa, va
linin Ibu yolda güvenlik kuvvetlerine emir ver
mesi, kanımızca hukuka ve kanuna aykın düş
mektedir. 

Bu olayın garip bir yönü de şudur; bir yan
dan, vali, öğretim üyelerinin üniversiteye so-
kulmamalan için Mütevelli Heyet Başkanı ile 
Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisinin kendilerine 
telefonla müracaatta bulunduklarını ifade eder, 
öte yandan Mütevelli Heyet Başkanı ise vali
likten bu konuda bir istekte bulunmadıklarımı 
beyanlannda ileri sürer. Her halde bu iki be
yandan birisi doğru olmasa gerektir. 

Ayrıca Mütevelli Heyet, üniversitenin dört 
öğretim üyesinin mukavelesini feshetmek sure
tiyle görevlerine son vermek istemiştir. Ancak, 
Mütevelli Heyetim bu karan da Danıştay tara
fından durdurulmuştur. 
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Çok değerli arkadaşlarım, olayları böylece 
ve kısaca özetledikten sonra bizim Sayın Hü
kümetten dileğimiz şudur; 

(Mütevelli Heyetçe, Akademik Konsey için 
verilen duygusal kararın kaldırılmasının ve iki 
yıldır türlü olaylara rağmen eğitimini sürdüre-
ibilen 'bu üniversitenin biran öcıce öğretime baş
lamasının sağlanmasıdır. 

iSözlerime burada son verirken Yüce Heye
tinize saygılar sunarım. 

3. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu'nun, 
özel okullarla ilgili 2/179 esas numaralı kanun 
teklifini geri aldığına dair önergesi (2/179, 
4/152) 

BAŞKAN — Başkanlığın iki sunuşu vardır 
efendim. Takdim ediyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 

iSayın Başkanlığa 'sunduğum 2/179 numara 
ile kayıtlı olup halen Millî Eğitim Komisyonu 
gündeminde bulunan iözel okullarla ilgili kanun 
teklifimin geriıverilmesini saygı ile arz ederim. 

Uşak 
Fahri Uğrasızoğlu 

BAŞKAN — Geriverilmiştir efendim. 

4. — Çalışma Komisyonu Başkanlığının, An
kara Milletvekili Osman Soğukpmar ve 4 arka-
dışının, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu
nun 60 ncı maddesine bir fıkra eklenmesine dair 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Teknik ve Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/126) 
(S. Sayısı : 297) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1966 
tarihinde İstanbul'da imzalanan İlim ve Sanat 
Münasebetleri Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/102) (S. Sayısı: 298) 

BAŞKAN — Geçen birleşimde noksan ka
lan iki açık oylamamız vardır. 

kanun teklifinin, aynı konudaki kanun teklif
lerini görüşmek üzere kurulan Geçici Komisyona 
havale edilmesine dair tezkeresi (2/513, 3/483) 

BAŞKAN — Diğer sunuşu okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 

17 . 7 . 1967 tarihli 506 sayılı Kanunun 
123 noü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkralarının kal
dırılması ve fıkralar eklenmesine ve 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun 123 noü madde
sinin değiştirilmesine dair olan kanun teklif
lerini görüşmek üzere Genel Kurulun 8 .3 .1971 
tarihli 67 nci Birleşiminde kurulmuş bulunan 
Geçici Komisyona, Ankara Milletvekili Osman 
Soğukpmar ve 4 arkadaşının, 508 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 00 ncı maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair olan kanun teklifini de 
aynı mahiyette olması sebebiyle her iki teklif
le birlikte müzakere edilebilmesi için teklifin 
mezkûr Komisyona havalesine delâletlerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
Kayseri Milletvekili 

Enver Turgut 

BAŞKAN — Çalışma Komisyonu Başkanı
nın önergesini okumuş bulunmaktayız. Bu 
önergeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Gereği yapılacaktır efendim. 
Gündeme geçiyoruz. 

Her hangi bir itiraz vâki olmadığı takdirde 
oy kutuları önce sıralar arasında dolaştırıla
cak ve sonra da kürsü önünde bekletilecektir. 
'Sayın üyelerin oylamaya katılmalarını rica ede
rimi. 

Yapılmakta olan açık oylama işleminin gün
demimizin diğer maddeleri üzerindeki çalış
mamıza bir tesiri bahis konusu olanıyacağı ci
hetle, gündemin diğer maddelerine geçiyorum 
efendim. 

5. — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 
Geçici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 
239 ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) 

BAŞKAN — Yüce Meclisimizin malûmatı 
tahtında olan bir konu var. Gündemin 1 nci 

IV - GÖRÜŞÜLEN ÎŞLER 

— 503 — 
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maddesi iş Kanunu tasarısı. Bunun için Sayın 
Hükümete 15 giün naelhül verilmişti. Bu sebeple 
gündemin ikinci maddesine geçliyoruz efendim. 

4. — Mill&tlerarast Atom Enerjisi Ajansı 
Statüsünün VI ncı maddesinin (A), (B), (C) 
ve (D) fıkralarında yapılan değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Dvşişleri Kmnisyonu raporu (1/431) 
(S. Sayısı : 299) 

BAŞKAN — Raporun okunması hususunu 
Yüce Heyetin takdirline sunuyorum. 

Her hanimi bir itiraz vâki olmadığına göre, 
raporu okutturmuyorum efendim. 

ıSayın Hükümjet.. Hazır. Sayın Komisyon 
da lütfen yerini alsın efendim. 

Efendim Başkanlığımıza şu âna kadar 
ibaJhis konusu tasarının tümü üzerinde süz istd-
yen bir üye başvurmamıştır. Tümü üzerinde söz 
istiyen var mı efendim. 

SUNA TURAL (Ankara) — Ben söz isti
yorum efendim. 

İBAŞIKAN — Buyurunuz Sayın Tural. 
iSUCNA TUCRAL (Ankara) — Sayın Başkan 

ve saygı değer millei&vekiilleri; 
Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statü

sünün 6 ncı maddesinin A, B, C ve D fıkrala
rında yapılan değişikliğin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında söz almış bulunu
yorum. 

Gerdekten bu tadil tasarısı Türkiye için 
'büyük bir avantaj olmamakla beraber bu ta
sarı ile Guvernlörler Meclisine atanacak üye
ler 5 ten 9 a çıkarılmakta ve bu suretle Federal 
Almanya, italya, Japonya ve Hindistan da üye
lik hakkını kazanmaktadırlar. 

Aynı tadil tasarısı ile Genel Kurula seçi
lecek üyelerin sayıları da artmakta ve Tür
kiye eskiden sadece değişen üyelikler gırupun-
da bir seçilme şansına sahip iken, bu tadil ile 
Türkiye 4 üyeliğe sahip Biati - Avrupa grupun-
da yer almakta ve Genel Kurulca seçilece|k üye
liklerden birine sahibolmıa imkânına kavuş
maktadır. 

Yeni duruma göre, Türkiye'nin seçilme sı
rası, her 4 yılda 1, iki yılı için gelmektedir. 
Şüphefsiz bütün bu kombinezonlar, Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği ile Amerika Bir
leşik Devletlerin rekabetine dayalıdır. Deği
şen dünya şartları karşısında Afrika, Orta - Do

ğu ve Lâtin Amerika gibi Avrupa dışı bölgele
re daha fazla temsil imkânını sağlayarak, Mil
letlerarası Atom Enerjisi Ajansı Guvernörler 
Meclisinde coğrafi temsili daha âdil esaslara 
dayandıran ve böylece de Meclisin daha elveriş
li şartlar altında çalışmasını temin eden de
ğişikliğin, Türkiye'nin büyük bir avantajı ol
madığını da ifade etmek isterim. 

Ancalk, devletlerarası bu gibi [kuruluşlara 
devamlı alarak gire'bilmenin, bu işlere özel 
bir dikkat ve alâka gölstermeyi de gerektirdiği 
bir vakıadır. 

Sayın milletvekilleri; bu vesile ile de, bir 
yandan sanayileşme yolu ile kalkınma çabala
rımızı, öte yandan içinde yaşadığımız coğrafi 
bölgenin özelliği bakımından savunma gücü
müzü yatkından ilgilendiren hayatî bir konuya 
temas etmek isterim. 

Bildiğiniz gibi; çağımıza damgasını vur
muş olan atom enerjisi ile ilgili çalışmalar, yur
dumuzda yine Silâhlı Kuvvetlerin uyarıcı ve 
yol gösterici gayretleriyle 1956 yılında çıkarı
lan 6821 sayılı Kanunla bir teşkilâta bağlanmış 
ve 1 yıl sonra Bıaşbakankğa bağlı bir Atom 
Enerjisi Genel Sekreterliği kurulmuştur. Uzun 
ve dalgalı bir çalışma safhasından sonra yur
dumuzda ilk nükleer enerji merkezi Küçükçek-
mec3'de 1981 yılında, o zamanki Devlet Baş
kanı Rahmetli Gürsel tarafından hizmete açıl
mıştır. Ancak aradan 10 yıl geçtiği halde, bu
gün birçok Biati üniversitelerinin fizik lâbora-
tuvarîannda emsallerine rastlanan bu 1 Mega
vatlık eğitim reaktörünün dar çemberinden ta
şan bir faaliyet olmamıştır. 

Konuyu bizden çok sonra ele lalmış olan, 
malı ve ıtejknolojik güc bakımından bizimle kı
yaslanabilecek diğer ülkeler, bu süre içinde bi
zi çok gerilerde bırakmışlardır. Bu konuda 
yaptığımız inceleme ve tesbitlere göre; Devlet 
Bütçesinden bu teşkilâta geçen 10 yıl içinde 
250 milyon lira verilmiş; fakat bu tahsisatın 
% 75 i personel ve diğer cari masraflara har
canmış, esaslı yatırım ve atıüımllar yapılmamış
tır. 

Yine tesbiüerimize göre, millî ve milletler-
araısı imkânlarla bu konuda yetiştirilmiş yük-
aek kaliteli personel, istihdam politikamızdaki 
yetersizlik nedeni ile yabancı ülkelere kaçırıl
mışlardır. Bu arada geçen 10 yıl içerisinde 



M. Meclisi B : 85 12 . 4 . 1971 O : 1 

Atom Enerjisi Teşkilâtı -en az- 5 genel sek- j 
reter değiştirmiş VB Atom Enerjisi Komisyo
nunun kanunî Başkanı olan Başbakan, son 6 
yıl içinde bu komisyona bir defıa dahi riyaset 
'etmemiştir. '••.. 

Bu gibi teşkilâtın devamlıhğındaki zaruret 
ve faydalan belirtmek üzere, Fransa'nın duru
munu örnek olarak almak kabildir. Gerçekten 
bugün Fransa Atom Enerjisi Komiseri olan M. 
Perent, bu görevi babasından devralmış ve ba
basının devrinde atom bombaJsım imale muvaf
fak olan Fransa, M. Perent zamanında hidro- , 
jen bombasını imal ederek dünya politikasında 
bugünkü seviyesine yükselmiştir. 

Sayın milletvekilleri; bu konu yukarda be
lirttiğim gibi, Badece sanayileşme çabasında 
olan ülkemizin artan enerji ihtiyacının karşı
lanması bakımından değil, bölgemizdeki kuv
vet dengesi bakımından da hayatî bir önem 
arz etmektedir. Bildiğiniz gibi, bugün atom 
silâhlarının imalinde kullanılan «Plütonyum» 
maddesi, belirli tip nükleer reaktörlerin çalışma
sı hırasında elde edilen bir yan üründür. Bu 
bakımdan nükleer enerji santralleri kurup işle
ten ülkeler, aynı zamanda atom silâhlarını da 
yapacak bir teknolojik güc ve olanak kazan
maktadırlar. Bugün ülkemizi çevreleyen Yu
nanistan, Bulgaristan, Romanya, Mısır ve İs
rail gibi, küçük saydığımız ülkelerin bu alanda 
daha şimdiden gerçekleştirmiş olduikları çalış
malar ve özellikle tesbit etmiş bulundukları 
hedefler, konu hakkında biraz bilgi ve ilgi sa
hibi sivil - asker bütün aydınlarımızı ciddî en
dişelere sevk etmiş durumdadır. 

Buna karşılık bizde, Birinci Beş Yıllık 
Plân döneminde tüm ihmal edilen bu konu, 
sona ermek üzere olan İkinci Beş Yıllık Plân 
(1968 -1972) döneminde de Hükümetten ilgi 
görmemiştir. Filhakika, Devlet > Plânlama Teş
kilâtının 510 numaralı yayını olan «ljkmoi Beş 
Yıllık Plân Hedefleri ve Stratejisi» isimli bro
şürün 28 nci sayfası ve 39 ncu paragrafında, 
bu konuya verilen tâli önemi şu ifade ile sap
tamak mümkündür; dokümanın bu kısmında 
aynen şöyle deniliyor: 

«ikinci Beş Yıllık Plân dönemimde sanayi 
sektörüne verlmek Sls'tenen haz, ancak bol 
ve müstakar enerjinin varlığı ile mümkündür. 
Bu konuda mevcut enerji kaynaklarından en 

yüksek verimi sağlayacak tedbirler alınırken; 
meselâ nükleer enerji gibi, geleceğin enerji 
kaynaklarından da faydalanma imkânları araş
tıracaktır.» 

Saym milletvekilleri; nükleer santraller ar
tık geleceğin değil, günümüzün enerji kaynak-
lamdır vıe geleceği garanti edeceklerdir. 

Tesfbitimize göre, «Nükleer enerjiden fayda
lanma vte Türkiye'nin imkân ve kabiliyetleri» 
Genelkurmay Başkanlığınca uzun bir etüt so
nu olarak 1967 senesinde Hükümetin dikkatine 
sunulmuş; Silâhlı Kuvvetlerin maddi ve mâne
vi desteği ile nükleer santrallerin yakıt (mad
desi olan uranyum rezervülerinlin zenginliği or
taya konmuş lise de; o zamanki Hükümetin 
başı, evvelâ maliyetin yüksekliğini ileri sür
müş, s'onra çok yüksek ve yetkili bir kural 
önünde, ikinci Plân döneminde 500 megavat
lık bir nükleer sanltral kurulacağını söykaniş; 
fakat bugüne kadar ve ildiğimize göre, he
nüz kurulacak reaktörün fizibilite etütleri, hat
ta yer tesbilti işleri dahi yapılmamıştır. 

iSayın mlMv^killeri; Atatürkçülüğün akik 
cılık ve bilim yolu olarak ele alındığını belir
ten Saym Nihat Eıiüm Hükümetinin, «Nükleer 
çağ» terimini siyasi eldelbiyatıımıızıda bir süs ol
maktan kurtantp, Türkiye'nin çağda§ medeni
yet düzeyine ulaştırılmasına gerçek bir güç 
hâine getirmek için, konuyu hassasiyetle ele 
alacağımdan ve geçen 10 yıl zarfındaki etmek, 
para ve hepsinden önemlisi zaman israfım te
lâfi edeceğimden ve ilk iş olarak yıllardan beri 
çalışmaz duruma gelmiş olan Atom Enerjisi 
Genel Sekreterliği Teşkilâtımı, bu konuları 
gerçekten ıbilen ve yıllarca emek vermiş insan
lardan da faydalanarak yeteri, kanuni mev
zuata kavuışlturacağınJdan ümıitli olarak; hepi-
nizi saygı ile selâmlanan. (0. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen saym üye? 
Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarını
za sunuyorulm. Kabul edenler... Kabul etmiyem-
ller... Kabul ödillmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün 
VI nci maddesinin A, B, C ve D fıkralarında 
yapılan değişikliğin onaylanmasının uygun 

bulunduğu hakkında kanun tasarısı 



M. Meclisi B : 85 12 . 4 . 1971 O : 1 

Madde 1. — 26 Ekim 1956 fcarfiihinde 
New - Yonk'da imzalanarak, 14 Haziran 1957 
tarihli vie 7015 sayılı Kanunla onaylanan, bilâ-
hara 25 Şubat 1964 tarihli ve 422 sayılı Kanun
la VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 3 ncü ben
dinin ilk cümlesinde yapılan değişikliğin onay
lanması uygun bulunan Milletlerarası Altom 
Enerjisi Ajansı Statüsünün VI ncı maddesinin 
A, B, C ve D fıkralarında yapılan değişikliğim 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üyie? Yok. 
1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 noi maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun, anılan Statünün 

XVIII nci maddesinin (O) bendinin (i) ve (ii) 
alt bendleri gereğince anılan ajansa üye devlet
lerin üotıe iki çoğunluğunun onaylama belgele
rini Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti nez-
dinlde tevdi ettiklerinin bildirilmesi tarihinde 
yürürlüğe girer, 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye? Yok. 
2 nci maddeyi oylarımıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul eitmüyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okultuyoruim, 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarımıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etimiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tasarı - yüksek malûmumuız - öncelik ve ive
dilik kararına tabi idi. Bu itibarla ikinci gö
rüşmesi yapılmıyacaktır ve tümü itibariyle açık 
oylarınıza sunulacaktır. 

BAŞKAN — Gündemin 3 ncü maddesine ge
çiyoruz efendim. 

5. — La Haye'de Milletlerarası Beratlar Ens
titüsünün kurulmasına dair 6 Haziran 1947 ta
rihli Anlaşmanın değiştirilmesine dair 16 Şu
bat 1961 tarihli La Haye Anlaşması ve Protoko
lünün onaylanmasının uygun bulunması hakkın
da kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/353) (S. Sayısı: 300) (1) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen sayın üye? Yok. 

(1) 300 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

La Haye'de Milletlerarası Beratlar Enstitüsü
nün kurulmasına dair 6 Haziran 1947 tarihli An
laşmanın değiştirilmesine dair 16 Şubat 1961 
tarihli La Haye Anlaşması ve Protokolünün 
onaylanmasının uygun bulunması hakkında 

kanun tasarısı 

Madde 1. — 13 Haziran 1965 tarihli ve 
6563 sayılı Kanunla onaylanmış bulunan Millet
lerarası Beratlar Enstitüsünün kurulmasına dair 
6 Haziran 1947 tarihli La Haye Anlaşmasını 
değiştiren 16 Şubat 1961 tarihli La Haye Anlaş
masının ve bu Anlaşmaya Ek Protokolün onay
lanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
sayın üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler,.. Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu tasarı da bir önceki tasarı gibi, ivedilik 
ve önceliğe tabi olduğu için ikinci görüşmeye 
tabi tutulmıyacak ve açık oyunuza sunulacak
tır. 

6. — Ceylan Kökten'in cezasının affı hak
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/311) (S. Sayısı: 292) 

7. — Osman Nuri Vural'ın cezasının affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(3/327) (S. Sayısı: 293) 

8. — Halil Çelik'in, cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/312) (S. Sayısı: 305) 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okutuyo
rum. 

506 — 
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Yüksek Başkanlığa 
Gündemin «iki defa görüşülecek işler» bö

lümünün 292 sıra sayılı Ceylan Kökten'in ceza
sının affı hakkındaki, 293 sıra sayılı Osman Nu
ri Vural'ın cezasının affına dair, 305 sıra sayılı 
Halil Çelik'in cezasının affı hakkındaki kanun 
tasarılarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Adalet Komisyonu Başkanj Y. 
._. Sivas Milletvekili 

Tevfik Koraltan 

BAŞKAN — önerge hakkında söz istiyen sa
yın üye? Yok. önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kabul ettiğiniz önerge gereğince gündemin 
16 ncı maddesine gelmiş bulunuyoruz. 

Sayın Adalet Bakanı ve Sayın Adalet Komis
yonu Sözcüsü lütfen yerini alsın. 

Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon hazır 
bulunmadıkları için, ivedilik ve öncelik kararı
na bağlanmış bulunan bu tasarının görüşülmesi 
ertelenmiştir efendim. 

Gündemin 17 nci ve 27 nci maddesi, yine 
kabul buyurduğunuz önerge gereğince, Sayın 
Adalet Bakanı ve Sayın Adalet Komisyonu tem
silcisinin bulunmamış olmaları sebebiyle aynı 
muameleye tabi tutulmuş ve ertelenmiştir. 

Açık oyunu kullanmamış sayın üye var mı 
efendim? Lütfen kullansınlar. 

Sayın Adalet Bakanı siz teşrif ettiniz, an
cak Komisyon temsil edilemediği için erteledik 
efendim. 

Gündemimize devam ediyoruz. 

9. — 654 sayılı Toplum Zabıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve İçişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı: 
27 ve 27 ye 1 nci ek) 

BAŞKAN — Sayın Hükümet ve sayın Ko
misyon? 

Komisyon hazır.. Sayın Hükümet? Yok. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, oldu mu? Bu kadar fevkalâde ah
val içinde Hükümet yok... Olmaz böyle şey... 

BAŞKAN — Evet efendim, bu tasarının da 
görüşülmesi ertelenmiştir. 

ilk defa açık oya sunulmuş olan iki kupa
daki oylama işlemi bitmiştir. Lütfen kupala
rı kaldırınız. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
Meclisin çalışması ile ilgili bir takririmiz vardı. 

BAŞKAN — Ben almadım efendim, yeni mi 
gönderdiniz? 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Hayır, daha 
evvel. 

BAŞKAN — O Başkanlık Divanından çık
mamış efendim. Çalışma düzeni ile ilgili öner
geler, biliyorsunuz Başkanlık Divanında, siyasi 
partiler temsilcileri ile de görüşülmek suretiyle 
bir önkarara bağlanıyor ve ondan sonra Yüce 
Meclisin oyuna arz ediliyor. Onun için bugün
kü birleşime intikal etmiş bir önkarar yok efen
dim. 

HİLMİ İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
bir milletvekili olarak teklifte bulundum, grup 
olarak değil. Okunması ve bir karara bağlan
ması icabederdi. 

BAŞKAN — Mutlaka okunacak efendim. 
Tabi olduğu prosedür itibariyle bu birleşimde» 
okunması imkânı hâsıl olmamıştır. 

Gündemimize devam ediyoruz. 

10. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (1/234) (S. Sayısı: 129 ve 129 a 1 nci ek) 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? Yok. Sayın 
Komisyon? Hazır. 

Bu tasarının da görüşülmesi ertelenmiştir 
efendim. 

\ 
11. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet ter

tibinden aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı 
ve Maliye ve Plân komisyonları raporları (1/204) 
(S. Sayısı: 165 ve 165 e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Komisyon? Hazır. Sayın Hü
kümet? Hazır değil. 

Bu tasarı da ertelenmiştir efendim. 

12. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 
arkadaşının, Şabanoğlu İslâm Kulac'a vatani hiz
met tertibinden aylık bağlanması hakkında ka
nun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları ra-
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poıiarı (2/87) (S. Sayısı: 166 ve 166 ya 1 nci 
ek) (1) 

BAŞKAN — Komisyon? Hasır. Sayın Hü
kümet? Hazır değil. 

Muhterem üyeler, ancak bu maddedeld ka
nun teklifinin daha önce saym Hükümet bu
lunmadığı için bir defa ertelemeye tabi tutul
muş idi. İçtüzük g-ereğince ikinci defa ertele
meye tabi tutamıyacağımız için görüşmeye baş
lıyoruz efendim. 

Sayın Komisyon yerini lütfen alsın. 
Rapor basılıp dağıtılmıştır, okunup okunma

ması hususunu oylarınıza sunacağım... («okun
sun» sesleri) 

Peki efendim, raporu okutturuyorum. 
(Rapor okundu.) 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde söz is-
tiyen? Buyurun Sayın Akkan. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — Muhterem mil
letvekilleri, 1912 yılında Atatürk'ün komutası 
altında Derne'de yapılmış olan muharebeye gö
nüllü topçu eri olarak katılmış bulunan ve ha
len İzmir'de Karşıyaka'da Soğukkuyu'da, 1851 
sokak ve 33 No. da oturan ve nüfus sicilinde İz
mir Mesudiye Mahallesi 705 hane, 193 cilt, 81 
sayfa numaralarında kayıtlı 1300 Kandiye do
ğumlu Şaban ve Hatice'den doğma islâm Kulaç 
Derne'de 3 Nisan 1328 Muharebesinde son dere
cede cesaret göstererek, mükemmel surette va
tani görevini yapmış ve kulaklarından sakatla
narak terhis edilmiştir. O tarihte Derne Kuv
vetleri Kumandanı olarak vazife görmekte bu
lunan Erkânı Harbiye Binbaşısı Mustafa Kemal, 
(Büyük Atatürk) adı geçene 28 Nisan 1328 ta
rihinde verilmiş olan terhis belgesinde kendi el 
yazıları ve imzaları ile şu meşruhavi vermişler
dir : 

«3 Nisan 1328 Muhasebesinde düşmanın is
tihkâmlarından endaht eden toplara ve siperle
rini terk edemiyen piyadeleri üzerinde fevka
lâde müessir olması sayesinde, o günkü muha
rebeyi bize kazandıran topçumuzun temini faa
liyeti için mevti ishitkâr eden efradından bâlâ
da isimleri muharrer gönüllü islâm Şaban ve 
Mehmet ismail'in vazife başında sakatlandıkla-

(1) 166 ve 166 ya 1 nci ek S. Samlı banmaya-
z% tutanağın sonuna eklidir. 

rı bizzat tarafımdan dahi görülmüş olmakla, 
merkuminin emri cihattaki himmet ve gayretle
rine vesika olmak üzere işbu varaka yedierine 
ita kılındı.» 

Atatürk'ün bu belgesini yıllarca taşıyan ve 
hiçbir sebep ve suretle bir menfaat temini için 
kullanmamış bulunan bu Gazimiz, halen 87 ya
şında bulunmakta ve çalışamaz bir halde oldu
ğundan muhtaç t ir duruma gelmiştir. Bu se
beple, geçen devre teklif ettiğimiz kanun tekli
fimiz Meclisin gündemine kadar gelmiş ve gö
rüşülememiş, orada kalmış idi. Bu defa yeni
den ihya ettik, bugün huzurunuzda görüşülmek
tedir. Maliye Komisyonu ve Bütçe Komisyonu 
aynen kabul etmiştir. Son günlerini yaşıyan 
bu kahramanımıza, raporlar gereğince aylık 500 
liranın bağlanmasına mütedair olan kanun tek
lifimize müspet oy vermenizi istirham eder, bu 
suretle hepinizi hürmetle selâmlarım efendim. 

BAŞKAN — Kanun teklifinin tümü üzerin
de söz istiyen sayın üye? 

ISayın işgüzar, buyurunuz efendim. 
Açık oyunu kullanmamış sayın üye var mı 

efendim, Açık oylama işlemi bitmiştir. Oy ku
tularını kaldırınız. 

HtlJVtt İŞGÜZAR (Sinop) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlarım; 

İzmir Milletvekili Sayın arkadaşımız Şükrü 
Akkan ile 9 arkadaşı tarafından İslâm Kulaç'a 
vatani hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
mütedair kanun teklifinin lehinde konuşmak 
için söz aldım. 

İ87 yaşma gelen ve bu vatan için gerçekten 
zamanında rarpışan, muharebelere giren ve gir
diği de yine bu vatanın kurtarıcısı, kurucusu 
Ulu önder Atatürk tarafından kendisine verilen 
vesaikle sabit olan bu zat hakkında arkadaşları
mız tarafından bu kanun teklifi buraya getiril
diği için kendilerine teşekkür ederim. Çünkü, 
Türkiye'de insanların hayat sigortaları olmadığı 
için memuriyette bulunmıyanlar, emeklilik iş
tirakçisi olmıyanlar daima kendi hayatlarının 
sonlarında maddi imkânlardan yoksunlarsa, 
bunlar kendi kaderleriyle başbaşa kalmaktadır
lar. 

İşte bunun gibi bilmediğimiz, tanımadığımız, 
bu vatan için mücadele vermiş nice kişiler var
dır ki bugün muhtaç ve geçim sıkıntısı ile baş-
başa kalmaktadırlar. Muhterem arkadaşımız sa-
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dece bunu tesbit etmek suretiyle ömrünün so
nunda, 87 yaşına gelmiş olan bu muhterem za
ta ayda 500 lira gibi çok cüzi bir paranın veril
mesi hususundaki hazırlamış oldukları kanun 
teklifinin lehinde oy kullanacağınızı ümidetmek 
suretiyle tekrar kendilerine teşekkür eder, siz
lere de saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen sayın üye?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Raporda ivedilik teklifi vardır, ivediliği ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Şabanoğlu İslâm Kulaç'a vatani hizmet ter

tibinden aylık bağlanması hakkında kanun tek
lifi. 

Madde 1. — 3 Nisan 1328 (1912) Derne Mu
harebesine gönüllü topçu eri olarak katılarak 
kulaklarından sakatlanan ve halen çalışarak 
kazanamıyacak duruma gelen Şabanoğlu islâm 
Kulaç'a hayatta bulunduğu müddetçe vatani 
hizmet tertibinden (500) lira aylık bağlanmıştır. 

BAŞKAN — Söz istiyen sayın üye?.. Yok. 
PLAN KOMİSYONU SÖZÖÜSÜ M. KEMAL 

YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, komis
yonca kabul edilen 400 liradır. Bütün emsalleri 
de 400 liradır. 

BAŞKAN — Bir tabı hatası varmı acaba? Bi
ze -gelen raporda; «500 lira aylık bağlanmıştır» 
şeklinde. > 

PLÂN KOMÜSYONU ISÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, bütün em
salleri 400 lira almaktadır. Komisyonda da... 

BAŞKAN — öyleyse önerge verirsiniz. Bu
rada böyle bir sarahat yok. Bizim gördüğümüze 
göre 500 lira yazıyor. 

PLAN KOMÜSYONU SöZOÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Hay hay önerge vere
yim. 

BUBBANETTİN AlSUTAY (izmir) — Ko
misyonun vereceği önerge üzerinde söz istiyo
rum. 

ŞÜKRÜ AKKAN (İzmir) — önerge verilsin, 
ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — Evet, önerge okunsun o vakit 
efendim. 

önergeyi okutuyorum. 
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(Sayın Başkanlığa 
Şabanoğlu İslâm Kulaç'a vatani hizmet ter

tibinden 400 lira aylık bağlanması, «500 lira» 
olarak okundu. Emsali 400 lira olduğu için, 400 
lira olarak kabulünün arzını teklif ederim. 

Plân Komisyonu Sözcüsü 
M. Kemal Yılmaz 
Ankara Milletvekili 

BAŞKAN — Şimdi, önerge üzerinde söz is
tiyen sayın üyelere söz vereceğim. Ancak, şimdi 
bir meselenin halledilmesi gerekir gibi düşünü
yorum. 

ISayın Yılmaz, Komisyon adına bir önerge 
veriyorsunuz, önergeniz mensubolduğunuz Ko
misyonun aldığı karara muhalif bir önerge olu
yor... 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan bir yanlış
lık vardır. Biliyorsunuz; bundan önceki vatani 
hizmet tertibinden bağlanan aylıklar 300 lira 
idi, fakat son alman bir karar gereğince hepsi 
409 lira olarak kabul edilmiştir. Şimdi 400 
lira yerine 500 lira olarak kabul edildiği tak
dirde, diğerlerine nazaran bir farklılık doğacak
tır. Bu bakımdan Komisyon olarak bu teklifi 
arz ediyorum. 

BAŞKAN — Bu hususu bilâhara teemmül et
mek üzere sayın, üyelere söz veriyorum. 

Buyurun, Sayın Asutay. 
BURHANETTİN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Yurda uzun yıllarını vermiş, harbte uzuvla

rından bir çoğunu kaybetmiş, bugüne dek mer
de ve namerde muhtaçolan, belki bir yerde men
dil açmak suretiyle hayatını devam ettiren ve
ya şu veya bu dostunun akşam evine göndere
ceği bir sahan yemeğe muhtaç bir kişiyi kurtar
mak için bir kanun teklifi yapıldı. Kanun 
teklifinde vatani tertip faslından 500 liralık bir 
aylığın bağlanması istendi. 

Bunun üzerinde görüşmek gerekir. 500 lira 
az demek icabederken şimdilik hiç yoktansa 
500 lira olarak bağlanarak, bu maaşın eline 
geçmesi ile «biraz rahat nefe3 alabilir» diye 
düşünerek yerimizde susmuştuk. 

Şimdi Komisyon; «Eskiden vatani hizmet 
tertibinden bağlanan aylık 300 lira idi, sonra 
biz bunu 400 liraya çıkardık. Şimdi biz bura,-
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da 500 lira verirsek emsallerinden üstün bir 
ücret tesbit etmiş oluruz» diyor. 

Sayın milletvekilleri, 
Bir elinizi vicdanınıza ve bir elinizi de aklı

nıza koyacağınız inancı içinde bir noktaya işa
ret edeceğim. 

Türkiye'de asgari ücret 18 lira, Zeytinin 
12 liraya satıldığı, etin 18 liraya çıktığı, kaba
ğın piyasada 8,5 liraya müşteri bulduğu, pıra
sanın 5,5 liraya müşteriye intikal ettirildiği gün
de hem kulağı duymıyacak, hem ayağı tutmı-
yacak, hem 87 yaşında olacak, hem asgari üc
retten az ücret vereceksiniz. Bunun adaletle 
uyuşan tarafı neresi? Asgari ücret 18 lira. As
gari ücreti kim tesbit eder? Çalışanların, ça
lışma hayatını tanzim edenlerin başı olan Ça
lışma Vekâleti, işverenler, işçiler konfederas
yonu, yüksek hakem kurulu temsilcileri, Sayış
tay, Danıştay 9 ncu Hukuk Dairesi temsilcile
riyle bir komisyon kurulur; bir insanın ölme
den kuru ekmek yiyerek, bir zeytini dörde böle
rek bir günde nasıl yaşıyabileceğini etüt ederek 
bunun 18 lira olduğunu tesbit eder. 

Şimdi, biz bunu 400 liraya indiriyoruz. Bu
na gülerler.. Bir insana bir şey verirsiniz, ama 
kâmil verirsiniz. Bir insana bir maaş bağ
larken sırf omuzûmuzdan yükü gitsin, bize etraf 
yan bakıp «Yüce Meclis bu kişiye de elini uzat
madı» demesin diye bir maaş bağlıyamazsmız. 
Eğer emsaline 400 lira maaş bağlanıyorsa o ka
dar attığımız, savurduğumuz muayyen yerlere 
parayı bağışladığımız hususlardan biraz keselim 
400 lira olan vatani hizmet tertiplerini de hiç 
olmazsa, 540 liraya çıkaralım. 

Şimdi biraz sonra, belki birkaç gün sonra 
burada müzakere edeceksiniz, 1101 sayılı Emek
liler Kanunu.. Emeklilere yapmışız, dullara yap
mışız, malûllere yapmışız, yetimlere yapmışız. 
657 sayılı Kanun getirmiş - bizim Meclistekiler 
hariç - hepsinin ücretlerini muayyen nisbetler-
le artırmışız, asgari ücretlerde işçinin hiç olmaz
sa merda ve namerde muhtaçolmamasını sağlı-
yabümek için bir kuru ekmek vermişiz. Eh, va
tani hizmet tertibinden maaş bağlanacak bu ar
kadaşımızın 400 lira ile ücretini bağlıyamazsmız. 
Vicdanla kafa arasında bir irtibat vardır. 400 
liraya eli tutmaz, gözü. görmez, kulağı duymaz 
bir kimseyi yine eskisi gibi merde ve namerde 
muhtaç edebilecek duruma getiremezsiniz. Yine 

komşudan emek dilenecek, yemek dilenecek 
hale getiremezsiniz. Yüce Meclisin vicdanı bu
na rıza göstermez. Ben buna inanıyorum. 

Komisyonun verdiği tadil önergesini kabul 
etmiyeceksiniz. Adaletli bir husus meydana ge
tireceksiniz. Yetimlere yaptığınız gibi, dulla
ra yaptığınız gibi, öksüzlere yaptığınız gibi, 
sakatlara yaptığınız gibi, işçilere yaptığınız 
gibi adaletli bir hükmü burada da bağlıyacak
sınız. 

Teşekkür ederim, saygılar. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUSTAFA 
KEMAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
önergeyi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon önergesini geri 
almıştır, bu sebeple önerge üzerinde söz istiyen 
arkadaşlarımıza da söz vermiyeceğim. 

Birinci maddeyi oylarınıza sunuyorum; 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — Bir 

teklif daha var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Nerede efendim o teklif? 
BAHA MÜDERRİSOĞLU (Konya) — 750 

liraya çıkarılması teklifi vardı. 
BAŞKAN — Böyle bir teklif almadım Beye

fendi. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

îkinci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Bu kanun yayımını takibeden 
aybaşında yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenller... 
Kabul edilmiştir, efendim. 

Madde 3. — Bu kanun hükümlerini Maliye 
Bakanı yürütür. 

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

Teklif Meclisimizce kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde sör "«tiyen sayın üye?.. Yok. 
Tümünü oylarınız^ onuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 
BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Sa

yın Başkan, bir noktaya işaret etmek istiyorum 
müsaadenizle. 

BAŞKAN — Hansfi konuda efendim? 
BURHANETTÎN ASUTAY (İzmir) — Gün

dem üzerinde. Gündemimizin 3 ncü ve 5 nci sı
rada aynı tertiplerle maaşa bağlanması istenen 
iki mağdur vatandaşımız daha var. Hükümet 
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burada, ilgililer burada. Müsaade ederseniz ve 
müsamahanıza sığınarak arz edeyim; oylamala
rın neticelerini ilândan evvel bu iki hususu bir 
neticeye bağlıyalım. Çünkü bunlar geçen yıldan 
beri beklemektedirler. 

BAŞKAN — Evet efendim, anladım teşek
kür ederim. 

Zatıâfliniz oylamanın neticesini bu şekilde 
açıkladıktan sonra, ben de her halde bunun dı
şında başka bir işlem yapamam efendim. 

BUEHANETTÎN ASÜTAY (izmir) — Ha
yır öyle demedim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yapılan açık oylamaların so
nuçlarını arz ediyorum. 

Türkiye Cumruriyeti Hükümeti ile Birleşik 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Teknik 
ve Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının açık oyla
masına 163 sayın üye katılmıştır. 150 kabul, 7 
ret ve 6 çekinser oy çıkmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist 
Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1960 tarihin
de İstanbul'da imzalanan îlim ve Sanat Müna-
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sebetleri Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
buhınduğnna dair kanun tasarısının açık oyla
masına 163 sayın üye katılmıştır. 136 kabul, 22 
ret ve 5 çekinser oy çıkmıştır. 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statü
sünün VI ncı maddesinin (A), (B), (C) ve (D) 
fıkralarında yapılan değişikliğin onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı
nın açık oylamasına 83 sayın üye katılmıştır. 82 
kabul, 1 çekinser oyu çıkmıştır. 

La Haye'de Milletlerarası Beratlar Enstitü
sünün kurulmasına dair 6 Haziran 1947 tarihli 
Anlaşmanın değiştirilmesine dair 16 Şubat 1961 
tarihli La Haye Anlaşması ve protokolünün 
onaylanmasının uygun bulunması hakkında ka
nun tasarısının açık oylamasına 76 sayın üye ka
tılmıştır. 75 kabul ve 1 çekinser oyu çıkmıştır. 

Bu suretle çoğunluğun bulunmadığı anlaşıl
mıştır. Bu sebeple 14 Nisan 1971 Çarşamba gü-

j nü saat 15,00 te yapılacak Türkiye Büyük Mil-
I let Meclisi Birleşik Toplantısından sonra top

lanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 16,17 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Teknik ve Kültür 
Anlaşmasına dair kanun tasan sına verilen açık oyların sonucu 

(Çoğumluk ycMur.) 

ADANA 
Turgut Topaloğhı 

ADIYAMAN 
Af. Zeki Adıyaman 
Kâmıill Kın'koğlu 
Yumıf Ziya Yılmaz 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahim Cüceoğlu 
Orhan Eren 
Emin Paıksüt 
H. Turgut Toker 
Suna Tu rai 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 
Oengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Oülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 
Mustafa Rona 

AYDIN 
İsım et Sezgin 

BALIKESİR 
Salih Zeki Altınbaş 
îbrahim Aytaç 
Af. Şükrü Çavdaroğlu 

Üye sayısı : 450 

Oy -

Kabul 

verenler : 168 

edenler : .150 

Reddedenler : 7 

Çel dns:crlcr : 6 

Oya, katılmıynnlar : 282 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
Kemal Erdem 
Mehmet Nurettin San
dıkçı oğlu 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akısı k 

BOLU 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURDUR 
A. Mukadder Çiloğlı 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
îbrahim öktem 
Kasım önadım 
Afustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 

DENİZLİ 
Ali Uslu 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 
Oevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Samet Gtildoğan 
Ali Rıza Septioğhı 

ERZURUAf 
Sabahattin Araş 
Rıfkı Danışman 

1 

51 

Naci Gacıroğlu 1 
Fethullah. Taşkesenli-
oğlu. 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

• GAZİANTEP 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
Abdullah Izmen 

GÜMÜŞANE 
Necati Alp 
Afustafa Karaman 1 
Ekrem Saatçi 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 1 

HATAY 1 
Halil Akgöl 
Afehmet Aslan 
Af. Sait Reşa 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Mnzhar Ankan 
Oavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Naime ikbal Tok göz 
Hasan Türkay 
Necdet Uğur 
Mehtmet Yardımcı 

ÎZMlR 
Mustafa Akan 
Şüıkrü Akkan j 

2 - (2) 

Al. Hulusi Çakır 
Nihad Kürşad 
Şinasi Osm a 
Kemal önder 

KARS 
Latif Aküzüm 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 

KASTAMONU 
Muzaffer Akdoğanlı 
Orhan Deniz 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Afustafa Topçular 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Turban Feyzioğlu 
Afehmet Türkmenoğlu 

KIRKLARELİ 
Afehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Baha Müderrisıoğlu 
Özer ölçmen 
Afustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ali Erkek 
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MALATYA 
Ahmet Karaaslan 
İsmail Hakkı Şengüler 

MANİSA 
Ertuğrul Akça 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşat 

MARDİN 
Esat Kemal Aybar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 
Ahmet Buldanlı 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmacıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 
Kemal Şensoy 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
Yaşar Bir 
B. Turgut Boztepe 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
İsmet Ya] emer 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Nedim Karahalil 

TOKAT 
İsmail Ha,kkı Birler 
Osman Hacıbaloğlu 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Aralantürk 
Ekrem Dikmen 
Mehmet Ali Oksal 

UŞAK 
Orhan Dcmgıiız 
Adil Turan 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turgut Nizamoğlu 
Neşet Tanndağ 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
öahit Karafkaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 

İZMİR 
Biirhanettlin Asutay 
Coşkun Karagözoğlu 

AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

ÇORUM 
Ali Naki Ulusoy 

[Reddedenler] 
KONYA 

Mustafa Kulbilay İmer 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

[Çekinserler] 
KARS 

Kemal Okyay 
SİVAS 

Vahit Bozatlı 

[Açık üyelikler] 

SİVAS 

Mustafa Timisi 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 

TOKAT 
Yusuf Ulusoy 

ZONGULDAK 
Ahmet Güner 

Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

....y.. »e>^( 
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Türkiye Cumhuriyeti ile 
tanbul'da imzalanan ilim 

îlomanya Sosyalist Cum V.vıriyati a r a n d a 30 Torumuz 1966 tarihinde İş
ve sanat münasebetleri /n!a;pıa-si7?.ın uy^ım bulunduğuna dair kanuna 

verilen oyların sonucu 

(Çoğunduk yoktur.) 

A D A N A 
T u r g u t Topal oğlu 

A D I Y A M A N 
Kâmil K ı n k o ğ l u 
Yusuf Ziya Yılmaz 
&FYON K A R A H İ S A R 
Hasan Di ne er 
Şevki Güler 

A N K A R A 
Oğuz Ay gün 
Hüseyin Balan 
Musa Kâzım Coşkun 
İbrahilm Oüceoğlu 
Emilı P a k s ü t 
Osman Soğukpmar 
H. Tu rgu t Toketr 
Suna Tur al 
F e r h a t Nur i Yı ldı r ım 
Mustafa Kemal Yılma?, 
Ceıngizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalı oğlu 
Ömer B u y r u k ç u 
H a s a n Ali •Gül e an 

ARTVİN 
Abdul lah Naci B u d a k 
Mustafa Kona 

A Y D I N 
i smet Sezgin 

B A L I K E S İ R 
Salih Zeki Al t ınbaş 
İb rah im Aytaç 
M. Şükrü Oavdaroğlu 
Kemal Erdeım 

Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 163 

Kabul ede 
Rcddede, 

Çekinse 

Oya katı lmıyaı 
Açık üyeli 

d e r : 136 
:1er : 22 

i ler : 5 

d a r : 282 

klor : 5 

[Kabul edenler] 

Mehmet Nure t t in San-
dıkçıoğ-lu 

B İ T L İ S 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLÜ" 
M. Şükrü KVkıoğlu 

BUî îDUR 
A. Mukadder Çil oğlu 
Mehmet ö / h e v 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadret i in Çatıca 
İbrahim Ökienı 
Kasım (itindim 
Mustafa Tayya r 

Ç A N A K K A L E 
Zekiye Gülsen 

Ç A N K I R I 
Nure t t i n Ok 

ÇORTTM 
Y a k u p Çağlayan 
Kemal Demırer 

D E N İ Z L İ 
Ali Uslu 

E D İ R N E 
İlhamı E r t e m 
Cevat S a y m 

ERZURUM 
Sabaha t t in A r a ş 
Rıfkı Danışman 
Naei Gaeıroğlıı 

Fethul lah TaşkesenVıoğlu 
E S K İ Ş E H İ R 

Şevket Asbuzoğlu 

B. Sıtkı Karacaşehi r 
G A Z İ A N T E P 

i 
Mehmet Kılıç j 
E r . k m Cjk | 
Mehmet Lûtf i Söylemez 

G Ü d Ö Ş A N E 
lüh-mr S - : ' d 

H A K K Â R İ 
Ahmet !v\'.d:m 

H A T A Y 
TL»!il A k v l I 
Mehmet A d a n 
M, Sait Rfvı j 

İ S P A R T A 
Ali Umarı Balım 
Yusuf Uysal 

İÇEL | 
M a d ı a r ArıVnn | 
•Cavit Okyayuz ı 

İ S T A N B U L 
Naimo Ilv 1 ;.*ıl Tokn;öz 
TTas.r.n. Tüıdcay 
Necdet Uğur 
Mehuvct Yardımcı 

İZMİR 
Mustafa .Akan 
Şükrü Akkan 
M. I L d u d Çakır 
Nı.tad Kürşnd 
Sin asi Osnıa ; 

Ki imal Önder 
K A R S 

Latif Ak üzüm 
i Musa Doğan 

Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KASTAMONU 
Mu z a L f e r Ak d o ğanlı 
Orhan Deniz 
Mclı met S ey dib oyoğlu 
Mustafa Topçular 

KAYSERİ 
M eh m et T ü ;-k m e n oğlu 

KIRKLARELİ 
M chm et A t a gün 

KIRŞEHİR 
Cevat Er oğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Baha Müderrisoğlu 
Mustafa Üstündağ 

K (İT Ali YA 
Ali Erfbek 

MALATYA 
Ahmet Karandan 
İsmail Hakkı Şen güler 

MANİSA 
Eı-tn.ğrul Akça 
Süleyman Cağlar 
Mustafa Orhan D aut 
C. Selçuk Gümüspala 
Kâmil S ah in oğlu 

MARAŞ 
Vcvsı Kadıoğlu 
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MARDİN 
Esat Koni al. Ay bar 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Muallâ Akarca 

MUŞ 
Ncrmin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Esat Kır atlı oğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
H. Avni Kavurmaeıoğlu 
M. Nuri Kodamanoğlu 
Mevli.it Oeakeıoğlu 

ADIYAMAN 
M. Zelci Adıyaman 

AYDIN 
Yüksel Mon dcros 

ELÂZTĞ 
Samet Güldoğan 
Ali Rıza Septioğhı 

GİRESUN 
Abdullah İzm on 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

M. Meclisi B : G5 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
M omduk Eksi 
Eerda Güley 

RİZE 
Salih Zeki Küseoğlu 

SAKARYA 
Yanar Bir 
B. Turgut Boztepe 

SAMSUN 
Nihat Kale 
Doğan Kitaplı 
İsmet Yalemer 

12 . A . 1071 O : 1 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

İSİVAS 
Ahmet Durakoğkı 
Ekrem Kangal 
Yusuf Ziya Önder 
Mustafa Tim isi 

TEK İTİD AĞ 
Nedim Karaiıalil 

TOKAT 
İsmail Hakkı Birler 
Osman Ilaeıbaloğlıı 
Mehmet Kazova 
Reşit Önder 

TRABZON 
Mehmet Arsiantürk 
Mehmet Ali Oksal 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Adil Turan 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğan 
Turg'ut Nizamoğlu 
Neşet Tanrıdağ 

ZONGULDAK 
Ahm'et Nihat Akın 
Cahit Karafeaş 
S. Tekin Müftüoğlu 
Kevni Nedimoğlu 

[Reddedenler] 
İZMİR 

!>.• ^-anottun Auıtny 
O-şkını K;iir,^i":/.n.u!u 

FAVSAiU 
M. Şevket Doları 

KONYA 
Baıhı-i Da l l a s 
Mustafa Kubilay Itııor 
Özer Ölçmen 

| MARAŞ 
J M. Zekeriya Kürşad 

MUĞLA 
Ah m ot Baklanlı 
İzzet Oktay 

j NEVŞEHİR 
i Hüsamoliin Başer 

RİZE 
Has;;ıı Basri Albay rak 

SAMSUN 
Talat Asal 
Bahattin Uzunoğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 

YOZGAT 
İsmet Kapısız 

[Çekinserler] 
AMASYA 

Kâzım Ulu soy 
ÇORUM 

Ali Naki Ulusoy 

SİVAS 
Vahit Bozath 

TOKAT 
Yusuf Ulusoy 

[Arık üyeli. 

Diyarbakır 
Edirne 
E i.'./ir; 
Ma ki! ya 
Nevşehir 

de r] 

1 
1 
1 
1 
1 

ZONGULDAK 
Ahmet Güncr 

-

Yekûn 
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Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün I V n c ü maddesinin (A), (ü) , (C) ve (D) fıkraların
da yapılan değişikliğin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanıma verilen oyların sonucu 

(Çoğumluk yakıtur.) 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHlSAR 
Haımdi Hamaımcıoğlu 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Orhan Birgit 
Suna Tural 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Güleaaı 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Yüksel Mondere» 

BURDUR 
Mehmet özbey 
Nadir Yavuzkan 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

ÇORUM 
Kemal Demirer 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 83 

Kabul edenler : 82 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katılmıyanlar : 362 

Açık üyelikler : 5 

[Kabul edenler] 
DİYARBAKIR 

Nafiz Yıldırım, 
EDİRNE 

Cevat Sayın 
ELÂZIĞ 

Samjet Güldoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
Naci Gacıroğlu 
Fethullah Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karaeaşehir 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Mehmet Aslan 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Naime İkbal Tokgöz 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımoı 

İZMİR 
Mustafa Akan 
Şülkrü Akkan 
Burhanettlm Asutiay 
M. Hulusi Çakır 
Şinasi Osma 
Kemal önder 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Kemal Okyay 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ata gün 

KIRŞEHİR 
Cevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
İrfan Baran 
Baha Müderrisoğlu 
Orhan Okay 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
C. Selçuk Gümüşpala 
Hilmi Okçu 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kür§ad 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naci Çerezci 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Nihat Kale 

SÎNOP 
Hilmi İşgüzar 

SİVAS 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Ali Oksal 

UŞAK 
Orhan Deoıgâs 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmeıt Nihat Akm 
Hüseyin Baytürk 
Oahit Karakaı 
Köfmi Nödimog&U" 
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[Çekinser] 

ZONGULDAK 
Ahmet Guner 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir l 

Yekûn 5 
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La Haye'de Milletlerarası Beratlar Enstitüsünün kurulmasına dair 6 Haziran 1947 tarihli Anlaş
mamam değiştirilmesine dair 16 Şubat 1961 tarihl i La Haye Anlaşması ve protokolünün onaylan

masının uygun bulunması hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHtSAR 
Hamdı Hamamcıoğlu 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Suna Tural 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Hasan Akçalıoğlu 
Ömer Buyrukçu 
Hasan Ali Gülcan 

ARTVİN 
Abdullah Naci Budak 

AYDIN 
Yüksel Menderes 

BURDUR 
Nadir Yavuzkan 
Mehmet özbey 

BURSA 
Sadrettin Çanga 
Kasım önadım 

ÇANAKKALE 
Zekiye Gülsen 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 76 

Kabul edenler : 75 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 1 
Oya katümıyanlar : 369 

_ Açık üyelikler : 5 

[Kabul 
ÇORUM 

Kemal Demirer 
DİYARBAKIR 

Nafiz Yıldırım 
EDÎRNB 

Cevat Sayın 
ELÂZIĞ 

Saraet Güldoğan 
Ali Rıza Septioğhı 

ERZURUM 
Naci Gacıroğlu 
F. Taşkesenlioğlu 

ESKİŞEHİR 
B. Sıtkı Karacaşehir 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 
Ekrem Saatçi 

HATAY 
Mehmet Aslan 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 

İSTANBUL 
Nairne ikbal Tokgöz 
Necdet Uğur 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Burhanettiin Asutay 

edenler] 
M. Hulusi Çakır 
Şinasâ Osma 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Musa Doğan 
Veyis Ko'çulu 
Kemal Okyay 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 

KIRŞEHİR 
öevat Eroğlu 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELt 
Cevat Ademoğlu 
Sabri Yahşi 

KONYA 
irfan Baran 
Bahri Dağdaş 
Orhan Okay 

MALATYA 
Ahmet Karaaslan 

MANİSA 
C. Selçuk Gümüşpala 
Kâmil Şahinoğlu 

MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 
M. Zekeriya Kürşad 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nermin Neftçi 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
M. Naei Çerezci 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

RİZE 
Hasan Basri Albayrak 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Yaşar Bir 

SAMSUN 
Nihat Kale 

SİNOP 
Hilmi işgüzar 

SİVAS 
Tevfik Koral tan 

TOKAT 
Mehmet Kazova 

TRABZON 
Mehmet Ali Oksal 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
öahit Karakaş 
Kevni Nedimofflu 
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[Çekinser] 
ZONGULDAK 

Ahmet Güner 

[Açık üyelikler] 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 1 
Malatya 1 
Nevşehir 1 

Yekûn 5 

t>*<( 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

85 NCİ BİRLEŞİM 

12 . 4 . 1971 Pazartesi 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

X 1.--— Türkiye Cumhuriyetti Hükümeti ile 
Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Takmak ve Kültür Anlaşmasınnn onaylanmasının 
uygun Iral-unduğuna dair kanun tasarısı ve Mil
lî Eğitim ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/126) 
(S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 6 . 3 . 1971) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti üle Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti arasında 30 Temmuz 1966 
tarihinde İstanbul'da imzalanan Him ve Sanat 
Münasebetleri Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/102) (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 
6 . 3 . 1971) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X 1. — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 
Gteçioi Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 
239 ve 239 a 1 nci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
26 . % . 1971) 

X '2. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı 
Statüsünün VI neı maddesinin (A), (B), (C) 
ve (D) fıkralarında yapılan değişikliğin onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun 
(S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/431) 

X 3. — La Haye'de Milletlerarası Beratlar 
Enstitüsünün kurulmasına dair 6 Haziran 1947 
tarihli Anlaşmanın değiştirilmesine dair 16 Şu
bat 1961 tarihli La Haye Anlaşması ve proto
kolünün onaylanmasının uygun bulunması hak
kında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

raporu (1/353) (S. Sayısı : 300) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BIRINCI GÖRÜŞMESI YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 654 sayılı Toplum Zaibıtası kurulması 
hakkında Kanunun 1 ve 3 ncü maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve içişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/78) (S. Sayısı : 
27 ve 27 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
23 .12 .1970) 

2. — Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 
3 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (1/234) (S. Sayısı: 129 ve 129 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

3. — Osman Salmankurt'a vatani hizmet 
tertibinden aylık bağlanmasına dair kanun ta
sarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/204) (S Sayısı: 165 ve 165 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

4. — İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 
9 arkadaşının, Şabanoğlu islâm Kulaç'a vatani 
hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (2/87) (S. Sayısı : 166 ve 166 ya 1 
nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970) 

5. — Makbule kızı Ferdiye Demiroğlu'na 
vatani hizmet tertibinden aylık bağlanmasına 
dair kanun tasarısı ve Maliye ve Plân komis
yonları raporları (1/212) (S. Sayısı : 167 ve 167 
ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 .12 .1970) 
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6. — Harcırah Kanununa ek kanun tasarısı 

ve Adalet ve Plân komisyonları raporları 
(1/198) (S. Sayısı : 219 ve 219 a 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

X 7. — Belediye 'Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 34 arka
daşının, Belediye gelirleri kanunu teklifi ve 
Maliye, İçişleri ve Plân komisyonları raporlan 
(1/329, 2/328) (S. Sayısı : 224 ve 224 e 1 ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 23 . 12 . 1970) 

8. — 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanunuun 3 ncü maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler ilâve
sine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir madde 
ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla deği
şik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun tasarıları ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246) (Dağıt
ma tarihi : 28.1.1971) 

9. — Salihli ilçesinin Esıkicaımi mahallesi 
1028 hanesinde naklen kaydedilen Ali Nacioğlu 
Ayşe'den doğma 20 . 10 . 1945 doğumlu Kâmil 
Akman'in ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/46) (S. Sayısı : 30 a 1 nci ek) (Dağıt
ma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

10. — Van'ın Gürpınar ilçesi Hoşap bucağı 
Işıkpmâr köyü hane 37, cilt 5, sayfa '52 de ka
yıtlı Necmettinoğlu, Emine'den olma 1.1.1947 
doğumlu Nurettin Kahraman'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/45) (S. Sayısı : 
46 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 .1971) 

11. — Akyazı ilçesi Merkez Yeni'köy hane 18, 
cilt 8, sayfa 125 te nüfusa kayıtlı Hüseyinoğlu, 
Fatma'dan olma 13 . 3 . 1940 doğumlu Kemal 
Uluköylü'nün ölüm cezasına çarptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis
yonu raporu (3/47) (S. Sayısı : 47 ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 2 . H9I71) 

12. — İzmir iline bağlı Çeşme ilçesinin Mer
kez Çiftlik köyü nüfusunun 101 hane, 7 cilt ve 
45 nci sayfasında kayıtlı Şükrüoğlu, Zehra'dan 
doğma 10 . 8 . 1929 doğumlu Mahmut Yel'in, 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/51) 
(S. Sayısı : 77 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 

22 . 2 . 1971) 

13. — Yalvac'ın Tokmakçık köyü hane 90, 
cilt 22, sayfa 146 da nüfusa kayıtlı, Ali Osman-
oğlu Ayşe'den doğma 9 . 11 . 1948 doğumlu 
Hüseyin Sesli'nin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/159) (S. Sayısı : 78 e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

14. — Turgutlu'nun Hamidiye mahallesi 846 
hane, cilt 27 ve sayfa 20 de nüfusa kayıtlı olup, 
Kurtuluş mahallesi, Yasemin sokak 8 numarada 
oturur Yakupoğlu Yaşa'dan doğma 1.9.1936 do
ğumlu Faik Vartekli, Turgutlu Hamidiye ma
hallesi 846 hane, cilt 27, sayfa 20 de nüfusa ka
yıtlı olup evlilik dolayısiyle Hamidiye mahallesi 
295 haneye gitmiş, Kurtuluş mahallesi, Yasemin 
sokak 8 numarada oturur Yakup kızı Yaşa'dan 
doğma 1 . 4 . 1947 doğumlu Kadriye Partici'-
nin ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo
ru (3/204) (S. Sayısı 160 a 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 22 . 2 . 1971) 

15. — Sakarya iline bağlı Akyazı kazasının 
ICanlıcay köyü 48 hane, 34/67 cilt ve sayfa nu
marasında nüfusa kayıtlı Nurioğlu Selfinaz'dan 
doğma 1927 Şavşat doğumlu M'cvlût Balcı ile 
Sakarya ilinin Erenler köyü 581 hane, 88/107 
cilt ve sayfa numarasında nüfusa kayıtlı Nuri
oğlu, Selfinaz'dan doğma 1939 Şavşat doğumlu 
Zekcriya Balcı'nın ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/44) ('S. Sayısı : 159 a 
1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 22 . 2 . 1971) 

16. — Ceylan Köktcın'ıin cczasımın affı hak
kında kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/311) (S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1971) 

17. — Osman Nuri Vural'ın cezasının affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/327) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
4 . 3 . 1971) 

18. — Bor ilçesinin Kemeırhisar nahiyesine 
bağlı Badak köyünün hane 12, cilt 30, sayfa 8, 
numarasında kayıtlı iken aynı ilçenin Kale ma
hallesi 127 nci hanesi nüfusuna naklen kayıt ve 
tescil edilmiş Mehmedoğlu, Hüsne'den doğma 
6 . 5 . 1933 doğumlu Mehmet Karabaş'm, ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık tez-
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keresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/388) 
(S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 4 .3 .1971) 

19. — Mardin ilinin Ömerli ilçesi merkez bu
cağı Hırbabellik (Sivritepe) köyü hane 1, cilt 
28/1 ve sayfa 60 numarada nüfusa kayıtlı Ah-
medoğlu, Hamdiye'dem doğma 1938 doğumlu 
Cemil Yıldız'm, ölüm cezasına çaptırılması hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komis-
yonur aporu (3/52) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma 
tarihi : 4 . 3 . 1971) 

20. — Eskişehir'in Alpu nahiye sinin Bozan 
köyü hane 6G, cilt 51, sayfa 158 de nüfus sicili
ne kayıtlı Mehmet ve Habibe'dcn doğma 
10 . 4 . 194G doğumlu Nail Kır'm, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu rapora (3/291) (S. Sayısı : 
296) (Dağıtma tarihi : 4 . 3 . 1971) 

. X 21. — 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa ek ve geçici madde
ler eklenmesine ve bu kanun ile diğer kanunların 
bâzı hüküm1 erinin kaldırılmasına dair kanun 
tasarısı ve Maliye ve Plân komisyonları rapor
ları (1/438) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tari
hi : 3 . 3 . 1971) 

22. — Düzecinin Gölkaya bucağınım Hacı Sü-
leymanbey köyü hane 106/2, cilt 19, sayfa 60 
numarasında nüfus siciline kayıtlı Mehmet Ali-
oğlu, Şerife'den doğma 1 . 8 . 1330 Tonya - Is-
kenderli doğumlu Hacı Ahmet Tonya'nm ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/233) 
(S. Sayısı : 301) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

23. — Bartın ilçesi Tuzcular köyü hane 15, 
cilt 19, sayfa 32 de kayıtlı Şabanoğlu Hatice'
den doğma Şubat 1946 Bartın doğumlu Ahmet-
Balıkçı'nm ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/258) (S. Sayısı : 302) (Dağıtma ta
rihi : 8 . 3 . 1971) 

24. — Kastamonu iline bağlı Taşköprü ilçe
sinin Çoroğlu köyü, 13 hane, 8 cilt ve 19 sayfa 
numarasında nüfusa kayıtlı İbrahimoğlu, Hik-
met'ten doğma 1 . 7 . 1948 doğumlu Hüseyin 
Bulut'un ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu ra
poru (3/280) (S. Sayısı : 303) (Dağıtma tari
hi : 8 . 3 . 1971) 

25. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuru
luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

26. — Bursa Milletvekili Kasım Ömadım'ın, 
çırak, kalfa ve ustalık: toanuın 'teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
koımiısyonlarnnıdan seçilen 4 ler üyeden kurulu 
5 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/14) (iS. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 J3 .1971) 

27. — Halil Çelik.'in, cezasının affı hakkında 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/312) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

28. — Asayişe müessir bâzı fiillerin önlen
mesi hakkında kanun tasarısı ve İçişleri Komis
yonu raporu (1/80) (S. Sayısı : 123 e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 3 . 1971) 

29. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adının Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu raporu (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.3.1971) 

X 30. — Bursa Milletvekili Kasım önadmı'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmıesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet, içişleri, Ticaret, Sanayi ve Plân 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulu 
6 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/15) (S. 
Sayısı : 136 ya 1 nci ek) (Dağıtıma tarihi : 
18 . 3 . 1971) 

X 31. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'in, 
Esnaf ve Sanatkârlar Sosyal Sigortalar kanunu 
teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi, Ça
lışma ve Plân komisyonlarından seçilen 4 er üye
den kurulu 4 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(3/13) (S. Sayısı : 201 e 1 nci ek) (Dağıtma ta

rihi : 18 . 3 . 1971) 
32. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm 

yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildiriminde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er-
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oğan'ın önergesi (5/297) (S. Sayısı : 306) (Da- I ması hakkında kanun teklifi ye Aîyosn. Kaüa-
ğıtma tarihi : 24,3.1971) hisar Milletvekili .Süleyman Mıatlu'nun önfirgfi-

X 33. — Mardin Müitetvekâili igevki Altın- si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
dağ ve 14 arkadaşının, pftgi ımttEamnın kanın- 25 . 3 . 1971) 



Dönem : 3 
Toplantı : 1 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 166 
izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 arkadaşının, Şabanoğlu 
İslâm Kulaç'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi ve Maliye ve P lân komisyonları raporları (2 /87) 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 arkadaşı tarafından 2 nci Dönemde verilen ve Plân Ko
misyonunun 2/664 numarasında kayıtlı bulunan (Şabanoğlu İslâm Kulaç'a vatani hizmet tertibin
den aylık bağlanması) hakkındaki kanun teklif imiz hükümsüz kalmıştır. 

içtüzüğün 69 ncu maddesi gereğince ihyasına emir ve müsaadelerinizi saygiyle rica ederiz. 
17 .11.1969 

İzmir Milletvekili 
Şükrü Akkan 

Manisa Senatörü 
O rai Karaosman oğlu 

İzmir Senatörü 
Beliğ Beler 

İzmir Milletvekili 
Şinasi Osma 

izmir Milletvekili 
Mustafa Akan 

izmir Milletvekili 
Muzaffer Fazlı Anne 

izmir Senatörü 
Mustafa Bozoklar 

izmir Milletvekili 
İhsan Gürsan 

Manisa Milletvekili 
Önol Sakar 

İzmir Senatörü 
Mümin Kırlı 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Şabanoğlu islâm Kulaç'a, hayatta bulunduğu sürece devam etmek kaydiyle vatani hizmet ter
tibinden 500 lira aylık bağlanmasına dair kanun teklifimizi ilişikte sunuyoruz. 

Gereğinin yapılmasına müsaadelerinizi saygı ile arz ve rica ederiz. 

Şükrü Akkan 

Hüsame t ti) ı G üm üşpala 

izmir Milletvekilleri 

İhsan Gürsan » M. Ali Ay taş Muzaffer Döşemeci 

Zeki Efeoğlu Şinasi Osma Enver Turgut 

G E R E K Ç E 

1328 (1912) yılında Atatürk'ün komutası altlıda Derne'de yapılmış olan muharebeye gö
nüllü Topçu Eri olarak katılmış olan ve halen İzmir'de Karşıyaka'da Soğukkuyu'da 1851 sokak 
No: 33 te oturan ve nüfus sicilinde İzmir Mesudiye Mahallesi 705 hane, 193 cilt, 81 sayfa numarala
rında kayıtlı, 1300 Kandiye doğumlu Şaban ve Hatice'den doğma, İslâm Kulaç Derne'de 3 Ni
san 1328 Muharebesinde son derecede cesaret göstererek mükemmel surette vatani görevini yapmış 
ve kulaklarından sakatlanarak terhis edilmiştir. 
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O tarihte Dıerne Kuvvetleri Kumandanı olarak vazife görmekte bulunan Erkânı Harbiye Binba

şısı Mustafa Kemal (Büyük Atatürk), adı geçene 28 Nisan 1328 tarihinde verilmiş olan terhis bel
gesinde kendi el yazıları ve imzaları ile şu meşruhatı vermişlerdir. 

«3 Nisan 1328 Muharebesinde düşmanın istihkâmlardan endaht eden toplara ve siperlerini terk 
edemiyen piyadeleri üzeninde fevkalâde müessir olması sayesinde o günkü Muharebeyi bize ka
zandıran Topçumuzun temini faaliyeti için mevti istihkar eden efradından balâda isimleri muhar
rer gönüllü İslâm Şaban ve Mehmet İsmail'in vazife başında sakatlandıkları bizzat tarafımdan dahi 
görülmüş olmakla merkumunun emri cihattaki himimet ve gayretlerine vesika olmak üzere işbu 
varaka yedlerino ita kılındı.» 

İslâm Kulaç, bugün 84 yaşma gelmiş bulunmasına ve uzun zamandan beri de büyük bir geçim 
sıkıntısı içinde olmasına rağmen kendisi için büyük bir önem ve mânevi bir değer taşıyan bu kıy
metli vesikayı hiçbir maddi tal'ebe mesnet yapmamıştır. 

Ancak, adıgeçen, bugün artan yaşının imkânsızlıkları içerisinde geçim zaruret ve sıkıntılarını 
artık yenecek bir güce sahip bulunmamaktadır. Adıgeçenıin. fakrü zaruret içerisinde bulunduğunu 
gösteren 8 . 2 . 19G8 tarihli fakirlik ilmühaberi ile, kendisine vatani hizmet tertibinden uygun 
görülecek miktarda aylık tahsisine dair olan dilekçesi ve tasdikli nüfus kayıt sureti ilişiktir. 

Atatürk'ün kendi el yazıları ile yazılmış olması ve imzalarını ihtiva etmesi bakımından büyük 
bir tarihî değer taşıyan vesika da eklidir. 

Ömrünün son günlerini büyük bir geçim sıkıntısı içinde geçirmekte olan, sakatlığı ve yaşı iti
bariyle de çalışamıyacak bir durumda bulunan İslâm Kulaç'a vatani hizmet tertibinden aylık tah
sisi için hazırladığımız bu kanun teklifi sevk edilmiştir. 

Madde gerekçeleri 

Büyük Atatürk'ün, Erkânı Harbiye Binbaşısı rütbesiyle Kumandan bulunduğu Derne Cephe
sindeki 3 Nisan 1328 tarihindeki Muharebesine gönüllü olarak katılarak Büyük Atatürk'ün görgü
süne müstenit fevkalâde kahramanlık göstererek duyma duygusunu kaybetmek suretiyle sakatla
nan ve halen 84 yaşında çalışamaz durumda bulunan Şaban Kulaç'a ömrünün sion demlerini mai
şet derdinden uzak olarak geçirebilmek için vatani hizmet tertibinden aylık beşyüz lira bağlanması 
uygun görülmüştür. 

2 ve 3 neü maddeler yürürlük maddeleridir. 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No. : 2/87 29 . 1 . 1970 

Karar No. : 38 

Yüksek Başkanlığa 

İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 arkadaşının,, Şıabanoğlu İslâm Kulaç'a vatani hizmet terti
binden aylık bağlanması hakkında Kanun teklifi, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle, komis
yonumuzda tetkik ve ımüzafcero edildi: 

Gerekçedje arz ve izah olunan hususlar, komisyonumuzca da uygun görülerek teklif aynen, ka
bul edilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 166) 



Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi elilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü 
İstanbul Muğla 

Nuri Eroğan Ahmet Buldanlı 

Çanakkale 
Zekiye Gülsen 

Diyarbakır 
Sabahattin Savcı 

Kütahya 
Mehmet Ersoy 

Ağrı 
Abdülkerim Bayazıt 

Erzurum' 
Selçuk Elverdi 

Sakarya 
Turgut Boztepe 

Bolu 
Şükrü Kiykıoğlu 

İstanbul 
Hüseyin Dolun 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/87 
Karar No. : 48 

Bütçe Hân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

18 . $ . 1970 

Tetkiki ıhususu Komisyonumuza (havale Ibuyurulan, (izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 ar
kadaşının, iŞalbanoğlu İslâm Kulaç'a vatani 'hizmet tertilbinıden aylık (bağlanması hakkında kanun 
teklifi) ni ve lönlhaıvalesi uyarınca Maliye Komisyonunca düzenlenen rapor, Maliye Bakanlığı tem
silcilerinin de Ihazır (bulunduğu oturumda görüşüldü; 

ö Nisan 1101*2 yıllarında Berne Kuvvetleri Kumandanı (bulunan Erkânı Harbiye Binlbaşısı Bü
yük Atatürk'ün maiyetlerinde hizmet gören, Büyük Ata'nın yazılı takdirlerime ma'zttıar olan, bu
gün 84 yaşında ıçalı'şam'az (bir Va'ziyette geçim Sıkıntısı çeken islâm Ku'laç'a vefalı milletimizin )bir 
nişanesi alarak vatani Ihizmet tertibinden ayda '500 lira aylık bağlanması Ihalklkınd'aki teklif aynen, 
kabul 'edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle 'görüşülmek ve Oenel Kurulun ta^vifbine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Sakarya 

İV. Bayar 

Bolu 
/ / . /. Cop 

içel 
II. C. Okyayuz 

Manisa 
II. Okçu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Bolu 
K. Demir 

imzada bulunamadı. 

istanbul 
0. C. Fersoy 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danı§man 

Edirne 
M. Harmancıoğlu 

izmir 
M. Akan 

Tokat 
/ . H. Balcı 

Adana 
M. K. Küçüktepepınar 

imzada bulunamadı. 
Eskişehir 
M. 1. Angı 

Kastamonu 
II. Tosyalı 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 166) 
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İZMİR MİLLETVEKİLİ (ŞÜKRÜ AKKAN VE 0 ARKADAŞININ TEKLİM 

Şabanoğlu tslâm Kulaç'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun teklifi 

MADDE ,1. — ;3 Nisan tt'328 '(19)12) Derne Muharebesine giönüllü topçu eri olarak katılarak ku-
lalklarınldan sakatlanan ve İhalen çalışarak Ikazanamıyaeak 'duruma 'gelen Şabanoğlu islâm Kukıç'a 
'hayatta bulunduğu müddetçe vatani fhkımet tertibinden (600) lira aylık bağlanmıştır. 

MADDE 2. — Bu. kanun yayımını takibeden aybaşında yürürlüğe igirer. 

MADDE 3. — Bu Ikanun (hükümlerini Maliye Bakanı yürütür. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 166) 



Dönem : 3 
Toplantı : 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayıs ı: | 6 6 Y ^ I H C İ e k 

İzmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 9 arkadaşının, Şabanoğlu İslâm 
Kulaç'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun 

teklifi ve Maliye ve Plân komisyonları raporları (2 /87) 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/87 
Karar No. : 72 

18 . 12 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

'Birinci toplantı yılı içkide görüşülerek karara bağlanan «İzmir Millettvekili Şükrü Akkan ve 
9 arkadaşının, Şabanoğlu islâm Kulaç'a vatani hizmet tertibinden aylık bağlanması hakkında 
kanun teklifi» bu toplantı yılında yeniden benimsenmek üzere komisyonumuza gönderilmiştir. 
S. Sayısı 166 olan ırapor komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

'Başkan 
Rize 

E. Akçal 

Ankara 
H. T. Toker 

Elâzığ 
Ö. F. S anaç 

Manisa 
H. Okçu 

Başkan V. 
İçed 

C. Okyayuz 

Ankara 
A. Yalçın 

İstanbul 
O. C. Fer soy 

Manisa 
M. Erten 

Tokat 
/. / / . Balcı 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
C. Yorulmaz 

izmir 
A. N. Erdem 

Maraş 
A. İmamoğlu 

Kâtip 
Erzurum 

lî. Danışman 

Bolu 
H. t. Cop 

Kars 
K. Okyay 

M. N. Çerezci 

Trabzon Zonguldak 
A. R. TJzuner 8. T. Müftüoğlu 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Sakarya 
N. Bayar 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Ankara 
H. Balan 

Denizli 
H. Oral 

Malatya 
H. Gökçe 

Samsun 
/. Kılıç 





DÖaem : 8 OûÛ 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : Z u u 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün VI ncı maddesi
nin A, B, C ve D fıkralarında yapılan değişikliğin onaylanmasının 

uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu raporu (1 /431) 

T. C. 
Başbakanlık 5.2. 1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
'Sayı: 71 -1157/1484 

MİLLET MECLİSİ (BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan vıe Türkiye Büyük Millet Meclsine ara Bakanlar Kurulun
ca 4 . 2 . 1971 tarihinde kararlaştırılan, «Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statüsümün VI ncı 
maddesinin A, B, O, ve D fıkralarında yapılan değişikliğin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Oereğinm yapılmasını rica ederimi, 
Süleyman Demirel 

öEREKÇEi 

14 'Haziran 1957 tarihli ve 7015 sayılı Kanun ile onaylanarak yürürlüğe giren Milletlerarası 
Atom ÎEnerjisi Ajansı Statüsünün ÎVT ncı maddesinin A, ÎB, IC, ve D paragrafları (MAEA Genel 
Kurulunun 28 (Eylül 1970 tarihli toplantısında, statünün XVIII nci maddesi gereğince, oylama
ya katılan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile kahul edilmiştir. 

Statünün ıVI ncı maddesinin değiştirilmesi ile Ajans üyesi ülkelerin sahibolacakları üyelikler-
1$, eski durumları aşağıda mpkayeseli olarak gösterilmiştir : 

Eski durum Yeni dıurum 

İdareciler Meclisince atanacak üyeler 

Bayı Ülkeler Sayı Ülkeler 

Atom Enerjisi alanumda em 5 A. B. D. 9 A. B. D. 
ileri devletler Kanada Kamada 

Sovyet [Rusya Sovyet (Rusya 
(Büyük Britanya (Büyük Britanya 
•Fransa Fransa 

(Federal Almanya 
İtalya 
Japonya/ 
Hindistan 



2 — 

Sayı Ülkeler Sayı Ülkeler 

Diğer ileri devletler 

Hammadde üreticisi 

5 Brezilya/Arjantin 
Güney Afrika Birliği 
Hindistan 
Avustralya 
Japonya 

2 Çekoslovakya, 
Portekiz/ 
Polonya, Belçika 

Güney Afrika Birliği 
Avustralya 
B rezily a/Ar j antin 

Teknik yardım veren devletler 1 Isveç/Damimarka 
Norveç/Finlandiya 

Genel Kurulca seçileoeik üyeler 

Lâtin Amerika 

Batı Avrupa 

Doğu x\vrupa 

Değişen üyelik yeri 
(Floating Seat) 

Güney Asya 

Güney - Doğu Asya • 

Uzak Doğu 

Orta Doğu Afrika 

3 

1 

1 

1 

1 

• OPasifik 1 

1 

3 

Arjantin, Peru, 
Guetemala, 5 
Venezuela, 'Meksika, 
.Salvador, Kolombiya, Brezilya 
Uruguay, Şili 

sHolanda/ttalyıa 
Almanya 

Romanya/Bulgaristan/ 
Macaristan 
Yugoslavya 

Türkiye/İspanya 
Yunanistan/İsviçre 
Avusturya! 

Pakistan/Seylan 
Afganistan 

Endonezya/Tayland 
ıSingapur 

Kore/Filipin/Güney Viet. 
Milliyetçi Çin 

Kongo, Fas, Gana, 
Tunus, Madagaskar, 
Cezayir, Nijerya, 
BAC, Irak, İran 

4 

3 

1 

1 

Arjantin, Peru, 
Guetemala, 
Venezuela, Meksika, 
iSalvador, Kolombiya, 
Brezilya, Uruguay, Şili 

Belçika, (Portekiz, 
İsveç, Norveç, 
Daınimarika, Finlandiya, 
Holanda, Türkiye 
İspanya, İsviçre, 
Yunanistan, Avusturya, 

Polonya, Çekoslovakya, 
Romanya, Bulgaristan, 
Macaristan, Yugoslavya 

'Endonezya/Tayland 
Singapur 

Kore/Filipih 
Güney Vietnam 
Milliyetçi Çin 

M. Meclisi (S. Sayısı : 299) 



Sayı Ülkeler Sayı Ülkeler 

Afrika — 4 Tunus, Fas - iCezayir, BAC 
Kongo, Gana, 
Madagaskar, 
Nijerya 

Orta Doğu ve Güney Asya — 2 İran, Irak, 
Suriye, İsrail, 
Pakistan, iSeylan, 
Afganistan 

Genel Kurulca seçilecek diğer üyeler 

Orta Doğu ve Güney Asya — İran, Irak, Suriye, 
İsrail, Pakistan, 
iSeylan, Afganistan 

Güney Doğu Asya - Pasifik — 1 Endonezya, Tayland, 
Singapur 

Uzak Doğu — Kore/Filipin 
Güney Vietnam 
Milliyetçi Çin 

Afrika — Kongo, Gana, 
Madagaskar 
Nijerya, Tunus, 
Fas, 'Cezayir, BAG 

Orta İDoğu - Güney Asya — 1 İran, Irak, 
Suriye, İsrail, 
Pakistan, İSeylan, 
Afganistan 

Güney Doğu Asya - Pasifik — Endonezya, Tayland, 
Singapur 

Bu listenin tetkikinden de görüleceği veçhile, İtalya ve Federal Almanya İdareciler Meclisinde 
daimî üyeliğe getirilmekte, aktüel olma niteliğini kaybetmiş olan «Hammadde üreticisi» ve «'Tek
nik yardım, veren devlet» üyelikleri kaldırılmakta, buna !karşılık Genel Kurulca seçilecek Batı 
Avrupa devletlerinin sayısı 4 e çıkarılmaktadır. Böylece Batı - Avrupa bölgesi eskiden toplara. 
olarak 6 üyeliğe sahipken şimdi toplam olarak 8 üyelik almaktadır. 

İdareciler Meclisinin üye sayısı 25 iken tadil edilen VI ncı madde ile 34 e çıkmaktadır. Bu 
artış içinde, Lâtin Amerika bölgesi eskiden 3 üyeliğe sahipken, şimdi toplam olacak 5 üyelik al
maktadır. Doğu Avrupa bölgesi 1 üyeliğe sahipken, 3 üyelik almaktadır. 

Tadil edilen metinde bağımsızlığını kazanarak Ajansa üye olan Afrika'daki yeni 'devletler göz 
önüne alınarak, Afrika bölgesi Orta - Doğu'dan ayrılmakta ve bu bölgeye 4 üyelik verilmekte
dir. Orta - İDoğu bölgesi ise Güney - Asya bölgesi ile birleştirilmekte ve 2 üyelik verilmektedir. 
Böylece eskiden Orta - Doğu, Afrika ve Güney Asya bölgeleri toplam olarak 4 üyeliğe sahip

ken, şimdi 6 üyelik almaktadırlar. Ayrıca, yukardaki listede Genel Kurulca seçilecek diğer üyeler 
başlığı altında gösterilen üyelikler ile Orta - Doğu ve Güney Asya, Güney - IDoğu Asya - Pasifik, 
Uzak Doğu, Afrika bölgelerine iki üyelik daha sağlanmaktadır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 299) 



Türkiye'nin durumu, : 
Türkiye, fMilletlerarıaısı Atom Enerjisi Ajansında iBatı Avrupa bölgesinden sayılmaktadır. Bu 

bölgede ispanya, • Yunanistan, İsviçre ve Avusturya ile birlikte «değişen rüyelilk yeri /((Floating 
Seat)» diye adlandırılan üyeliğe rotasyon ile gelmekte idi. «Moalting Seat» (üyeleri sekiz yıl geç
tikten ısonra iki yıl müddetle İdareciler Meclisine üye ıseçildilklerinden diğer (Batı Avrupa ülkele
rine nazaran farklı bir durumda bulunmaktaydılar. 

VI neı maddenin tadili ile '«Floating Seat» üyeliği kaıldırılimıafcta ve Türkiye 4 üyeliğe SiaMp 
Batı - Avrupa bölgesine ^girmektedir. Yeni duruma göre Türkiye'nin seçilme sırası her dörıt yılda 
bir - iki yıl için gelmektedir. 

•Şimdiye kadar memleketimiz ilk defa 1957 - 1959 ve ikinci defa da 1967 - 1969 yılları arasın" 
da olmak üzere ilki kere İdareciler Meclisi üyeliğine seçilmiştir. 

Değişen dünya (şartları muvacehesinde, Afrika, Orta - Doğu, İLâtin Amerika gibi Avrupa dışı 
bölgelere daha fazla temsil imkânı Bağlıyarak Milletlerarası Atom lEnerjisi Ajansı Guvemörler 
Meclisinde coğrafi temsili daha âdil esaslara dayandıran ve böylece anılan Meclisin daha elveriş
li şartlar ıaltmda çalışmasını temin eden değişikliğin tarafımızdan da kabulü faydalı düşünülerek, 
bunun onaylanmasının uygun bulunması, 'Türkiye Büyük İMillet Meclisinin takdirine sunulur. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/431 
Karar No. : 14 

2 , 3 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası Atam Enerjisi Ajansı Statüsünün VI nesi ımaddesinin A, B, C ve D fık
ralarında yapılan değişikliğin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, ilgili 
Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, gerekçede de sarahaten ifade olunduğu 
üzere, Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün VI ncı maddesinde yapılan değişikliğin 
onaylanması maksadına mâtüf olarak hazırlanan tasarı, prensip itibariyle Komisyonumuzca da 
uygun mütalâa olunarak aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Manisa 

E. Akça 

A. Karahisar 
M. R. Çerçel 

istanbul 
M. Yardımcı 

Sözcü 
İzmir 

§. Osma 

Aydın 
Çekinserim 

M. K. Yılmaz 

İzmir 
§. Adalan 

Kâtip 
Balıkesir 

A. 1. Kırımlı 

Çankırı 
/ / . Dağlı 

Kocaeli 
İV. Erim 

Adana 
A. R. Güllüoğlu 

istanbul 
İV. t. Tokgöz 

Konya 
8. Koçaş 

M. Meclisi (S. Sayısı : 299) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün 
VI ncı maddesinin A, B, O ve D fılkra-
larmda yapılan değişikliğin onaylanmasının 

uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 26 Ekim 1956 tarihinde 
New - York'da imzalanarak, 14 Haziran 1957 
tarihli ve 7015 sayılı Kanunla onaylanan, bilâ-
bara 25 Şubat 1964 tarihli ve 422 sayılı Kanun
la VI ncı maddesinin (A) fıkrasının 3 ncü ben
dinin ilk cümlesinde yapılan değişikliğin onay
lanması uygun bulunan Milletlerarası Atom 
Enerjisi Ajansı Statüsünün VI ncı maddesinin 
A, B, C ve D fıkralarında yapıiLaın değişikliğin 
©ınaylanırnası uyigun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun, anılan Statünün 
XVni nci maddesinin (O) 'bendinin (i) ve (ii) 
alt bendleri gereğince anılan ajansa üye devlet
lerin üçte iki çoğunluğunun onaylama belgele
rini Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti nez-
dinde tevdi ettiklerinin bildirilmesi tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

4 . 2 . 1971 
Başbakan Devlet Bakam 

S. D emir el H. Dinçer 
Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H. Atabeyli T. Bilgin 
Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 
Y. Z. önder A. Topaloğlu 
İçişleri Bakanı Dışişleri (Balkanı 
H. Menteşeoğlu t. 8. Çağlayangü 
Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı 

M. Erez O. Oğuz 
Bayındırlık Bakanı Ticaret Bakanı 

T. Gülez O. Titrek 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 

V. Â. Özkan A. 1. Birincioğlu 
Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı 

1. Ertem O. Tuğrul 
Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı 

S. Öztürk 8. Kılıç 
En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 

N. Mente$e N. Cevheri 
tmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı 

H. Nakiboğlu T. Kapanlı 
Orman Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 

H. Özalp t. Sezgin 

M. Meclisi (S. Sayısı : 299) 
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26 Ekim 1956 tarihinde New York'ta imzalanarak 14 Haziran 1957 tarihli ve 7015 sayılı Kanunla 
onaylanan, bilâhara 25 Şubat 1964 tarihli ve 422 sayılı Kanunla VI. madde (A) fıkrası 3 ncü 
bendi ilk cümlesindeki değişikliğin onaylanması uygun bulunan Milletlerarası Atom Enerjisi 

Ajansı Statüsünün VI. maddesinin A, B, C ve D paragraflarının değişik şekli 

(a) A.i - A.3 fikrala rınaın yerini aşağıdakiler alacaktır : 
«1. Vazifesi sona eren İdarecileır Meclisi kaynak anaddelcırin istihsali de dâhiiıl atom. enerjiisi tek

nolojisinde eını ilerlemiş olanlardan! dokuz ülkeyi ve evvelce ziikredülen dokuz ülkemin hiçbirimin 
yer allmadığı aşağıdaki bölgelerde yıcr alanı ve kaynak maddelerim istihsali 'de dâhil olmıalk üze
re atanı enerjisi tekniğinde en dıleırleımüg olan ülkeyi Mecliis üyeliğine tâyin edecektir. 

(1) Kuzey Amerika 
(2) Lâtku Aımıenika 
(3) Batı Avrupa 
(4) Doğu Avrupa 
(5) Afrika 
(G) Orta - Doğu ve Güney Asya 
(7) Güney - Doğu Asya ve Pasiftik 
(8) Uzak Doğu. 

2. Genel Konferansım Idıarecfiiler Meclisi içini seçeceği üydlikler : 
(a)' Bu maddenin (A.l) fıkrasında gösterilen, bölgelerdeki üyeloriln Mecliste bir bütün ola--

raik âdilâne bir şekilde temsilime dikkat gösterere)k her zamıan şöyle taksim edilecek yirmi üye: 
Lâtin Amerika bölgesünıden, beş temsildi, Batı Avrupa bölgelsimdıcm dört temsilci, Doğu Avrupa 
bölgesinden üç temsilci, Afrika bölgelinden dört tcmslijlci, Oırta - Doğu ve Güney Asya bölgesinden 
iki temsilci, Güney - Doğu Asya ve Pasifik bölgesinden bir, temsilci ve Uzak - Doğu bölgeselden de 
bir tomısüiöi. Bu kategorideki üyelerden hiçbiribi bir 'devre üyelik yaptıktan sonra. aynı kategori
den1 mütaakıp devre için' yeniden seçilımiyecek; ve 

(b) Aşağıda gösterilen bölgelerdeki üyeler arasından bir üye daha : 
Orta - Doğu ve Güney Asya, 
Güney - Doğu Asya ve Pasiifik, 
Uzak - Doğu; 
(c) Aşağıda kayıtla bölgelerdeki üyeler arasından bir üye daha : 
Afrika, 
Orta - Doğu ve Güney Asya, 
Güney - Doğu Asya ve Pasifik» 

(ib) B paragraf ıtnjda : 
(i) îlik cümıle - «(A-l) ve (A-2) fıkraları» «(A-l) fılkrasa» olaırak değiştirilecektiir; ve 
(liil) İkinci cümile «(A-3) fıkrası» «(A-2) fıkrası» olarak değiştirilecektir 
(c) C paragrafında «(A-l) ve (A-2) fıkralara» «(A-l) fıkrası» olarak değiştirilecektir; ve 
(d) D paragrafında «,(AH3) fıkrası» «A-2) fılkrası» olıaralk değiiştiiıülecek ve ikinci cümile 

kaldımılacaktır; 

••>• • »mı » J < I ; '•*•• 
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Dönem : 3 
Toplantı 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

La 'Haye'de Milletlerarası Beratlar Enstitüsünün kurulmasına dair 
6 Haziran 1947 tarihli Anlaşmanın değiştirilmesine dair 16 Şubat 
1961 tarihli La Haye Anlaşması ve protokolünün onaylanmasının 
uygun bulunması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

raporu (1 /353) 

T. C. 
Başbakanlık . 24 . 6 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1058/4700 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
22 . 6 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «La Haye'de Milletlerarası Beratlar Enstitüsünün kurulma
sına dair 6 Haziran 1947 tarihli Anlaşmanın değiştirilmesine dair 16 Şubat 1961 tarihli La Haye 
Anlaşması ve Protokolünün onaylanmasının uygun bulunması halikında kanun tasarısı» ile gerekçe 
ve ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

LA ;HAYÎE'J>E 16 (ŞUBAT .1961 TARİHİNDE DEĞİŞTİRİLEN • 6 HAZİRAN 1947 TARİHLİ 
ANLAŞMA VE PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ ÜTOUN BULUNMASINA DAİR KANUN 

TASARISININ »GHEREKÇE&l 

Genel Gerekçe : 

İhtira IbeTiaitı (hukukumuzda teltlkiksiz üh'tina beratı verilmesi lusuliind'en ihltiralların (yenilik 
tetkikinle (tabii Ituıtularak yenilik (vasfım ihaiz «İmaları takdirinde (bu liıhtiralara berat verilmesıi 
usuliünie 'geıçjmieıküıiğilmliz (üzerine, yenilik tetkiklerini 'yapacak teşkilâtı olmayan Ve Iberalt (taleple
rin)! (yenilik tetkikân'e talbi tutan Devletler için Holanlda, tBejlıçika, İDülksemlburig <vte Fraınısa arasın
da (6 İHaziran »1947 Itarilhinlde 'yapılanı Ve ıbir nevi müşterek (fen (heyeti Imahiyetinde olarak La 
Hayle'klıe IMilletÜeraralsı ' (Beratlar ; tBn t̂ii'tüSünün kııruilnualsına Itaallrolk eden \6 (Haziran ıl947 tarihli 
La Haye Anlaşmasına memleketimiz 6563 sayılı ve 13 Mayıls 1955 tarihli Kanunla iltihak etımiş-
•tir. |Bu ısurieltle ımjemiekıdtimıizlde de yenilik tetkikine Itıaıbi tutulan. ölhtıirla beratı 'talepleri !bu âhti-
raların yenfflıilk /vaisfını İhaiz lolup olmadıkları noktasından lte!tkik icdilmök lüzere, La Haye'de Mil
letlerarası Berattılar ' Q5n$titüMinie ; (gönderilmeye (başlanmıştır. 

Takriben '115 ısıeneye yatkın Ibir (mjüddet içimde yapılan Itatlbilkaltltan alman [neticelere göre 6 Ha
ziran \1947 tarihli (La Haye lAnılaşjmamnın birtakım, hükümlerinin tdeğiştirilmiesi lüzumu, belirmiş 
ve Ibu ımlaksatla lâ/zıa İDevtletler Da (Haye'de toplanacak İDiplotajaltik (Konferansa İBMaımda Hükümeti 
tarafından davet ledilmişlerdir. Bu ıkioniferans Şubat (1961 (bidayetinde Da (Haye'de toplanımış ve 
etraflı bir ısureltte yapılan tetkikler »ve (müzakereler lüizterinıe (değişik iyeni imletin, »16 Şulbıaft 1961 ta
rihînde, memlekıetimjizde dâhil olmak üzere, ittifakla Ikafbui tolunlmulştur. 
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— 2 — 
La (Bayelde Milldtleraraısı 'Beratlar ÎEnlsrtitüsâine dâhil âza 'Devletler Holanda, Belçika, Lıüks'emı-

burig, (Fransa^ (Türkiye, İFals, İMonaiko ve İsviçre'dir. Bu «de/vleltlerden, ımelmlekeitlmiz ttuariıç toİTniak 
üzere, Idiğerüleri 'değiştik Anlaşmiayı toaedik etmişlerdir ve tasdik ive'Sİkalarını Holaonda Hükümeti
me Itevidi 'eytlenıiişierdir. 'Yeni (methin yürürlüğe girmıjeisıi |için (yeni tt9 tncu imaddemiin 1 inci fıkra
sına ıgore 'bütün âza 'Devletlerim değişik 'anlaşmayı tasdik lötlmieleıri 'ioaıbeltmjeıkteidir. lÂıza (DevleltUer 
lehine mühim hülkümler ihtiva eden değişik metnin biran evvel (yürürlüğe girmıesi iç/in esaseın 
imeımleiketi'miız aidıma imza edilmiş olan bu anlıaşimıanm değişik metninin tasdik buyulrulmıası Büyük 
Millet tMeclıisinin yüksek tasvibine -arz 'olunmak üzere ilişik kamun taısaırası hazırlanmıştır. 

(Maddelerin Gerekçesi : 
ıMadde il. <— '16 Şuibıalt 1961 tarihli La Haye Anlaşmıaısımm ve ıbu lainllaşmıanın teki protokolün 

©maylanmaısımım uygun (bulunduğunu Ihükme Ibağlajmiaktadır. (Madde ımıeltni 244 sayilı Kanun hü
kümlerine uygun olarak kademe la'lımimııştır. 

Madde 2. — Kaınıunun yürürlük maddesidir ve miezkûr Kamumun yayımı tarihinde yü
rürlüğe ıgirteceği Ibelıirtilmıekteıdir. 

iMad.de 3. -— |Maıdidle ile kanun hükümlerimi yürütmeye (Bakamlar (Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Kmyıisyonu, 2 . 3 . 1971 

Esas No. : 1/353 
Karar No. : 12 

Yüksek Başkanlığa 

La Haye'de Milletlerarası Beratlar Enstitüsünün kurulmasına dair 6 Haziran 1947 tarihli An
laşmanın değiştirilmesine dair 16 Şubat 1961 tarihli, La Haye Anlaşması ve Protokolünün onay
lanmasının uygun bulunması hakkında kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle 
Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede de belirtilmiş olduğu veçhile, ihtirala
ra berat vermek ve berat taleplerini yenilik tetkikine tabi tutmak suretiyle karşılamak hususun
daki Anlaşmada yapılan değişikliğin onaylanması hakkında hazırlanmış bulunan tasarı, Komisyo
numuzca da yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Mevzuun lüzum ve ehemmiyetini nazarı itibara alan Komisyonumuz, tasarının öncelik ve ive
dilikle görüşülmesini temenniye şayan görmüştür. Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Baş 
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Manisa 

E. Akça 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

İzmir 
Ş. Adatan 

'Sözcü 
İzmir 

Ş. Osma 

Bursa 
/. Öktem 

Kocaeli 
N. Erim 

Kâtip 
Balıkesir 

A. t. Kırımlı 

İstanbul 
N. t. Tokgöz 

Konya 
8. Koça§ 

A. Karahisar 
M. B. Çerçel 

İstanbul 
M. Yardımcı 

Konya 
Ö. Ölçmen 

M. Meclisi (S. Sayısı : 300) 
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HÜKÜMETİN METNİ 

La Haye'de Milletlerarası Beratlar Enstitüsünün 
'kurulmasına dair 6 Haziran 1947 tarihli An
laşmanın değiştirilmesine dair 16 Şubat 1961 
tarihli La Haye Anlaşması ve Protokolünün 

onaylanmasının uygun bulunması hakkında 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 Haziran 1955 tarihli ve 
6563 sayılı Kanunla onaylanmış bulunan Millet
lerarası Beratlar Enstitüsünün kurulmasına dair 
6 Haziran 1947 tarihli La Haye Anlaşmasını 
değiştiren 16 Şubat 1961 tarihli La Haye Anlaş
masının ve bu Anlaşmaya Ek Protokolün onay
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

22 . 6 . 1970 

Barbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Adalet Bakanı 
Y. Ziya önder 
İçişleri Bakanı 
H. Mente§eoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Balkanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Taran Bakanı 

/. Ertem 
Çalışma Bakanı 

8. öztürk 
En. ve Ta. Kay. Bak. 

8. O. Avcı 
İmar ve İskân Bakam 

H. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. 8. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
0. Titrek 

Güm. ve Tekel Bakanı 
/. Birincioğlu 

Ulaştırma Bakanı 
İV. Menteşe 

Sanayi Bakanı 
S. Kılıç 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Koy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Genç. ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 
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MÎLLETLERARASI BİR BERATLAR BÜROSU KURULMASINA AİT 6 HAZİRAN 1947 TA
RİHLÎ >LA HAYE ANLAŞMASININ 16 ŞUBAT 1961 TARİHİNDE LA HAYE'DE YAPILAN 

DEĞİŞİK METNİ 

Âkıd Devletler, 

Sınai mülkiyetin himayesi için 20 Mart 1883 tarihinde Paris'te imzalanan ve bu kere 31 Ekim 
1958 tarihinde Lizbon'da değişikliğe tabi tutulan Mukavelenamenin 15 nci maddesine göre ve, 

Milletlerarası bir Beratlar Bürosu kurulması hususunda 6 Haziran 1947 tarihinde La Haye'de 
imzalanan Anlaşmanın bâzı hükümlerinin değiştirilmesine bağlanan alâkayı müdrik olarak, 

Bu maksatla salahiyetli mümessiller tâyin etmişler ve bu mümessiller aşağıdaki hükümleri 
kabul eylemişlerdir. 

Madde : 1 

1. ı— 6 .Haziran 1947 tarihli La Haye Anlaşmasiyle kurulup Milletlerarası Beratlar Enstitü
sü unvanını alan Milletlerarası Beratlar Bürosu, her âza devletin millî idaresi veya, 2 nci mad
denin tarifine göre, Enstitüye âza olan her Milletlerarası ve Hükümetlerarası Teşkilât tarafından 
alınmış berat taleplerine veya verilmiş beratlara mevzu teşkil eden ihtiralarm yeniliği hususunda 
m,ucip sebepli mütalâalar venmekle vazifelendiril m,iştir. ' 

Münhasıran başka bir devletin idaresine veya Milletlerarası ve hükümetlerarası bir teşkilâta 
gönderilmek üzere bir âzâ devletin millî idaresine tevdi edilmiş olan talepler, bu Anlaşmanın 
kasdettiği mânada bu idare tarafından alınmış berat talepleri olarak telâkki edilmez. 

2. — Bundan başka bu maddenin 1 nci fıkrasında zikredilen ihtiralar için aynı fıkrada derpiş 
olunan mütalâalardan ayrı mahiyette mütalâalar, 6 tıcı madde ile itesis olunan İdare Heyeti ile 
daha evvel mutabık kalmak şartı ile, Enstitü tarafından verilebilir. 

3. — Enstitü, ayrıca, her talebedenin hesabına olmak üzere, tekniğin vaziyetini gösteren, vesi
kalara müstenit, her türlü tetkike girişebilir. 

Madde : 2 

1 nci maddenin 1 nci ve 2 nci fıkralarında derpiş olunan mucip sebepli mütalâaları hazırla
mayı Enstitünün ihtimamına emanet etmiş ve ihtira beratı vermekle vazifelendirilmiş olan her 
Milletlerarası ve Hükümetlerarası Teşkilât, 9 ncu maddenin 1 nci fıkrasında tesbit edilmiş şartlara 
riayet ederek enstitü ile bir mukavele akdetmek suretiyle, bu Anlaşmanın 5 nci, 6 nci, 8 nci, 
9 ncu, 12 nci, 13 ncü, 14 ncü ve 17 nci maddeleriyle Protokolün 1 nci maddesinde tarif edilen 
haklar ve vecibelerle, Enstitüye, âza olabilir. 

Bu protokol bu Anlamanın ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. 

Madde : 3 

1 nci maddenin 1 nci fıkrasında zikredilen mucip sebepli mütalâa, mahiyeti ve genişliği Pro
tokolün 1 nci maddesinin 1 nci, 2 nci ve 3 ncü fıkralarında tesbit olunan ve vesikalara raci bir tet
kike dayanan bir mütalâadır. 

Ma/dde : 4 

Âza Devletler, ülkelerinde hüküm ifade eden berat taleplerinin veya beratların tamamının 
veya bir kısmının 1 nci maddenin 1 nci fıkrasında yazılı mucip talepli bir mütalâaya mevzu 
teşkil etmesi mecburiyetini kendi millî kanuni mevzuatında veya milletlerarası Anlaşmalar yolu 
ile derpiş etmeye taaıhhüdederler. 

M. Meclisi ('S. Sayısı : 300) 
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Madde : 5 

Enstitü, vazifesini görebilmek için, âza Devletler ve teşekküller idareleri tarafından neşredilen 
ve verilmiş beratları veya berat taleplerini ihtiva eden fasikülleri bedelsiz olarak bu devletler
den veya teşekküllerden almak hakkını haizdir. 

Makide : 6 

1. — Enstitü, âza Devletlerin veya teşekküllerin birer mümessilden ibaret olmak üzere bu dev
letlerin veya teşekküllerin mümessillerinden mürekkep bir idare Heyeti tarafından idare edilir. 

2. — Her âza Devlet İdare Heyetinde temsil edilmesini, icabında, diğer bir âza Devletin mü
messiline tevdi edebilir. Bununla beraber îdare Heyeti âzasından hiçbiri iki devletten fazlasını 
temsil edemez. 

3. — îdare Heyeti dahilî nizamnamesini tanzim eder ve her yıl ,reisini seçer. ' îdare Heyeti 
reisin, azadan üçte birinin veya, müstacel hallerde, Enstitü Müdürünün daveti ile toplanır. 

Madde : 7 

Bu Anlaşmanın diğer hükümleriyle kendisine havale edilmiş vazifelerden başka îdare Heyeti, 
Enstitünün umumi siyasetini tâyin ve faaliyetini tanzim ve murakabe eder ve bilhassa, 

1) Bu Anlaşmanın yürütülmesi için lüzumlu nizamnameleri yapar ve bunların tatbikini mura
kabe eder; 

2) Her yıl bütçeyi ve, icabında, tâdiller ve ilâveler ihtiva eden bütçeleri reye koymak su
retiyle kabul ve tasdik eder ve tatbikini murakabe eyler; 

3) Yıllık hesapları ve envanteri tetkik ve tasdik eder; 
4) Enstitünün faaliyetine ait yıllık raporu tasdik eder; 
5) Enstitünün Müdürünü ve Malî murakıbım âza Devletlerin vatandaşları arasından tâyin 

eder, birinin ve diğerinin aylıklarını ve istifade edecekleri munzam menfaatleri tesbit eyler ve 
bunlar üzerinde disiplin salâhiyetini kullanır; 

6) Müdüre lüzumlu umumi direktifleri ve malî murakıba faydalı bilûmum talimatı verir ve 
bu direktiflere ve talimata göre icraata nezaret eyler; 

7) Müdürlüğe bağlı işlerin listesini tesbit ve, Müdürün mütalâasını aldıktan sonra, bu işleri 
görecek olanları tâyin ve bunların aylılklarmı ve istifade edecekleri munzam menfaatleri tesbit 
eder ve bunlar üzerinde disiplin salâhiyetini kullanır; 

8) Memurların tabi olacakları usul ve kaideleri tesbit eder; 
9) Memurların ücretleri miktarını ve baremimi ve istifade edecekleri 'munzam menfaatlerin 

mahiyetini ve verilmesi kaidelerini tesbit eyler; 
10) 11 nci madde hükümlerine göre Enstitünün hukukî ehliyetini kullanmak hususunda 

Müdüre mezuniyet verir. 

Madde : 8 

1. — idare Heyetinin reye konmayı icabetti ren her kararı için reye müracaat edilir. Bu su
retle rey verilmesinde her âza Devletin veya Teşkilâtın mümessili bir reye sahiptir. 

Bununla beraber, âza bir Devletin veya teşekkülün senelik aidatı üzerinde tesiri olan (mesele
lerde ve bu reye konmanın neticesi ne olursa olsun, her âza Devletin veya teşekkülün mümessili, 
bu maddenin 2 nci, 3 ncü ve 4 ,'ncü (fıkraları hükümlerine göre rey hakları tanınmasının tanzim 
edilmiş olduğu şekilde yeniden reye konmayı talebedebilir. Karar reye konma neticesinde taay
yün eder. 

2. — JBu yeniden reye konmada, her âza Devlet veya teşekkül mümessilinin on reyi olup bu 
miktarı, 13 ncü maddenin 3 ncü fıkrasında tarif edildiği üzere, o devletin veya teşkilâtın senelik 
aidatı meblâğının, bu fıkranın 3 ncü (cümlesinde tarif edilen, hesap vahidile yapılan bölme netice
sinde müsavi miktarda rey adedi inzimam eder. 
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Bu suretle rey adedi, genişletilerek, daha yüksek adedin tamamına iblâğ olunur. Bununla be

raber bir âza devlet veya teşkilât mümessiline tanınan reylerin adedi yekûnu diğer bir âza dev
let veya teşkilât mümessilinin haiz olduğu rey adedi yekûnunun beş mislini geçemez. 

Hesap vahidi, âza devletlerin veya teşkilâtın senelik aidatı miktarının, âza devletler veya teş
kilât adedinin on ile çarpma hâsılı olan adedle bölme neticesinde elde edilen miktardır. 

3. — Her âza devlet veya teşkilât mümessiline tanınan rey adedi her sene başında, sondan ev
velki senenin aidatı esasına 'göre tâyin edilir. 

4. — Bir devletin veya teşkilâtın kabulünü takibeden ve bu maddenin 3 ncü fıkrası hüküm
leri tatbik edilemiyeeek olan devrede bu âza devlet veya teşkilât mümessilinin haiz olacağı rey 
adedi idare Heyeti tarafından tesbit olunur. 

Madde : 9 

1. — îdare Heyetinin aşağıda yazılı kararları için âza devletler veya teşkilât mümessillerinin 
haiz olduğu .reyler yekûnunun üçte iki ekseriyeti lâzımdır. 

a) Devletlerle veya Milletlerarası ve Hükümetlerarası Teşkilâtla Anlaşmalar akdi ve zikre
dilen anlaşmaların tatbiki hususunda lüzumlu nizamnamelerin kabulü veya tâdili; 

b) Bu Anlaşmaya lüzumlu nizamnamelerin ve muhtelif sınıf memurlara tatbik edilecek hü
kümlere ait nizamnamelerin kabulü veya değiştirilmesi; 

c) 1 nci maddenin 2 nci fıkrasında zikredilen mütalâaların verilmesi; 
d) Müdürün tâyini; 
e) 12 nci maddenin 2 nci fıkrasında derpiş olunan muhasebe plânının değiştirilmesi; 
f) 17 nci maddede zikrolunan merkez dışı servislerin kurulması. 
2. — Diğer kararlar leh veya aleyhte verilen reyler yekûnunun âdı ekseriyetiyle alınır. 
Reylerin eşitliği halinde ikinci defa reye kor.ur; bu halde rey eşitliği teklif edilen kararın 

reddini tazammun eder. 

Madde : 10 

Müdür Protokol hükümlerine, idare Heyeti tarafından tesbit olunan nizamnamelere ve bu He
yet tarafından verilmiş umumî direktiflere 'göre Enstitüyü sevk ve idare eder. 

Madde : 11 

1. — Enstitü hükmî şahsiyeti haizdir. Enstitü her âza devlette millî mevzuatın hükmî şahıs
lara tanıdığı en geniş hukukî ehliyetten jistifadc eder. 

2. — Enstitünün hukukî eyliyetinin kullanılması Protokolda tesbit edilen hudutlar içinde 
olmak üzere Müdüre tevdi edilmiştir. 

Madde : 12 

1. — Âza Devletler ve Teşekküller bir giriş aidatı tediye ederler. 
2. — Devletlerin giriş aidatı, 20 Mart 1883 tarihinde Paris'te imzalanan ve bu kere 31 Ekim 

1958 tarihinde Lizbon'da değiştirilen Sınai Mülkiyetin Himayesine 'Mahsus Mukavelenamenin 
13 ncü maddesinin 8 nci ve 9 ncu fıkralarında derpiş olunan hükümlerin tatbiki suretiyle' tasnif 
ve ithal olundukları sınıfın vahitleri adediyle taayyün eder. Vâhiin baliğ olduğu miktar Enstitü
nün merkezinin bulunduğu memleketin borsasında iki kilogram halis altının kabul tarihindeki 
raici bedeline tekabül eder. 

3. — Teşkilâtın giriş aidatı Enstitü ile akdedilen ve 2 nci maddede yazılı olan anlaşma ile 
taayyün eder. 
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Madde : 13 

1. — Enstitünün senelik masrafları : 
a) Âza devletlerin ve teşkilâtın senelik aidatı, 
b) 1 nci maddenin 3 ncü fıkrasında zikredilen hizmetlerin karşılığı, 
e) Bütün diğer tahsilat ve bilhassa Enstitünün mallarının geliri ile karşılanır. 
2. — Enstitünün senelik masrafları idare masraflarından ve tetkik masraflarından terek-

kübeder. 
Bu masrafların dağıtımı, idare Heyeti tarafından âdi ekseriyetle kabul edilen ve icabında 

9 ncu maddenin 1 nci fıkrasında yazılı mevsuf ekseriyetle tadil olunan bir muhasebe plânına 
göre yapılır. Bu muhasebe plânı, idare Heyeti tarafından tâyin edilen hesap mütehassıslarının 
bir raporu üzerine tesbit edilir. 

Bu muhasebe plânını esas alarak idare Heyeti masraflarının yüzde nisbetini tâyin eder. Bu 
yüzde nisbet her beş senede bir, gelecek beş senelik devre için tesbit olunur. 

3. — Âza Devletlerin ve Teşekküllerin ;senelik aidatı, bu maddenin 1 nci fıkrasının (b) ve 
(c) şıklarında gösterilen karşılıklar ve tahsilat indirildikten sonra, geri kalan senelik masraflar 
mebaliğini karşılar. 

idare masraflarını karşılayan kesir, bahis mıevzuu olan bütçe senesi oynaşımda her Devletin veya 
hor teşkilât idaresi tarafından alınan berat tailebil adddİnin binle bölmıelslinin bir üst vahide irca 
olunan bölümlüne1, onların her biri için, ımüsavi ol an emsallerle! mütenasibiön âzta. devletler ille teşkli-
lât arasımda tevzi edilir. 

Tetküik masraflarını ikarişılıyan kesir, bahiis .mevzuu o]an. bütçe semeni esasımda, enstitüden t:ale-
bedilen ve 14-ncü im.add.edc zikrolumanı mütalâaların ad.ediylle nıütonaıslip olanak tevdi olunur. 

4. İdare Heyeti hor bütçe senıesinlin. başlamasından evveli her âza Devletin veya teşkilâtım 
mezkûr bütçe1 sonesi içinde tediye etmesi lâzımı gelen ve idare masraflarını karşılıyian aidatın 
muvakkat meblâğına ve omdörlclümeü maddede zlükri geçen mütalâa taleplerline, bahis ımıevzuu ollan 
bütçe senesi içinde, tatbik edlilocek götürü tarifeyli tesbit eder. 

Bu suretle yapılan tediyeler bahiis mevzuu olan bütçe sıenıeslmıde âza devletler veya teşekkül
ler taraflından ödenmiösi iicabedem senelik aidata avans teşklil eder. 

5. Yukarda yazılı senelik aidatı tâyiin umaksaıdiyle İdare Heyeti, bu Anlaşımiaııın 1 nci nuad-
•desinin 2 nıcSı fıkrasında ve Protokolün 1 nci maddesirim 2 nci ve 3 ncü fıkralarımda derpiş olunanı 
mütalâalar için, bu gibi mütalâaların tanzimi hususunda lüzumlu çialışmalafran ehemmiyetliyle. 
mütenasip emsalleri, Protokolün 1 nci ımaddesiniin 1 nci fiık'rasıında tarif edilen tetklüMeire dayanan 
mütalâaların tanzimime lüzumlu çailışlmalann ehemanüyetline atıf yaplaralk tesbit eder. 

6. İdare Heyeti 1 nci madd enlin 3 ncü fıkrasında yazılı hizmetlerim meblâğını tesblit eder; 
bu mıeblâğ bu gibi hizmetlerin ifası için llüzumillu idare ve tetkik masraflarının heyeti mjeonıuasın-
dan aşağı olamaz. 

Madde : 14 

1. Her âza Devletin: 13 ncü madd enlim 3 ncü fıkra.sımın 3 ncü paragrafımda derpiş oıluman se--
noliik aidatnmın kesrini tâyin için 

(a) Bu Dev>Min millî lidaresi tarıafından Istemilotı veya göndoıiilen 1 nci m adidenim 1 nci ve 
2 nci fıkralarında, yazıılı mueiip sebepli mütalâalar göz önünde tutulur; 

(b) Bundan başka, enstitüye blir ibaret bukım iması mahfuz kalmak ikaydliylc, bu âza Devletin 
koyduğu şartlar içinde hakiki veya hükmî şahısliar tarafından istenilen 1 noi maddenlinı 1 nci 
ve 2 nci fıkralarında yazılı mucip sebepıli mütalâalar nazan itibara alınabilir. 

2. Âza teşokfküılılorıe gelince, 13 ncü maddenin 3 ncü fılkrasıunmu 3 ncü paragrafında derpiş 
olunan someSk aidat kesrinim tayinli için yalnız bininci 'maddenin 1 nci ve 2 nıci fıkralarımda yazılı 
ve bu teşkilât tarafımdan istenill.cn mucip sebepıli mütalâalar göz önünde tutulur. 
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1. Enstitü, sktai mülkiyetin hümayeskke müteallik ımiEetlerarasa anılaşmaların hazırlanmasına 
veya tatbikine, Ikemdii faaliyetini alâkadar ettiği »âsbette, iştirak 'eldebBOâr. 

2. Bu Anılaşmalarla vücuda 'getirilen teşkilât içinde enstütü temsıil edilebilir. 

Madde : 16 

1. Enstitünün İdare Merkezi Lâ Hay e'de olmak üzere tesbit edilimiştiır. 
2. Enstitü Halânda Hükümetinin himayesi ultmıa konulmuştur. 

Madde r 17 

1. Bir âza Devlet veya teşkilât tarafından istenilen ımütallâaDarın hazırlanıması Almanca, İn
gilizce, Fransızca ve Holanda'cadan başka bir lisanda vesikalara müsteniden tetkâkler yapıl
masını icabettirdiği takdirde, enstitü bu işi de rtuhte etmek için merkez dışı servisler kurabilir; 
bundan dolayı husule gelebilecek munzam malî külfetler o devlete veya teşkilâta iarttir. 

2. Âza devletlerin veya teşekküllerin hususi ihtiyaçlarına tatmin etmek içlin enstitü aynî veç
hile harekette muhtardır. 

Madde : 18 

1. Bu Anlaşma, Sınai Mülkiyetin Himayesi için 20 Mart 1883 tarihlmcke Paris'te imzalan'tn ve 
son olarak 31 Ekim 1958 tarihinde Lizbon'da değiştirilen Mukavelenameye dâhâl her Devleti» ha
zasına 31 Aralık 1961 tarihine kadar açıktır. 

2, Bu AnAaşmua tasdik edilecek ve tasdük vesikaları Halânda Dışişleri Nezaretine terdi olu
nacaktır. 

Madde : 19 

1. Bu Aniaşmua, 6 Haziran 1947 tarübü Anlaşmaya taraf, imzalıyan devletlerin,, tasdik vesika
larının hepsinin tevdiini mütaakıp bir ay sonra yürüıriüğe girer. 

2. — 6 Haziran 1947 tarihli Anlaşmaya dâhil olmıyan ve bu Anlaşmayı imzalayan her Devlet 
için bu Anlaşma, bu maddenin 1 nci fıkrasında yazılı tasdik vesikalarından sonuncusunun tev
diine takaddüm etmek suretiyle imzalamaya ait tasdik vesikası tevdi edildiği takdirde eym fık
rada derpiş olunan tarihte, veya imzalamaya ait tiasdsk vesikasının tevdiinin daha sonra olması 
halinde, bu tevdiden bir ay sonra yürürlüğe gire*. 

Madde : 20 

1. — 18 nci maddede zikredilen Mukavelenameye dâhlü olduğu halde bu Anlaşmayı imza et
memiş olan her Devlet, bu Anlaşmaya iltihak edebilir. 

2. — iltihak vesikaları Holânda Dışişleri Neza retline tevdi edilir. 
3. — İltihak, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte hüküm ifade eder. İltihak vesikaları 

bu tarihten sonra tevdi edildiği ve iltihak vesikalarında daha sonraki bir tarih zikredilmediği 
takdirde, iltihak bu tevdiden bir ay sonra hüküm ifade eder. 

Madde : 21 

Bu Anlaşmaya dâhü her Devlet, yazılı olarakHolânda Dışişleri Nezaretine iş'arda bulunmak su
retiyle bu Anlaşmadan çıkabilir. Anlaşmadan çıkma bu husustaki işamı Holânda Dışişleri Ne-
mretinin aldığı seneyi takibeden ikindi senenin 31 Aralık tarihlinde hüküm ifade eder. 

M. Meclisi (S. Sayım t 300) 
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Madde : 22 

1. — Bu Anlaşma, bilhassa Enstitü tarafından görülen hizmetlerim ıslahına ve lüzumunda 
Enstitünün faaliyet sahasını geliştirmeye yarayacak değişikliMeıriın yapılması içıin uygun zamanda 
gözden geçirilecektir. 

2. — Bu değişikliklerim fasılaları esnasında p protokol ve eki, âza Devletler mümie&illerimin bir 
konferansı İle ve derhal hükünı ifade etlmek üzere değiştirilebilir. Bu konferans, değişiklikle
rin yürürlüğe girlmeısi İçin ıdalha geç nir tarih tesibit edilebiliri. Bu değişiklikler te'mısil edi

len Devletlerin itltifakilylle Ikarairl'aştırılır. 

MADDE : 23 

flolâmda Dışişleri Nezareti bu AruUaş/mayı İmza elden veya bu Anlaşmaya iltilhak eyliyen Dev
letlere aşlağıdakli hususları bildirir : 

(1) İmzaları ve onay bellgelerinin tevdiini; 
(2)i İltihak vesikalarının tevdiini ve bu iltilhaklarmı hüküm ifade edeceği tarih; 
(3) Bu Anlaşmianm 19 ncu mıadde hükümlerine tevfikan yürürlüğe girdiği tarihli: ; ' 
(4) 21 mci (maddede zikredilen Anlatmadan çıkma ihbarlarını ve Anlaşmadan çıkmanın hü-

külm ifade ettiği itiarihJi; 
(5) 22 nöi 'maddemin 2 mci fıkrasında derpiş ıolun|an şartlar altında protokolün ve ekinin 

değişiklikleıri metnimi., 
Yukardaki hükümleri tasdik zımımında aşağıda imzalan bulunan taim| isalâhlilyeftli mümes

siller, yoluma uygum lolarafc tanzim edildiği' kabul olunan salâhiyetmamelerimi ibraz ederek bu 
Anlaşmayı ftmzalamışlardır. 

16 Şubat 1961 'tarihinde La Haye'de tek nüsha olarak Fransızca lisanımda yapılmış olan bu 
Anlaşıma Hollanda Hükümeltinim larşivine tevdi olumadaktır. Asbna mutabık olduğu taısdik edi
len ibir suret bu Hükümet tarafımdan diplioimatik kamalıdan Anlaşmayı imzalayan veya Amlaş-
mJaya İltihak edem her Devletim Hükümetine verilecektir. 

Belçika ilcin 'Monako İçin Fransa için Holânda için 

Lüksemfburtg için İsviçre için Fa® ijçin Yugoslavya içÜn 

Türküye içim 

M. Meclisi (S. Sayısı : 300) 
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PROTOKOL 

MADDE : 1 

1. —• Anlaşmanın 3 ncü maddesinde yazılı tetkikler için bu Protokolün etkimde zikredilen 
vesikalar, ihtiyaç halinde (müracaat edilecek olanların asgarisini teşkil eder. Enstitüde kuî-
lamılimıalktia lolan tasnifin tâli kısımlarının ihtiva ettiği vesikalar ile, mıa'h'iyet'lerli itibariyle 
bu vesükallarılla 'alâkalı olan ve tetkika tabi tutulan ihtiralar ve yakın vaziyetteki ıtâl kısım
ların ihtftvia ettiği vesikalar ıgöz önünde tutulur. 

2. — Her âza Devlet veya Teşkilât, bu maddenin 1 nci fıkrasında (tarif edilenden daha 
sınırlı bir tetkika dayaman mütalâalar ilstomek hakkını haizdir. 

Bununla beraber, İdare Heyetinin î'ttMakla hilâfınal 'aldığı 'karar müstesna olmlak üzere, 
bu İnak, bir rüçJhan hakkı mütalebeısi dtolıayısiilyle, bu ımaddenin 1 nei fılkrasındaki tarife göre 
yapıHlam bilr tetkika müistenit daha evvelki bir mütalâaya mevzu teşkil eden diğer bir beırat 
talebinin veya diğer bir beratın ihtiva ettiği ülhtiranın aynı ihtir'aa ımütaallik bertalt talep
leri veya beratlar içlin kullanılamaz. 

3. — İdare Heyeti ile önceden mutabakat hususu ımaMuz! kalmak üzere, 'bir âz<a Devlet 
veya Teşkilât bu ımaddenin 1 nci fıkrasında tarif edilen tetkikten daha geniş blir tetkika da
yanan mütalâalar alaJbffldr. 

MADDE : 2 

Anlaşmiaının 10 ncu maddesiyle verilen ısalâhi^eltiini hudutları içinde olmak üzere müdür; 
(1) Bütçeyi hazırlar ve icra eder; 
(2) İdare Heyetine senelik hesapları ve envanteri arz eder; 
(3) AnlaşMamın 7 nci maddesinin (3) ve (7) rakamlarında gösterilenler lıarieolm'ak üzere 

memurlar lalır ve tâyin eder; 
(4)( Tâyin ettiği) memurların ilerlemesini tanzim öder ve bu memurlar üzerinde dilsilplin sa-

lâhîyetüni kullanır j 
(5)' İdare Heyetine Enstitünün faaliyetine aidolmak üzere her isene) bir rapor verir; 
(6)ı Anlaşmanın 7 nci maddesinin (5) riakamında derpiş olunan hallere laidolanlarla İdare 

Heyeti azasına taallûk edenler haricolmlak üzere, İdare Heyetinim müzakerelerinde hazır lol-
mlak halkkını haizidir. 

MADDE : 3 

Aşağıdaki hallerde Enstitünün hukukî ehliyetini kullanmılak için İdare Heyeti tarafından 
verilmiş ve rdislinin ilmzasiyle tasdik edilmiş olan salâhiyete ihtiyaç vardır : 

(l)i İhtiyatî mahiyette olanlar müstesna olmak üzere dâvalarda; 
, (2)* 'Gayrimenkul alımı ve satımına, bu gayrimeükullerin ilzamına ve gayrimenkul inşaatı

na mütaıalilk muamelelerde; 
(3)' Bedeli 20 kilogram halis altına tekabül edem bir 'meblâğı tecavüz eden sair bütün mua

melelerde. 

MADDE : 4 

Müdürün uzayan gaybubeti veya müdürlük mevkiinin münhal olması hallerinde Anlaşmanın 
10 ncu maddesinde ve bu Protokolün 2 nci maddesinde derpiş olunan salâhiyetler İdare Heyetinin 
bu hususlarla vazifelendireceği memur tarafından kullanılır. 
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PROTOKOLÜN EKİ 

Protokolün 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasında zikredilen ve Milletlerarası Beratlar Enstitüsü ta
rafından ihtiyaç için kullanılan vesikalar arasında mevcudolması icaheden vesikalar : 

A. — BERATLAR 

1. Alman Beratları 1877 den itibaren 
2. Birleşik Amerika Devletleri Beratları 1921 den itibaren 
3. Belçika Beratları 1926 dan itibaren 
4. İngiltere Beratları 1909 dan itibaren 
5. Fransa Beratları 1902 den itibaren 
6. Lüksemburg Beratları 1947 den itibaren 
7. Hollanda Beratları 1912 den itibaren 
8. İsviçre Beratları 1940 tan itibaren 

B. — NEŞREDİLEN BERAT TALEPLERİ : 
1. Alman berat talepleri 1957 den itibaren 
2. Hollanda berat talepleri 1912 den itibaren 
3. İsviçre berat talepleri 1961 den itibaren 

C. — MEVKUT NEŞRİYAT VE TEKNİK KİTAPLAR : 

Almanca, İngilizce, Fransızca veya Ilolândaea neşredilmiş ve en mühimleri arasında intihabo-
lunmuş mevkut neşriyat ve teknik kitaplar. 

A, B ve C de zikredilen vesikalar muntazaman ve günü gününe takibedilecektir. 

TEMENNİ 

Konferans, 
Milletlerarası Beratlar Enstitüsü memurlarının emekliliği hususunda bugüne kadar alınması 

kabil olan tedbirlerin bilhassa Enstitünün müracaat ettiği sistemlerin tenevvüü dolayısiyle tama-
miyl'o tatmin edici bir usul olmadığına muttali olarak, 

Ayrı mahiyetteki meselelerle diğer milletlerarası ve hükümetlerarası teşekküllerin karşılaştığı
nı göz önünde tutarak, 

Bundan başka bu teşkilâtın memurları için müşterek bir emeklilik usulünün tesisi hususunda 
tetkikler yapılmakta olduğunu nazarı itibara alarak, 

Enstitünün bu tetkiklere iştirak etmesine imkân verecek her teşebbüse tevessül etmeye İdare 
Heyetini davet eder, 

Ve mütaaddit milletlerarası ve hükümetlerarası teşkilâtın müşterek emeklilik usulüne Ens
titünün iştiraki suretinde veya böyle müşterek bir usulün meydana gelmemesi halinde Enstitüye 
mahsus bir emeklilik usulü şeklinde bütün memurlara açık yeknesak bir emeklilik usulünün tesisi 
maksadiyle İdare Heyetinin icâbeden her teşebbüse girişmesini temenni eyler. 

»>»•-« 
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