
DÖNBM:3 OÎLT : 14 TOPLANTI : 2 
M — l ^ l f l l ! • • • .»»«»»»^»» • . »»»» • • • • • • • • • 

MİLLET MECLJSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

ıı I •» I 

111 nci Birleşim 

10 .6 .1971 Perşembe 

M ,ı»— mm< •> ı • 

İçindekiler 

Sayfa 
I. _ GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 163:164 

II — YOKLAMA 164 

III ^- BAŞKANLIK DİVANININ 
GENEL KURULA SUNUŞLARI 164 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık teskeresi. 
(S/564) 164:165 

2. — 10/4 ve 10/8 numaralı araştır
ma önergelerini incelemekle görevli Araş
tırma Komisyonu Başkanlığının, komis
yonun görev süresinin 15 . 6 . 1971 tari
hinden basjlryarak 31 Aralık 1971 tarihine 
kadar uzatılmasına dair tezkeresi. (10/4, 
10/8, 3/563) 165 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye 
seçimi. 165 

4. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 165 

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 165 

1. — İş kanunu tasarısı ve 23 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/347), 
(S. Sayısı : 239 ve 239 a 1 nci ek) 165:166 

Sayfa 
2. — Çocuklara karşı nafaka mükel

lefiyetine uygulanacak Kanuna dair 
Sözleşmenin onaylanmasını uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Ada
let ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/380) (S. Sayısı : 324) 166:167 

3. — Bâzı ölümlerin teslbitine ait Söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/379) (S. Sayısı : 325) 167 

4. — Türkiye ile İngiltere arasındaki 
28 Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaş
ma Sözleşmesinin $waziland Kırallığına 
teşmiline dair (4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 
1971) tarihli notaların teatisi ile yapı
lan Andlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ada
let ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/433) (S. Sayısı : 326) 167:168 

5. — Hukukî veya ticari mevzular
da adlı ve mahkeme dışı evrakın ya
bancı memleketlerde tebliğine dair Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğu 



M. Meclisi B : 111 10 . 6 . 1971 O : 1 

Sayfa 
hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri komisyonları raporları (l/3®3) 
(S. Sayısı : 327) 168:169 

6. — 6475 sayılı Kanunla onaylanan 
Kuzey - Atlantik Andlaşmasma Taraf 
Devletler arasında Kuvvetlerin Statik 
süne dair Sözleşmenin VIII nci madde
sinin 2 nci fıkarsının «F» bendine ek 
kararın tadiline dair Kuzey - Atlantik 
Konseyi Kararının onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Plân komisyonları1 

raporları (1/109) (S. Sayısı : 336) 169:170 
7. — Vatandaşlarla vatandaş olmı-

yan kimselere sosyal gevenlik konu
sunda eşit muamele yapılması hakkında
ki sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Çalışma komisyonları rapor
ları (1/105) (S. Sayısı : 111 ve 111 e 1 nci 
ek) 170 

8. — Sosyal güvenliğin asgari norm
ları hakkındaki sözleşmesinin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Çalışma komisyon
ları raporları (1/153) (S. Sayısı : 112 
ve 112 ye 1 nci ek) 170:171 

9. — Türkiye - İsviçre Sosyal Güven
lik Sözleşmesinin Nihai Protokolün onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasamı ve Dışişleri ve Çalışma ko
misyonları raporları (1/282) (S. Sayısı : 
338) 171:172 

10. — Rize Milletvekili Erol Akçal'm, 
31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Ka
nunun 35 nci maddesi üs değiştirilen 
14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı Dev
let Memurları Kanununun 79 ncu mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Sena-

Sayfa 
tosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 2/407; 
Cumhuriyet Senatosu 2/310) (Millet Mec
lîsi S. Sayısı : 241 ve 241 e 1 nci ek; Cum
huriyet Senatosu S. Sayısı : 1550) 172 

11. — Millet Meclisi idare Âmirlerinin, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna 
1 madde eklenmesine dair kanun teklifi 
hakkında Cumhuriyet 'Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca 
yapılan değişiklikler hakkında Milet 
Meclisi Plân Komisyonu Raporu (Millet-
Meclisi 2/421; Cumhuriyet Senatosu 
2/309) (Millet Meclisi Sİ Sayısı : 332 
ve 275; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 
1529) 172:173 

12. — İstanbul Teknik Üniveristesine 
bağlı bir teknik okul açılmasına dair 
10 . 3 . 1954 tarihli ve 6374 sayılı Kanu
nun kaldırılmasına ve İstanbul Teknik 
Üniversitesi kuruluş1 kadroları hakkında
ki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5246 sayılı Ka
nuna bağlı cetvellere Mühendislik - Mi
marlık Fakültesi başlığı altında yeni 
kadrolar eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları1 

raporları (1/409) (S. Sayısı : 333) 173:175 

13. — izmir Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisinin Ege Üniversi
tesine bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve Millî Eğitim ve Plân komisyonları 
raporları (1/372) (S. Sayıkı : 335) 176:185 

14. — istanbul Teknik Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları Kanununa Ek ka
nun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân ko
misyonları raporları (1/443) (S. Sayısı : 
339) 185:186 

l»»ı M 

— 162 — 



M. Meclisi B : 111 10 . 6 . 1971 O : 1 

ANAK ÖZETİ 

ğun sağlanamadığı, oylamanın gelecek birle
şimde tekrarlanacağı bildirildi. 

Siirt Milletvekili Âdil Yaşa'nın, 6/22 sayılı 
sözlü sorusunun yazılı soruya çevrilmesine dair 
önergesi okundu ve yazılı soruya çevrildiği 
bildirildi. 

Trabzon Milletvekili Ali Rı^a Uzuner'in, 
vatani hizmet tertibinden maaş alacaklar için 
yapılan çalışmalara dair sorusuna Millî Sa
vunma Bakanı Ferid Melen, 

İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay'm, 
931 sayılı Kanunun takibatına dair sorusuna 
Çalışma Bakanı Atilâ Sav, 

Ankara Milletvekili Orhan Birgit'in, 'Gü
naydın Gazetesinin Ankara bürosuna yapılan 
tecavüze ve 

1. — GEÇEN T 

Antalya Milletvekili Hasan Ali Gülcan, An
talya ve çevresi elektrik şebekesi yapımı, 

Amasya Milletvekili Yavuz Acar, günümü
zün ekonomik sorunları ve 

Bursa Milletvekili ıSadrettin Çanga da, 506 
sayılı Kanunun uygulanması konularında gün-
gündem dışı birer demeçte bulundular. 

275 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve Borçlar Kanununun 316 ve 317 
nci maddelerinin kaldırılması baklandaki ka
nun tasarısının igeri (gönderilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi okundu ve adı geçen kanun 
tasarısının geriverildiği bildirildi. 

10/1 ve 10/6 numaralı Meclis Araştırma 
Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 
süresinin 15 . 6 . 1971 tarihinden itibaren 30 
gün daha uzatılmasına dair tezkeresi ile, 

Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun 1/142 sayılı kanun tasarısı ve 
2/175 sayılı kanun teklifinin, havale olunduk
ları komisyonlardan alınacak 3 er üyeden ku
rulu bir Geçici Komisyonda görüşülmesine dair 
önertgesi kabul olundu. 

Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolakoğlu'-
nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan ve 
sermayesinde Devletin payı bulunan özel ban
kaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerin tahsili 
durumlarını tesbit etmek maksadiyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi okundu 
gündeme alınarak sırası geldiğinde görüşüle
ceği bildirildi. 

Grup Başkanvekillerinin. İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı'nın Genel Kurulun 2 Haziran 
1971 tarihli birleşiminde dikkate alınması ka
bul olunan önergesiyle ilgili olarak verdik
leri bir önerge üzerine 13 üyeden kurulu bir 
Araştırma Komisyonu kurulması, komisyonun 
görev süresinin üye seçimi tarihinden başh-
yarak 3 ay olması ve (gerektiğinde Ankara 
dışında da görev yapması hususları kabul 
olundu. 

İş kanunu tasarısı ikinci defa açık oya 
sunuldu ise de, oyların ayırımın birleşim so
nunda açıklanan sonuçlarına göre çoğunlu-

Aritalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, Gü
naydın Gazetesinin Ankara Bürosuna yapı
lan tecavüze ve Yazı İşleri Müdür'ünün eşine 
dair sorularına İçişleri Bakanı Hamdi Ömer-
oğlu ve, 

Sinop Milletvekili Hilmi İşlgüzar'm, Si-
nop'a bağlı bâzı köylerin içme suyu ve yol 
ihtiyacına dair sorusuna da Köy İşleri Ba
kanı Cevdet Aykan cevap verdiler. 

Ankara Milletvekili Osman Soğukpınar'ın, 
iSosyal Sigortalar Kurumu tarafından sağlığa 
zararlı ilâç mubayaa edilip edilmediğine dair 
Çalışma Bakanından sözlü sorusu, soru sahibi 
Genel Kurulda ikinci defadır hazır bulunmadı-
ğından,,düştü. 

6/10, 6/18, 6/25 ve 6/39 sayılı sorular, 
ilgili bakanların, 

6/13 sayılı soru, soru sahibi ve ilgili Ba
kanın Genel Kurulda hazır bulunmamaları ve 

6/29, 6/30, 6/31, 6/32 ve 6/37 sayılı so
rular da, soru sahibinin izinli olması sebebiyle 
ertelendi. 

Ordu Milletvekili Ferda Güley'in, 6/85, 
6/89, 6/122 ve 6/133 sayılı sözlü sorularının 
yazılı soruya çevrilmesine dair önergesi okun
du ve gereğinin yapılacağı bildirildi. 

İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 8/4 sa
yılı genel görüşme önergesinin bu Birleşimde 
görüşülmesine dair önertgesi reddolundu. 
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Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, ruh
satsız silâh edinmek ihtiyacının meydana ge
tirdiği sonuçları teshit etmek amaciyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması yapılmasına dair önergesi onayla
narak, 13 üyeden kurulu fbir Araştırma Ko
misyonunun kurulması, Komisyonun görev sü
resinin üye seçimi tarihinden başlamak üzere 
3 ay olması ve gerektiğinde Ankara dışında 
da görev yapması hususları kabul olundu. 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya- , 
pılacaktır. Sayın üyelerin beyaz düğmelere ba
sarak yoklamaya katılmalarını rica ederim. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş- ! 

melere başlıyoruz. 

1. — Sayın üyelerden bâzılarına izin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/564) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşlarını okutu
yorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

hizalarında gösterilen müddet ve sebeplerle vâ
ki izin talepleri Başkanlık Divanının 9 . 6 . 1971 
tarihli toplantısında uygun mütalâa edilmiştir. 

Keyfiyet yüksek tasviplerine arz olunur. 
Sabit Osman Avcı 

Millet Meclisi Başkanı 

10 . 6 . 1971 Perşembe günü saat 15,00 te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 17,55 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Ankara 

Kemal Ziya Öztürk Kemal Ataman 

Kâtip 
Tunceli 

Kenan Aral 

çokluğu sebebiyle değerli üyelerin isteklerini 
yerine getiremiyorum. 

Ankara Milletvekili Oğuz Aygün, 20 gün, 
hastalığına binaen, 2 . 6 . 1971 tarihinden iti
baren. 

Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi, 10 gün, 
mazeretine binaen, 3 . 6 . 1971 tarihinden iti
baren. 

Adana Milletvekili Şevket Yılmaz, 29 gün, 
mazeretine binaen, 2 . 6 . 1971 tarihinden iti
baren. 

Urfa Milletvekili Vehbi Melik, 20 gün, ma
zeretine binaen, 10 . 6 . 1971 tarihinden itiba
ren. 

» • • < » • -

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kemal Ziya öztürk 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 111 nci Birleşimini açıyorum. 

II - YOKLAMA 

III - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Kabadayı, 
Sayın Aygün ve Sayın Adıyaman, gündem dışı 
söz talebinde bulunmuşlardır. Gündemimizin 
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BAŞKAN — tzin taleplerini teker teker oy
larınıza sunacağım. 

Ankara Milletvekili Oğuz Aygün, 20 gün, 
hastalığına binaen, 2 . 6 . 1971 tarihinden iti-" 
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Ağrı Milletvekili Kasım Küfrevi, 10 gün, 
mazeretine binaen, 3 . 6 . 1971 tarihinden iti
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Adana Milletvekili Şevket Yılmaz, 29 gün, 
mazeretine binaen, 2 . 6 . 1971 tarihinden iti. 
baren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Urfa Milletvekili Vehbi Melik, 20 gün, ma
zeretine binaen, 10 . 6 . 1971 tarihinden itiba
ren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

2. — 10/4 ve 10/8 numaralı araştırma öner
gelerini incelemekle görevli Araştırma Komisyo
nu Başkanlığının, Komisyonun görev süresinin 
15 . 6 . 1971 tarihinden oaşlıyarak 31 Aralık 1971 
tarihine kadar uzatılmasına dair tezkeresi (10/4, 
10/8, 3/563) I 

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

BAŞKAN — Bu iki seçimin ve tekrarlanacak 
açık oylamamn birlikte yapılması hususunu oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi, yapılacak iki seçim için üçer kişilik 
iki tasnif heyeti için ad çekeceğiz : 

Sayın Mehmet Atagün? Yok. 
Sayın Kemal Erdem? Yok. 
Sayın Nevzat Güngör? Yok. 
Sayın Mustafa Aksoy? Yok. 
Sayın Kemal Satır? Hasta. 
Sayın Rıza Çerçel? Yok. 
Sayın Yüksel Menderes? Burada. 
Sayın Ahmet Türkel? Burada. 

BAŞKAN — 10/4 ve 10/8 Numaralı Araştır
ma Komisyonu Başkanlığının tezkeresini oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

iktisadi Devlet Teşekküllerinde sebebiyet 
verildiği iddia olunan- israf ile sivil ve askerî 
resmî müesseselerin dinlenme kampları için ya
pılan harcamalar konusunda inceleme yapmak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca Mec
lis araştırması göreviyle 24 Aralık 1969 tarihli 
Birleşimde 4®8 sayılı Kararla kurulan Komisyo
numuz çalışmalarına devam ettiğinden, 15.6.1971 
tarihinden başlamak üzere 31 Aralık 1971 tari
hine kadar mehil verilmesi isteği Komisyonumu
zun 9 . 6 . 1971 tarihli oturumunda karara bağ
lanmış olduğundan, durumun Genel Kurulun 
tasviplerine sunulmasını saygılarımla rica ede
rim. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Afyon Karahisar 

Rıza Çerçel 

BAŞKAN — 15 . 6 . 1971 tarihinden başla
mak üzere, 31 Aralık 1971 tarihine kadar süre 
verilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

3. — Yüksek Hâkimler Kuruluna üye seçi?7ii. 
4. — Anayasa Mahkemesine üye seçimi. 

Sayın Fazlı Arınç? Burada. 
Yüksek Hâkimler Kurulu tasnif heyeti şöyle 

teşekkül etmiştir : Sayın Yüksel Menderes, Sa
yın Ahmet Türkel ve Sayın Fazlı Arınç. 

Anayasa Mahkemesi üyeliği seçimi için Tas
nif Komisyonu kur'asını çekiyoruz efendim: 

Sayın İhsan Göğüs? Yok. 
Sayın Vehbi Melik? Yok. 
Sayın Sözeri? Hasta. 
Sayın Kâzım özeke? Burada. 
Sayın Bahattin Uzunoğlu? Burada. 
Sayın Hacıbaloğlu? Yok. 
Sayın öztrak? Yok. 
Sayın Mustafa Tayyar? Burada. 
Efendim, Anayasa Mahkemesine seçilecek 

üye ile ilgili Tasnif Komisyonu şu tarzda teşek
kül etmiştir : Sayın Kâzım özeke, Sayın Bahat
tin Uzunoğlu ve Sayın Mustafa Tayyar. 

IV - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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- Seçimlere hangi ilden başlanacağı hususunda 
da kur'a çekiyoruz efendim: Yakup Çağlayan 
(Çorum) 

Muhterem arkadaşlarım, seçimlerle ilgili ola
rak sepetler kürsünün üzerine konmuştur. 1 nu
maralı sepet; Yüksek Hâkimler Kurulu asil üye
likleri için, 2 numaralı sepet; Yüksek Hâkimler 
Kuruluna yedek üye seçimi için, 3 numaralı se
pet; Anayasa Mahkemesi üyesi seçimi içindir. 
Açık oylama için oy kupası önce, bir itiraz vâki 
olmadığj takdirde, sıralar, arasında dolaştırıla
cak ve sonra da kürsü önünde bekletilecektir 
efendim. 

Oy verme işlemine Çorum'dan başlıyoruz. 

MEHMET ALİ AYBAR (istanbul) — Sayın 
Başkan, seçimlerle ilgili bir maruzatım var, mü
saade ederseniz yerimden ifade edeyim. 

BAŞKAN — Seçim başladı efendim. 

(Çorum Milletvekillerinden başlıyarak oylar 
toplandı.) 

BAŞKAN — Saçimler için oyunu 'kullanma
mış ısaynı üye varsa lütfen oylarını kullansın
lar efendim... 

Oyunu kullanmamış sayın üye var mı?.. Yok. 
Yüksek Hâkimler Kurulu ve Anayasa Mahke
mesi üyelikleriyle ilgili seçim işlemleri bitmiş
tir, oy sepetlerini kaldırınız. 

Sayın Yüksel Menderes, Sayın Ahmet Türk-
el, Sayın Fazlı Annç, Yüksek Hâkimler Kuru
luna üye seçimi ile ilgili Tasnif Komisyonu ve 
Sayın Kâzım Özeke, Sayın Bahattin Uzunoğlu 
ve Sayın Mustafa Tayyar'ın, Anayasa Mahke
mesine üye seçimi ile ilgili Tasnif Komisyonu 
üyeleri olarak lütfen yerlerini almalarını rica 
ederim. 

(Oyların ayrımı yapıldı.) 

BAŞKAN — Tasnif komisyonlarından aldı
ğımız bilgiye göre, her iki seçime 282 sayın üye 
katılmış olduğu için, tasnif sonunu beklemek
sizin çalışmalarımıza devam ediyoruz efendim. 

Yüce Heyetinizin daha önce almış bulundu
ğu karar ve mutabakat gereğince, gündemimiz
deki tasarıları görüşmeye başlıyoruz efendim. 

2. — Çocuklara kar§ı nafaka mükellefiyetine 
uygulanacak Kanuna dair Sözleşmenin onaylan-

. masının uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısı ve Adalet ve Dı§i§leri komisyonları rapor
ları (1/380) (S. Sayısı: 324 (1) 

BAŞKAN — İlgili Komisyon ve Sayın Hü
kümet lütfen yerini alsın efendim. 

Bu konuda verilmiş bir önerge vardır, oku
tuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 
bölümünün 25 nci sırasında bulunan, «Çocukla
ra karşı nafaka mükellefiyetine uygulanacak 
Kanuna dair Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» nın 
gündemdeki diğer işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Manisa 

Ertuğrul Akça 

BAŞKAN — Efendim okunan önergeyi oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı ile ilgili raporu okutuyorum efendim. 

(Dışişleri Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 
Çocuklara karşı nafaka mükellefiyetine uygu
lanacak Kanuna dair Sözleşmenin onaylanma

sının uygun bulunduğu hakkında Kanun 
Madde 1. — 24 Ekim 1956 tarihinde La 

Haye'de akdedilen ve 10 Haziran 1970 tarihinde 
imzalanmış bulunan «Çocuklara karşı nafaka 
mükellefiyetine uygulanacak Kanuna dair Söz
leşme» nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

(1) 324 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Jffaddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İkinci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

yürüttür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa

yın üye?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı açık oyunuza sunulacaktır. 

5. — Bâzı ölümlerin tesbitine ait Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/379) (S. Sayısı: 325) (1) 

BAŞKAN — Bu konuida verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 
bölümünün 26 ncı sırasında bulunan, «Bâzı ölüm
lerin tesbitine ait Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» nm 
gündemdeki diğer işlere takdimen öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 
Manisa 

Ertuğrul Akça 
BAŞKAN — Efendim okunan önergeyi oy

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

Tasarı ile ilgili raporu okutuyorum efendim. 
(Dışişleri Komisyonu raporu okundu;) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz is

tiyen sayın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 325 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

Bâzı Ölümlerin tesbitine ait Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun 

Madde 1. — 14 Eylül 1966 tarihinde Atina'
da imzalanan «Bâzı ölümlerin tesbitine ait Söz
leşme» nin onaylnaması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler,.. Kabul edil
miştir. 

Tasan açık oyunuza sunulacaktır. 

4. — Türkiye ile İngiltere arasındaki 28 Ka
sım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi
nin Swaziland Kırallığına teşmiline dair (4 Ey
lül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli notaların tea
tisi ile yapılan Andlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ada
let ve Dışişleri komisyonları raporları (1/433) 
(S. Sayısı: 326) (1) 

BAŞKAN — Bu konuda verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 
bölümünün 27 nci sırasında bulunan, «Türkiye 
ile İngiltere arasındaki 28 Kasım 1931 tarihli 
A4JÎ Yardımlaşma Sözleşmesinin Swaziland Kı
rallığına teşmiline dair (4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 

(1) 326 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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1971) tarihli notaların teatisi ile yapılan And
laşmanm onaylanmasının uygun bulunduğuna 

, dair kanun tasarısı» nın, gündemdeki diğer iş
lere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri Komisyonu Başknaı 
Manisa 

Ertuğrul Akça 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Tasarı ile ilgili raporu okutuyorum. 
(Dışişleri Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye ile İngiltere arasmdaiki 28 Kasım 1931 ta
rihli Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Swaziland 
Kırallığma teşmiline dair (4 Eylül 1970 ve 
29 Ocak 1971) tarihli notaların teatisi ile 
yapılan Andlaşmanm onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dair Kanun 

Madde 1. — Türkiye ile İngiltere arasında 
28 Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Söz
leşmesinin Swaziland Kırallığma teşmiline dair 
4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971 tarihli notaların 
teatisi ile yapılan Andlaşmanm onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

. BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı açık oyunuza sunulacaktır. 

5. — Hukukî veya ticari mevzularda adlî ve 
mahkeme dışı evrakın yabancı memleketlerde teb -
ligine dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/383) (S. 
Sayısı : 327) (1) 

BAŞKAN — Bu konuda verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum efendim : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin birinci görüşmesi yapılacak işler 
bölümünün 28 nci sırasında bulunan «Hukukî 
veya ticari mevzularda adlî ve mahkeme dışı ev
rakın yabancı memleketlerde tebliğine dair 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı» nın gündemdeki di
ğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görü
şülmesini arz ve teklif ederim. 

Dışişleri Komisyonu Başjkanı 
Manisa 

Ertuğrul Akça 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
KaJbul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Tasarı ile ilgili raporu okutuyorum. 

(Dışişleri Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum : 

Hukuki veya ticari mevzularda adlî ve mahke
me dışı evrakın yabancı memleketlerde tebliğine 

dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında Kanun 

Madde 1. — La Haye'de 15 Kasım 1965 ta
rihinde imzalanan «Hukukî veya ticari mevzu
larda adlî ve mahkeme dışı evrakın yabancı 

(1) 327 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu-
\ na eklidir, 
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memleketlerde tebliğine dair Sözleşme» nin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok, Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil-
miştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarı açık oyunuza sunulacaktır. 

6. — 6475 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey -
Atlantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasın
da Kuvvetlerin Statüsüne dair Sözleşmenin 
VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının «F» bendi
ne ek kararın tadiline dair Kuzey - Atlantik 
Konseyi Kararının onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri 
ve Plân komisyonları'raporları (1/109) (S. Sa
yısı : 33$) (1) 

BAŞKAN — Bu konuda verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ıCMindemin birinci görüşülmesi yapılaoak iş
ler bölümüniün 33 ncü sırasında bulunan «6475 
sayılı Kanunla onaylanan Kuzey - Atlantik 
Andlaşımasına Taraf Devletler arasında Kuv
vetlerin Statüsüne dair Sözleşmenin VIII nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının «F» bendine ek ka
rarın tadiline dair Kuzey - Atlantik Konseyi 
Kararının onaylanmasının uygun bulunduğu 
(hakkında kanun tasarısı» nın gündemdeki di
ğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Bütçe ve Plân Komisyonu 
Başkanı Y. 

Cavit Okyoyuz 

(1) 336 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

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

Tasarı ile ilgili Komisyon raporunu oku
tuyorum. 

(Plân Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 

istiyen sayın üye?.. Yok., 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Tasarının ivedilikle görüşülme'si hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 

6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey - At
lantik Andlaşmasına Taraf Devletler arasında 
Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşmenin 
VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının (F) ben
dine Ek Kararın tadiline dair Kuzey - Atlan
tik Konseyi Kararının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun. 

Madde 1. — 6375 sayılı Kanunla onaylanan 
Kuzey - Atlantik Andlaşmasına Taraf Dev
letler arasında Kuvvetlerinin Statüsüne dair 
Sözleşmenin VIII nci maddesinin 2 nci fıkrası
nın «F» bendine ek 20.8.1,952 tarihi Ek Ka
rarın tadiline dair Türkiye'nin tazminat ta
lebinden feragat edeceği miktarı 12 600 Tl. ola
rak tesbit eden, Kuzey - Atlantik Konseyinin 
30 Nisan 1963 tarihli ve PO/63/225 sayılı Ek 
II remizli ilişik Kararının onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa-
ym üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tasan ayrıca açık oyunuza sunulacaktır. 

7. — Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kimse
lere sosyal güvenlik konusunda eşit muamele ya
pılması hakkındaki sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Çalışma komisyonları raporları (1/105) 
(S. Sayısı : 111 ve 111 e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Tasarının öncelik ve ivedi
likle görüşülmesi hakkında verilen önergeyi 
okutuyorum ©fendim. 

Yüksek Başkanlığa 

'Gündemin 29 ncu sırasında bulunan «vatan
daşlarla vatandaş olmıyan kimselere sosyal gü
venlik konusunda eşit muamele yapılması hak
kındaki kanun» un öncelikle ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
Kayseri 

Enver Turgut 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil-
mişitir. 

Komisyonların raporlarını okutuyorum efen
dim. 

(Dışişleri ve Çalışma komisyonları rapor
ları okundu) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. Maddelere geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okultuyorum : 
Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kimselere 

sosyal güvenlik konusunda eşit muamele yapıl
ması hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının • 
uygun bulunduğuna dair kanun. 

Madde 1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 
46 ncı genel konferansı tarafından 28 Haziran 
1962 tarihinde kabul edilen «Vatandaşlarla va
tandaş olmıyan kimselere sosyal güvenlik ko
nusunda eşit muamele yapılması hakkındaki 
Sözleşme» riin onaylanması uygun bulunmuştur. 

(1) 111 ve 111 e 1 nci ek S. Sayılı las-
mayazılar tutanağın sonuna eklidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştfrir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

'BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı ayrıca açık oyunuza sunulacaktır. 

8. — Sosyal güvenliğin asgari normları hak
kındaki sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ça
lışma komisyonları raporları (1/153) (S.Sayısı : 
112 ve 112 ye 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine dair olan önergeyi okutuyorum efen
dim : 

Yüksek Başkanlığa 

Oündemin 30 ncu sırasında bulunan> «Sos
yal güvenliğin asgari normları hakkındaki söz
leşmenin onaylanmasına dair kanun» un öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Çalışma Komisyonu Başkanı 
Kayseri 

Enver Turgut 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

ilgili Komisyon raporlarını okutuyorum. 
(Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 

okundu) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. Maddelere geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kalbul edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 112 ve 112 ye 1 nci ek S. Sayılı basma-
yazı tutanağın sonuna ekUdir. 
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Sosyal güvenliğin asgari normları hakkın
da sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun. 

Madde 1. — Milletlerarası Çalışma teşki
lâtının Cenevre'de toplanan 35 nci Genel Kon
feransında 28 Haziran 1952 tarihinde kaJbul 
edilmiş olan 102 sayılı «1952 Sosyal Güvenlik 
(Asgari normlar) Sözleşmesi» nin onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... Kalbul edil
miştir. 

Madde 2. — Sözleşmenin uygulanacak bö
lümleri ve faydalınaca'k istisna hükümleri Ba
kanlar Kurulu karariyle testoit edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe Igirer. 

[BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kalbul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yoik. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. KaJbul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasan ayrıca açık oyunuza sunulacaktır. 

9 — Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinin ve Nihai Protokolün onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Diş
ileri ve Çalışma komisyonları raporları (1/282) 
(S. Sayısı : 338) (1) 

BAŞKAN — öncelik ve ivdeilik önergesi 
vardır, okutuyorum efendim : 

Yüksek Başkanlığa 

'Gündemin 32 nci sırasında bulunan, «Türki
ye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve 
ikili nihai Protokolün onaylanması hakkındaki 

(1) 338 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir'. 
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kanun» un öncelik ve ivedilikle görüşülmesini 
arz ve teklif ederim. 

Çalışma Komisyonu 'Başkanı 
Kayseri 

Enver Turgut 

İBAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kaibul edenler... Etmiyenler... aKbul edil
miştir efendim. 

ilgili Komisyon raporlarını okutuyorum : 
(Dışişleri ve Çalışma Komisyonları raporla

rı okundu) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. Maddelere geçilme
sini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... K a M edilmiştir. 

Tasarının ivedilikle görüşülmesi hususunu 
oylarınıza sunuyorum. KaJbul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye - isviçre Sosyal Güvenlik Sözleş
mesinin ve Nihai Protokolün onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair Kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tti ile isviçre Federal Konseyi arasında 1 Ma
yıs 1969 tarihinde Ankara'da imzalanan (Tür
kiye Cumhuriyeti ile isviçre arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi) nin ve Nihai Protokolün 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Sözleşmenin uygulanması 
ile ilgili Anlaşmaları yapmaya Bakanlar Ku
rulu yetkilidir. 

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

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Madde 4. — Bu kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
sayın üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... KaJbul edil
miştir. 
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Tasan ayrıca açık oyunuza sunulacaktır. 

10. — Rize Milletvekili Erol Akçal'm, 31 
Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 
35 nci maddesi ile değiştirilen 14 Temmuz 
1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi 
hakkında kanun teklifi hakkında Cumhuriyet 
Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonu raporu -(Millet 
Meclisi 2/407; Cumhuriyet Senatosu 2/310) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 241 ve 241 e 1 nci 
ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1550) (1) 

BAŞKAN — Kanunun öncelikle görüşülme
sine dair önerge vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

'Gündemin, bir defa görüşülecek işler bö
lümünün 2 nci sırasında yer alan 31 Temmuz 
1970 tarih ve 1827 sayılı Kanunun 35 nci mad
desi ile değiştirilen 14 Temmuz 1965 tarih ve 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 79 ncu 
(maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun 
teklifinin önemine binaen öncelikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı Y. 
Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

'Komisyon raporunu okutuyorum : 
(Plân Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen sa
yın üye var mı ©fendim?.. Yok. 

Muhterem arkadaşlarım, Meclisimizce ka-
foul edilen ve Cumhuriyet Senatosunca bir de
ğişikliğe tabi tutulan tasan, Anayasa gereğin
ce Meclisimiz Komisyonuna gelmiş ve Komis
yon, Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişik
liği benimsememiştir. Değişiklik metinde ol
mayıp sadece kanunun başlığında bir eke in-
Ehisar etmektedir. 

Komisyonun benimsememe kararını oyla
rınıza arz edeceğim. Yüce Heyetiniz, Ko-

(1) 241e 1 nci ek S. Sayılı basmayazı tu
tanağın sonuna eklidir. 
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misyonumuzun kararını tasvilbettiği takdir
de, Anayasa gereğince eşit sayıda 14 ki
şilik bir Karma Komisyona havale edilecek 
reddettiğiniz takdirde de Cumhuriyet Senato
sunun kabul ettiği metin kanunlaşmış olacak
tır. 

Komisyonun benimsememe raporunu oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. Binnetice, 7 si Cum-
ihuriyet Senatosundan, 7 si Meclisimizden ol
mak üzere 14 kişiden müteşekkil bir Karma 
Komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

11. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
5.1. 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna 1 mad
de eklenmesine dair kanun teklifi hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 2/421; Cumhuriyet Senato
su 2/309) (Millet Meclisi S. Sayısı : 332 ve 275; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1529) (1) 

BAŞKAN — Bir öncelik önergesi gelmiştir, 
okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin, «Tüzük gereğince bir defa gö
rüşülecek işler» bölümünün 9 ncu sırasın
da bulunan «Millet Meclisi idare Âmirleri
nin 5 . 1 . 1961 tarih ve 231 sayılı Kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun teklifi» nin 
gündemdeki diğer işlere takdimen öncelikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı Y. 
Cavit Okyayuz 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum : 
(Plân Komisyonu raporu okundu) 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz istiyen sa
yın üye?.. Yok. 

Cumhuriyet Senatosunun 1 nci maddeye 
verdiği şekli okutuyorum : 

(1) 332 S. Sayılı basmayazılar tutanağın so
nuna eklidir. 
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5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun 

(Madde 1. — 5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sa
yılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

BAŞKAN — Komisyonun benimsediği met
ni okutuyorum : 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna bir ek 

madde eklenmesine dair kanun 
Madde 1. — Cumhuriyet Senatosu Genel 

Kurulunun 1 nci madde metni aynen benimsen
miştir. 

BAŞKAN — Komisyonun benimsediği ve 
Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği ve biraz 
önce okunan madde metnini oylarınıza sunu
yorum. Benimsemeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiş ve 1 nci madde kesinlek-
miştir. 

Ek Maddeyi okutuyorum : 
Ek Madde — özel bir meslek bilgisin© ve 

ihtisasına ihtiyaç gösteren Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin I nci, II nci ve III ncü dönem 
tutanaklarının Türk harflerine çevrilmesi ve 
tanzimi işinde geçici olarak Millet Meclisi Baş
kanlık Divanı kararı ile sözleşmeli personel is
tihdam olunabilir. 

BAŞKAN — Komisyonun benimseme met
nini okutuyorum : 

Ek Madde — Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun ek madde metni aynen benimsen
miştir. 

BAŞKAN — Okunan şekli ile benimseme 
metnini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve ek madde 
kesinleşmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Komisyonun benimseme met
nini okutuyorum : 

Madde 2. — Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 2 nci madde metni aynen benimsen
miştir. 

BAŞKAN — Benimsenmiş şekli ile madde
yi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiş ve 2 nci madde de 
kesinleşmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Millet Meclisi 
Başkanı yürütür. 

BAŞKAN — Komisyonun benimseme metni
ni okutuyorum. 

Madde 3. — Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 3 ncü madde metni aynen benim
senmiştir. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi benimsemmiş 
sekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiş ve tasarı kanunlaş
mıştır. 

12. — İstanbul Teknik Üniversitesine ~bağlı 

bir teknik okul açılmasına dair 10 . 3 . 1954 
tarihli ve 6374 sayılı Kanunun kaldırılmasına 
ve İstanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 7.7. 1948 tarihli ve 5246 sa
yılı Kanuna bağlı cetvellere Mühendislik - Mi
marlık Fakültesi başlığı altında yeni kadrolar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim 
ve Plân komisyonları raporları (1/409) (S. Sa
yısı: 333) 

BAŞKAN — Bu tasarı ile ilgili öncelik ve 
ivedilik önergesi vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin, «Birinci görüşülmesi yapılacak 
işler» bölümünün 31 nci sırasında bulunan Is-
tanJbul Teknik üniversitesine bağlı bir teknik 
okul açılmasına dair 10 . 3 . 1954 tarihli ve 
6374 sayılı Kanunun kaldırılmasına ve İstanbul 
Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları hakkın
daki 7 . 7 . 1948 tarihli ve 5246 sayılı Kanuna 
bağlı cetvellere Mühemdislik - Mimarlık Fakül
tesi başlığı altında yeni kadrolar eklenmesine 
dair kanun tasarısının gündemdeki diğer işle
re takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Bütçe - Plân Komisyonu Başkamı Y. 
Cavit Okyayuz 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Aleyhinde söz istiyorsunuz?.. 
BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Evet 

efendim. 

BAŞKAN" — Buyurun efendim. 

BURHANETTİN ASUTAY (izmir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Bugünkü gündemimizde, dış ülkelerle ilgili 
anlaşmaları biran önce kanunlaştırabilmek için 
öncelik ve ivediliği kabul ettik. Ve yine, Sena
toda kabul edilmiş lolan bir kanunun Meclis-
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ten biran evvel geçmesi ve böylelikle de Mec
lisin çalışmalarının daha yeterli bir hale gel
mesi içim de bir öncelik teklifi kabul edildi. 

Şimdi bir öncelik teklifi daha var. Görece
ğiz ki, gündemin 1 nci maddesinde, «Osman 
ıSalmankurt'a vatani hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına dair kanun tasarısı» var. Bu, Ma
liye ve Plâın Komisyonu raporuna bağlıdır. 

Gündemin ikinci maddesinde: «Makbule kızı 
Ferdiye Demir oğlu 'na vatani hizmet tertibin
den maaş bağlanmasına dair kanun teklifi» 
var. 

Değerli milletvekilleri, 

Osman Salmankurt'a vataıni hizmet tertibin
den aylık bağlanmasına dair kanun tasarısı, 
10 . 2 . 1970 tarihinde Hükümet tarafından 
Meclise sevk edilmiş. 10 . 2 . 1970 tarihinde 
verildiğine ve şimdi Haziran ayında olduğumu
za göre, 10 Haziran 1971 tarihine kadar ara
dan 16 ay geçmiş. Kanun ve gerekçeleri tetkik 
edilirse, vatani hizmet tertibinden kendisine 
maaş bağlanmasını istiyen bu vatandaşın yaşı 
70 dir. 

Diğer vatandaşımız Makbule kızı Ferdiye 
Demiroğlu'ına vatani hizmet tertibinden maaş 
bağlanması teklifi 24 . 2 . 1970 tarihinde tek
lif edilmiş. Bunlar Yüce Meclise, komisyonlar
dan geçtikten sonra komisyon görüşleri ile bir
likte 23 . 12 . 1970 tarihinde dağıtılmış. Şim
di düşününüz sayın milletvekilleri; kimsesi yok, 
telinden tutanı yok, dayanaksız, yeteneksiz va
tandaşlara Hükümet vatani hizmet tertiplerini 
tesbit etmiş, 300 - 500 lira maaş bağlanmasını 
teklif etmiş; teklif ettiği sene 1970, şimdi sene 
1971... Bu durumda, bu vatandaşların burada 
kimsesi yoktur diye, ki bundan evvel yine Yü
ce Başkanın yönettiği bir toplantıda 27.11.1969 
tarihinde vatani tertip faslından maaş bağlanıl-
ması istenen bir vatandaşa maaş bağlatmıştık ve 
bu iki vatandaşımız da gündemin diğer tafcibe-
den sıralarında idi; bu arkadaşlarımızın burada 
dayanağı yok ise, her şeyi öncelikle müzakere 
edelim diye, bunları himaye edebilecek bir mil
letvekili yoksa bu vatandaşlarımız daha kaç se-

N ne maaş alamıyacak?.. 
Sayın milletvekilleri, bunlar bir maddelik 

kanunlardır. Müsaade ediniz, yıllardır bekliyen 

ve kimsesiz, dayanaksız, himayeye muhtaç olan 
bu vatandaşlarımızın derdine çare bulalım, om
dan sonra öncelik ,ve ivedilik teklifleri gelsin, 
diğer kanunları müzakere edelim. 

Lütfediniz, himmet ediniz bu önergeyi ka
bul etmeyiniz. Bu ilki kanunu geçirdikten son
ra bu öncelik ve ivedilik teklifi oylansın, biz 
de kabul edelim, ama muhakkak bu iki vatan
daşımıza yardım elimizi uzatalım, hiç olmazsa 
gözleri açıkken, musalla taşma yatmadan, «Er 
kişi niyetine, er kişi niyetine» diye bir selâya 
mâruz kalmadan bu adamların eline 5 - 1 0 ku
ruş geçmiş olsun. Hem kanun buradan geçince 
daha işi bitmiyor; Senatoya da gidecek, tadil 
olursa tekrar Meclisimize gelecek. Zaten Mecli
simiz de 1/5 - 2 ay sonra tatile girecek. Bu ka
nunları çıkarmazsak bu vatandaşlarımız çok 
imkânsız halde olacaklardır. 

Lütfediniz, istirhamımı kabul ediniz; parti 
farkı gözetmieksicziın bu teklifimi kabul ediniz 
ve önergeyi reddediniz, bu iki vatandaşı rahata 
kavuşturalım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Okunan önergeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemişitir. 

Muhterem arkadaşlarım, kabul buyurmadığı-
nız önerge gereğince bir yeni durum hâsıl ol
muştur. Başkanlık Divanı daha önce Yüce He
yetinizin müşterek bir önerge üzerine ittihaz 
ettiği karar gereğince hazırlanmış ve dosyaları
nı o şekilde buraya getirmiş bulunmaktadır. 
Yüce Heyetiniz bu önerge üzerinde eski kara
rından rücu etmiş ve yeni bir karar ittihaz et
miş bulunduğuna göre, Başkanlık Divanının, 
çalışmalara devamı bakımından 15 dakikalık bir 
süreye ihtiyacı vardır. Bu sebeple oturuma ara 
vereceğim; ancak, ara kararından önce oy ku
palarının kaldırılması gerekmektedir. 

Açık oylama işlemi bitmiştir, kupalar lüt
fen kaldırılsın. Bu arada Tasnif Komisyonun
dan neticeler gelmiştir, okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 

Yüksek Hâkimler Kurulunda açık bulunan 
1 yedek üyelik için yapılan seçime (267) üye 
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katılmış ve neticede aşağıda isimleri bulunan 
adaylar hizalarında gösterilen oyları almışlar
dır. 

Arz olunur. 
üye üye 

Aydın Bursa 
Yüksel Menderes Alhmet Türkel 

t)ye 
tamir 

Fazlı Annç 
Mehmet Akıncı 115 
Ragıp Oltu 70 
Mesut Alpbaz 33 
Hasan Mestçi 6 
Boş 27 
tptal 16 

Başkan hiçbir aday gerekli oyu toplıyama-
dığından seçim yenilenecektir efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Yüksek Hâkimler Kurulunda acık bulunan 
3 asıl üyelik içdn yapılan seçime (282) üye ka
tılmış ve neticede aşağıda isimleri bulunan 
adaylar hizalarında gösterilen oyları almışlar
dır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

Aydın Bursa 
Yüksel Menderes Ahmet Türkel 

üye 
tamir 

Fazlı Annç 
Rahmi Ergil 
Kadir Danışoğlu 
Lûtfi Erdıemir 
Celâl Öncel 
Ekrem Yurdakoş 
Havan Kancaoğlu 
Celâl Erdoğdu 
Osman Tolun 

132 
103 
101 
74 
70 
58 
53 
52 

A. Cevdet Ercan 21 
Necati Bemderlioğlu 16 
H. Basri ince 12 
Arslan Yılmaz 12 
tsmail Mutluay 10 
Enver Koçak 10 
Enver Karahan 8 
M. Nedim Derici 6 
A. Seyiiihanoğlu 5 
M. Fevzi Peşkircioğlu 2 
Boş oy 15 
tptal 6 

BAŞKAN — Bu seçimde de hiçbir aday ge
rekli oyu sağlıyamıadığından seçim yenilecek
tir. 

Yüksek Başkanlığa 
Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 

üyelik için. yapılan seçime (257) üye katılmış 
ve neticede aşağıda isimleri bulunan adaylar 
hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Arz olunur. 
Üye Üye 

istanbul Samsun 
Kâzhn özeke Bahattin Uzunoğlu 

Üye 
Bursa 

Mustafa Tayyar 
Secim Tunç 57 
Ahmet Hikmet Üneıi 46 
Samim Bilgen 37 
Nezihi Kâhyaoğlu 32 
Hilmi Serez 3 
Boş 76 
İptal 6 

BAŞKAN — Bu seçimde de hiçbir aday ge
rekli oyu sağhyamamış bulunduğundan seçim 
yenilenecektir. 

Saat 16,50 de birleşime devam etmek üzere 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16,37 

!>••-<« 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili Kemal Ziya Öztürk 
KÂTİPLER : Kemal Ataman (Ankara), Kenan Aral (Tunceli) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 111 nei Birleşim 2 nci Oturumunu açıyorum 

13. — İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisinin Ege Üniversitesine bağlanması 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/372) (S. Sayı
sı : 335) (1) 

BAŞKAN — Gündemimiz gereğince sırası 
gelem işimiz, «izmir Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisinin Ege üniversitesine 
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları» nın 
görüşıülmesidir. ilgili sayın Bakan ve sayım 
komisyon lütfen yerlerini alsınlar. 

öncelik ve ivedilik önergesi vardır, okutuyo
rum. 

Millet Meclisi Başkanlığıma 

Gündemin birinci görüşülmesi yapılacak iş
ler bölümünüm 12 nci sırasında bulunan «izmir 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin 
Ege Üniversitesine bağlanması hakkında kanun 
tasarısı» nm, gündemdeki diğer işlere takdi-' 
men ömoelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanvekili 
içel 

iCavit Okyayuz 

BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Plân Komisyonu rappru okundu.) 
BAŞKAN — Tümü üzerimde Sayın Arslan-

türk, buyurunuz efendim. 
MEHMET ARSLANTÜRK (Trabzon) — 

Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
izmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka

demisinin Ege Üniversitesine bağlanması hak-

(1) 355 S. Sayılı hasmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

kındaki kanun tasarısı üzerimde kişisel görüş
lerimi açıklamak için söz almış bulunuyorum. 

Gerçekten üniversiteler doğrultusunda ve 
paralelinde öğretim yapan yüksıek öğrenim ku
ruluşlarımın genellikle üniversiteler bünyesine 
alınmalarının, bu kuruluşların gelişmelerinde 
olumlu etkilerde bulunacağı tabiîdir. 

IBu nedenle, izmir Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisinin Ege Üniversitesi Mü
hendislik Bilimleri Fakültesi bünyesine alın
ması yerinde olacaktır. Mühendislik öğretimi 
veren kuruluşların üniversiteler bünyesine ka
tılmaları, hem mühendislik öğretiminin birliği 
yolunda ve hem de yetiştirdikleri öğrencilerim 
değerlendirilmesinde olumlu etkiler yaratacak
tır. 

Ancak, kanun tasarisımım 1 nci maddesinin 
sonumda «Bu akademiye sanat enstitüleri me
zunları da alınır.» kısmını zait buluyoruz. Po
lemiğe elverişli olan bu görüşümüz yanlış yo-
rumlianmamalıdır. Maksadımız, sanat enstitüm 
sü mezunlarının şu veya bu fakülteye alınıp 
alımmamasiyle uzaktan yakımdan asla ilgili de
ğildir. Ancak, bilindiği üzere 4936 sayılı Üni
versiteler Kanunu uyarımca, bir üniversitenin 
fakültelerine hangi okul mezunlarınım alına
cağı, o üniversitenin senatosunca tesbit edilir. 
Bu nedenle kanunda böyle bir kaydım bulun
masının bize göre anlamı ve pratik bir faydası 
da bulunmamaktadır. 

Sayım arkadaşlarım;1 

Bir fakülteye her hangi bir okul mezunu
nun alımmasmın kanunla sorumluk haline ge
tirilmesinin, bilimsel görüşe ve üniversite ge
leneklerine de aykırı düştüğü zannımdayım. 

Bu nedenle, 1 nci maddeden, sözünü etti
ğimiz kısmın çıkarılmasını öngören bir de öner
gemiz olacaktır. Bu açıklamam karşısında ama
cımın ne olduğunun Yüce Heyetimizce anlaşıl
dığını ve önergeme iltifat buyurulacağımı ümid-
etmekteyim. 
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Kanunun esasım ve tümünü olumlu buldu-
ğrmm BSTZ ederim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adıma 
Sayın Uğrasiizo,iü, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA M. FAHRİ UĞRA-
SIZOĞLU (Uşak) — Muhterem Başkan, değerli 
arkadaşlarım; 

Müzakere etmekte olduğumuz kanun tasa-
rısiyle, İzmir Devlet Mimarlık! ve Mühendislik 
Akademisi, Ege Üniversitesine bağlanmaktadır. 
Biz, Adalet Partisi Grupu olarak, ikinci Beş 
Yıllık Plânda öngörüldüğü üzere, memleketi
mizde mevcut bulunan bütün yüksek okulların, 
öğretmen yetiştiren müesseseler hariç, kendi 
branşlariyle ilgili olarak üniversiteler bünyesi 
içerisinde toplanmasına taraftarız. Bu bakım
dan memleketimizin teknik insangücü ihtiyacına 
cevap verecek olan Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinin de üniversite bünyesi içerisine 
alınması gayet normal ve görüşümüze uygun 
bir harekettir. Bu sebeple, Adalet Partisi gru
pu olarak, bu tasarıyı destekliyoruz. 

Ancak, bir hususu açıklamakta fayda mü
lâhaza etmekteyiz. 

Benden önce konuşan Cumhuriyet Halk Par
tisine mensup arkadaşımız sanat enstitüsü me
zunlarının, bu yüksek okullar üniversiteye bağ
landıktan sonra okullara kabul edilmemeleri 
hakkında bir görüş beyan ettiler ve bu husus
ta da bir önergeleri bulunduğunu açıkladılar. 
Biz, Adalet Partisi grupu olarak bu görüşün 
tamamen karşısındayız. 

İMemleketimizde mevcudolan orta dereceli 
lise ve dengi bâzı okul mezunlarına yüksek 
okul ve üniversitelerin, bu öğrencilerin kabili
yetleri nisbetinde kapılarını açmalarını uygun 
mütalâa etmekteyiz. Bu sebeple şimdiye kadar 
yapılmakta olan uygulamaya göre, erkek sanat 
enstitüsü mezunları bir nisbet dahilinde Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademilerine kabul 
edilmekteydiler. Kanunda öngörülen maddeye 
göre de, erkek sanat enstitüsü mezunları üni
versiteye kabul edilmeye devam edileceklerdir. 
Nitekim öğretmen okulları mezunları için, imam 
hatip okulları mezunları için ve diğer orta de
receli birtakım okul mezunları için de yüksek 

okulların ve üniversitelerin açık tutulmasını 
arzu ettiğimiz gibi, mimar ve mühendis yetiş
tiren bu fakültelere de bundan böyle sanat ens
titüsü mezunlarının alınmasını uygun mütalâa 
etmekteyiz. 

Onun için arkadaşımızın önergesine katılmı-
yacağız ve bu kanun tasarısının aynen, madde
lerde tedvin edildiği şekilde, kabulünün uygun 
olacağı kanaatindeyiz. 

Bu vesileyle hepinize saygılarımı arz ederim. 

IBAŞKAN — Sayın Arşargil, buyurunuz 
efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA TUFAN DOĞAN 
AVŞARGİL (Kayseri) — Sayın Başkan, değer
li arkadaşlarım; 

izmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisinin Ege Üniversitesine bağlanması hak
kındaki kanun tasarısı üzerinde Cumhuriyet 
Halk Partisinin görüşlerini kısaca arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, evvelâ Ege Üniversi
tesi Sayın Rektörü Mustafa Uluöz başta olmak 
üzere Üniversite Senatosuna ve tüm öğretim 
görevlilerine grupum adına teşekkür ederek ko
nuşmama başlıyacağım. 

>Bu teşekkürün iki nedeni vardır : 
1. Yukarda komisyonlarda görüşülmüş ve 

bitmiş olan özel yüksek okullar öğrencilerinin 
öğrenimlerine devam edebilmeleri için açılacak 
resmî yüksek okullar hakkında gösterdiği an
layış, 

2. izmir'de bulunan Devlet Mühendislik 
ve Mimarlık Akademisinin Ege üniversitesine 
bağlanması için gösterdiği çaba. 

özel yüksek okullarımızın doğuş şartlan, 
izlediği çalışma sistemi ve Anayasa Mahkeme
sinin bu konuda, saygı duyduğumuz, karan 
Yüce Heyetinizce bilinmektedir. Bu karar, 
9 Temmuz 1971 de yürürlüğe girecek, özel 
yüksek okullar kapatılacaktır. Bu arada oku
yan 50 000 öğrencinin ıhaklan söz konusudur. 
Hükümet bir çare, okullan ihtisas dallanna gö
re bağlıyacak üniversiteler aramaktadır. Bu 
maksatla İstanbul ve Ankara üniversitelerine 
başvurmuş, müspet cevap alamamıştır. Ege Üni-. 
versitesi büyük bir anlayış göstererek izmir'de 
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bulunan özel yüksek okulları kendisine bağla
mayı kabul etmiştir. 

Bu davranış, güç şartlar içerisinde imkân 
yaratarak memleket problemlerine çözüm yolu 
bulmanın saygı değer bir örneğidir. Teşetekür 
nedenimizin birincisi budur. 

İkincisi de, şu anda görüştüğümüz izmir 
Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin 
Ege Üniversitesine bağlanması hakkındaki ka
nun tasarısıdır. Bu konuda da Üniversite Rek
törü Sayın Uluöz, Millî Eğitim Bakanlığının 
teklifini olumlu karşılıyarak Üniversite Sena
tosuna götürmüş, iSenato da makina ve tekstil 
gibi iki bölümden ibaret İ52Ö öğrencisi bulunan 
ve 1906 - 1907 ders yılında öğretime başlıyan 
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesini Üniversi
teye bağlamayı kabul etmiştir. Çünkü, zaten 
Ege Üniversitesi ile Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisinin fizikî bir birleşmesi vardır. Aka
demi için Millî Eğitim Bakanlığınca yaptırılan 
yeni binalar üniversite sahası içerisindedir. Ay
rıca Akademinin öğretim üyeleri, üniversiteden 
gitmektedir. Akademi, Millî Eğitim Bakanlığına 
bağlı kaldığı sürece Üniversite bünyesinde oldu
ğu kadar gelişme, serpilme imkânı bulamıya-
caktır. Bu maksatla bağlanması faydalı ola
caktır. 

Değerli arkadaşlarım, Akademiler bilimsel 
özerkliğe sahip, eğitim ve öğretim araştırması 
yapan yüksek dereceli akademik kuruluşlardır. 
Halihazırda dört iktisadi ve ticari ilimler, bir 
güzel sanatlar, üç devlet mühendislik ve mimar
lık olmak üzere sekiz kuruluştur. Buralarda 
okuyan 31 bin küsur öğrenci vardır. Bmgün 
Türkiye'de yüksek öğretim yapan üniversitele
rin ayrı, akademilerin ayrı, yüksek okulların 
ayrı statüleri vardır. Bunların farklılığından 
doğan bir de huzursuz eğitim ve öğretim orta
mı vardır. Umuyoruz ki (Hükümet getireceği re
form tasarılariyle buna bir çözüm yolu bula
caktır. 

!Biz inanıyoruz ki, akademiler, bir çok neden
ler dikkate alınırsa üniversiteye bağlanmaya 
mecburdur. Çünkü, Ibir sayın akademi reisinin 
açıkladığı gibi, yüksek öğretim kuruluşlarının 
tarihî gelişimi incelendiğinde üniversite dışın
da kalan bir çok itibarlı kuruluşun bu çevre dı
şında kalmaları nedeniyle yerlerini, üniversite 

statüsü verilmiş kuruluşlara terkettiği veya 
terketmekte olduğu görülmektedir, özellikle 
ülkemizde bugün üniversite örgütü dışında ka
larak daha yüksek illgi ve itibara kavuşmuş ve 
gelişme göstermiş bir yüksek öğretim kuruluşu 
göstermek cidden ^güçtür. 

Değerli arkadaşlarım bu sayın akademi 
başkanının, görüşüne içten olarak şunu arz et
mek, katılmak istiyorum; zaman, üniversite ör
gütü dışında kalan bilhassa akademik kuruluş
ların aleyhinde çalışmaktadır. Buna mukabil 
üniversitelerin, Anayasamız ve kamuoyunda 
işgal ettiği birinci derecedeki yeri bilimsel ku
ruluşların, üniversiteler bünyesi içerisinde hızlı 
gelişme olanaklarını bulmuş olması ve yine aynı 
akademi reisinin ifadesiyle üniversite kuruluş
larının daha modern imkânlarla eski kuruluş
larının getirdiği aşamaları geçmek sizin ileri 
bir noktadan yarışa katılmaları, Anayasa Mah
kemesi 625 sayılı öğretim Kurumları Kanu
nunun 1 ve 13 ncü maddelerini iptal ederken 
yüksek öğretim kurumlarının hukukî bünyele
rini de değiştirmiştir. 

İBunlar ve daha bir çok nedenler bize aka
demik kuruluşların gün geçtikçe üniversite sta
tüsüne bürünmesini zorunlu göstermektedir. 

işte müzakere ettiğimiz tasarıyı bu bakım
lardan, ayrıca da bütçeye yeni malî kültefler 
getirmiyeceği için olumlu buluyoruz. 'Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu olarak beyaz oy vere
ceğiz. Dileğimiz; Devlet Mühendislik ve Mimar
lık Akademisinin Ege Üniversitesine bağlanma
sının bilimsel ve teknolojik gelişmede Türk 
Ulusuna faydalı olmasıdır. Cumhuriyet Halk 
Partisi G-rupu olarak bunu olumlu karşılıyo
ruz. 

Ancak kişisel, görüşlerini ifade eden Arslan-
türk Arkadaşım sanat enstitülerinden akademi
ye öğrenci alınması hususuna katılamadıklarını 
ifade ettiler. Akabinde Adalet Partili bir sayın 
üye, «Biz Adalet Partisi Grupu olarak bunları 
destekliyoruz, bunların üniversiteye alınmala
rını destekliyoruz» dediler. 

İBizde 'Cumhuriyet Halik Partisi Grupu ola
rak sanat enstitüsü mezunlarının üniversiteye, 
akademiye girişlerini yadırgamıyoruz. Elbette 
biz de bunu benimsiyoruz. Bunu burada tasrih 
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etmek isterim. Ama, Arslantürk Arkadaşım 
beyan ettiği nokta, arkadaşımızın karşısına çık
tığı nokta biçiminde değildir. Bunu arz etmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — iSayın Tosyalı, buyurun. 
ISaygılanmla. 

«ASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, değerli arkadaşlarını, 

Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademi-
ılerimin bulunduğu yerlerdeki üniversiteler bün
yesine dâhil edilmesinin çok yerinde olduğu ka
naatindeyim. Çünkü, (bu akademilerin idare, et
tiğim, araştırma ve inkişaf bakımından daha bü
yük ilerlemelere anazhar olacağı aşikardır. 

Ancak, bugüne kadar uygulanmakta olan 
üniversite muhtariyetinin yeniden ele alınması, 
anarşiyi önliyeeek şekilde bu muhtariyet ve 
özerkliğin yalnız «ilim özerkliği» şeklimde anla
şılması ve uygulanması şaritiyle, bunların üni
versiteye bağlanmasının (lehimdeyim. 

İkinci husus; erkek sanat enstitüsü .mezun
larının, isimdi bağlanması düşünülen akademile
re, teknik fakülte halime geldikten sonra, bu 
fakültelere girmesi çok yerimde olacaktır. Lise 
ayarındaki ısanat enstitüsü mezunlarının bu 
teknik fakültelere ığirmesi 'zaruridir. Türkiye'
nin kalkınması mutlaka (teknik eğitimden ge
çer. Bugüne kadar uyguladığımız maarif siste-
mimte, Türkiye'nin sanayi yönümden kalkınma
sını temim edecek teknik elemanı yetiştirmek
ten uzaktır. Millî eğitimimiz faaliyetlerimin 
2/3 si mutlaka teknik sahaya yönelmelidir. Bu 
da hem liseden, bem de sanat okullarından me
zun olacak yavrularımızı teknik akademilere, 
fakültelere almak suretiyle olur. Bu husus da 
çok yerindedir. 

Üçüncü bir hususu da yeni Hükümetimize 
arz etmek ve duyurmak istiyorum. 

Yüce Meclisimiz, bundan bir - iki ay evvel 
eski Millî Eğitim Bakanımız Orhan Oğuz Beyin 
teklifiyle on muhtelif yerde Devlet Mühendis
lik ve Mimarlık-' Akademisi açılması hak
kındaki bir kanunu kabul etmişti. Yeni Hükü
metin, on muhtelif yende teknik akademi açıl
ması tasarısının karşısında olduğu istihbar edil
mektedir. Bu husus, çok yanlış bir görüş olacak
tır. İnşallah tahakkuk etmez. 

Teknik Devlet Mühendislik, Mimarlık Aka
demileri memleketimizin (muhtelif on yerinde 

açıldığı (takdirde, memleketimizin on muhtelif 
yerinin yavruları buralarda okumak imkânımı 
bulacaklardır. Görüyoruz ki istanbul'daki Dev
let Akademisi İstanbul "üniversitesine, izmir'
deki İzmir'e, Ankara'daki Ankara'ya bağlan
makta; yine Ankara, İstanbul ve İzmir'de tek
nik okullar toplanmaktadır ki bu suretle facia 
işlenmesine devam ediliyor ve Anadolu'nun ka
sabalısı, vilâyetlisi, köylüsü bu merkezlere geti
rilmek mecburiyetinde kalınıyor. Yorgan sır
tında hasta getirilir gibi, yavrular da yime bu
raya getirilecek; okuyamıyacak, anarşist ola
cak. (A. P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Hükümeti ikaz ediyorum. Anadolu'nun bü
yük merkezlerinde teknik akademi, teknik üni
versite ve fakültelerim açılması, bunlarım bu üç 
merkezde birleştirilip toplanması işimden mut
laka sarfınazar ©dilmesi lâzımıdır. Bunu, yeni 
Maarif Bakanına duyurmak işitiyorum. 

Hürmetlerimle. A. P., 0. H. P. ve M. G-. P. sı
ralarımdan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayım Oğuz, buyurunuz efen
dim. 

ORHAN OĞUZ (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaflarnn: 

Ege Üniversitesinin izmir^de bulunan. Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Akademisini bünyesi
ne alma kararımı, elbette öğmek ve elbette bu 
anlayış^ Yüce Meclisin huzurumda öğerek tas
vir etmek ve dile getirmek mecburiyeti var
dır. 

Türkiye'de yüksek öğretim konusunda her 
zaman çeşitli sorunlar, yüksek öğretimi parça 
parça ele alarak, bunlar arasına kayıtlar koya
rak, birbirleri arasında gerekli ilişkiyi tesis 
etmeyişimizden doğmuştur. Bugün bütün eği
timciler, yüksek öğretimin belli usullere ve ka
nunlara göre yürütülmesinde - aşağı yukarı - üt-
tifak halindedirler. Böylesine ayrılmış müesse
seler, şayet aynı seviyede öğretim, eğitim, araş
tırma yaparlar ve aynı seviyede insan yetiştir
meyi hedef alırlar ise ve fakat bunların katlan
mış olduğu bu külfete mukabil maddi olanak
ları diğerlerinden, birbirinden farklı olursa, el-
betteki ortaya çeşitli sürtüşmeler çıkacaktır, N 
Onun için, yüksek öğretimin bütününün üniver
site çatısı altında toplanmasında isabet vardır. 
Her kademede yüksek seviyede öğretim yapan 
ikuruluşlara aynı usuller tatbik edilirse, bu ku-
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ruluşlar arasındaki yangıma da nihayete ere
cektir. Üniversite, 'fakülte, akademi olmak, ens
titü veya yüksek okul 'halinden çıkma yarışı, 
aynı haklarla ve esaslarla teçhiz edildiği takdir
de öğrencileri, Öğretim üyeleri, yöneticileri ton 
yarışmada nihayete erecektir. 

işte bir ölçüde Ege Üniversitesinin bu an
layışı göstererek, Ege (bölgesindeki yüksek öğ
retim kuruluşlarını bünyesine alması cidden 
memnuniyet verici bir olaydır. 

Devlet Mühendislik ve (Mimarlık akademile
rinin açılmalarının başlıca nedeni, Türkiye'nin 
teknik öğretim lalamnda geniş ölçüde elemana 
ihtiyacı loluşundandır, Bu ihtiyaç, Hükümetleri 
zorlıyarak teknik öğretim alanında mühendis 
yetiştirmek amaciyle bu imüesseselerin açılması
nı zorunlu kılmıştır. Bu müesseselerden bir ta
nesi de izmir'de açılmıştır. İzmir'de açılan Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin öğ
retim üyelerinin çoğu da Ege Üniversitesinden 
gelmektedir. Şu halde, esasen üniversdter se
viyede ve üniversiter karakterde olan bir ku
ruluşu Millî Eğitim Bakanlığından alıyoruz, 
Ege üniversitesinin içerisine katıyoruz. 

Ancak, burada bir husus üzerinde sayın mil
letvekillerinin çok titiz davranmaları, ıteknik 
öğretimin geleceği bakımından önem arz etmek
tedir; o da şudur: 

Sanat enstitüleri bundan ibir süre önce, lise
ye denk öğretim yapabilmek amaciyle ilki sene
den üç seneye çıkarılmışlardır ve bu kuruluşlar 
bünyesi içerisinde öğrenim gören çocuklar, lise
ye denk öğrenim görecekleri nedeniyle bir sene 
fazla okutulmak ihtiyacı hissedilerek tesbit edil
miş ve bundan sonra programları, dersleri tadil 
edilerek bu müfredata tabi tutulmuşlardır. Fa
kat nedense üç yılın hitamında İm çocukları li
seye denk öğrenim gördükleri kabul edilmediği 
için, bunların istikbali, kaderleri üniversitelerin 
senatolarına (terk edilmiştir. Maalesef bunu da 
açıkça belirtmek mecburiyetindeyiz ki, üniver
siteler cephesinden geniş «bir imkân ve anlayış 
görmek mümkün 'olamamıştır. Bilhassa teknik 
alanda öğretim yapan üniversiteler bu çocukla
rı kendi bünyelerine alarak öğretmek, üstöğ-
retim imkânlarını sağlamak olanağını tesis et
memişlerdir. Eli eğe tutan, makinanın içinde 
yetişen, üç sene teknikle haşır neşir olan ço
cuklara teknik öğretimin üst kademesinde ön-
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çelik vermek gerekirken; tamamen akademik ve 
klâsik öğretimden gelen çocukları bu müessese
lere almak suretiyle (bunların yüksek öğretim 
imkânları daraltılmıştır. 

işte bu nedenle erkek teknik öğretimde oku
yan bu çocuklara «üstöğrenim imkânları tesis 
edilsin» diye akademiler açılmıştır ve açılmak
tadır, açılacaktır. Hattâ, yeni açılan teknisyen 
okulları bu akademilerin gelecekteki en esaslı 
kaynağını teşkil edecektir. Vaziyet böyle olun
ca, Devlet Mühendislik ve (Mimarlık Akademile
rine giren öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, 
yüzde 70 ilâ 80 i sanat enstitülerinden mezun 
olan öğrencilerle bir kontenjan alarak tahsis 
edilmektedir. Gerek Yıldız Akademisinde, gerek 
Elâzığ'da ve gerekse izmir Devlet Mimarlık ve 
Mühendislik Akademisinde böyle yapılmakta
dır. 

Şimdi, şayet 1 nci maddedeki hüküm kaldı
rılırsa, Eige üniversitesi Rektörü ile ve Ege Üni
versitesinin değerli mensuplariyle yapılan te
maslar neticesinde tesbit edilen bu maddedeki 
hükme, onların aykırı hareket edeceklerini hiç 
zannetmiyorum. Fakat iş muallâkta kalacaktır. 
Belki değişen yönetici ekilbi> bu müessesenin ka
pılarını erkek teknik okullarından ve sanat 
enstitülerinden gelen çocuklara kapamak sure
tiyle imkânları daraltmış olabilirler; bu endişe 
mevcuttur. 

Kaldı ki, kanunla bir üniversiteye «şu 0ta-
düde insan alacaksınız» hükmünü, bu kanun ta
sarısı getirmiş olmuyor. (Bu hüküm, Ege Üniver
sitesinin Senatosundan ve Ege Üniversitesinin 
yetkili kuruluşlarından mütalâa alınarak ve hat
tâ onlarla 'birlikte hazırlanarak konulmuş ve 
1 nci maddeye geçmiştir. Onun için, üniversite 
ile anlaşmak suretiyle bu 1 nci maddenin - ted
vin edilmesi yoluna gidildiğinden ötürü - kal
dırılması mahzurlu olacaktır. 

Hattâ, biz temenni ediyoruz ki, bütün diğer 
yüksek seviyede teknik öğretim yapan kuruluş
lar ve onların kanunlarında teknik öğretime 
özendirici tedbirleri Yüce Meclislerin getirmiş 
olduğunu göstermek amaciyle bâzı hükümler 
konsun ve üniversite yöneticileri bu konuda 
biraz kendilerini bağlı 'hissetsinler. Aksi halde, 
teknik öğretimin gelişmesini beklemek mümkün 
değildir. 
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Sayın arkadaşlarım, teknik öğretim eğer 
plân hedeflerinin gerisinde kalmışsa, teknik öğ
retim eğer arzu edilen seviyede inkişaf edeane-
mişse, (bunun nedenleri arasında teknik öğreti
me göndermek durumunda olduğumuz öğrenci
lere tatbik etmiş olduğumuz yönetmelikleri ve 
kanun hükümlerini göstermek zarureti vardır. 
Çünkü, biz ikinci veya üçüncü sınıf adamı tek
nik öğretime gönderme anlayışında olur
sak, başarısız talebeyi teknik öğretime gönder
me durumunda kalırsak; sıralama imtihanı ya
par, üıst puvanları tutanları klâsik öğretime, alt 
puvanları teknik öğretime gönderirsek, teknik 
öğretim, beklenen gelişmeyi hiçbir zaman göste
remez. O bakımdan, teknik öğretimi geliştirmek, 
teknik öğretimi her seviyede geliştirmek arzu
sunda isek, bu çocuklar için bir (Complex 
d'inferienite), bir aşağılık 'duygusu yaratmama 
mecburiyeti vardır. Teknik öğretime, üstün ba
şarılı çocukların gitmesine mecburiyet ve zaru
ret vardır. Teknik öğretimin yüksek kademesin
de öğrenim görecekler için, hem lise formasyonu 
ve hem de üstelik tatbikat ve pratik teknik bil
gilerle teçhiz edildiği Yüce Meclisin malûm
larıdır ve buna devam edilmelidir. 

O bakımdan ben Yüce Meclisten istirham 
ediyorum: 1 nci maddedeki hüküm, üniversite 
yetkilileriyle anlaşma suretiyle konulmuştur.-
Bunun kaldırılması çok mahzurludur ve teknik 
öğretime büyük darbe indirecektir. Maddi ol
maktan ziyade, bu işin mânevi anlamı büyük
tür. 

Yüce Meclisin Hükümet tasarısına iltifat 
edeceğini bekler, saygılarımı sunarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aygün, buyurunuz efen
dim. 

SALÎH AYGÜN (Amasya) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Ege üniversitesinin kıymetli rektörüne ve il
gili idarecilerine şahsım adına teşekkürlerimi 
arz etmekle söze başlıyorum. 

Ege Üniversitesini rektör ve idareciler, bir 
Orta Çağ Şatosu haline gelmekten çıkarmışlar, 
memleketimizin ihtiyaçlarına göre girilebilir bir 
hale getirmişler; akademileri bünyelerine aldık
ları gibi, bugünkü Hükümetimizin büyük bir 
müşkilâta uğradığı özel okullar konusuna da el 
atmışlar, özel okulları da bünyelerine almak 

ı suretiyle üniversiteleri girilmez halden çıkar
mışlardır. Bu (bakımdan şükranlarımı arzı bir 

I borç sayarım. 

Biz burada önemli bir konu üzerinde durmak 
I istiyoruz. Hükümetin getirmiş olduğu tasarının 

1 nci maddesinde, «mevcut teamüle göre» tâ
birini dahi çıkardık komisyonda. Bu şekilde, sa
nat enstitülerinden mezun olan arkadaşlarımızın 
mutlak surette üniversite bünyesine dâhil olan 
akademilere girebilme imkânlarını sağladık. 

Teknik öğretime niçin talebe gitmez? Evvelâ 
bu soruyu cevaplandırmak gerekir. Plânlamanın 
öngördüğü «insangüoü» ımeseiesi halledilirken 
öğrenimi teknik öğretime kaydırma hususunda 
vermiş olduğu direktifin tahakkuku için erkek 
sanat enstitülerinden mezun- olan gençlerimize 
mutlak surette gerek akademilerin, gerek üni
versitelerin bünyesinde bulunan teknik fakülte
lerin, mimarlık, mühendislik ve buna benzer 
okulların kapılarının açılması gerekir. Mutlak... 
Biz, yüzde yüz buna inanıyoruz. Eğer üniver
sitelerimiz bu vecibeyi yerine getirirlerse çok 
iyi olur. Çünkü merkezi sisteme göre bir imti
han usulü vardır, diğer imtihan şekilleri vardır, 
öğrenci imtihanı kazanırsa girecektir, ka
zanamazsa zaten gireımiyecektir. Buna 
mutlak surette üniversitelerimiz eğilme
lidirler. Bu kürsüden onları bu hizmete 
çağırıyor, büyük Türk Milleti adına vazifeye 
davet ediyorum. Yoksa üniversite muhtariyeti 
zırhına bürünüp, memleketimizin bu önemli me
selelerine eğilmezlerde bunun mânevi mesuliye
tinden hiçbir surette kurtulamıyacaklarını bu 
zabıtlara tescil ettirmek istiyorum. 

Çok muhterem arkadaşlarım, üniversitenin 
teknik 'bölümlerinde vazife alan mimar ve mü
hendis olan arkadaşlarımız, eğer erkek sanat 
enstitülerinden mezun olmuşlarsa, çok istirham 
ediyorum, tatbikata bakınız, tulumunu giyip iş
başında çalışan Türkiye sathında muvaffak olan 
mühendis arkadaşlarımızın büyük bir kısmını er
kek sanat enstitülerinden mezun olmuş ve bu 
tahsili yapmış arkadaşlarımızın teşkil ettiğini 
göreceğiz. Makina başında çalışırken tulumunu 
giymiş, Sayın Oğuz'un belirttiği gibi, makina 
başında çalışmaya alışmış, yere yatmaya alışmış, 
merdivenle çıkıp iş görmeye alışmış olan bu ar
kadaşlarımız hiçbir şey gücüne gitmeden, masa 

J başında oturmadan, fiilen vazifelerine devam 
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etmektedirler. Bu bakımdan Yüksek Meclisin 
takrire katı ısurette itibar ve iltifat etmemesini 
istirham ederim. Biz komisyon olarak «mevcut 
teamül» tâbirini çıkardığımıza göre, bu konu 
üzerinde takrir aleyhinde Yüce Meclisin reyleri
ni kullanmasını bilhassa istirham ederim. Orta
doğu Üniversitesi erkek sanat enstitüsü mezun
larını imtihanlara almaktadır, diğer üniversite
ler de mutlak surette erkek sanat enstitülerin
den mezun olan öğrencileri imtihanlara kabul 
etmek suretiyle bünyelerinde bulunan teknik 
fakültelere devamını sağlamalıdırlar. Hepinize 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Arslantürk. 

MEHMET ABSLANTÜttK (Trabzon) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ilk yazılı 
konuşmam;da ıda arz ettiğim gibi, ben konuş
maların bu mecraya döküleceğini bildiğim için, 
«polemiğe çok elverişli olan» diye (bir kayıt 
koymuştum. Maalesef yine bir iki arkadaşımız 
bizi, sanki sanat enstitüsü mezunlarının yük
sek okullara devamını istemezmis (durumuna 
düşürdüler. Halbuki bizim amacımızın, yazılı 
konuşmamida da ifade ettiğim üzere, uzaktan 
yakından sanat enstitüsü mezunlarının şu veya 
bu, fakülteye (girmesi ile hiçbir ilgisi yoktur. 
Bizim üzerinde durduğumuz sadece bir prose
dür meselesidir. O ıda, üniversitelere öğrenci 
alınmasında, hangi okulların mezunlarının üni
versiteye alınacağının 10 üniversitenin senato
sunca testoit edilmesi mieselesidıir. Bunda da, ka
nunla yapıbmyacağı ve (teamüle uygun oılmıya-
cağı düşüncesinden hareket etmiştik. Mama
fih biz bu görüşümlüzü komisyonda da elimiz
den geldiği kadar ^anlatmış ve başaramamıştık. 
Bu neticeye ulaşmak için bir önerge de verdik. 
Bu önergeyi bahane ittihaz ederek, sanat ens
titüleri mezunlarının üniversitelere alınmama
sını iddia ettiğimizi ileri sürmek doğru değil
dir. Eski Millî Eğitim Bakanımız Sayın Orhan 
Oğuz buyurdular ki; bu akademi Ege üniver
sitesine bağlanırken senatosu ile yakından te-, 
mas edilmiş ve sanat enstitüleri mezunlarını 
alacaklardır. İBundan biz tamamiyle memnun 
oluruz. Zaten Orfta - Doğu Teknik Üniversitesi 
de, yine bir arkadaşımın dediği gibi, sanat ens^ 
tdıtüısü mezunlarını almaktadır. Bu üniversite
nin de, bilhassa eski Sayın Bakanın ifade etti
ğine \göre, alacağı Ida aşikârdır. Biz teamül ol-

mıyan, prosedürde bulunmıyan bir hususun 
kaldırılması için çalışıyoruz. Yoksa işin esasına 
uzaktan veya yakından aleyhtar değiliz. 

Bilhassa bu hususu açıklamak için söz al
mış bulunuyorum. önergemize bu görüşle ilti
fat etmenizi arz ederim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Başer, buyurun efen

dim. 

HÜSAMETTİN BAŞEB (Nevşehir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; İzmir Dev
let Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin1 

Ege Üniversitesine bağlanması için bir tasarı 
gelmiştir. Ben »değişik noktalara temas etmek 
istiyorum. 

Bugün biliyorsunuz M, üniversitelirimizi 
talebe ve profesörler bakımından incelediğimiz 
zaman, üniversitelerde profesörler haftada bir 
saat ders vermektedirler. Dikkatinizi çökerim; 
bir saat... Kendilerine sorulduğu zaman, efen
dim, biz memlekete ilim adamı yetiştireceğiz, 
etüt yapacağız ben haftada dört - beş saat ça
lışamam, başka sahalarda çalışacağım, diyor. 

iBugün üniversitelerin kendisine mahsus, 
Anayasa kuruluşudur, muhtariyeti vardır. Hal
buki Sayın Orhan Oğuz'un da belirttiği gibi, 
memleketin teknik elemana ihtiyacı vardır ve 
bu teknik eleman ihtiyacı karşılansın diye aka
demiler kurulmuştur. Eğer biz bu yolu açacak 
olursak yine tekrar üniversitenin pençesine dü
şülecek, bu teknik elemanlardan memleket 
uzun zaman yoksun kalacaktır. İşte gelen ta
sarı akademileri üniversitelere bağlamakla bu 
mahzuru «ortaya koyacaktır. Akademiler Millî 
Eğitim Bakanlığına bağhıdır. Millî Eğitim Ba
kanlığı memleketin teknik elemana olan ihti
yacını »gayet iyi bilmektedir. Profesörlerin, 
öğretmenlerin oradaki görevlerini, haftada şu 
kadar (saat ıders vereceksin diye layarhyıabili-
yor, ona ıgöre talebe aldırıyor. Ege Üniversite
sine bu akademinin birleşmesi ile İM kapı tek 
kapı haline gelmiş olacaktır. Gerçi diyeceksi
niz M, binası, öğretim üyesi birlikte, oraya ak
tarılıyor. Biliyorsunuz lise mezunları üniversi
teye girmek için hazırlanırlar. Erkek sanat 
enstitüsü mezunlannjın da girmesi arzu edilir 
ve bir madde konulmuştur. Doğrudur. Fakat 
üniversiteye bağlandıktan sonra kalkarlar Ana
yasa Mahkemesine, efendim, biz kendimiz ka-
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rar veririz, nasıl karar getirmişler derler, yine 
bu akademinin kapanması ile birçok sanat ens
titüsü mezunlarımı üniversitenin dışında bıra
kırız. Bu bakımdan ben diyorum ki; akademi
ler, Türkiye gibi sanayi bakımından ıgelişmek-
te olan bir memlekete teknik eleman yetiştir
mektedir, bunları yine kendi halinde bırakalım. 
Biliyorsunuz üniversiteler arası yarış vardır, 
benim ışu kadar fakültem vardır, şu kadar ho
cam vardır diye, bugün Ankara ve İstanbul 
Üniversitesi yarışa gitmekteidirler. iSaniyen, bi
zim üniversitelerin büyük şehirlerde toplanma
sına karşı olduğumuz belli, akademi açılacak, 
dolaylı yollardan üniversiteye bağlanacak, yi
ne Ankara, İstanbul, izmir bir üniversite şeh
ri olacak, memleketin diğer yerleri ise kültür 
bakımından kısır bırakılacaktır. 

Bu bakımdan üniversitenin yine kendi im
kânları ile, Akademinin de kendi imkânları ile 
çalışması lâzımdır. 

Bunu saygı ile arz ©derim. 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde gö
rüşmeler bitmiştir. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

İvedilikle görüşülmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum: 

İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
misinin Ege Üniversitesine bağlanmalsı hakkında 

Kanun 

Madde 1. — İzmir Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi bölümleri her türlü bina, 
tesis, teçhizat hak ve vecibeleri ile 4936 sayılı 
Kanun hükümlerine göre düzenlenmeik ve yü
rütülmek üzere Ege Üniversitesi (Mühendislik 
Bilimleri Fakültesi) ne devredilmiş ve bağlan
mıştır. Bu Akademiye sanat 'enstitüsü mezunla
rı da alınır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Isöz istiyen 
sayın üye? Yok. Bu madde ite ilgili önerge
leri okutuyorum: 
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Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan kanunun 1 nci madde
sinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde olmasını 
arz ve teklif ederim. 

Hasan Tosyalı 
Kastamonu Milletvekili 

«Bu Devlet mühendislik ve mimarlık aka
demilerine alınacak talebelerin en az yüzde 70 i 
sanat enstitü mezunlarından alınır.» 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, önergemi izah için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Kısaca, buyurun efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; hepimizin müş
terek arzusu, talebelerimizin genellikle teknik 
sahaya önem vermesini (sağlamaktır. Yine he
pimizin müşterek arzusu, memleketimizi sana
yice kalkındırmaktır. Ortaokula başlıyan bir 
talebemiz teknik sanat enstitülerinden mezun 
olduktan sonra öncelikle ve tercihan teknik 
akademilere yüzde 70 inin kendilerinden alına
cağını bilirse, daha ortaokuldan hemen sonra 
teknik okullara girmeye heves ederler ve bu
güne kadarlki nazari sahaya yönelme böylece 
teknik sahaya kaydırılmış olur. Bu madde 
şimdiki haliyle kalırsa, yani «erkek sanat ens
titülerinden de alınır,» şeklinde kabılsa, isteni
len sağlanmaz. Yüzde kaç alınır? Bir kişi alı
nır.. Keyfî, beş kişi alınır.. Hayır efendim, 
yüzde 70 inden aşağı olmamalsı lâzım ki, 
daha bidayetten itibaren biz genç nesli 
teknijk sahaya yöneltelim. Teknik oku
la giden talebemiz akademi imtihanına girer, 
fakülte imtihanına girer, kazanırsa yüksek mü
hendis olur, kanazamıazsa yetişmiş eleman 
olarak sanayiimizin temeli olan küçük sanayi 
ve büyük sanayide çalışma imkânını bulur. Yok
sa şimdiki gibi bir sürü lise mezunu, bal yap
maz arı gibi, sokakları doldurur, üniversiteler 
de boykot yapar. Bunun için Sistirham ediyo
rum; «Bu akademilere girecek talebenin en az 
yüzde 70 i sanat enstitülerinden alınır» şeklin
de madde düzeltilsin. Böylece gençlerimizi tek
nik sahaya tevcih edelim. 

Yüce Meclisten bunu istirham ediyorum. 
Hürmetlerimle. 
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BAŞKAN — Sayın Komisyon, bu önergeye 
katılıyor musunuz? 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Yüce Başkanlığa 

Görüşülmekte olan İzmir Devlet Mühen
dislik ve Mimarlık Akademisinin Ege Üniver
sitesine bağlanması hakkındaki kanun tasarı
sının 1 nci maddelsinin son kısmındaki; «Bu 
akademiye sanat enstitüsü mezunları da alı
nır» kısmının çıkarılmasını öneririm. 

Saygılarımla. 
Trabzon Milletvekili 
Mehmet Arslantürk 

BAŞKAN — Komisyon?. 

PLÂN KOMİSYONU ADINA RIFKI DA
NIŞMAN (Erzurum) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Tosyalı'ya 
ait önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir 
efendim. 

Sayın Arslantürk'e ait önergeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmemiştir efendim, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanuna bağlı (1) ve (2) 
sayılı cetvellerdeki kadrolar 1184 (sayılı Ka
nuna bağlı (3) ve (4) sayılı cetvellerden çıka
rılmış ve 6053 sayılı Kanuna ek 1097 sayılı Ka
nuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere eklen
miştir. 

BAŞKAN — Komisyondan gelmiş bir öner
ge var, okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun tasarısının Plân 
Komisyonu raporunda 2 nci maddeye ekli 1 sa
yılı cetvelden çıkarılacağı ifade olunan «öğre
tim görevlisi» başlığı, çıkarılmıyaralk cetvele 
konacaktır. Düzenlenen cetvel doğrudur, tav-
zihen arz olunur. 

Plân Komisyonu Başkanı Y. 
Rıfkı Danışman 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi okunan önerge 
ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Geçici madde 1. — Bu Akademi için halen 
yaptırılmakta bulunan bina, tesils ve müştemi
lât inşaatının sona ermesinde Ege Üniversitesi-
na devrolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz listiyen 
cayın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 2. — Bu akademide görev 
yapmakta olan öğretim üyelerinin ve öğretim 
yardımcılarının yeniden atanmalarına lüzum ol
mayıp aylıklarını 1184 sayılı Kanunun (3) ve 
(4) sayılı cetvellerinden düşülüp 1097 sayılı 
Kanunun (1) ve (2) sayılı cetvellerine ekle
nen kadrolarından almaya devam ederler. Diğer 
öğretmen ve memurlar kadrolariyle birlikte 
fakülteye geçerler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
ıs ayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Geçici madde 3. — Bu Akademi öğretim 
üyelerinin Akademik unvanları sajklıdır. Bun
ların üniversite öğretim üyeliğine intikalleri 
Ege Üniversitelsi Senatosunun düzenliyeceği ve 
Üniversitelerarası Kurulun uygun göreceği esas
lara göre yürütülür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz istiyen 
saym üye .. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde 4. — Bu kanunun yürürlüğe 
girmesini takibeden bütçe yılı başına kadar 
İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Aikade-
misinin bu kanunun yayımı tarihindeki aylık
lı kadroları ile görev kadrolarının uygulan
masına ve gider ihtiyaçlarının yürürlükte olan 
Bütçe Kanununun Millî Eğitim Bakanlığı kıs
mındaki ödeneklerle karşılanmasına devam 
edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde (söz istiyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 3. — Bu kanun yayımlandığı tarih
te yürürlüğe girer. 

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

Madde 4. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş-
.tii\._ 

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

Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiş. 

Tasıarı Meclisimizce {kabul edilmiştir efen
dim. 

14. — istanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş 
kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Millî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/443) 
(S. Sayım : 339) (1) 

'BAŞKAN — İvedilik ve öncelik önergesi 
vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

IGKindemin (birinci görüşmesi yapılacak işler 
bölümünün 33 mcü 'sırasında (bulunan İstanlbul 
Teknik Ümversitesi (kuruluş kadroları Kanunu
na ek kanun tasarısının gündemdeki diğer işle
re takdimen, öncelik ve ivedilikle 'görüşülmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Başkanı Y. 
Rıtfkı Danışman 

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

Raporu okutuyorum ©fendim. 

(Plân Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Arslantürk, söz istemiş
siniz, buyurun efendim. 

MEHMET ARSLANTÜRK. (Tralbzon) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclîsin değerli üyeleri; 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş kad-

(1) 339 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na eklidir. 

roları Kanununa ek kanun tasarısı üzerindeki 
görüşlerimi açıklamak isterim. 

Tasarının gerekçeninde de yerini bulduğu 
üzere, ülkemizin yüzölçümü ıgöz önünde tutu
lursa tapu ve kadastro mühendisine ihtiyacımı
zın bulunduğu aşikârdır. İkinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânına göre de mevcuda ek olarak 1971 
yılında 300, 1077 yılında da 880 tapu ve kadas
tro mühendisine ihtiyaç vardır. Yetişen mühen
dis sayısı yılda 30 olduğu da göz önünde tutu
lursa tasarı ile, İstanbul 'Teknik Üniversitesi 
İnşaat Fakültesi (bünyesinde; jeodezi ve fotoğ-
rametri mühendisliği (bölümünün kurulmasını 
olumsuz karşılamaya imkân yoktur. İhtiyaç aşi
kârdır. 

Ancak, yurdumuzda harita ve kadastro mü
hendisi yetiştiren iki kuruluş bulunmaktadır. 
Bu kuruluşlardan İstanlbul Mimarlık Akademi
si, uzunca bir süreden beri harita ve kadastro 
mühendisi yetiştirmektedir 1968 -1969 öğretim 
yılından itibaren de Karadeniz 'Teknik Üniver
sitesi, jeodezi mühendisi yetiştirmek (gayreti 
içindedir. Bu kuruluşların öğrenim ve öğretim 
kapasitelerinin istenilen düzeye getirilmedikleri 
bir dönemde İstanbul Teknik Üniversitesi İnşa
at Fakültesinde jeodezi ve fotoğrametri mü
hendisliği bölümü açılması çelişki gibi görüne
bilir. Ancak, bilindiği üzere Karadeniz Teknik 
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesinin 
patronajı altında Ttmlunmaktadır. Karadeniz 
Teknik Üniversitesinde jeodezi (bölümü, İstan-
hul Teknik Üniversitesinin telkini ile açılmış
tır. 

Bu nedenle Karadeniz Teknik Üniversitesin
de bu bölüm öğretim üyesi kapasite ve (bütünü 
ile istenilen seviyede birlikte geliştirileceğini 
hiç şüphe edilmemelidir. İstanlbul Teknik Üni
versitesi İnşaat Fakültesi ıhünyesi içinde bir je
odezi böliimünün açılması, bu konuda öğretim 
gücünün teksifi yerine dağılmasını yolunu aç-
mıyacaktır. 

Ancak, görüşümüz odur ki; üniversiteleri
mizde, (bölümler, fakülteler veya yüksek okul
lar açılırken insangüeü hedefleri göz önünde tu
tulmalı ve Devlet Plânlama Teşkilâtının görüş 
ve muvafakati mutlaka alınmalıdır. Bu kabil 
kuruluşların yüksek öğrenim plânlaması içinde
ki yeri; teklif veya taşanlarda da (belirtilmeli
dir. 
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Bütün bunlara rağmen, halen İner yıl yetişen 
tapu ve kadastro mühendisi sayısının memleket 
ihtiyacına yetmediği bedaheti karşısında tasa
rıyı olumlu karşıladığımızı ifade eder, tümünü-

, ze saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde baş-
ka söz istiyen sayın üye?.. Yok. 

Maddelere 'geçilmesini 'oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

İvedilikle (görüşülmesini oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

iBirinci maddeyi 'okutuyorum. 

İstanbul ;Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanununa ek Kanun 

Madde 1. — 4936 (sayılı. Kanunun 2 nci mad
desine dayanarak İstanbul Teknik Üniversitesi 
İnşaat Fakültesine Ibağlı alarak «Jeodezi Ve Fo
toğrametri» mühendisliği (bölümü açılmıştır. 

ıBAŞKAN — Söz istiyen Isayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Jeodezi ve Fotoğrametri Mü

hendisliği bölümünün amaç ve görevleri şunlar
dır : 

a) İlgili bilim dallarında, mühendislik ve 
yüksek mühendislik seviyelerinde öğretim yap
mak, bilimsel araştırmalar Ve doktora çalışma
ları yaptırmak, 

b) İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
bütün fakülte ve okullarının topografya dersle
rini 'okutmak üzere dersler açmak ve bu dersler
le ilgili bütün uygulama çalışmaları ile arazi 
tatbikatlarım yaptırmaktır. 

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

Madde 3. — İstanbul Teknik Üniversitesi 
kuruluş kadroları hakkındaki 7 . 7 . 1948 ta
rihli 5246 Sayılı Kanuna ek ve tadillerine bağlı 

(1) sayılı cetvelin İnşaat Fakültesine ait kısmın
dan (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar çıkarıl-

. . . .>. . . 

miş ve 1 nci madde uyarınca açılan Jeodezi ve 
Fotoğrametri bölümüne ait ilişik (2); sayılı cet
velde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

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

Madde 4. — Bu kanunla İnşaat Fakültesine 
eklenen kadrolardan (3) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar 1971 bütçe yılında kullanılamaz. 

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

ıG-eçici madde — (1) sayılı cetvelle kadro
ları Jeodezi v« Fotoğrametri bölümüne nakledi
lenlerin yeniden tâyinlerine lüzum olmadan, 
bunlar (2) sayılı cetveldeki kadrolara geçerler 
ve ayhküanm bu kadrolardan almaya devam 
ederler. 

BAŞKAN — Geçici maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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

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

Madde 6. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

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

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Tasarı Meclisi
mizce kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Müzakere için gerekli çoğunluğumuzun 

mevcut bulunmadığı müşahede edilmektedir. 
Bu birleşimde yapılan açık »oylamalar tekrarla
nacaktır. 

11 Haziran 1971 Cuma günü saat 16,00 te 
toplanılmak üzere Birleşimi kapatıyorum efen
dim. 

Kapanma saati : 18,00 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

111 Nldt fBÎİRIHEŞlM 

10 . 6 . 19T1 IPerşemlbe 
Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. _ Yüksek Hâkimler Kumluma üye seçimi 
12. — Anayasa Mahkemesine üye seçilmi. 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
X 1. — İş kanunu tasarısı ve 23 numaralı 

Geçici Komisyon raporu (1/347) (S. Sayısı : 
239 ve 239 a 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
26 . 2 . 1971) 

n 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasamı Önadım'm, 
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 : İS . 3 . 1971) 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun, Millet Meclisi İçtüzüğünüm, 195 ve 196 
ncı maddelerinin değ%tirilmesine dair tüzük 
teklifi ve gündeme alınmasına dair önergesi. 
(2/199, 4/155) 

2. — Rize Milletvekili Erol Akçal'm, 
31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanu
num 36 nci maddesi ile değiştirilen 14 Teraımuız 
ÜBfîS tarih ve 657 «sayılı Devlet Memurları Kanu
numun 79 ncu maddesine Obir fıkra öMenmesi 
hakkında kanun tefklüfi hakkında Öuımhuriyet 
Senatoısa Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında 
Millet Meclisi Plân Komisyonuı raporu; (Millet 

Meclisi 2/407; Ouımhuriyet Senatosu 2/31Û) 
(Millet Mecllilsi S. Sayısı : 241 ve 241 e 1 nci 
ek; Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1560) 
(Dağıtana tarihi 7 . 5 . 1971) 

3. — Eski Siirt Milletvekili Süreyya Öner, 
eski Amasya Milletvekili Reşat Arpacıoğlu, es
ki Diyarbakır Milletvekili Hilmi Güldoğan ve 
İstanbul Milletvekili İlhami Sancar'm, Dilek
çe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
12 . 3 . 1964 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 1316 sayılı Kararının Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergeleri ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/3; Cumhu
riyet Senatosu 4/66) (Milletv Meclisi S. Sayı
sı : 171 ve 171 e 1 nci ek, Cumhuriyet Senatosu 
S. Sayısı : 442) (Dağıtma tarihi : 10.5.1971) 

4. — Eski Amıasya Milletvekili Nevzat Şe
ner'in, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kuru
lunun 1 .7 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 399 sayılı Kararın Genel Kurulda görü
şülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Ko
misyonu raporları (Millet Meclisi 5/2; Cumhu
riyet Senatosu 4/68) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 172 ve 172 ye 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 523) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

5. — Eski Mardin Milletvekili Talât Oğuz'
un, Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 30 . 4. 1964 tarihli Haftalık Karar Cetve
lindeki 1494 sayılı Kararın Genel Kurulda gö
rüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Karma 
Komisyonu raporları (Millet Meclisi 5/4; Cum
huriyet Senatosu 4/69) (Millet Meclisi S. Sa
yısı : 173 ve 173 e 1 nci ek; C. Senatosu S. 
Sayısı : 522) (Dağıtma tarihi : 10 . 5. 1971) 

6. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Veh
bi Ersü ve 3 arkadaşının, Dilekçe Karma Ko
misyonu Genel Kurulunun, 22 . 5 . 1961 tarihli 
Haftalık Karar Cetvelindeki 2538 sayılı Kara
rın Genel Kurulda görüşülmesine dair önerge
si ve Dilekçe Karma Komisyonu raporları (Mil
let Meclisi : 5/6; Cumhuriyet Senatosu : 4/74) 
(Millet Meclisi S. Sayısı : 174 ve 174 e 1 nci ek; 
C. Senatosu S. Sayısı : 784, 784 e 1 nci ve 
2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 



7. — İzmir 'Milletvekili İhsan «Gürsan'ın, 
Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulunun 
9 . 7 . 1965 tarihli Haftalık Karar Cetvelinde
ki 3659 sayılı Kararın Genel Kurulda görüşül
mesine dair önergesi ve Dilekçe Karma Komis
yonu raporları (Millet Meclisi : 5/5; Cumhu
riyet Senatosu : 4/76) (Millet Meclisi S. Sayı
sı : 175 ve 175 e 1 nci ek; C. Senatosu S. Sa
yısı : 898) (Dağıtma tarihi : 10 . 5 . 1971) 

8. — T. B.'M. M. Saymanlığının Aralık 1970, 
Ocak, Şubat 1971 ayları hesabına ait Meclis 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5/15) 
(S. Sayısı : 330) (Dağıtma tarihi: 24 . 5 . 1971) 

19. — Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna 1 mad
de eklenmesine dair kanun teklifi hakkında 
Cuımhuriyelt Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru (Millet Meclisi 2/421; Cuhmuriyet Senato
su 2/309) (Millet Meclisi S. Sayısı : 332 ve 275; 
Cumhuriyet Senatosu S. Sayısı : 1529) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 5 . 1:971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK ÎŞLEE 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

1. — 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) 

2. — 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) 

3. -^- 1076 sayılı Yedek Subay ve yedek aske
rî memurlar Kanununun 3 niöü (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) 

4. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 44 sayılı Anayasa Miahkemesinin kuru

luş ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun: 
38 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu rapora (2/489) 
(S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 8 . 3 . 1971) 

5. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım/m, 
çırak, kalfa ve ustalık teaaıuın teklifi ve Sanayi, 
Ticaret, Adalet, Millî Eğitim, Çalışma ve Plân 
kamisyonlaranıdan seçilen 4 ıer üyeden kurulu 
5 No. lu Geçıidi Kamisyoaı rapora (2/14) (S. Sa
yısı : 126 ve 126 ya 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
10 . 3 .1971) 

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

7. — Maraş Milletvekili M. Zekeriya Kür-
şad'm ve Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'-
ün, Maraş ilinin adınm Kahraman Maraş olarak 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve İçiş
leri Komisyonu rapora (2/162, 2/163) (S. Sayı
sı : 192 ve 192 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
15 . 3 . 1971) 

X 8. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım'-
ın, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bâ
zı maddelerine fıkralar eklemmesinıe dair kamun 
teklifi ve Adalet, İçişleri, 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) 

9. — İstanbul Milletvekili Nuri Eroğan'm,, 
yasama ve yürütme organlarında görev alanla
rın mal bildirimâınde bulunmaları hakkında ka
nun teklifi ve İstanbul Milletvekili Nuri Er
oğan'm önergesi (2/297) (S. Sayısı : 306) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1971) 

X 10. — Mardin Milletvekili Şevki Altın
dağ ve 14 arkadaşının, Çiftçi mallarının korun
ması hakkında kanun teklifi ve Afyon Kara-
hisar Milletvekili Süleyman Mutlu'nun önerge
si (2/171) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 
25 . 3 .1971) 

X 11. — Noterlik kanunu tasarısı ve Çalışma 
Adalet, MaUiye ve Plân komiısymılıaıradlaffi saçjiterı 4 
er üyeden kurulu 9 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/92) (S. Sayısı : 130 ve 130 a 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihi : 17 . 4 .1971) 

12. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 
8 lartoadaşınıın, 17 . 7 . 1967 tarihli 506 şayııto 
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Kanunun 123 ncü maddesinin 2 ve 3 ncü fıkra
sının kaldırılması ve bâr fıkra eklenmesi ile 
İzmir Milletvekili Burhanettin Asutay ve 4 ar
kadaşının, 606 sayılı Sosyal Sigortalaır Kanu
nunun 123 ncü maddesinin değiştirilmesine dair 
'kanun teklifleri ve Çalışma ve Plân komisyon
larından 8 er üyeden kurulu 41 numaralı Ge
çici Komisyon raporu (2/496, 2/323) (S. Sa
yısı : 310) (Dağıtma tarihi : 27 . 4 . 1971) 

X 13. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve gö
revleri hakkımda kanun tasarısı ve Köy İşleri 
ve Plân komisyonlarından 8 er üyeden kurulu 
19 nolu Geçici Komisyon raporu (1/310) (S. 
Sayısı : 311) (Dağıtma tarihi : 29 . 4 . 1971) 

14. — 45 sayılı Yüksek Hâkimler Kurulu Ka
nununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine. 
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 
tadil ve ekleri ile Adalet Bakanlığı bölümüne 
kadro eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Plân komisyonları raporları (1/185) 
(S. Sayısı : 212 ve 212 ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 3 . 5 .1971) 

15. — 6785 sayılı İmar Kanununda bâzı de
ğişiklikler yapılması hakkımda kanun tasarısı 
dle istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Millî 
'kıyılar kanunu tekülilfi ve İmar ve İskân, İçişleri 
ve Plân komisyonlarından 5 er üye seçilerek ku-
rullan 7 numaralı Geçici Komisyon raporu (1/161, 
2/294) (S. Sayısı : 137 ve 137 ye 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 5 . 1971) 

16. — Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi 
Yiğit Köker ile Ankara Milletvekili M. Kemal 
Yılmaz'm, Şehit Komando eri Mevlût Meric'in 
annesine, eşine ve çocuğuna vatani hizmet ter
tibinden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ile Ankara Milletvekili M. Kemal Yılmaz'm 
önergesi (2/503) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1971) 

17. — Türk Silâhlı Kuvvetlerinde astsubay 
nasfbediıleanlere giyecek ve fteçjhizat verilmesi 
ihakflnnda kanun tasarısı ile 'Traibzon Milletve
kili Ahmet Şener ve 3 ^arkadaşınım, (muvazzaf 
astsubaylara verilecek ellbiıse ve teçChâzat hak- . 
fcımıda kanun teküfifi ve içişleri, Miüî Savunma 
ve Plân fcoımiısyonıları raporları (1/269, 2/376) 
(S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 14.5.1971) 

X 18. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener 
ve 9 arkadaşınım, Türkiye Çay î§'lettmeü.eri Kuru
mu kanunu teklifi ve Ticaret, MaBye^ Tarım ve 
Püiân komisyonlarımdan seçlen 4 er üyeden ku

rulu 12 numaralı Geçici Komisyon raporu (2/316) 
(S. Sayısı : 203 ve 203 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 15 . 5 . 1971 

19. — Harb 'oküM-aıı kaııunu tasama 110 İs
tanbul Milletvekilli İlhami Sancar ve 15 arkada
şının, Harb okulları kanunu teklifi ve Millî Sa
vunma, Maliye ve Plân komisyonlarından seçi
len 5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/160, 2/142) (S. Sayısı : 323) 
(Dağutma tarihi : 20 . 5 . 1971) 

X 20. — Gocuklara karşı nafaka mükellefi
yetine uygulanacak Kanuna dair Söyleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/380) (S. Sayısı : 324) (Dağıt
ma tarihi :24 . 5 . 1971) 

X 21. — Bâzı ölümlerin tesbitime ait Sözleş
menin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Adaılet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/379) (S. Sayısı : 3!25) (Dağıt
ma tariki : 24 . 5 . 1971) 

X 22. :— Türkiye ile İngiltere arasındaki 
l28 Kasım 1981 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleş
mesinin Swa>ziiland Kırallığma teşmiline dair 
(4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli notala
rın teatisi ile yapılan Andlaşmanm onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/433) (S. Sayusı : 326) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 . 1971) 

X 23. — Hukukî veya ticari mevzularda adlî 
ve mahkeme dışı evrakın yabancı memleketler
de tebliğine dair Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/383) (S. Sayısı : 327) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5ı . 1971) 

24. — Harb Akademileri kanunu tasarısı ve 
İstanbul Milletvekilli İlhami Sancar ile 15 arka
daşının, Harb Akademileri kanun teklifi ve Ma
liye, Millî Savunma ve Plân komisyonlarından 
seçilen '5 er üyeden kurulu 22 numaralı Geçici 
Komisyon raporu (1/159, 2/143) (S. Sayısı : 
328) (Dağıtma tarihi : 25 . 5 . 1971) 

25. — Türk Silâfhlı Kuvvetleri İç Hizmet Ka
nununun 12 . 2 . 1963 tarihli 172 sayılı Kanun
la değişik 69 ncu maddesinin (b) bendinin 3 ncü 
fıkrasının değiştirillmesi hakkında kanun tasarı
sı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/235) 
(S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi: 24 . 5 . 1971) 



26. — İsltanhul Teknik Üniversitesine bağ1!! 
ibir teknik okul açılmasına dair 10 . 3 . 1İ964 
tarihli ve 6874 sayılı Kanunum kaldırılmasına 
Vıe İstanlbul Takmifc Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 7 . 7 . '1948 tarihli ve 52146 sa
yılı Kanuna bağlı cetvellere Mühendislik - Mi
marlık Fakültesi başlığı altında yeni kadrolar 
eklenmesine dair kanun tasarısı ve Millî Eği
tim ve Plân komisyonları raporları (1/409') (S. 
Sayısı : 33'3) (Dağıtma tarihi : 31 . 5 . 1971) 

27. — İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisinin Ego Üniversitesine bağlanması 
hakkında kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Plân komisyonları raporları (1/372) (S. Sayı
sı : 3135) (Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1971) 

X 28. —• 6475 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey -
Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler arasın
da Kuvvetlerin Statüsüne dair Sözleşmenin 
VIII nei maddesinin 2 nci fıkrasının «F» bendi
ne ek kararın tadiline dair Kuzey - Atlantik Kon
seyi Kararının onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/109) (S. Sayısı :336) 
("Dağıtma tarihi : 1 . 6 . 1971) 

29. — Vatandaşlarla vatandaş dltaıyaın kimse
lere sosyal güvenlik konusunda eşit muamele ya
pılması hakkındaki sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri ve Çalışma komisyonları raporları (1/105) 
(S. iSayısı : 111 ve 111 e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihi : 2 . 6 . 1971) 

30. — Sosyal güvenliğin asgari normları hak
kındaki sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Ça
lışma komisyonları raporları (1/153) (S. Sayısı: 
112 ve 112 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
2 . 6 . 1971) 

31. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay 
ve Kâzım Özeke ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 6 arkadaşı ile Denizli Milletvekili 
Hasan Korkmazcan ve 7 arkadaşının, 506 sayılı 
Sosyal Sigortalar Kanununun, 1186 sayılı Ka
nunla değiştirilen, 78 nci maddesinin değiştiril
mesine ve bu kanuna geçici bir madde eklenme
sine dair kanun tekliflerıi ve Çalışma ve Plân ko
misyonlarından 8 er üyeden kurulu 41 numara
lı Geçici Komisyon raporu (2/463, 2/487, 2/512) 
(S. Sayısı : 337) (Dağıtma tarihi : 2 . 6 . 1971) 

X 32. — Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik 
SözHeşmesMn ve Nihai Protokolün onaylanması-
nnn uygun bulunduğuna dair kamun tasarısı ve 
Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları 
(1/282) (8. Sayısı : 338) (Dağıtana tarihi : 
3. .6 . 1971) 

33. — İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı ve Milî 
Eğitim ve Plân komisyonları raporları (1/443) 
(S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 . 1971). 

X 34. — Gümrük kanun tasarısı ve Cumhu
riyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Aksoley 
ve 10 arkadaşının, hastaların memleket içinde 
bulamadıkları ilâçları dış memleketlerden ge
tirtmeleri ve dış memleketlerden getirtecekleri 
ilâçlar için yapılacak işlemler hakkında ve Cum
huriyet Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure Ak-
soley'in, 474 sayılı Kanuna ekli Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinin 87.11 tarife No. lu bölümü
nün değiştirilmesi hakkında kanun teklifleri 
ve Ticaret, Sanayi, Millî Savunma, Ulaştırma, 
Adalet, Maliye, Gümrük ve Tekel, Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Plân komisyonlarından seçi
len 3 er üyeden kurulu 16 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/155, 2/43, 2/210) (S. Sayısı : 
162 ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 4 . 6 .1971) 

X 35. — Türkiye ile Avrupa Ekonomik toplu
luğu arasımda bir ortaklık yaratan anlaşmaya 
ekli «Geçici Prıotokıol» ün birinci maddesi uya
rınca 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de im
zalanmış olan katma proıto'kol ve ekleri ile mali 
protokol, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 
yetki alanına giren maddelerle ilgili anlaşma 
vie son »enetin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel, 
Maliye, Dışişleri ve Plân komisyonlarından 6 
şar üyeden kurulu 2 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/406) (iS. Sayısı : 331) (Dağıtıma ta
rihi : 7 . 6 . 1971) 

36. — 5 . 9 . 1963 tarihli ve 326 sayılı Ka
nunun geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun tasarısı ile Konya Milletvekili 
İhsan Kaıbaıdayı ve 5 arkadaşının, Sakarya Mil
letvekili Hayretin Uysal ve 17 arkadaşının, İs-
tanibul Milletvekili Hüseyin Dolun'un, Cumhuri
yet Senatosu Denizli Üyesi Hüseyin Atmaca ve 
ı5 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi Özerftn aynı mahiyettelM kanun 
teklifleri ve Maliye, Millî Eğitim ve Plân ko-



misyonları raporlan (1/366, 2/24, 2/81, 2/209, 
2/280, 2/420) (S. Sayısı : 340) (Dağıtma tari
hi : 8 . 6 . 1971) 

37. — Cumhuriyet Senatosu îdare Âmir
leri ve 299 arkadaşının 9 . 7 . 1961 tarihli ve 
334 sayılı T. C. Anayasasının 82 nci maddesinin 

değiştirilmesi ile T. B. M. Meclisi 220 üyesinin 
9 . 7 . 1961 tarihli ve 334 sayılı T. C. Anayasa
sının 56 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kında kanun teklifleri ve Anayasa Komisyonu 
raporu (2/524, 2/526) (S. Sayısı : 341 ve 341 e 
ek) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 .1971) 

(Millet Meclisi 111 nci Birleşim) 





Dönem : 3 I I I 
Toplantı : ı M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 1 1 1 
Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kimselere sosyal güvenlik konu
sunda eşit muamele yapılması hakkındaki Sözleşmenin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 

Çalışma komisyonları raporları (1 /105) 

T. C. 
Başbakanlık 1 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-892/9480 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 31 . 5 . 1969 tarih ve 71-892/3923 sayılı yazımız. 
Çalışma BaJkanüığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 

29 . 11 . 1909 tarihinde kararlaştırılan «Vatandaşlarla Vatandaş Olmıyan Kimselere Sosyal Güven
lik Konusunda Eşit Muamele Yapılması Hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna ıdair kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki Sözleşme ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
~"' * Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Çalışma Genel Konferansının 46 ncı toplantısında kalbul edilen ve «1962 sio&yal güvenlik eşit 
muamele Sözleşmesi» diye adlandırılan 118 sayılı sözleşme, sözleşmeyi onaylıyan devletlerin sosyal 
güvenlik tatbikatımda, vatandaşlarla vatandaş olmıyan kimselerin, hak ve vecibeler bakımından, 
eşjiit ımııamele görmelerini öngörmektedir. 

'Sözleşme maddeleri aşağıda anahatlarüyle açıklanmıştır. 
Madde 1. — «Maddede, sözleşmede 'geçen terimler tarif ve izah olunmuştur. 
Madde 2. — Bu maddede, sözleşmeye konu teşkil eden sosyal güvenlik dalları sayılmış ve söz

leşmeyi tasdik eden her üyenin, sözleşme mükellefiyetlerini, bu dallardan yalnız bir veya birkaçı 
bakımından kabul ve taahhüt edebileceği öngörülmüştür. Ayrıca, primsliz sosyal güvenlik rejim
leriyle geçici rejimlere göre sağlanan yardımlarda, sözleşme hükümlerinin uygulanmasının özel 
şartlara bağlanabileceği düşünülmüştür. 

Madde 3. — Sözleşmenin anamaddesini teşkil eden fbu ımaJddede, her üyenin, kendi vatandaşla-
riyle sözleşmeyi tastftk etmliş >olan 'diğer üye devletler vatandaşlarının, öosyal güvenlik tatbikatın
da eşit muameleye tabi tutulacakları hükmü yeralmakta, ayrıca, Ihanigi hallerde bu hükmün uygu
lanmayabileceği gösterilmelkteıdir. 

Madde 4. — ıBu ımaiddeldıe, sosyal güvenlik yardımlarının sağlanmasında ikamet şartının .aran
maması esası konulmakta ve hamgi hallerde (bu hükmün uygulanımryacağı veya özel şartların ko-
nulalbileceği belrtlilmektedir, 

Madde 5. — Madde, özellikle malûllük yaşlılık ve ölüm aylılklariyle işkıaizası veya meslek has
talığı sonucu bağlanmış gelirlerin, ilgililerin yabancı bir memlekette ikamet etmeleri halinde de 
öldenmesinii öngörmekte ve bu hükmün İstisnalarını 'belirtmektedir. 
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Maidde 6. — Madde, çiocaık 'zaJmlarmnı ödemmesinde, sözleşmeyi taistiık etımiş olan diğter bir üye 
Devlet ülkesinde ikamet eden çocnıklarında nazara alınması esasını va'zaetmıekte'di.r. 

Madde 7. — Bu ımadde yardım hakkının doğması ve yardim tutarının hesaplanmasında muh
telif memleketlerde geçen sigortalılık «süreleriyle ödenıe veya çalışıma sürelerinin terleştirilecieğine 
ve /bu suretle hak kazanılan yardımların malî yükünün hangi (memleketlerde karşılanacağına mü
tedairdir. 

Madde 8. — Maddede, 5 ve 7 nci maidldelerden doğan mükellefiyetlerin ne suretle yerine getiri-
Idbileeeği anlatılmaktadır. 

Madde 9. — [Bu maddede, 'üyelerini, aralarında yapacakları özel anlaşmalarla, bu sıözlıeşmıe hü
kümlerinden hangi şartlarla ve me 'ölçüde ayrılabilecekleri 'belirtilmiştir. 

Madde 10. — Madde sözleşmenin mültecilerle vatansızlar hakkında ımütekaibiliyet şartı aran
madan uygulanacağını, Devlet ımemurlariyle harbten zarar 'gtiren kimseleri kapsıyan özel 'rejimler
le sosyal yardım rejimlerinin !bu Sözleşme dışında 'bulunduğunu ve üye Devletler arasında âkteldil-
miş başka vesikalar gereğince 'bir üyenin sosyal güvenlik mevzuatından hariç tutulmuş kimselerin 
bu durumlarının devam edebileceğini (belirtmektedir. 

Madde 11. - 21. — Bu maddeler, siözleşimenin tastiki feshi 've yürürlüğü ile (ilgili uisul Ihüküm-
lıerini ihtiva etmekte >olup bunlar emsalli sözleşmelerde 'bulunan mutad hükümlerdir.:» 

'Sosyal Sigortalar mevzuatımıza göre, yaibancı uyruklu kimseler İde Türk vatandaşları gibi si
gortaya talbi oldukları ve sigorta yardımlarından aynı şartlarla yararlanabildikleri dilhetle, sözleş-
me mevzuatımıza aykırı Mr hüküm 'bulunmamaktadır. Ayrıca, sözleşmenin tastiki Birleşmiş Mil
letlere üye olmamızın 'bir icaibı 'bulunmaktadır. 

'Tasarı hu görüş .altında kaleme alınmıştır : 
Madde 1. — Maldidıe, yukarıda anlatılan sıözlieşmenin onaylanmasına dairdir. 
Madde 2. — Bu madde ile kanunun yürürlük tariîlhi teısblit edilmiştir. 
Madjde 3. — Madlde, kanunu Bakanlar Kurulunca yürütüleceğine dairdir. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dı§işleri Komisyonu 21 . 3 . 1970 

Esas No. : 1/105 
Karar No. : 8 

Yüksek Başkanlığa 

Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit muamele yapılması 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan kanun tasarısı, ilgili Ba
kanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, gerekçede de sarahaten ifade olunduğu 
veçhile, Çalışma Genel Konferansının 46 ncı toplantısında kabul edilen, 118 sayılı Sözleşmedeki 
esaslar dairesinde, vatandaşlarla vatandaş olmıyanların, hak ve vecibeleri bakımından, eşit mua
meleye tabi tutulmalarını temin maksadına matuf olarak hazırlanmış bulunan tasarı, Komisyo
numuzca da yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Çalışma Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Manisa îzmir Konya Amasya 
E. Akça Ş. Osma Ö. Ölçmen Y. Acar 

M. Meclisi (S. Sayısı : 111) 
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İstanbul 

İV. Eroğan 

İstanbul 
M. Yardımcı 

İstanbul 
0. Kabibay 

Kocaeli 
N. Erim 

İstanbul 
S. Orkunt 

İmzada bulunamadı. 

Sinop 
H. İşgüzar 

Zonguldak 
C. Karakaş 

İstanbul 
N. î. Tokgöz 

Trabzon 
M. A. Oksal 

Çalışma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Çalışma Komisyonu 

Esas No. : 1/105 
Karar No. : 18 

7 . 4 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit muamele yapılması 
hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan kanun tasarısı, Dışişleri 
Komisyonu raporu ile birlikte Komisyonumuza havale olunmakla ilgili Bakanlık temsilcilerinin işti
rakiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun tasarısının gerekçesinde de sarahaten izah olunduğu veçhile, Çalışma Genel Konferansı
nın 46 ncı toplantısında kabul edilen, 118 sayılı Sözleşme esasları dairesinde, vatandaşlarla vatan
daş olmıyanlarm, eşit muameleye tabi tutulmalarını teminen yapılmış bulunan sözleşmenin onaylan
masına matuf olarak hazırlanmış bulunan kanun tasarısı Komisyonumuzca da yerinde görülerek 
aynen kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle, 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Çalışma Komisyonu 
Başkanı 
Kayseri 

E. Turgut 

Diyarbakır 
N. Gönenç 

Konya 
V. Tanır 

Sözcü 
Sivas 

T. Koraltan 

İstanbul 
İT. Türkay 

Sakarya 
G. Hun 

Kâtip 
İzmir 

0. D. Sorguç 

İstanbul 
B. Er soy 

Yozgat 
A. Baştürk 

Adana 
Ş. Yılmaz 

İzmir 
B. Asutay 

M. Meclisi (S. Sayısı : 111) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kimselere sosyal güvenlik konusunda eşit muamele yapılması hak
kındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı 46 ncı genel konferansı tarafından 28 Haziran 
1962 tarihinde kabul edilen «Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kimselere sosyal güvenlik konusunda 
eşit muamele yapılması hakkındaki Sözleşme» nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
A. Dalh 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. t. Birincioğlu 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Köy İşyeri Bakanı 
T. Kapanlı 

29 . 11 . 1969 
Devlet Bakanı 

T. Bilgin 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Tarım Bakanı 
î. Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

Oranan Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
t. Sezgin 

118 sayılı Sözleşme 

Vatandaşlarla vatandaş olmıyan kimselere sosyal Güvenlik konusunda eşit muamele yapılması 
hakkında 

SÖZLEŞME 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı genel konferansı, 
Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulunun daveti üzerine 6 Haziran 1962 tarihinde 

Cenevre'de yaptığı 46 ncı toplantısında, 
Toplantı gündeminin beşinci maddesini teşkil eden, vatandaşlarla vatandaş olmıyan kimselere 

sosyal güvenlik konusunda eşit muamele yapılması hakkındaki çeşitli teklifleri kabul ederek, 
Bu tekliflerin bir milletlerarası sözleşme şekline gelmesini kararlaştırarak, 
Yirmisefciz Haziran bin dokuzyüzalitınışiki tarihinde, «1962 sosyal güvenlik eşit muamele Söz

leşmesi» olarak adlandırılacak olan aşağıdaki sözleşmeyi kabul etmiştir. 

Madde — 1. 
Bu Sözleşmede : 
a) «Mevzuat» terimi, sosyal güvenlikle ilgili kanun ve tüzüklerle diğer mevzuat hükümlerini 

ifade eder; 
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b) «Yardımlar» terimi, bütün gelirler, emeklilik, dul, yetim aylıkları ödenekler ve diğer yar
dımlarla bunlara yapılan bütün zamları ve artırmaları içine alır; 

e) «Geçici rejimler gereğince sağlanan yardımlar» ibaresi, uygulanan mevzuatın yürürlüğe 
girdiği tarihte belli bir yaşı aşmış olan kimselere sağlanan yardımlarla bir üyenin ülkesinin bu
günkü sınırları dışında geçmiş olan süreler veyahut vukua gelmiş olaylar nazara alınmak sure
tiyle, geçici olarak sağlanan yardımları ifade eder, 

d) «Cenaze yardımı» terimi, ölüm halinde bir defaya mahsus olarak ödenen paraları ifade 
eder; 

e) «İkâmet» terimi mutad ikâmeti ifıade eder; 
f) «Mevzuatla tesbit olunan» terimleri, yakardaki (ıa) bendinde belirtilen millî mevzuatla 

veya bu mevzuat gereğince tesbit olunan anlamındadır; 
g) «Mülteci» terimi, mültecilerin statüsü hakkındaki 28 Haziran 1961 tarihli Sözleşmenin bi

rinci maddesinde bu terime verilen anlamdır; 
h) «Vıatansız» terimi, vatansızların statüsü hakkındaki 28 Eylül 1954 tarihli Sözleşmenin bi

rinci maddesinde bu terime verilen anlamdadır. 

Madde — 2. 
1. Her üye, bu sözleşmede yazılı mükellefiyetleri, ülkesinde kendi vatandaşları hakkında fi

ilen uygulanmakta olan aşağıda yazılı sosyal güvenlik dallarından biri veya birkaçı bakımından 
kabul edebilir: 

(a) Sağlık yardımları, 
(b) Hastalık ödenekleri, 
(c) Analık yardımları, 
(d) Malûllük yardımları, 
(e) Yaşlılık yardımları, 
(f) Ölüm yardımları, 
(g) İş kazaları ve meslek hastalıkları yar

dımları, 
(h) İşsizlik yardımları, 
(i) Aile yardımları, 
2. Bu sözleşmeyi uygulıyan her üye, sözleşmenin hükümlerini, sözleşme mükellefiyetlerini 

kabul ettiği sosyal güvenlik dalları bakımından uygular. 
3. Her üye hangi sosyal güvenlik dalı veya dalları için bu sözleşme mükellefiyetlerini ka

bul ettiğini tastık belgesinde belirtir. 
4. 'Bu sözleşmeyi tastik eden her üye, tastik belgesinde belirtilmemiş olan sosyal güvenlik 

dallarından bir veya birkaçı için sözleşme mükellefiyetlerini kabul ettiğini, sonradan Milletler
arası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bildirebilir. 

5. Yukardaki fıkrada öngörülen şekilde taahhütler tasdikin ayrılmaz parçası sayılır ve bil
dirildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. 

6. Bu sözleşmenin uygulanmasında, her hangi bir sosyal güvenlik dalı için sözleşme mükelle
fiyetlerini kabul eden her üye, kendi mevzuatına göre, iaşağıda yazılı yardımlar mahiyetinde ka
bul ettiği yardımlar varsa, bunları Milletlerarası Çalışma Bürosu 'Genel Müdürüne bildirir. 

a) Ya korunan kimselerle bunların işverenlerinin finansmana doğrudan doğruya katılmaları 
veya bir meslekte belli bir süre kadar çalışmış olma şartlarına bağlı olarak sağlanan yardımlar 
dışındaki yardımlar; 

b) Geçici rejimler gereğince sağlanan yardımlar. 
7. Yufcardaki fıkra gereğince yapılacak bildirme ya sö'zGieşjmendn onannuası snmmlda veya 

bu maldldenin 4 nıeii fıSkrası gereğince yapılaıcaik bildiri sırasıdda, sonradan yürürlüğe g i m ı bir 
mevzuat bahis konusu olduğu tdkdftrde de bu mevzuatın fcaJbül edildiği tarihten itibaren üç 'ay 
içinde yapılır. 
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Madde — 3. 

1. Bu Sözleşmeyi uygulayaiL her Üye, sözleş m)e mükellefiyetderin'i (kabul ettiği sosyal güvenlik 
dallarında, ülkesinde, bu sözleşmeyi uygulayan diğer üye Devletler vatandaşlarına, sosyal güven
liğe tabi olma ve yardımlardan yararlanmaya hak kazaamua bakımlarından, kendi vatandaşlariyle 
eşit işleim yapar. 

2. öılüım yardımları 'bahis konusu olduğunda, eşit işlem, sözleşmeyi tasdik eden diğer bir Üye 
Devlet vatandaşınnın hak (sahibi kimselerine bu kimselerin vatandaşlık duruımuma bakılmaksızın, 
sağlanır. 

3. Şu kadar ki Üye, her haoügi bir sıosyal güvenlik dalında bir mevzuata sahibolmalkla bera
ber btu mevzuatın uygıulanlmasınıda o Üyenin vatandaşlarına kendi vaıtadaşlariyle eşit işlem yap
maya diğer bir Üye Devletin vatandaşları hakkımda, söz 'konusu sosyal ^güvenlik dalı bakımın
dan, bu, muaddeniın yulkardaki fıkraları hükümlerini uygulamryabilir. 

Madde — 4. 

1. Yardımılardanı yararlanma bıaikımmdan eşit ımuamiele, ikamet şarttoa bağlı olmaksızın sağla
nır. Şu kadar ki, diğer bir Üye Devletin mevzuatıma göre, belli bir sosyal güvenlik dalıntda yar
dımlardan yararlanmak için o Üyemin ülkesinde ikamet .şartı boılunduğu takdirde, o Üye Devlet 
vatandaşlarının söz konusu sosyal güvenlik daılı yardımlarından yararlandırılmaları ikamet şartı
na 'bağılanıabilir. 

2. Yuikardatki fıkra hükimünün istisnası olara'k, 2 nci maddenin 6 (a) fıkrasında slözü «dilen 
yardımlardan (sağlık yardımları, hastalık ödenekleri, iş kazalarayle meslek hastalıkları yardım
ları ve aile yardımları hariç) yararlanabilmek için, ilgilinin, ölüm yardımları bahis fcomusu ol
duğunda da öıleıı kimsenin mevzuatına göre yardım taleibeiddlein Üye Devletin ülkesinde aşağıda 
yazılı sürelerden daha uzun olmamak üzere tiesbit elditeeek bir süre 'kadar ikamet eltmiş olması 
şartı konulabilir. 

a) Analık ve işsizlik yardımları için, yardım talep tarihinden hemen önce 6 ay, 

b) (Malûllük yardımları için, yardım talep tarihinden, ölüm yardımları için de ölüm tarihinden 
hemen önce aralıksız olarak 5 yıl, 

c) Yaşlılık yardımları için, 18 yaşından sonra on yıl - bu on yılın aralıksız olarak beş yılının 
yardım talep tarihinden hemen önce olması istenebilir -

3. Geçici rejimler gereğince sağlanan yardımlar için özel hükümler öngörülebilir. 
4. Yardımlarda tekerrürü önlemek için gerekli hükümler, ihtiyaca göre, ilgili üyeler arasında 

yapılacak özel anlaşmalarla düzenlenir. 

Madde — 5. 

1. ıBu fıkrada yazılı sosyal güvenlik dallarından biri veya birkaçı için bu sözleşme mükellefi
yetlerini kabul eden her üye, 4 ncü madde hükümlerine ilâveten gerek kendi vatandaşları gerekse 
aynı sosyal güvenlik dalı için sözleşme mükellefiyetlerini kabul etmiş olan diğer üye devletler va
tandaşlarının yabancı bir memlekette ikamet etmeleri halinde de, malûllük, yaşlılık, ölüm ve ce
naze yardımları ile iş kazası ve meslek hastalığı se bebiyle bağlanan gelirlerin ödenmesini, 8 nci mad
de uyarınca ihtiyaca göre alınacak tedbirler mahfuz olmak kaydiyle temin eder. 

2. Şu kadar ki, yabancı bir memlekette ikamet halinde, 2 nci maddenin 6 (a) fıkrasında be
lirtilen mahiyetteki malûllük, yaşlılık ve ölüm yardımlarının ödenmesi, ilgili üyelerin 7 nci mad
dede öngörülen, hakların mahfuz tutulması sistemine katılmaları şartına bağlanabilir. 

3. Bu madde hükümleri geçici rejimler gereğince sağlanan yardımlar hakkında uygulanmaz. 
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Madde — 6. 

Aile yardımları için bu sözleşme mükellefiyetlerini kabul eden her üye, 4 neü madde hükümle
rine ilâveten gerek kendi vatandaşları gerekse aynı sosyal güvenlik dalı için sözleşme mükellefi
yetlerini kabul etmiş olan diğer üye devletler vatandaşlarının bu üye devletlerden birinin ülkesin
de ikamet eden çocukları dolayısiyle çocuk zamlarının ödenmesini, ilgili üyeler arasında anlaşma 
suretiyle tesbit edilecek şartlar ve limitler dâhilinde temin eder. 

Madde — 7. 

1. Bu sözleşmeyi uygulıyan üyeler, sözleşme 'mükellefiyetlerini kabul ettikleri sosyal güven
lik dallarında, kendi mevzuatları gereğince bu sözleşmeyi uygulıyan üye devletler vatandaşları
nın hak kazandıkları yardımlarla ileride hak kazanacakları yardımların mahfuz tutulmasını sağ-
byan bir sisitemıe katılmaya, ilgili üyeler arasında 8 nci madde hükümleri uyarınca tesbit olunacak 
şartlar mahfuz olmak kaydiyle, gayret ederler. 

2. Bu sistem, başlıca, yardım, hakkının doğması, idamesi ve alınması ile yardım tutarının he
saplanmasında sigortalılık, çalışma veya ikamet süreleriyle muadil sürelerin toplanmasını öngö
recektir. 

3. Bu suretle bağlanan malûllük, yaşlılık ve ölüm yardımlarının nnalî yükü ilgili üyeler ara
sında anlaşma suretiyle teslbit edilecek usullere göre, ya üyeler arasında paylaştırılacak veya yar
dım gören kimse hangi üyenin ülkesinde ikamet ediyorsa o üye tarafından karşılanacaktır. 

Madde — S. 

Bu sözleşmeyi uygulıyan üyeler, 5 ve 7 nci maddeler hükümlerinden doğan mükellefiyetleri
ni, ya muhacirlerin aylık haklarının mahfuz tutulması hakkındaki 193'5 tarihli Sözleşmeyi tastiJk 
ederek, veya karşılıklı bir anlaşma akdetmek suretiyle o sözleşme (hükümlerini kendi analarında 
uygulıyarak veyahut söz konusu mükellefiyetlerin yerine getirilmesini sağlamak üzere hazırla
nacak iki veya çok taraflı diğer her hangi bir vesika vasıtasiyle ifa edebilirler. 

Madde — 9. 

Üyeler, aralarında yapacakları özel anlaşmalarla, başka üyelerin hak ve mükellefiyetlerinle ha
lel gelmemek şartiyle ve kazanılmış haklarla ileride kazanılacak hakların, genel 'olarak, en az bu 
sözleşmede öngörülen şartlar kadar müsait şartlarla muhafazası temin edilmek kaydiyle, bu söz
leşme hükümlerinden ayrılabilirler. 

Madde — 10. 

1. Bu sözleşme hükümleri mültecilerle vatansızlar hakkında, mütekabiliyet şartı aranmaksı
zın uygulanır. 

2. Bu sözleşme Devlet memurlarını kapsıyan özel rejimlerle harbden zarar gören kimseleri 
kapsıyan özel rejimlere ve sosyal yardım sistemlerine uygulanmaz. 

3. Bu sözleşme, hiçbir üyeyi, milletlerarası anlaşmama! gereğince kendi millî sosyal güvenlik 
mevzuatından hariç tutulmuş olan kimseler hakkında sözleşme hükümlerini uygulamaya mecbur 
tutmaz. 

(Madde — 11. 

Bu sözleşmeyi uygulıyan üyeler, gerek sözleşme hükümlerinin gerekse millî sosyal güvenlik 
.mevzuatlarının uygulanmasını kolaylaştırmak için gerekli idari yaırdımları karşılıklı ve ücretsiz 
olarak yaparlar. 
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Madde — 12. 

1. Bu sözleşme, ilgili üye için, her hangi bir -sosyal güvenlik dalı bakımından yürürlüğe gir
diği tarihten önce o sosyal güvenlik dalından yapılması gereken yardımlar hakkında, uygulan
ılmaz. 

2. Bu sözleşmenin ilgili üye için her hangi bir sosyal güvenlik dalı bakımından yürürlüğe 
girdiği tarihten anice vukubulmuş olaylar sebebiyle, yürürlük tarihinden sonraki sürelere aidol-
raak üzene o solsyal güvenlik dalımdan yapılması gereken yardımlar hakkında ne şekilde uygula
nacağı çofk taraflı veya ikili anlaşmalarla, bu anlaşmaların yapılmaması halinde de ilgili üyenin 
mevzuatı ile teshit edilir. 

Madde — 13. 

Bu sözleşme, mevcut sözleşmelerden her hangi birinin tadili olarak kabul edilemez. 

Madde — 14. 

Bu sözleşmenin tasdik olunduğu Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne bildirilir, o 
da bumu tescil elder. 

Madde — 15. 

1. Bu sözleşme, yalnız, sözleşmeyi tasdik ettikleri Genel Müdür tarafımdan tescil edilmiş olan 
Milletlerarası Çalışma Teşkilâtına üye devletleri bağlar. 

2. Sözleşme, iki üyenin sözleşmeyi tastık etmiş olduklarının Genel Müdür tarafından tescil 
edildiği tarihten itibaren 12 ay sonra yürürlüğe ıgirer. 

3. Bunu takiben sözleşme, her üye için, sözleşmeyi tastik ettiğinin tescil edildiği tarihten 
itibaren 12 ay sonra yürürlüğe girer. 

Madde — 16. 

1. Bu sözleşmeyi tasdik etmiş olan her üye sözleşmenin dik olarak yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren on yıllık bir sürenin sonunda, Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderece
ği ve Genel Müdür tarafından tescil edilecek bir bildiri ile sözleşmeyi feshedebilir. Fesih, tescil 
edildiği tarihten itibaren bir yıl sonra muteber olur. 

2. Bıı sözleşmeyi tasdik etmiş olan bu maddede öngörülen fesih hakkını yukarıdaki fıkrada 
belirtilen on yıllık sürenin sonundan itibaren bir yıl içinde kullanmıyan her Üye yeniden on yıl
lık bir devre için bağlanmış olur ve bundan sonra,, sözleşmeyi her on yıllık devrenin sonunda bu 
maddede yazılı şartlarla, feshedebiilir. 

Madde — 17. 

1. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Teşkilâtın Üyeleri tarafından kendisine gön
derilerek tescil edilen bütün tasdik ve fesıih bildirilenini Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının bütün 
üyelerine haber verir. 

2. Genel Müdür, ikinci tasdik bildirişinim tescil edildiğini Teşkilâtın Üyelerine duyururken, 
sözleşmemin yürürlüğe gireceği tarih üzerine Üyelerin dikkatini çeker. 

Madde — 18. 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukarıdaki maddelere göre tescil edeceği bütün 
tasdik ve fesih bildirileri 'hakkında, Birleşmiiş Milletler Anayasasının 102 nci maddesi gereğince 
tescil olunmak üzere, Birleşmiş Milletler Gen'el Sekreterine tam bilgi verir. 
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Madde — 19. 

Milletlerarası Çalışma Bürosunun Yönetim Kurulu, lüzum göreceği zamanlarda, Çalışma Genel 
Konferansına bu Sözleşmenin uygulanması hakkında bir rapor verir ve Sözleşmenin (tamamının ve
ya bir kısmının değiştirilmesinin Konferans gündemine alınmasına lüzum olup olmadığını tetkik 
eder. 

Madde — 20. 

1. Konferansça bu Sözleşmenin tamamını veya bir kısmını değiştiren yeni bir Sözleşme kabul 
edildiği ve yeni Sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde : 

a) Yeni Sözleşme bir Üye tarafından tasdik edilince, mezkûr Sözleşme yürürlüğe girmiş ol
mak şartiyle, yukarıdaki 16 ncı madde hükümlerine bakılmaksızın, bu Sözleşme derhal ve bütün 
hukukiyle feshedilmiş olur. 

b) Bu Sözleşme, yeni Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, Üyelerin tastikine açık 
olmaz. 

2. Bu Sözleşmeyi tastik eden fakat onu değiştiren yeni Sözleşmeyi «tasdik «tımiyen Üyeler için bu 
Sözleşme, şekil ve muhteva bakımından, yürürlükte kalır. 

Madde — 21. 

Bu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı derecede muteberdir. 
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Sosyal güvenliğin asgari normları hakkındaki Sözleşmenin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 

Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları (1/153) 

T. C. 
Başbakanlık 25 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 547/10136 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

tlgi : 31 . 5 . 1969 tarih ve 71 - 547/3922 sayılı yazımız. 
Çalışma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru

lunca 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Sosyal Güvenliğin Asgari Normları hakkındaki 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki sözleşme 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Milletlerarası .Çalışma Teşkilâtının Cenevre'de toplanan 35 nci Genel Konferansında 28 Ha
ziran 1952 tarihinde kabul ve Üye Devletlerin tasdikine arz olunan 102 sayılı «1952 ıSosyal Güven
lik (asgari normlar) Sözleşmesi» nin gayesi, sosyal güvenlik tatbikatının asgari (standartlarını 
tesbit ederek üye devletleri sosyal güvenlik rejimlerini inkişaf ettirmeye teşvik ve Ibu suretle 
Birleşmiş Milletler camiasına dâhil memleketlerin sosyal bünyelerinin yekdiğeri ile ahenkli ve 
muvazeneli bir şekilde takviyesini temin eylemektir. 

Sözleşme, bütün Türk vatandaşlarına sosyal güvenlik hakkını tanıyan Anayasamızın gaye ve 
prensiplerine de uygum bulunmaktadır. 

Bu itibarla, mezkûr sözleşmeye katılmamız, memleket menfaatlerine ve Anayasa hükümle
rine uygun olmaktan başka, Birleşmiş Milletler camiasına dâhil bulunmamızın icaplarından ola
rak mütalâa edilmektedir. 

Sözü geçen sözleşmeye memleketimizin de katılmasını teminen hazırlanmış bulunan kanun 
tasarısının ihtiva ettiği hükümlerle sözleşmede derpiş olunan hususlar aşağıda izah edilmiştir. 

Madde 1. — Bu 'madde sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunmasına mütedairdir. 
Sözleşmenin ihtiva ettiği hükümler ve bu sözleşme muvacehesindeki durumumuz anahatlariyle 

aşağıda açıklanmıştır. 

I - Bölüm — Genel hükümler 

Bu bölümün 1 nei maddesinde, sözleşme metninde yer alan tâbirler izah ve tarif olunmuştur. 
2 nci maddede, sözleşmeyi tasdik eden her üyenin tatbik ile mükellef olacağı asgari branş sa

yısı belirtilmektedir. 
Sözleşmede 9 sosyal güvenlik kolu yer almakta, sözleşmeyi tasdik eden üyenin ıbu kollardan en 

az üçünü, sözleşme normlarına uygun olarak, tatbik etmesi istenmektedir. 
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Memleketlimizde halen tatbik edilmıelbte oltan sosyal sigorta kollarına ait mevzuatın sözleşme 
hükümleri muvacehesindeki durumları ilgili bölümlerinde izah olunmuştur. Ancak, sözleşmede, talt-
biki taahhüdedilerek her branş için, sağlanan yardım seviyelerinden başka, şümul sahasına gire
cek olan kimseler sayısı hakkında da asgari nisbetler derpiş olunmuştur. 

Tatbik olunan branşlardan her birinde, genel olarak : 
a) Memleketteki ıbütün ücret erlbalbınm en az !% 50 sini, 
;b); Veya, Ibütün mukimlerin en az % 20 simi ıteşkil eden faal nüfus katogorilerini, 
c) Veya, yardımı gerektiren vaka veya hal esnasındaki gelirleri muayyen hadlerin altında 

olan mukimleri, kapsaması istenmektedir. 
Halen memleketimizde uygulanmakta olan Sosyal 'Sigortalarla Emekli Sandıkları kanunla

rına tâbi olarak çalışanlar memleketeki bütün ücret erbabı sayısına nazaran yukardaM (a) 
fıkrasında yazılı nisbeti aşmakta ise de, T. C. Emekli Sandığına 'tâbi memur ve hizmetlilere 5434, 
4598, 4621 sayılı kanunlarla temin olunan yardımlardan bir kısım sözleşme normlarının dû
nunda bulunduğu cihetle, normlara uygun seviyede yardım göre hakkına saholbolan sigortalılar 
sayısı sözleşmede derpiş olunan şümul nislbetinin altında bulunmaktadır. 

Sözleşmenin üçüncü maddesinde, ekonomisi ve tedavi vasıta ve imkânları kâfi derecede gelişme
miş memleketler için, Sözleşmenin bâzı maddelerinde ve bu mayanda müteallik hükümlerinde, sa
lahiyetli makamların lüzum gördüğü müddetçe, muvakkat istisnalar kabul edilmiştir. Bu maddeye 
göre, balhsolunan durumdaki memleketler için, en az 20 kişi çalıştıran sınai işyerlerinde çalı
şan işçi ve hizmetlilerin % 50 sinin yardım şümulüne girmesi kâfi görülmektedir. 

Memleketimizde halen 'Sosyal Sigorta kanunlarına tâibi işçi ve hizmetliler sayısı bu istis
nai nisbeti fazlıasiyle aşmakta ve sigortalılara 4772, 5502 ve 6900 sayılı kanunlarla sağlanan 
yardımlar, tadil ve ikmali lâzıımıgelen bâzı küçük istisnalarla, sözleşme normlarına uygun ve bâzı 
hususlarda da bu normların üstünde bulunmaktadır. 

Aynı maddenin 2 nci paragrafına göre, sözleşmeyi bu istisnalarla kabul ve tatbik eden üye
ler, bilâhara istisnai kayıtlardan vazgeçerek tasdikin şümulünü tevsi edebileceklerdir. 

4 ncü maddede ise sözleşmenin muayyen bölümlerini tatlbik eylemeyi taahhüdeden devletle
rin, bilâhara, diğer bölümleri de ^bunlara ilâve edebilecekleri derpiş edilmiştir. 

II - Bölüm — Sağlık yardımları 

Bu bölümde derpiş olunan sağlık yardımları ihalen 5502 sayılı Kanunla sigortalılara tanınan 
hak ve menfaatlere uygun bulunmakla beraiber, sözleşmede bu yardımların sigortalı kimselerin eş 
ve çocuklarına da sağlanması derpiş edildiğinden mezkûr 'bölümün tatbiki ancak ilerde kabul ve 
taahhüdedilelbilecektir. 

III - Bölüm — Hastalık ödenekleri 

13 - 18 nci maddeleri ihtiva eden 'bölümde, hastalık sebebiyle işten kalan kimselere verilecek 
ödeneklerin şart, nisbet ve süreleri belirtilmektedir. 

Başlıca; 
— Ödenek yardımlarından faydalanabilmek için sigortalıların vak'aya tekaddüım eden belirli 

bir prim ödeme devresi geçirmeleri şartı derpiş edilmiş, 
— Asgari ödenek nisheti, evli ve ilki çocuklu bir sigortalı için, vak'aya tebaddüm eden kazancı

nın % 45 i kabul edilmiş, 
— Asgari ödenek süresi 26 hafta olarak kabul olunmuştur. 
5502 sayılı Kanunla halen sigortalılara sağlanan yardımlar sözleşmenin bu bölümü hükümle

rini fazlasiyle karşılamaktadır. 
IV - Bölüm — İşsizlik yardımları 

Bu bölümün 19 - 24 ncü maddelerinde, işsizlik yardımlarının asgari normları yer almaktadır, 
Mezkûr bölümün tatbiki, ancak, memleketimizde işsizlik sigortası kurulduktan sonra mümkün 

olabilecektir, 

M. Meclisi (S. Sayısı : 112) 
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"V - Bölüm — ihtiyarlık yardımları 

Bu bölümde, ihtiyarlık sigortası yardımları (için vazolunan asgari normların başlıcaları şunlar
dır : 

— İhtiyarlık yaş haddi 65 olarak kabul edilmiş, 
—• İhtiyarlık aylığına hak kazanmak için normal olarak 30 sene sigortalılık süresi kabul edil

miş, burnunla beraber 15 senelik bir prim ödeme devresinden sonra ihtiyarlık yaşına varanlar için 
de indirimli bir laylığm teminat altına alınması derpiş edilmiş, 

— Normlar ihtiyarlık aylığı niisbeti, ihtiyarlık yaşında bir karısı olan erkek siıgortalı için, eski 
kazançlarının asgari % 40 ı olarak ıtesbit olunmuş, 

— Bağlanan aylıkların, sigortalılaraı kanunla muayyen bir kısım, ücretli işlerde çalışması ha
linde durdurabileceği veya, bâzı santiarla, yardım miktarlarında indirmeler yapılabileceği kabul 
edilmiştir. 

6900 sayılı Kanunun İhtiyarlık Sigortasına mütedair hükümleri yukarda yazılı şart ve norm
lara tevafuk etmekte, bâzı hükümler ise yukardaki şartlara nazaran daha müsait bulunmak
tadır. 

VI - Bölüm — İş kazalariyle meslek hastalıkları yardımları 

Sözleşmenin bu bölümünde iş kazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan sigortalılara 
yapılması lâzımıgelen yardımlarm. nıev'i, nıisbet ve şekilleri yer almaktadır. 

Asgari normlar şu şekilde hulâsa edilebilir : 
— Ayakta ve hastanede yapılabilecek her türlü tedavi yardımlarının süresiz sağlanması, ilâç, 

protez ve tedavi araçlarının temini, 
— Geçici işgöremezlik halinde, evli ve iki çocuklu bir sigortalı için % 50 nisbetinde günlük 

ödenek verilmesi, 
— Daimî maluliyetler için, evli ve iki çocuklu bir sigortalıya, tam maluliyet halinde kazan

cının % 40 ı (nisbetinde, kısmî maluliyet halinde ise bununla mütenasip bir gelir bağlanması, 
— Ölüm halinde, iki çocuklu bir dul için, sigortalının kazancının % 45 i nisbetinde gelir bağ

lanması (dul kadının geliri, yeniden evlendiği tarihte, çocukların gelirleri ise mecburi tahsil ça
ğının sonunda kesilebilecektir). 

4772 sayılı Kanunla, iş kazalariyle meslek hastalıkları halinde sigortalılara tanınan haklar umu
miyetle bu normların üstünde bulunmaktadır. Ancak, halen 20 ay olarak kabul edilmiş olan tedavi 
süresi tahdidinin kaldırılması lâzımgelmektedir ki esasen çok yerinde mütalâa edilen bu husus, 
4772 sayılı Kanunda yapılacak tadilât ile temin edilebilecektir. 

VII - Bölüm — Aile yardımları 

Sözleşmenin 39 - 45 nci maddelerini ihtiva eden bu bölümde, çocuk geçindirme mükellefiyetine 
sahibolanlara yapılacak yardımların şekil ve miktarları belirtilmektedir. 

Malûm olduğu üzere, halen memleketimizde Devlet sektöründeki memurlara ödenmekte olan 
çocuk zamlarından başka aile yardımları rejimi bulunmamakta, mezkûr çocuk zamları ise söz
leşme normlarına nazaran çok dûn bulunmaktadır. 

VIII - Bölüm — Analık yardımları 

Sözleşmenin bu bölümü, korunan kimselerle bunların eşlerinin analığı halinde teminat altına 
alınması gereken yardımlara taallûk etmektedir. 

Sözleşme şartlarına göre, yapılacak yardımlar şunlardır : 
—• Gebelikte, doğum sırasında ve doğumdan sonra diplomalı ebe veya hekim tarafından ya

pılacak bütün sağlık yardımlariyle gebelik ve doğumun tevlidettiği hastalık ve arızalarda yapıla
cak tedaviler, 

M. Meclisi (S. Sayısı ; 112) 
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—. Kadın sigortalılara doğumdan evvel ve doğumdan sonra işten kalacakları 6 şar hafta müd
detle ödenek verilmesi. 

Bu yardımlara hak kazanmak için ilgililerin doğuma takaddüm eden devre zarfında muayyen 
bir süre için çalışıp prim ödemiş olması şartı kabul edilmiştir. 

Mevzuatımızla, sigortalı kadınlarla erkek: sigortalıların karılarının analık hallerinde sağlanan 
yardımlar yukardaki şart ve normlara umumiyetle uygun bulunmakta, ancak erkek sigortalıların 
eşleri için, doğumdan mütevellit hastalık ve arızalarda, 5502 sayılı Kanunda üç ay olarak kabul 
edilen tedavi süresinin uzatılması ve gebelik devresinde lüzum görülecek tedavilerin de mevzua
tımıza ilâvesi lâzımgelmektedir. Sigorta masraflarında kayda değer bir artış meydana gctirmiye-
cek olan bu hususlar 5502 sayılı Kanunun tadili sırasında derpiş olunacaktır. 

IX - Bölüm — Maluliyet yardımları 

Bölüme konu teşkil eden maluliyet hali,' Söz leşmenin 54 ncü maddesinde, «meslekî bir faali
yet icra edebilme gücünün mevzuatla tâyin olunacak 'bir derecede ve muhtemelen devamlı olarak 
kaybedilmesi veya, hastalık ödeneğinin kesildiği tarihte işgöremezlik halinin devam etmesi» şek
linde tarif olunmaktadır. 

—• Maluliyet yardımı, karısı ve iki çocuğu olan bir sigortalı için, eski kazancının asgari % 40 ı 
olarak kabul edilmiştir. 

—- Maluliyet aylığına hak kazanmak için umumi olarak, 15 senelik çalışma ve prim ödeme dev
resi kabul edilmiş, ancak, 5 sene çalıştıktan sonra malûl duruma düşenler için de indirimli bir ay
lığın teminat altına alınması derpiş olunmuştur. 

6900 sayılı Kanunun maluliyet sigortasına mütaallik hükümleri, maluliyet aylığına hak kazan
ma şartları ve yardım nisbetleri bakımından Sözleşme normlarını karşılamaktadır. 

Ancak, 6900 sayılı Kanunda maluliyet hali çalışma gücünün 2/3 ünün kaybı olarak tarif olun
muş, Maluliyet, ihtiyarlık ve Ölüm Sigortalan hakkındaki Nizamnamede tadadolunan maluliyet 
halleri ise muhtemelen daimî sayılabilecek hallere inhisar ettirilerek Hastalık Sigortasından öde
nek verilebilen sürenin sonunda işgöremezlikleri henüz zail olmamış bulunan fakat sağlık durumları 
Nizamnamede tadadolunan hallerden birisine uymıyan sigortalılar bu tarifin dışında bırakılmıştır. 

Sözleşmenin IX ncu bölümünün tatbikinin deruhde edilebilmesi içiln mevzuatımızdaki bu boş
luğun da doldurulması lâzımgelmektedir. 

X - Bölüm — ölüm yardımları 

Bu bölümde belirtilen yardıma hak kazanma şartları, maluliyet yardımları için bundan önceki 
bölümde yazılı olanlara mütenazırdır. 

Bu şartları yerine getirdikten sonra ölen bir sigortalının geri/de bıraktığı iki çocuklu dul karı
sına Sözleşmeye göre verilmesi lâzımgelen asgeri aylık miktarı sigortalının eski kazancı ortalama
sının % 40 ıdır. 

6900 sayılı Kanunun Ölüm Sigortasına mütedair hükümleri bu şartları karşılamaktadır. 
XI - Bölüm — Periyodik ödemelerde uyulacak normlar 

Bu bölümde, muhtelif sosyal sigorta kollarından sağlanacak ödenek ve aylıkların asgari nisbetleri 
belirtilmiştir. 

Bu nisbetler muhtelif memleketlerin çeşitli tatbikatına tekabül edebilmek üzere, ya sigortalı
ların eski kazançlarına göre veya kâhil bik* erken işçinin kazancına göre tesbit olunmuş veya, 
gelirleri muayyen hadlerin altında olan bütün mukim zümrelerine tatbik edilen sosyal güvenlik 
rejimleri için lüzumlu standartlar tesis olunmuştur. 

Mezkûr bölümün memleketimizdeki tatbikata tekabbül eden 65 nci maddesi hükümleri, yukarı
da her sigorta kolu münasebetiyle arz olunduğu gibi, sosyal sigorta mevzuatımıza uygun bulun
maktadır. 

M- Meclisi (S. Sayısı : 112) 



— 5 — 

Ancak, Sözleşmeye göre, daha evvel bağlanmış ve ödenmekte bulunan sigorta aylıklarının, hayat 
pahalılığmdaki değişmeler dolayısiyle umumi ücret seviyelerinde vukua gelecek hissolunur dere
cedeki tahavvülâta göre zaman zaman ayarlanması derpiş olunmuştur. 

Memleketimizde sigorta kollarından bağlanan aylıkların asgari hadleri ile emekli aylıkları 
zaman zaman müstakil kanunlarla ayarlanmış ve geçim seviyelerine intibak ettirilmiştir. 

Sözleşmenin tasdiki halinde, bu ayarlamaların Sözleşmede derpiş edilen şekil ve esaslara intibak 
ettirilmesi icabedecektir. 

XII - Bölüm — Yabancılara eşit muamele 

Bu bölümdeki 68 nci maddeye göre, vatandaşlarla yabancılara sosyal sigortalar tatbikatında 
eşit hakların tanınması, ancak, yardımların tamamı veya mühim bir kısmı âmme fonlarından karşı
lanan rejimler ile kanunların muvakkat maddeleri gereğince, bu kanunların yürürlüğe girdiği 
tarihte ileri! yaştaki kimselere tanınan hak ve menfaatlere taallûk eden hususlardan memleket 
vatandaşı olmıyanlar için ayrı hükümlerin vaz'olunabileceği derpiş olunmuştur. 

Sosyal sigorta mevzuatımızda Türk vatandaşları ile Türkiye'de çalışan yabancı kimseler için 
aynı haklar kabul edilmiş olduğu cihetle, Sözleşmenin bu hükmünün kabulüne mâni bir hal bulun
mamaktadır. 

XIII - Bölüm — Müşterek hükümler 

Bu bölümün 69 ncu maddesinde, sosyal sigorta yardımlarının hangi hallerde kesilebileceği veya 
durdurulabileceği tadat olunmuştur. 

70 nci maddede, yardımlar üzerinde ihtilâfa düşülmesi halinde ilgililerin itiraz hakları ile 
bunun şekil ve hudutları belirtilmektedir. 

71 nci maddede sosyal sigorta masraflarına ilgililerin iştirak durumları yer almış; yardımların 
teminat altında bulundurulabilmesi için de, gerekli aktüaryal hesap ve tetkiklerin zamanında yapıl
masını Üye Devletin temin eylemesi lüzumu belirtilmiştir. 

72 nci maddede, sosyal güvenlik yardımlarının ifası işinin doğrudan doğruya Devlet dairelerine 
tevdi edilmiş olmaması halinde, çalışanların ve işverenlerin temsilcilerinin mezkûr yardımların 
ifası ile vazifeli teşekküllerin idaresine iştirak etmeleri derpiş olunmakta ve nihayet bu müesse
selerin işleyişinden ve hizmetlerin lâyikiyle ifasından genel olarak Devletin sorumlu olduğu belirtil
mektedir. 

XIV - Bölüm — Müteferrik hükümler 

Bu bölümün 73 ncü maddesinde, Sözleşmenin, yürürlük tarihinden önce vukua gelen olaylara 
ve bu tarihten sonra vukua gelen olaylarda da yürürlük tarihinden önceki süreler dolayısiyle hak 
kazanılan yardımlara uygulanmayacağı açıklanmaktadır. 74 - 77 nci maddelerde ise, Sözleşmenin 
ileride bir başka Sözleşme ile tadil veya revize edilebileceği, Sözleşmeyi tasdik eden hükümetlerin 
vermekle mükellef oldukları yıllık raporlar gibi müteferrik konular yer almaktadır. 

XV - Bölüm — Son hükümler 

Bu bölümün 78 - 87 nci maddelerinde, mümasil Sözleşmelerde mevcudolan usule mütaallik 
hükümler yer almaktadır. 

Madde 2. — Bu maddede, Sözleşmenin tatbiki deruhde olunacak bölümlerinin ve faydalanılacak 
istisna hükümlerinin Bakanlar Kurulu karariyle tesbit olunacağı hükme bağlanmaktadır. 

1 nci maddeye ait izahat meyamnda belirtildiği veçhile, Sözleşme dokuz Sosyal Güvenlik bran
şını ihtiva etmekte ve Sözleşmeyi tasdik eden her Devletin, bunlardan en az 3 branşı normlarına 
uygun olarak tatbik etmeyi deruhde eylemesi gerekmekte, iktisaden ve tedavi imkânları bakımın
dan yeter derecede gelişmemiş memleketlerin Sözleşmeyi bâzı istisnai kayıtlarla tasdik edebilme
leri de derpiş olunmuş bulunmaktadır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 112) 
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Ayrıca, tatbiki deruhde olunan branş sayısının bilâhara artırılabileceği ve salahiyetli mercilerin 

takdirine bağlı bulunan üstisnai kayıtlardan kısmen veya tamamen vazgeçilebilmesi de Sözleşmede 
yer almıştır. 

Memleketimizde tatbik edilmekte olan Sosyal Sigorta kollarına ait mevzuat, tadil ve ikmâl 
edilmesi gereken bâzı hususlar harrcolmak üzere, yardımlar bakımından umumiyetle Sözleşme 
normlanna uygun bir seviyede bulunmaktadır. Ancak, bu sigortaların şümul sahası, Sözleşmede 
derpiş olunan seviyeye henüz ulaşamamıştır. Bu durumda, şümul sahası bakımından yukarıda 
bahsolunan istisnai kayıtlarla, Sözleşmenin asgari üç branşının tatbiki deruhde edilebilecek, 
Sosyal Sigortalarımızın, gelişmesi ile, ileride istisnalardan sarfınazar edilmesi ve tatbik oluna
cak branş sayısının artırılması mümkün olabilecektir. 

Sözleşmenin tatbiki taahhüdolunacak bölümleri ile faydalanılacak istisna hükümlerinin tesbiti 
hususları, bu sebeple Bakanlar Kurulunun yetkisine bırakılmıştır. 

Madde 3. — Kanunun yürürlük tarihine mütedairdir. 
Madde 4. — Kanunun yürütümü ile Bakanlar Kurulunun görevli olduğu hakkındadır. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Millet Mecid 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No: 1/153 
Karar No: 15 

21 .3 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Sosyal Güvenliğin Asgari Normları hakkındaki Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulundu
ğuna daiir olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlı'k temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görü
şüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, gerekçede de sarahaten belirtildiği üze
re, Sosyal Güvenlik tatbikatının asgari standartlarını tesbit ederek üye devletleri sosyal güven
lik rejimlerini inkişaf 'ettirmeye teşvik ve bu suretle camiaya dâhil memleketlerin sosyal bünye
lerimin yekdiğeri ile ahenkli ve muvazeneli bür şelkilde takviyesi maksadıma matuf olarak hazırlan
mış bulunan tasarı, Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunarafk 'aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Çalışıma Komisyonuma tevdi bu'yurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

©aşfcan iSözicü Kâtip 
M'anisıa izmir Konya Adama 

Ertuğrul Akça Şinasi Osma Özer Ölçmen Ali Rıza Güllü 

Aydın 
Yüksel Menderes 

Balıkesir 
Ahmet İhsan Kırımlı 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

İstanbul 
Orhan Kabibay 

İstanbul 
İlhami Sancar 

İstanbul 
İV. İkbal Tokgöz 

İstanbul 
Mehmet Yardımcı 

İzmir 
Şevket Adatan 

Kocaeli 
Nihat Erim 

Kemya Muş1 

Faruk Sükan Nimet Ağaoğlu 

Trabzon 
Mehmet Ali Oksal 

Sinop 
Hilmi İşgüzar 
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Çalışma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Çalışma Komisyo7iu 

Esas No. : 1/153 
Karar No. : 17 

7 . 4 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Sosyal Güvenliğin asgari normları hakkındaki sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair olan kanun tasarısı, Dışişleri Komisyonu raporu ile birlikte ilgili Bakanlıik temsilei-
leıinin katılması ile tetkik ve müzakere olundu: 

Kanun tasarısının 'gerekçesinde de açıkça belirtildiği üzere, Sosyal Güvenliğin' tatbikatının 
asgari standartlarını teâbiıt ederek üye Devletleri ıSosya'l Güvenlik rejimlerini inkişaf ettirmeye 
teşvik ve bu suretle camiaya dâhil memleketlerin sosyal bünyelerinin yekdiğeri ile ahenkli ve mu
vazeneli bir şekilde takviyesi maksadiyle yapılmış bulunan sözleşmenin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair hazırlanmış bulunan kanun tasansı komisyonumuzca da yerinde görülerek aynen 
kabul edilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temennisiyle, 
Genel Kurulun tavsibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyie sunulur. 

'Çalışıma Komisyonu 'Başkanı Sözcü 
Kayseri Milletvekili Sivas Milletvekili 

E. Turgut T. Koraltan 

Kâtip 
İzmir MMletvekiM 
O. Demir Sorguç 

Adana 
§. Yılmaz 

Diyarbakır 
İV. Gönenç 

İstanbul 
H. Türkay 

İstanıbul 
B. Er soy 

İzmir 
B. Asutay 

Konya 
V. Tanır 

Sakarya 
G. Hun 

Yozgat 
A. Bastürh 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sosyal Güvenliğin asgari normları hakkındaki sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası Çaüışma teşkilâtının Cenevre'de toplanan 35 ndi Genel Konferan
sında 28 Haziran 1952 tarihinde kabul edilmiş olan 102 sayılı «1952 Sosyal Güvenlik (Asgari 
normlar) Sözleşmesi» nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Sözleşmenin uygulanacak bölümleri ve faydalanılacak istisna hükümleri Bakan
lar Kurulu karariyle teslbit edilir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
29 . 11 . 1969 

Başbakan 
S. Demirci 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Adalet Bakanı 
Y. Z. önder 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
H. Mente§eoğlu 

Dışişleri Bakanı 
/ . S. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Millî Eğitini Bakanı 
O. Oğuz 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Ticaret Bakanı V. 
G. Titrek 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
V. Â. Özkan A. 1. Birincioğlu 

Tarım Bakanı 
/. Ertem 

Ulaştırma Bakanı V, 
H. Atabeyli 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
İV. Cevheri H. Nakiboğlu 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/ . Sezgin 
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SOSYAL GÜVENLİĞİN ASGARİ NORMLARI HAKKINDA SÖZLEŞME 

Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Konferansı, Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Ku
rulu tarafından Cenevre'de toplantıya davet olunarak, 4 Haziran 1952 tarihinde yaptığı 36 nci 
toplantısında, 

Toplantı gündeminin 5 nci maddesini teşkil eden sosyal güvenliğin asgari normları konusunda
ki muhtelif teklifleri kabule karar vererek, 

Bu tekliflerin bdr milletlerarası sözleşme şeklini alması .gerektiğini tesbit ederek, 
Yirmisekiz Haziran bin dokuz yüz elliiki tarihlinde, «1952 Sosyal Güvenlik (Asgari Normlar) 

ISözleşmesi» olarak isimlendirilecek olan aşağıdaki sözleşmeyi kaıbul etmiştir. 

Rölüftı: I — Genel hiilkümler 

Madde — 1. 

1.. Bu sözleşmede, 
a) «Mevzuatla tâyin olunan» tâbiri, millî mevzuatla veya millî mevzuat gereğince tâyin 

olunan demektir. 
ıb) «İkamet» tâbiri, mutadolarak Üye Devletin ülkesi üzerinde ikameti, «mukim» tâbiri de, 

mutadolarak Üye Devletin ülkelsıi üzerinde ika/mot eden kimseyi ifade .eder. 
c) «Karı» tâbiri, geçimi 'boca tarafından sağlanan karı demektir. 
d) «Dul kadın» tâbiri, kocasının ölümü tariMnide geçimi bocası tarafından sağlanan kadın 

demektir. 
e) «Çocuk» tâbiri, mevzuatla tâyin edilen şekle göre, tahsil mecburiyetinin sona erdiği yaşın 

•altındaki bir çouk veya 15 yaşını doldurmamış 'bir çocuk demektir. 
f) «Staj Devresi» tâbiri, mevzuatla tâyin edilen şekle göre, bir prim ödeme devresi, bir ça

lışma devresi, bir ikamıet devresi veya bunların her hangi bir şekildeki terkibi demektir. 
•2. 10, 34 ve 49 ncu maddelerin tatbikatında, «yaridım» tâbiri, ya ilgiliye doğrudan doğruya 

sağlanan sağlık yardımları veya ilgilinin yaptığı masrafların kendisime ödenmesi şeklindeki bil
vasıta yardımlar mânasına gelir. 

Madde — 2. 

İşbu sözleşmeyi tatbik eden her üye, 
a) 
I) I nci bölümü, 
II) IV, V, VI, IX ve X ncu bölümlerden en az birisi dâhil olmak şartiyle, II, III, IV, V, VI, 

VII, VIII, IX ve X ncu bölümlerden en az üçünü; 
III) XI, XII, XIII ncü bölümlerin bunlarla ilgili hükümlerini] 
İV) XIV neü bölümü; 
Tatbik etmeye, 
ıb) Sözleşmenin II - X ncu bölümlerinde yazılı mükellefiyetlerden hangilerini kabul ettiğini, 

tasdik vesikasında belirtmeye, 
Meelburdur. 

Madde — ,3. 

1. Ekonomisi ve tedavi imkânları yeter derecede gelişmemiş olan bir üye, yetkili makam di
lerse ve bu makamın lüzum gördüğü müddetçe, tasdik vesikasına ekliyeceği bir beyanla, aşağıda 
yazılı maddelerde derpiş olunan muvakkat istisnalardatn faydalanma hakkını maihfuz tutaıbilir: 
9d) 12 (2 ) ; 16d); 18 (2 ) ; 21 c ) ; 27d); 33b); 34 (3 ) ; 4Hd) ; 48c) • ; 55d) ve 61d). 
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2. Bu maddenin I nci paragrafına göre bir beyanda bulunan her Üye, milletlerarası Çalışma 
Tıeşkil'âtı -Anastatüsünün 22 nci maddeisine göre vermeye meiclbur olduğu, bu (Sözleşmenin tatbikatı 
hakkındaki yılluk raporunda, faydalanma hakkını mahfuz tuttuğu istisnalardan her birisi için, 

a) Bu istisnanın dayandığı sebeplerin devam ^ettiğini; 
•b) Veya, bahis konusu istisnadan faydalanma hakkından belirli bir tarihten itibaren vaz

geçtiğini, 
Bildirir. 

ıMadide — 4. 

1. İşjbu sözleşmeyi tasdik etmiş olan heır üye, II - X ncu bölümlerden tasdik vesikasında ev
velce belirtilmiemiş olanların bir veya bir kaçının tahmil ettiği mükellefiyetleri kahul ettiğini mil
letlerarası Çalışma Bürosu Grenel Müdürüne sonradan bildirebilir. 

2. Bu maddenin I nci paragrafında derpiş edilen taahhütler tasdik vesikasının ayrılmaz cüzü 
'olarak kabul edilir ve bildirmıe tarihinden itibaren aynı kevveti haiz olur. 

Madde — 5. 

Bir üyenin, tasdik vesikasında yer alan II - X ncü bölümleırden her hangi birinin tatbikatı ba
kımından, işıçi ve hizmetlilerin veya mukimlerin muayyen bir yüzde nislbetinden yukarı sayıda 
işıçi ve hizmetli veya mukim kategorilerini korumakla mükellef olması halinde, üye, mezkûr bö
lümün tatlbikini taalhlhüdetmeden önce, istenilen nislbete ulaşılmış olduğundan emin bulunması 
lâzımıdır. 

Madde — 6. 

Bu sözleşmenin II, III, IV, V, VIII (ıSağlık yardımlaşma taallûk eden ihusuislarda), IX Ve 
X ncu bölümlerinin tatbikatı bakımımdan, bir üye millî mevzuata göre mecburi olmıyan sigorta
larla sağlanan himayeyi de hesaba katabilir. Ancak, bu sigortaların, 

a) Amme mercileri tarafından murakabe edilmesi veya mevzuatla tâyin edilen esaslara uy-
igun olarak, işverenlerle çalışanlar tarafından müştereken idare olunması; 

ıb) Kazançları, kalifiye bir erkek işçinin kazancını aşmıyan kimselerin mühim bir kısmını şü
mulüne .alması; 

c) İealbmda, diğer himaye şekilleriyle birlikte, sözleşmenin ilgili hükümlerine uygun bulun
ması ; 

Lâzımdır. 

Böiüım : H — Sağlık yaridıınları 

ıMadde — 7. 

Sözleşmenin bu bölümünü tatbik eden her üye, kcırunan kimselere, sağlık durumları gerektir
diği zama, bu bölümün aşağıdaki maddelerine uygun olarak, koruyucu mahiyette veya tedavi şek
linde sağlık yardımları yapılmasını teminat altına alır. 

ıMadde — 8. 

Yardım yapılacak hal, söbehi ne olursa olsun hastalık hali ile gelbelik, doğum ve bunların do
ğurduğu neticelerdir. 

Madde — 9. 

Korunan kimseleri; 
a) Bütün işçi ve hizmetlilerin yüzde ellisinden az olmamak üzere, mevzuatla tâyin edilen işçi 

ve hizmetli kateıg'orileıriyle bunların karı ve çocukları; 
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b) Veya, bütün mukimlerin yüzde yirmisinden az olmamak üzere, mevzuatla tâyin edilen faal 
nüfus kategorileriyle bunların 'karı ve çocukları; 

e) Veya, bütün mukimlerin yüzde ellisinden az olmamak üzere, mevzuatla tâyin olunan mu
kim kategorileri; 

d) Veya, 3 ncü maddeye göre bir beyanın yapılmış olması halinde, em az 20 kişi çalıştıran sı
nai işyerlerindeki işçi ve hizmetlilerin yüzde ellisinden az olmamak üzere, mevzuatla tâyin olu
nan işçi ve hizmetli kategorileriyle bunların kârı ve çocukları; 

Teşkil eder. 

Madde — 10. 

,1. Yardımlar en az şunlardır : 
a) Hastalık halinde : 
i) Evde yapılacak muayeneler dâhil, pratisyen hekimler tarafından yapılacak muayene ve 

tedaviler; 
İİ) Mütehassıs hekimler tarafından, hastanelerde yatarak veya ayakta yapılacak muayene ve 

tedavilerle hastane dışımda sağlanabilecek tedaviler; 
İÜ) Hekim reçetesiyle lüzum gösterilen ilâçların temini; 
iv) Lüzumu halimde, hastaneye yatırma; 
(b) G-ebelik, doğum ve bunlardan ileri gelen hastalık ve arızalarda : 
i) Doğumdan evvel, doğum esnasında ve dojumdan sonra, bir hekim veya diplomalı ebe ta

rafından yapılacak muayene ve tedaviler; 
ii) Lüzumu halinde, hastaneye yatırma. 
2. Yardamdan faydalananlar veya bunların aile reisleri, hastalık halinde yapılacak sağlık yar

dımı masraflarına iştirak ettirilebilir. Bu iştirake taallûk eden esaslar ilgiliye ağır bir yük teşkil 
etmiyecek şekilde tesbit edilmelidir. 

3. Bu madde gereğince yapılacak yardımlar, korunan kimisenlin sağlığını 'karamaya, çalışma 
gücünü iadeye ve şahsii ihtiyaçlarını karşılıyalbiLne kabiliyetini artırmaya (matuftur. 

4. Sağlık yardımlarının ifasiyle görevli Devlet daireleri veya ımüessesieler, korunan kimseleri, 
âmme Üclarelerü tarafından veya hu idarelerce yetkili kalbul edilmiş diğer teşekküller tarafından, 
keridi hizmetlerime arz edilen umuimi sağlık mües'eselerine müracaat etmeye, uygun 'görülebilecek 
her türlü vasıtalarla, teşvik ederler. 

Madde — 11. 

10 mcu /maddede belirtilen 'yardımlar, suiistümali önlemek içıin, lüzumlu sayılabilecek asgari bir 
staj 'suresini tamamlamış -olan sigortalılara ve banların hak sahibi kimselerine temin olunur. 

Madde — 12. 

1. 10 ncu maddede Ibelirtlilen yardımlar vak'nnın dieva'mı süresince sağlanır; ancak, hastalık 
halinde her vaka yardim süresi 26 hafta olarak taMildedilebiliir; Şu kadar ki, hastalık ödeneği 
verilmesine -devam olunduğu sürece sağlık yardımları durduralamaz -ve uzun tedaviyi gerektiıLli-
ği millî mevzuatla kabul edilen hastalıklardan yukarıda yazılı sürenim uzatılması için hükümler 
vaz "olunur. 

2. 3 ncü maddeye göre bir beyanın yapılmış olması halinde, yardım sünesi vaka başına 13 
hafta olarak tahdjidedilebiiir. 

Bölüm : III — Hastalık ödenekleri 

MacMe — 13. 

Sözleşmenin bu bölümümü tatbik elden her üye, korunan kimı&eıleı'e, ibu bölümün aşağıdaki 
maddelerine uygun olarak hastalık 'ödeneği veril meısini teminat altına alır. 
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Malclde — 14. 

Yardım yapılacak 'hal, haftalıktan fileri gelen ve millî mevzuatta belirtildiği şeklilde-, kazancın 
muvakkaten dürimalsını imucibiolan iş göremteizlik halidir. 

Ma'dlde — 15. 

Korunan kimseleri, 
a) Bütün işçi ve b'iztaetllerİn yüzde ellisinden ;aız olmamak üzere, mevzuatla tâyin olunan 

işçi ve hizmetli kategorileri; 
b) Veya, bütün (mukimlerin yüzde yirimisiktden az 'olmamak üzere, ımeivzuatla tâyıin olunan faal 

nüfu's kategorileri; 
c) Veya, olay 'esnasındaki geçim kaynakları 67 nci madde 'hükümlerine uygun bir şekilde 

mevzuatla tâyin .olunan hadleri aşimıyan 'bütün mukimler; 
id) Veya, 3 ncü maddeye göre (bir beyanın yapılmış olmalsı hallinde, en az '20 kişi çalıştıran sı

nai işyerlerindeki işçi ve hizmetlilerin yüzıde ©Dişinden az olmamak Üzere, mevzuatla tâyin olunan 
işçi ve hizmetli kategorileri; 

teşkil elder. 

Madde — 16. 

1. Korunan kimlselerin işçi ve hizmetli veya faal nüfus kategorilerinden müteşekkil olması 
halinde, yardım, 165 veya 66 ncı maddeler hükümlerine uygun olarak hesaplanan ibir periyodik Öde
me şeklinde'olur. 

2. Olay leisnalsındaki geçim kaynakları 'muayyen 'hadleri aşmıyan bütün mukimlerin korunmuş 
olması halimde, yardım, 67 nci midide hükümlerine uygun olarak ^hesaplanan (bir periyodik ödeme 
şıeklinlde olur. 

Madde — 17. 

16 ncı imaldldeldie belirtilen yardım, en az, suiistimali önlemek için lüzumlu sayılabilecek bir staj 
küresini tamamlaımış olan kiimisıeletfe temin edilir. 

Mad!de — 18. 

1. 16 ncı ımaldldedle belirtilen yandım, vakanın devamı süresünce 'sağlanır. Ancalk, bu yardım her 
hastalık vakası için 26 hafta /olarak taJboSdediTebilir ve ilk üç giün için İde 'ödenek veıril'miyebilir. 

2. 3 ncü ımaldlde - gereğince bir beyanın yapılmış olması '.hailinde, yardım slürelsi, 
a)' Bir yıl içlinde hastalık ödeneği verileni günler tbplaimı iaynı yıl içinde korunan şalhılslar sa

yısı ortalamasının ion katından dalha alz olmamak üzere telslbit edilecek bir Isüre; 
Ib) Veya, her vaka için 13 hafta (ilik üç .gün için 'ödenek verilmiyebilir); 

olarak talbdidedilebilr. « p e ^ s ı s ^ ^ 

Bölüm : IV — işsizlik yardımları 

Madde — 19. 

Sözleşmenin bu bölümünü tatbik eden her Üye, korunan kimselere, bu bölümün aşağıdaki mad
delerine uygun olarak işsizlik yardımları yapılmasını teminat altına alır. 

Madde — 20. 

Yardım yapılacak hal, çalışmaya muktedir ve iş almaya hazır bulunan bir kimsenin, uygun 
bir iş bulma imkânsızlığı sebebiyle ve millî mevzuatta tarif olunduğu şekilde, kazancının muvak
katen durması halidir. 
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Madde — 21. 

Korunan kimseleri; 
a) ©ütün işçi ve hizmetlilerin yüzde ellisinden az olmamak üzere, millî mevzuatla tâyin olunan 

işçi ve hizmetli kategorileri; 
b) Veya, olay esnasındaki geçim kaynakları 67 nci madde hükümlerine uygun olarak mevzu

atla tâyin edilen hadleri aşmıyan bütün mukimler; 
c) Veya, 3 ncü madde gereğince bir beyan yapılmış olması halinde, en az 20 kişi çalıştı

ran sınai işyerlerindeki işçi ve «hizmetlilerin yüzde ellisinden az olmamak üzere, mevzuatla tâyin 
edilen işçi ve hizmetli kategorileri; 

Teşkil eder. 

Madde — 22. 

1. Korunan kimselerin işçi ve hizmetli kategorilerinden müteşekkil olması halinde, yardım, 
65 veya 66 ncı maddeler hükümlerine uygun olarak hesaplanan bir periyodik ödeme şeklinde olur. 

2. Olay esnasındaki »geçim kaynakları muayyen hadleri aşmıyan bütün mukimlerin korunmuş 
olması halinde, yardım 67 nci madde hükümlerine uygun olarak hesaplanan bir periyodik ödeme 
şeklinde olur. 

Madde — 23. 

22 nci maddede belirtilen yardım, en az suiistimali önlemek için lüzumlu sayılabilecek bir staj 
süresini tamamlamış olan korunan kimselere temin edilir. 

Madde — 24. 

1. 22 nci maddede belirtilen yardım, olayın devamı süresince sağlanır. Ancak, yardım süresi, 
a) İşçi ve hizmetli kategorilerinin korunmuş olması halinde, 12 aylık bir devre içinde 13 hafta; 
b) Olay esnasındaki geçim kaynakları kanunla tâyin edilmiş hadleri aşmıyan bütün mukimle

rin korunmuş olması halinde, 12 aylık bir devre içinde 26 hafta; 
olarak talhdidedilebilir. 
2. Millî mevzuat gereğince, yardım süresinin, prim ödeme süresine veya muayyen bir süre için

de daha önce alınmış olan yardımlara ıgöre, kademelendirilmiş olması halinde, 12 aylık devre 
içinde ortalamaya yardım süresi 13 haftayı bulduğu takdirde, birinci paragrafın (a) bendi hükmü 
yerine getirilmiş sayılır. 

3. Her işsizlik vakasında ilk 7 gün için yardım yapılmıyabilir, şu kadar ki, mevzuatla tâyin 
olunan bir süreyi aşmıyan muvakkat çalışma günlerinden önceki ve sonraki işsizlik günleri aynı 
vakanın devamı sayılır. 

4. Mevsimlik işlerde çalışanlar için yardım süresi ve yardım yapılmıyacafc olan ilk günler 
sayısı iş şartlarına uydurabilir. 

Bölüm : V — İhtiyarlık yardımları 

Madde — 25. 

Sözleşmenin bu bölümünü tatbik eden her Üye, korunan kimselere, bu bölümün aşağıdaki 
maddelerine uygun olarak ihtiyarlık yardımları yapılmasını teminat altına alır. 

Madde — 26. 

1. Yardım yapılacak hal, mevzuatla tâyin olunan bir yaşın üstündeki ihtiyarlık halidir. 
2. Mevzuatla tâyin olunan yaş haddi 65 ten yukarı olmamalıdır. 'Bununla beraber, memleket-

<teki yaşlı kimselerin çalışma güçleri göz önünde bulundurulmak suretiyle, salahiyetli merciler ta
rafından daha yüksek bir yaş haddi de tesbit olunabilir. 
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3. Millî mevzuat, yardıma hak kazanan kimsenin mevzuatla belirtilen ücretli işlerde çalışması 
halinde yardımın durdurulacağına dair hükümleri ihtiva edebilir; veya primli sosyal güvenlik 
sistemlerinde, hak sahibinin kazancının mevzuatla tâyin edilen bir haddi aşması halinde, primsiz 
sosyal güvenlik sistemlerinde ise, hak sahibinin kazancının veya diğer geçim kaynaklarının veya 
bunların toplamının mevzuatla (belirtilen bir haddi aşması halinde, yardımlardan indirim yapıla
bilir. 

Madde — 27. 

Korunan kimseleri; 
a) Bütün işçi ve hizmetlilerin yüzde ellisinden az olmamak üzere, 'mevzuatla tâyin olunan is

çi ve hizmetli kategorileri; 
b) Veya, bütün mukimlerin yüzde yirmisinden az olmamak üzere, mevzuatla tâyin olunan fa

al nüfus kategori]eni; 
c) Veya, ihtiyarlık devresindeki geçim kaynakları 67 nci madde hükümlerinle uygun olarak 

mevzuatla tâyin ©dilen hadleri aşmıyan bütün mukimler; 
d) Veya., 3 ncü maddeye göre bir beyanın yapılmış olması hallinde, en az 20 kişi çalıştıran 

sınai işyerlerindeki bütün işçi ve hizmetlilerin yüzde ellisinden az olmamak üzere, mevzuatla tâyin 
olunan işçi ve hizmetli 'kategorileri; 

Teşkil e!der. 

Madde — 28. 

Yaddım, 
a) Korunan ^kimselerin işçi ve hizmetli veya faal nüfus kategorilerinden müteşekkil olması 

hailinde, 65 veya 66 ncı maddeler hükümlerine uygun olarak; 
b) İhtiyarlık devresindeki geçim kaynakları mevzuatla tâyin edilen hadleri aşmıyan bütün 

mukimlerin korunmuş olması halinde, 67 nci madde hükümlerine uygun olarak; 
Hesaplanan bir periyodik ödeme şeklinde olur. 

Madde — 29. 

1. 28 nci maddede belirtilen yardım, en az aşağıda yazılı korunan kimseler için teminat altı
na alınır; 

a) 30 senelik bir prim ödeme veya çalışma süresi veya 20 senelik likam et süresi şeklinde teş
bih edilebilecek bir staj süresini taimamlıyan kiırseler; 

b) Prensibolarak bütün çalışanların korunması halinde, mevzuat ile tâyin olunan bir prim öde
me süresini tamamlıyan ve çalışma devresi zarfında kendi adına, yıllık ortal'ama olarak mevzu-
atle tâyin olunan gün sayısı kadar prim ödenmir; olan 'kimseler. 

2. Birinci, paragrafta yazılı yardımın yapılması asgari bir prim ödeme veya çalışma süresinin 
tamamlanmış olması şartına bağlı olduğu takdirde, en az, aşağıda yazılı şartları haiz olan koru
nan kimselere de indirimli bir yardım yapılması teminat altına alınır : 

a) Mevzuatla tâyin olunan esaslara uygun clarak 15 yıllık bir prim ödeme veya çalışma sü
resini tamamlamış olan kimseler; 

b) Prensibolarak bütün çalışanların korunması halimde, mevzuatla tâyin olunan bir prim öde
me süresini taimamlıyan ve çalışma devresi zarfında kendi aidma her yıl için ortalama olarak bu 
maddenin birinci paragrafının (b) fıkrasında derpiş olunan ortalamanın yarısı kadar gün prim 
ödenmiş olan kimseler, 

3. Mevzuatla tâyin olunan esaslara uygun clarak 10 senelik bir prim ödeme veya 5 senelik 
bir ikamet süresini tamamlamış olan korunan k'mselere, XI nci bölüm hükümlerine uygun ve fa
kat mezkûr bölüme ekli cetvelde gösterilen örnek - sigortalı veya halk Sahibi kimseler için bu cet
velde yazılı ndsbetten yüzde on daha eksiik bir yardım teminat altına alınmış ise, bu maddenin bi
rinci paragrafı hükmü yerine getirilmiş sayılır. 
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4. Staj süresinin 10 senelik prim ödeme veya çalışma süresinden, fazla fakat 30 senelik prim 
ödeme veya çalışma süresinden az olması halinde, XI ncıi bölüme 'ekli cetvelde gösterilen nispet
lerden orantılı bir indirme yapılabilir. Mezkûr staj süresi 15 seneden fazla olduğu takdirde, i§bu 
maddenin ikinci paragrafı hükümlerine uygun indirimli yardım yapılır. 

5. Bu maddenin 1, 3 veya 4 ncü paragraflarında yazılı yardımların yapılması asgari bir prim 
ödeme veya çalışma sünesi şartına bağlı olduğu takdirde, münhasıran, Sözleşmenin işbu 'bölümü
nün tatbikiyle ilgili hükümlerin yürürlüğe girdiği tarihte ileni yaşlara ulaşmış bulunmaları sebe
biyle, bu maddenin ikinci paragrafına uygun olarak mevzuatla tâyin olunmuş şartları yerine ge-
riremiyen 'korunan 'kimselere, !bu gibi kimseler için normal yaşın daha üstündeki bir yaşta bu 
maddenin 1, 3 veya 4 ncü paragrafları hükümlerine uygun yardımlar sağlanmamış ctlmaîk kaydiy-
le, indirimli bir yardımın temin olunması şarttır. 

Madde — 30. 

28 ve 29 ncu maddelerde belirtilen yardımlar ihtiyarlık halinin devamı süresince sağlanır. 

Bölüm : VI — İş kazalariyle meslek hastalıkları halinde yapılacak yardımlar 

Madde ~ 31. 

Sözleşmenin bu bölümünü tatbik eden her üye, koruman kimselere, iş kazaları ve meslek has
talıkları halinde, bu bölümün aşağıdaki imaddelerine uygun olarak, yardımlar yapılmasını teminat 
altına alır, 

Madde — 32. 

Yardım yapılacak haller, iş kazalarından veya mevzuatla kabul edilen meslek hast&lıklarıav 
dan ileri gelen aşağıda yazılı hallerdir: 

a) Hastalık hali; 
b) Hastalıktan ileri gelen ve millî mevzuatta tarif edildiği şdkilde, ikazanem muvakkate** 

durmasını mucibolan iş göremezlik hali; 
c) Kazanıma 'gücünün tamamının veya mevzuatla tâyin olunan bir derecenin üstlünde olmak 

üzere bir kısmının muhtemelen devaımlı olarak kaydı veya bu kayba tekabül eden bir beden nok
sanlığı meydana gelmesi; 

d) Aile reisinin ölümü sebebiyle dul kadının ve çocukların geçim imkânlarının kaybolması; 
dul kadının yardıma hak kazanması, kendi ıgoçimini temine muktedir olmıyacağmm millî mev
zuat hükümlerine göre kabul edilmesi (şartına bağlanabilir. 

Madde — 33. 

Korunan kimselerin; 
a) Bütün işçi ve hizmetlilerin yüzde ellisinden az '.olmamalk lüzere melvzuatla tâyin olunan 

işçi ve hizmetli kategorileri ve aile reisinin ölümü ile hak kazanılan yardımlar için, bu kategorile
re dâhil işçi ve hizmetlilerin karı ve çocukları; 

b) Veya, 3 ncü madde gereğince bir beyanın yapılmış olması halinde, en az '20 kişi çalıştı
ran sınai iş yerlerindeki işçi ve hizmetlilerin % 50 sinden az .olmamak (üzere, mevzuatla tâyin 
oluinan işçi ve hizmetli kategorileri ve aile reisinin ölümü ile hak kazanılan yardımlar için, bu 
kategorilere dâhil işçi ve hizmetlilerin karı ve çocukları; 

teşkil eder. 

Madde — 34. 

.1. Hastalık halinde yapılacak yardımlar bu maddenin 2 ve 3 ncü pragraflannda belirtilen 
sağlık yardımlarıdır, 
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2. Sağlık yardımları şunlardır: 
a) Evde yapılan muayeneler dâhil, pratisyen hekim muayeneleri ile mütehassıs hekimler ta

rafından bir hastanede ayakta veya yatarak yy pılan tedaviler ; 
b) Diş tedavileri; 
c) Evde, bir hastanede veya diğer sağlık müesseselerinde hemşireler tarafından yapılan ba

kım ve tedalviler; 
d) Hastane, nekahat evi, sanatoryum veya diğer sağlık nrÜesseselerindeki bakım masrafları; 
e) Diş tedavi malzemesi, ilâç ve diğer tıbbi ve cerrahi malzemenin temin edilmesi, protez 

temini ve bakımı, ıgözlük verilmesi; 
f) Bir hekim veya dişıçinin nezareti altında olmak üzere, kamunla hekimlik meslekine bağlı 

kabul edilen diğer meslekler mensupları tarafından yapılacak bakım ve tedaviler. 
3. Üçüınciü maddeye ıgöre bir beyanın yapılmış olması halinde, sağlık yardımları en az son

ları ihtiva eder: 
a) Evde yapılacak muayeneler dâhil, pratisyen hekim tarafından yapılan muayene ve teda

viler ; 
b) Mütehassıs hekimler (tarafından, bir hastanede yatarak veya ayakta yapılan muayene ve 

tedavilerle hastane dışında yapılacak muayene vo tedaviler; 
c) Bir hekim, veya salahiyetli diğer bir kimsenin reçetesiyle lüzuım gösterilen ilâçlar; 
d) Gereken hallerde, bir hastaneye yatırma. 
4. Yukarıdaki pragraflara Igöre yapılacak sağlık yardımları, koruman kimsenin sağlığını ko

rumaya, 'çalışma ıgüeüiniü iadeye ve şahsi ihtiyaç larını ıgörebilme kabiliyetini ar/tırmaya matuftur. 

Madde — 35. 

1. Sağlık yardımlarımı ifa ile gürevli Devlet daireleri veya müesseseler, uygun ıgörülen haller
de, çalışma ıgüeleri azalmış kimselerin yeniden uygun bir işe alıştırılmaları maiksadiyle, mesklkî 
rehabilitasyon müesseseleriyle iş birliği yaparlar. 

2. Melzkûr daire ve müesseseler, çalışma (güçleri azalimış kimselerin meslekî rehabilitasyona 
tabi tutulmaları hususunda tedbirler almağa millî mevzuatla yetkili kılmabilir. 

Madde — 36. 

1. Geçici iş göremezlik, kazanma gücünün tamamının daimi olarak kaybedilmesi veya bu kay
ba tekabül eden bir beden noksanlığı meydana gelmesi veyahut aile reisinin ölümü hallerinde ya
pılacak yardımlar 65 veya 66 ncı madde hükümlerine uygun olara'k hesaplanacak periyodik öde
meler şeklindedir. 

2. Kazanma gücünün bir kısmının daimi olarak kaybedilmesi veya bu kayba tekabül eden 
bir ıbeden noksanlığı meydana gelmesi halinde yapılacak yardım, yardım yapılması gerekiyor
sa, çalışma .gücünün tajmamınm kaybı veya buna te'kabül eden beden noksanlığı hali için derpiş 
ohman miktarım uygun bir nisbeti üzerinden tesbit edilecek periyodik ödemeler şeklindedir. 

3. Periyodik ödemeler, 
a) İş göremezlik derecesinin cüz'i olması;. 
b) Veya yetkili mercilerin, sermayenin iyi kullanılacağından emin bulunmaları; 
halinde 'sermayeye çevrilerek toptan ödenebilir. 

Madde — 37. 

34 veya 36 ncı maddelerde belirtilen yardımlar, en az, kaza anında veya /hastalığın meydana 
geddiği sırada üyenin ülkesinde işçi veya hizmetli 'olaralk çalıştırılmakta olan korunan kimseler 
içim, aille reisinin ölümü sebebiyle yapılacak periyodik 'ödemelerde de bu gibi kimselerin dul' karı
ları ve çociujkları için, teminat altına alınır. 
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Madde — 38. 

34 ve 36 ncı maddelerde belirtilen yardımlar, yardımı gerektiren halin devamı süresince sağ
lanır. Şu kadar ki, geçici iş göremezlik ödeneği, her işgöremezlik vakasında ilik 3 gün için veril-
miyebilir. 

Bölüm : VII - Aile yardımları 

Madde — 39. 

Sözleşmenin bu bölümünü tatbik eden her üye, korunan kimselere, bu bölümün aşağıdaki 
maddelerine uygun olarak, - aile yardımları yapılmasını teminat altına alır. 

Madde — 40. 

Yardım yapılacak hal, mevzuatla tâyin olunacağı şekilde, çocukların geçimini sağlama mü
kellefiyetidir. 

Madde — 41. 

[Korunan kimseleri, 
a) Bütün işçi ve hizmetlilerin '% 50 sinden az olmamak üzere, mevzuatla tâyin olunan işçi 

ve hizmetli kategorileri; 
b) Veya, bütün mukimlerin % 20 sinden az olmamak üzere, mevzuatla tâyin olunan faal nü

fus kategorileri; 
c) Veya, çocuk (geçindirmekle mükellef olduğu ısüre içinde geçim kaynakları mevzuatla tâyin 

olunan hadleri aşmıyan bütün mukimler; 
d) Veya, 3 ncü maddeye göre bir beyanın yapılmış olması halinde, en az 20 kişi çalıştıran 

sınai işyerlerindeki bütün işçi ve hizmetlilerin % 50 sinden az olmak üzere, mevzuatla tâyin 
olunan işçi ve hizmetli kategorileri 

'teşkil eder. 

Madde — 42. 

Yapılacak yardımlar : 
a) Mevzuatla tâyin edilmiş bir staj süresini tamamlıyan her korunan kimseye periyodik 

ödemeler yapılması; 
ıb) Veya, çocuklara yiyecek, giyecek, mesken, tatil geçirme yerleri veya ev idaresinde yar

dım sağlanması; 
c) Yahut, :(a) ve (b) fıkralarında yazılı yardımların mezcedilerelk temini; 
şeklindedir. 

Madde — 43. 

42 nci maddede belirtilen yardımlar, en az mevzuatla tâyin edilen şekle göre, muayyen bir 
süre içinde 3 aylık prim ödeme veya çalışma, yahut bir senelik ikamet şartlarından, birini yeri
ne getiren korunan kimseler için teminat altına alınır. 

Madde — 44. 

42 nci /maddeye göre yapılacak yardımların tutarı, 
a) 66 ncı maddede belirtilen esaslara uygun olarak tesbit edilecek bir erkek işçinin ücre

tinin % 3 ü ile korunan kimselerin çocukları sayamın çarpımına; 
b) Veya bu ücretin % 1,5 i ile bütün mukimlerin çocukları sayısının çarpımına; 
eşit olmalıdır. 
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Madde — 45. 

Periyodik ödemeler 'şeklinde yapılacak yardımlar, yardımı gerektiren halin devamı süre
since sağlanır. 

Bölüm : VIII - Analık yardımları 

Madde — 46. 

iSözleşmenin bu bölümünü tatbik eden her üye, korunan -kimselere, bu bölümün aşağıdaki 
maddelerine uygun olarak analık yardımları yapılmasını teminat altına alır. 

Madde — 47. 

Yardım yapılacak hal, gebelik, doğum ve bunların 'doğurduğu neticelerle, mevzuatta belirtil
diği şekilde, bu sebeplerden dolayı kazancın muvakkaten durması halleridir. 

Madde — 48. 

'Korunan iklimseleri, 
a) Bütün işçi ve hizmetlilerin % 50 sinden ' n/. olmamak üzere mevzuatla tâyin olunan işçi 

ve hizmetli kategorileri içindeki kadınlarla, analık sağlık yardımlarına taallûk eden hususlarda, 
bu kategorilere dâhil crlkeklerin karıları; 

b) Veya bütün mukimlerin % 20 sinden az o i mam ak üzere, mevzuatla tâyin olunan faal nü
fus kategorileri içindeki kadınlarla, analık sağlık yardımlarına taallûk eden hususlarda, bu ka
tegorilere dâhil erkeklerin karıları; 

c) Veya, 3 ncü maddeye göre bir beyanın yapılmış olması halinde, en az 20 kişi çalıştıran 
sınai işyerlerindeki işçi ve hizmetlilerin % 50 sincien az olmamak üzere, ımevzuatla tâyin olunan 
işçi ve hizmetli kategorilerine dâhil kadınlar ile, analılk sağlık yardımlarına taallûk eden husus
larda, bu kategorilere dâhil erkeklerin karıları; 

teşkil eder. 

Madde — 49. 

1. Gebelik, doğum ve bunlardan ileri gelen hastalık ve arızalarda yapılacak sağlık yardım
ları bu maddenin 2 ve 8 ncü paragraflarında yazılı yardımlardır. 

2. iSağlık yardımları en az şunlardır : 
a) Doğumdan önce ve doğum esnasında ve aoğumdan sonra hekim veya diplomalı ebe ta

rafından yapılan muayene ve tedaviler; 
b) Gereken hallerde bir hastaneye yatırına. 
3. Bu maddenin 2 nci paragrafında belirtilen sağlık yardımları, korunan kadının sağlığını, 

çalışma gücünü ve şahsi ihtiyaçlarını görebilme kabiliyetini korumaya, iadeye veya artırmaya 
matuftur. 

4. Analık «ağlık yardımlarını ifa ile görevli Devlet daireleri veya müesseseler, korunan 
kadınları, âmme idareleri tarafından veya yetkileri bu idarelerce kabul edilmiş diğer teşekkül
ler tarafından (kendi hizımetlcrine arz olunan umumi sağlık servislerine müracaat etmeye, uy-
gun görülebilecek her türlü vasıtalarla teşvik ederler. 

Madde — 50. 

Gebelik, doğum ve .bunlardan ileri gelen hastalık ve arızalar sunucu işgöromezlik hallerinde 
yapılacak yardım, 65 veya 66 ncı maddeler hükümlerine uygun olarak hesaplanacak periyo
dik ödemeler şeklindedir. (Periyodik 'ödemelerin miktarı valkanm devam ettiği süre içinde değişe
bilir; şu kadar ki, ortalama yardım miktarının yukarda yazılı hükümlere göre hesaplanan mik
tara uygun olması şarttır. 
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Madde — 51. 

. 49 ve 50 nci maddelerde belirtilen yardımlar, en az, korunan kimseler kategorisine dâhil olup 
sitiis'timali önlemek: maksadiyle lüzumlu sayılabilecek bir staj süresini tamamlamış bulunan kadın
lar için, 49 neıı maddede belirtilen yardımlar bu kategorilere dâhil ve ımuayyen staj süresini ta
mamlamış erkeklerin karıları için de teminat altına alınmalıdır, 

Madde — 52. 

49 ve 50 nci maddelerde belirtilen yardımlar, yardımı gerektiren vakanın devamı süresince 
sağlanır; ancak, periyodik ödemeler 12 hafta ola:ak tahdidolunaibilir. Şu kadar ki, millî mevzu
atta, işten kalm'a halinin, daha uzun müddet devam etmesi lâzıımgeleceği veya devam edebilece
ğine dair bir hüküm bulunduğu takdirde periyodik ödemeler süresi bu müddetten daha kısa 
o'amaz. 

Bölüm : IX Maluliyet yardımları 

Madde - , 53. 

Sözleşmenin bu bölümünü tatbik eden her üye. korunan kimselere, bu bölümün aşağıdaki mad
delerine uygun alarak maluliyet yardımları yapılı:;asım teminat altına alır. 

Madde — 54. 

Yardım yapılacak hal, meslekî bir faaliyet icra edebilme gücünün, mevzuatla tâyin olunan bir 
derecede ve muhtemelen daimî olarak kaybedilmesi veya hastalık ödeneğinin kesildiği tarihte 
iş göremezliğin devam etmesi halleridir. 

Madde — 55. 

Korunan kimseleri, 
a) Bütün işçi ve hizmetlilerin % 50 sinden az olmamak üzere, mevzuatla tâyin olunan işçi 

ve hizmetli kategorileri; 
b) Veya, bütün mukimlerin % 20 sinden az olmamak üzere, mevzuatla tâyin edilen faal nü

fus katekorileri; 
c) Veya, maluliyet devresindeki geçim kaynakları 67 nci madde hükümlerine uygun olarak 

mevzuatla tâyin edilen hadleri aşmıyan bütün mukimler; 
d) Veya, 3 ncü maddeye göre bir beyanın yapılmış olması halinde, en az 20 kişi çalıştıran 

sınai işyerlerindeki bütün işçi ve hizmetlilerin % 50 sinden az olmamak üzere mevzuatla tâyin 
edilen işçi ve hizmetliler, teşkil eder. 

Madde — 56. 

Yapılacak yardım, 
a) İşçi ve hizmetli kategorilerinin yahut faal nüfus kategorilerinin korunmuş olmam ha

linde, 65 veya 66 nci maddeler hükümlerine göre; 
b) Maluliyet devresindeki geçim kaynakları muayyen hadleri aşmıyan, bütün mukimlerin ko

runmuş olması halinde, 67 nci maddede hükümlerine göre; hesaplanacak periyodik ödemeler şek
lindedir. 

Mıadde — 57. 

1. 56 nci maddede belirtilen yardım, en az aşağıda yazılı kimseler için teminat altına alın
malıdır : 
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a) 15 yıllık prim ödeme veya çalışma süresi veyahut 10 yıllık ikamet süresi şeklinde tesbit 
edilebilecek bir staj süresini tamamlıyan kimseler; 

b) Prensibolarak bütün çalışanların korunması halinde, üç yıllık prim ödeme süresini ta
mamlıyan ve çalışma devresi zarfında, kendi adına, yıllık ortalama olanak, mevzuatla tâyin olu
nan gün sayısı kadar prim ödenmiş olan kimseler; 

2. Birinci paragrafta yazılı yardımın yapılması asgari bir prim ödeme veya çalışma süresi
nin tamamlanmış olması şartına bağlı olduğu takdirde, en az, aşağıda yazılı korunan kimselere 
indirimli yardım yapılması teminat altına alınır: 

a) Mevzuatla tâyin olunan esaslara uygun olarak 5 yıllık bir prim ödeme veya çalışma sü
resini tamamlamış olan kimseler; 

b) Prensibolarak bütün çalışmaların korunması halinde, üç yıllık bir prim ödeme süresini 
tamamlıyan ve çalışma devresi zarfında kendi adına her yıl için ortalama olarak, bu maddenin 
birinci pragrafmm (b) fıkrasında derpiş olunan ortalamanın yarısı kadar gün prim ödenmiş olan 
kimseler. 

3. Mevzuatla tâyin olunan esaslara uygun olarak, 5 yıllık prim ödeme veya çalışma veyahut 
ikamet süresini tamamlamış olan korunan kimselere XI nci Bölüm hükümlerine uygun fakat mez
kûr bölüme ekli cetvelde gösterilen örnek - sigortalı veya hak sahibi kimseler için bu cetvelde ya
zılı nisbetten % 10 daha eksik bir yardım yapılması teminat altına alınmış ise, bu maddenin bi
rinci paragrafı hükmü yerine gelmiş sayılır. 

4. Staj süresinin 5 yıllık prim ödeme veya çalışma süresinden fazla fakat 15 yıllık prim 
ödeme veya çalışma süresinden az olması halinde, XI nci bölüme ekli cetvelde gösterilen nis-
betlerden orantılı bir indirme yapılabilir, işbu maddenin 2 nci pragrafına uygun olarak indirim
li yardım yapılır. 

Madde — 58. 

56 ve 57 nci maddelerde belirtilen yardımlar maluliyet halinin devamı süresince veya bu yar
dımın yerine ihtiyarlık yardımı kaim oluncaya karar ödenir. 

Bölüm : X — ölüm yardımları 

Madde — 59. 

Sözleşmenin bu bölümünü tatbik eden her üye, korunan kimselere, bu bölümün aşağıdaki mad
delerine uygun olarak ölüm yardımı yapılmasını teminat altına alır. 

Madde — 60. 

1. Yardım yapılacak hal, aile reisinin ölümü ile dul kadının veya çocukların geçinme imkân
larının kaybolması halidir. Dul kadının yardıma hak kazanması, millî mevzuat hükümlerine göre 
kendi geçimini temine muktedir olamıyacağının kabul edilmesi şartına bağlanabilir. 

2. Millî mevzuat, yardıma hak kazanan kimsenin mevzuatla belirtilen ücretli işlerde çalışma
sı halinde yardımın durdurulacağına dair hükümleri ihtiva edebilir veya, primli sosyal güvenlik 
sistemlerinde, hak sahibinin kazancının mevzuatla tâyin edilen bir haddi aşması halinde, primsiz 
sosyal güvenlik sistemlerinde ise, hak sahibinin kazancının veya diğer geçim kaynaklarının veya 
bunların toplamının mevzuatla tâyin edilen bir haddi aşması halinde, yardımlardan indirim ya
pılabilir. 

Madde — 61. 

Korunan kimseleri, 
a) Bütün işçi ve hizmetlilerin % 50 sinden az olmamak üzere, mevzuatla tâyin olunan işçi 

ve hizmetli kategorilerine dâhil aile reislerinin karılan ve çocukları; 
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b) Veya, bütün mukimlerin % 20 sinden az olmamak üzere, mevzuatla tâyin olunan faal nü
fus kategorilerine dâhil aile reislerinin karıları ve çocukları; 

e) Veya, aile reislerini kaybeden ve yardım yapılacak devredeki geçim kaynakları 67 nci 
madde hükümlerine uygun olanak mevzuatla tâyin edilmiş hadleri aşmıyan ve mukim vasfını haiz 
bulunan bütün dul kadınlar ile çocuklar; 

d) Veya 3 ncü maddeye göre bir beyanın yapılmış olması halinde, en az 20 kişi çalıştıran 
sınai işyerlerindeki bütün işçi ve hizmetlilerin % 50 sinden az olmamak üzere, mevzuatla tâyin 
olunan işçi ve hizmetli kategorilerine mensup aile reisleri ve çocukları; teşkil eder. 

(Madde — 62. 

Yapılacak yardım, 
a) İşçi ve hizmetli kategorilerinin yahut faal nüfus kategorilerinin korunması halinde, 65 

veya 66 ncı maddeler hükümlerine uygun olarak; 
b) Yardım yapılacak devredeki gelirleri muayyen hadleri aşmıyan bütün mukimlerin korun

ması halinde, 67 nci madde hükümlerine uygun olarak; hesaplanacak preiyodik ödemeler şeklin
dedir. 

uVtadde — 63. 

1. 62 nci maddede belirtilen yardım, en az, aşağıda yazılı kimseler için teminat altına alın
malıdır: 

a) Aile reisleri tarafından, kanunla tesbit edilmiş esaslar dâhilinde, 15 yıllık prim ödeme 
veya çalışma süresi veyahut 10 yıllık ikamet süresi tamamlanmış olan korunan kimseler; 

b) Prensibolarak bütün çalışanların karılariyle çocuklarının korunması halinde, aile reisleri 
tarafından, üç yıllık prim ödeme süresi tamamlanan ve çalıştığı devre zarfında aile reisi adına 
mevzuatla tâyin olunan yıllık ortalama gün sayısı kadar prim ödenmiş olan kimseler, 

2. 1 nci paragrafta yazılı yardımların yapılması asgari bir prim ödeme veya çalışma süresi 
şartının yerine getirilmesine bağlı olduğu takdirde, en az aşağıda yazılı kimseler için indirimli 
bir yardım yapılması teminat altına alınır: 

a) Aile reisleri tarafından mevzuatla tâyin olunan esaslar dâhilinde 5 yıllık bir prim ödeme 
veya çalışma süresi tamamlanmış olan korunan kimseler. 

b) Bütün çalışanların kan ve çocuklarının ıkorunması halinde aile reisleri tarafımdan 'üç 
yıllık blir prim ödeme süresi tamamlanmış olan ve çalıştığı devre zarfında bu aile reisi adınla 
her yıl için ortalama olarak, bu madldenin 1 inci paragrafının (b) fıkrasında derpiş elunan ortala
manın yarısı kadar gün için prim ödenmiş 'olan korunan kimseler. 

3. Aile reisi tarafından, mevzuatla tâyin dlunaaı esaslara uygun olarak, 5 yıllık bir prim öden
me veya çalışma veyahut ikamet süresi tamamlanmış olan korunan kimselere, XI nci bölüm hü
kümlerine uygun ve fakat mezkûr bölüme ekli cetvelde -gösterilen örnek sigortalı veya hak sahibi 
kimseler için bu cetvelde yazılı misbetten % 10 eksik bir yardım yapılması teminat altına alın
mış ise, bu maddenin 1 nci paragrafı hükmü yerine getirilmiş sayılır. 

4. Staj süresinin 5 'yıllık prim ödeme veya çalışma süresinden faızla, fakat 15 yıllık prim 
ödeme veya çalışma süreskıden az olması -halinde, X I nci bölüme ekli cetvelde gösterilen nis-
betlerden orantılı bir indirme yapılabilir, işbu maddenin 2 nıci paragrafına uygun olarak indi
rimli yardım yapılır. 

5. Çocuksuz ve kendi geçimini sağlamaya .muktedir olmıadığı kabul edilen bir dul kadının 
ölüm yardımına hak kaKamabilmesi için asgari bir evlilik süresinin geçmiş olinuasına lüzum «görü
lebilir. 

Madde — 64. 

62 ve 63 ncü ımıaddelerde belirtilen yardımlar, yardımı gerektiren halin devamı süresince 
sağlanır. 
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Bölüm : XI. — Periyodik ödemelerde uyulacak normlar 

Maidide — 65. 

1. Bu madde gereğinjce yapılacak periyodik ödemenin miktarı ile bu ödemenin yapılmJasmı 
gerektiren hallin devamı süresince verilecek aile yardımlarının toplamı, kendisime veya halk sa
hibi kimselerine periyodik ödelme yapılan sigortalinin eski kazanca ile örnek sigortalı veya hak 
sahibi kimseler gibi aynı aile 'mesuliyetini haiz koruman bir kimseye ödenen aile yardumı topla-
anınan bu bölülmie bağlı oelttvelde gösterilen yüzdesinden az olamaz. 

2. Sigortallının eski kaızancı tmevziuatla tâyin 'olunan ııisullere göre hesaplanır; konunian kim
selerin veya aile reislerinin sınıflara ayrılmış olması hallinde, eski kazançları, ta fcimiselerin ev
velce dâhil bulundukları sınıfların esas kazançlarına göre hesaplanabilir. 

3. Yardım tutarları veya yardımın hesabına esas tutulan kazançlar için mevzuatla âzami bir 
had tâyin olunabilir. Ancaik, âzami had öyle tesbit olunmalıdır iki, sigortalının eski kazancının 
kalifiye bir erkek işçinin kazancına eşit veya bundan az olması halinde, bu maddenin 1 ne i 
paragrafı hükümleri yerine gelmiş olsun. 

4. Sigortalının eski kazancı, kalifiye erkek işçinin ücreti, yardım tutarı ve aile yardımları 
aynı zaman esasına göre hesaplanır. 

5. Diğer sigortalı Veya hak sahiplerine yapılacak yardımlar, örnek - sigortaJı veya hak sa
hibi kimselere ait yardıma nazaran ımakûl bir nis bet dâhilimde tesbit edilir. 

6. Bu maddenin tatbikinde, kalifiye erkek işçi : 
a) Elektrik makinalarmdan gayri ımakina sanayiinde çalışan bir tesviyeci veya tornacı; 
b) Veya, aşağıdaki paragraf hükümlerine göre tâyin olunan bir örnek kalifiye işçi; 
c) Veya, mevzuatla tâyin olunacak şekle göre, yıllık veya daha kısa bir devre esasına göre 

tesbit edilen kazancı, bütün korunan kimselerin yüzde yetmişb eşinin kazancından yüksek veya 
buna eşit olan bir kimse; 

d) Veya, kazancı, bütün korunan kimselerin ortalama kazancının yüzde 125 ifno eşit olan 
bir kimsedir; 

7. Yukardaki paragrafın (b) fıkrasının tatbikinde, örnek - kalifiye işçi, bahis konusu yardım 
koluna tabi olarak en çok sayıda erkek işçinin veya aile reisinin çalıştırıldığı ekonomik faaliyet 
bölümıü dçin - de yine en çok sayıda konun an kimsenin veya aile reisinin çalıştırıldığı iş kolları 
grupundan seçilir; bu maksatla, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin 27 Ağustos 
1948 tarihindeki yedinci Toplantısında kabul edilen ve işbu sözleşmeye eklenen «Bütün ekonomik 
faaliyetlerin Milletlerarası Standart Tasnifi» kullanılır; bu tasnifte ileride yapılacak bütün tadil
ler de nazara alınır. 

8. Yardım miktarlarının bölgedfen bölgeye değişmesi hailimde, kalifiye erlok işçi,, bu maddenin 
6' ve 7 ııci paragrafları hükümllcniııeı uygun olarak her bölge için ayrı ayrı tesbit edilebilir 

9. Kalifiye erkek işçinizi öereti, kolektif 'mukavelelerle veya, uygulanması mümkün olan yer
lerde, millî mevzuatla veya örf ve adetlere göre tesbit olunan, ve normal çalışma saatti' karşılığı 
olarak ödenen ücret esası üzerinden, va vsa, hayat pahalılığı zaımları da.nazara alınarak tesbit 
olunur. Bu şekilde tesbit olunan ücretlerin bölgeden bölgeye değişmesi ve 8 ııci paragrafın tat
bik olunmaması halinde' medyan ücret esas alınır. 

'10. İhtiyarlık, iş kazaları ve meslek hastalıkları (ıgceici işgöremezlik ödenekleri hariç), ma
luliyet veya aile reisinin ölümü seibebiyle yapılmakta olan periyodik ödemeler, hayat pahalılığı n-
daki esaslı değişiklikler yüzünden ücretlerin umumi seviyeismde vukua .gelen önemli değişmelere 
göre ayarlanır. 

Madde — m. 

1. Bu madde gereğince yapılacak periyodik ödemenin miktarı ile bu ödemenin yapılmasını ge
rektiren halin devamı 'süresince verilecek aile yardım]arının toplamı, alelade kâlhil bir erkek işçi-
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nin kazancı ile örnek: sigortalı veya hak sahibi kimseler gibi aynı aile mesuliyetini haiz korunan 
'bir kimseye ödenen aiie yardımı toplamının 'bu holüme bağlı cetvelde gösterilen yüzdesinden az ola
maz. 

2. İKâlhil e rkelk işçinin ücreti, yardım ve aile yardımları, aynı zaman esasına göre hesaplanır. 
'3. Diğer sigortalı veya hak sahibi kimselere yapılacak yardımlar, örnek - sigortalı veya hak 

sahibi kimselere ait yardıma nazaran mâkul ibir nisbet dâlhilinde tesfbit edilir. 
4. Bu maddenin tatbikinde kâlhil erkek işçi : 
a) Elektrik maSkinalarından gayrı makina sanayiinde çalışan hir örnek işçi; 
(b) Veya, aşağıda'ki paragraf hükümlerine göre tâyin edilecek bir örnek işçi; 
dir. 
'5. Yukardaki paragrafın (lb) fıkrasının tatbikinde örnek - işçi, bahis konusu yardım koluna 

talbi <olarak en çolk sayıda enkek işçinin veya aile reisinin çalıştırıldığı elkonömik faaliyet bölümü 
içinde yine en ço'k sayıda korunan kinıisenin veya aile reisinin çalıştırıldığı işlkolları groıpundan se
çilir ; hu maksatla, Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin 27 Ağutetos 1948 tarihindeki 
yedinci toplantısında kalbnl edilen ve iglbu Sözleşmeye eklenen «Bütün Ekonomik Faaliyetlerin 
Milletlerarası Standart Tasnifi»1 kullanılır; bu tasnifte ilerde yapılacak bütün tadiller 'de nazara alı
nır. 

6. Yardım miktarlarının 'bölgeden bölgeye değişmesi halinde, fcâhil enkek işçi, hu maddenin 4 
ve 5 nci paragrafları hülküümlerine uygun olarak, ber 'bölge için ayrı ayrı tesbit edilehilir. 

T. 'Kâlhil erkek işçinin ücreti, kolektif mukavelelerle veya, uygulanması mümkün olan yerler
de, millî mevzuatla veya iörf ve âdetlere göre tesbit 'olunan ve normal çalışma saati karşılığı ola
rak ödenen ücret esası üzerinden ve varsa, hayat pahalılığı zamları da nazara alınarak teslbit olu
nur. Bu 'şekilde tesbit olunan ücretlerin bölgeden bölgeye değişmesi ve 6 ncı paragrafın tatbik 
olunmaması halinde medyan ücret esas alınır. 

8. İhtiyarlık, iş ka'zatiarı ve meslek hastalıkları (geçici işigöremezlik ödenekleri hariç), maluli
yet veya aile reisinin ölümü selbelbiyle yapılmalkta olan periyodik ödemeler, hayat pahalılığındaki 
esaslı değişiklikler yüzünden ücretlerin umumi seviyesinde vukua gelen önemli değişmelere göre 
ayarlanır. 

Madde — 67. 

Bu madde gereğince yapılacak periyodik ödemelerde : 
a) Yardım tutarı, mevzuatla tâyin edilen bir bareme göre veya, mevzuatla tâyin olunmuş esas

lar dâhilinde, salahiyetli âmme mercileri tarafından hazırlanan bir baröme göre teslbit olunur; 
b) Bu yardım miktarında, ancak, sigortalı veya hak sahil)inin ailesinin diğer geçim kaynakları 

mevzuatla tâyin olunan, veya, mevzuatla tâyin olunmuş esiaslar dâhilinde, salahiyetli âmme merci
leri tarafından tesbit olunan miktarları aştığı ölçüde indirim yapılabilir ;-

e) Yardım ve diğer geçim kaynaklarının toplamından yulka-rdaki (b) fıkrasında derpiş olunan 
indirimler yapıldıktan sonra 'kalan miktar, sigortalının veya hak sahibinin ailesinin sağlık ve di
ğer 'bakımlardan uygun şartlar içinde yaşamasına yetecek kadar olmalı ve 66 ncı madde hükümle
rine göre hesaplanacak miktardan daha az olmamalıdır; 

d) Bahis konusu bölüm mucibince ödenen yardımlar toplamının tutarı, 66 ncı madde hükümle
rini ve : 

i) III. Bölüm için Î5 nci maddenin (b) fıkrası; 
ii) 'V. Bölüm için 27 nci maddenin Ob) fıkrası; 

iii) IX. Bölüm için '5'5 nci maddenin (b) fıkrası; 
iv) X. Bölüm için 61 nci maddenin (ıb) fıikrası; 
'Hükümlerini tatbik etmekle elde olunacak yardımlar toplamını en az yüzde otuz nisbetinde aş

tığı takdirde, yukardaki (c) fıkrası hükümleri yerine 'gelmiş sayılır. 
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(XI. — Bölüme ekli) cetvel örnek - Sigortalı veya hak sahibi kimselere ait periyodik yardımlar 
Örnek - Sigortalı veya halk sahlifbi 

Böl'üim Yardımı gerektiren hal 'kimseler '%' nisıbeti 

III 
IV 
V 

VI 

VIII 
IX 

X 

Hastalık 
işsizlik 
ihtiyarlık 
İş kazaları ve tmıesl'efc hastalıkları : 
Geçici işgöremezlik 
Maluliyet 
Ölülm 
Analık 
Maluliyet 
Ölüm 

Evli ve iki çocuklu i©rkek 
Evli ve iki çocuklu erfeeik 
ihtiyarlık aylığı bağlanacak yaşta ka
rısı olan erkek 
Evli ve iki çocuklu erkek 
Evli ve iki çocuklu erkek 
tklî çocuklu dul kaldın 
Kadın 

. Evli ve liki çocuklu erkek 
iki çocuklu dul kadın 

45 
45 

40 
50 

m 
40 
45 
40 
40 

(Bölüm : XII — Yabancılara eşit muamele 

Madde — 68. 

1. Yabancı uyruklu mukimler vatandaşlarla aynı haklara sahip ^olurlar. Şu kaldar ki, mevzuat, 
tamamı veya ımıühim bir kıısımı âmme fonlarından karşılanan yardımlar ve yahut yardım (kısımları
na taallûk elden hususlarla <geçiei (devre yardımlarına taallûk elden hususlarda, yalbancıliarla ımeim-
lelket uğruğunda olmakla berialber üyenin ülkesi dışında Idoğmuş olaınlar hakkında, hususi hüküm-
lerli ihtiva edebilir. 

2. işçi ve hizmetlilere tatbik olunan primli sosyal güvenlik sistemlerinde, Sözleşmenin ilgili 
bölümündeki mükellefiyetleri kabul etmiş bulunan diğer bir üye Devletin uyruğunda olan korunan 
kimseler, mezkûr bölüm tatbikatında vatandaşlarla aynı haklara sahibolurlar. Şu kadar ki, bu 
paragrafın tatbikatı, mütekabiliyet esasını derpiş eden iki veya çok taraflı anlaşmaların yapılmış 
olması şartına bağlanabilir. 

Bölüm : XIII — Müşterek hükümler 

Madde — 69. 

işbu Sözleşmenin II - X ncu bölümlerinden her hangi birine göre korunan bir kimsenin hak 
kazandığı bir yardım, aşağıdaki hallerde ve mevzuatla tâyin olunabilecek bir ölçüde durdurula
bilir : 

a) ilgilinin üye devletin ülkesi üzerinde bulunmadığı sürece, 
b) İlgili şahsın geçim masraflarının âmme fonlarından veya bir sosyal güvenlik servisi veya 

kurumu tarafından karşılandığı sürece, şu kadar ki, yardım miktarı karşılanan masraflardan daha 
fazla dse aradaki fark sigortalının veya hak sahibinin geçindirmekle mükellef olduğu kimselerine 
verilir, 

c) ilgilinin, aile yardımları hariç, diğer bir sosyal güvenlik kolundan nakdî yardım aldığı sü
rece ve aynı olay dolayısiyle üçüncü bir tarafın kendisine ödenek vermeye devam ettiği devre 
zarfında, şu kadar ki, yardımın durdurulan kısmı, üçüncü taraflarca ödenen yardım miktarından 
daha fazla olamaz, 

d) İlgilinin hiyle yoliyle bir yardım elde etmeye teşebbüs etmesi halinde, 
e) Yardımı gerektiren halin ilgili tarafından işlenen bir suç neticesi olarak meydana gelme

si halinde; 
f) Yardımı gerektiren halin, ilgilinin kasıtlı bir kusuru neticesi olarak meydana gelmesi 

halinde; 
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g) İcabında ilgilinin, faydalanmasına arz olunan sağlık veya readaptasyon servislerinden 
faydalanmayı ihmal etmesi veya yardımı gerektiren halin mevcudolup olmadığının tevsiki ya
hut sigortalının veya hak sahiplerinin durumlarının tesbiti için mevzuatla tâyin edilmiş olan 
usullere riayet etmemesi hallerinde; 

h) İşsizlik yardımı bahis konusu olduğunda ilgilinin, hizmetine arz olunan iş bulma servis
lerinden faydalanmakta kusur etmesi halinde; 

i) İşsizlik yardımı bahis konusu olduğunda, ilgilinin, bir meslekî ihtilâf neticesi olarak işin 
durması yüzünden işini kaybetmesi veya meşru bir mâzaret olmaksızın ihtiyari olarak işi terk 
etmesi hallerinde; 

j) Ölüm yardımları bahis konusu olduğunda, dul kadının başka bir erkekle karı - koca gibi 
yaşadığı sürece. 

Madde — 70. 

1. Yardımın talebinin reddolunması veya yapılan yardımın miktar ve mahiyeti üzerinde 
ihtilâfa düşülmesi halinde, hak iddia eden kimse, mahkemeye müracaat hakkına sahiptir. 

2. İşbu Sözleşmenin .tatbikatında, sağlık yardımlarının ifası işinin Parlâmentoya karşı mesul 
bîr devlet dairesine tevdi edilmiş olması halinde, 1 nci paragrafta derpiş olunan mahkemeye mü
racaat hakkı yerine, yardımın yapılmadığı veya yapılan yardımın miktar ve mahiyeti hakkındaki 
şikâyetlerin yetkili merci tarafından tetkik ettirilmesi hakkı tanınabilir. 

3. Hak iddialarının, sosyal güvenlik meseleleriyle meşgul olmak üzere kurulmuş ve korunan 
kimselerin de temsil edildiği hususi mahkemelerce karara bağlanması halinde, itiraz hakkı tanmmı-
yabillir. 

Madde — 71. 

1. İşbu Sözleşme gereğince sağlanan yardımlarla bu yardımların ifası için gerekli idare gider
leri, dar gelirli kimseleri ağır bir yük altında bırakmıyacak şekilde ve Üye Devletin ve korunan 
kimseler kategorilerinin ekonomik durumları da nazara alınmak suretiyle, prim veya vergi ile 
veyahut bu yolların her ikisini mezceden bir usulle kollektif olarak finanse edilir. 

2. Korunan işçi hizmetlilerden alınacak sigorta primleri işçi ve hizmetlilerle bunların karı ve 
çocuklarına yapılacak yardımlara tahsis olunan kaynakların % 50 sini aşamaz. Bu şartın yerine 
getirilmiş olup olmadığının tâyininde, aile yardımlariyle, şayet ayrı bir branş olarak tatbik edil
mekte ise, iş kazaları ve meslek hastalıkları yardımları haricolmak üzere, Sözleşme gereğince 
sağlanacak bilcümle yardımlar bir bütün olarak nazara alınır. 

3. Üye, işbu Sözleşme gereğince sağlanacak yardımların ifasından genel olarak sorumludur, 
ve bu maksada ulaşmak için gerekli bütün tedbirleri alır. Üye, gerekirse, malî muvazene ile ilgili 
aktüaryel tetkik ve hesapların periyodik olarak yapılmasını ve yardımlarla sigorta prim nisbet-
lerinde veya bu yardımları karşılamaya tahsite olunan vergilerde her hangi bir değişiklik yapıl
madan önce bu hesap ve tetkiklerin behemehal yapılmış olmasını temin eder. 

Madde — 72. 

1. Yardımların idaresi, Parlâmentoya karşı mesul bir Devlet dairesine veya usul ve nizamları 
âmme mercileri tarafından tesbit olunmuş bir müesseseye tevdi edilmediği takdirde, korunan 
kimselerin temsilcileri, doğrudan doğruya idareye iştirak edebilecekleri gibi! mevzuatla tâyin olu
nan şartlar dâhilinde istişari bir salâhiyetle de idareye katılabilirler. İşverenlerle âmme mercileri 
temsilcilerinin idareye katılmaları da millî mevzuatta derpiş edilebilir. 

2. Üye, bu Sözleşmenin tatbikatı ile ilgili hizmetlerle kurumların hüsnü idaresinden genel 
olarak sorumludur. 
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Bölüm : XIV — Müteferrik hükümler 

Madde — 73. 
Bu Sözleşme, 
a) Bahis konusu bölümün ilgili üye için yürürlüğe girmesinden önce vukua gelen olaylara, 
b) Bahis konusu bölümün ilgili üye için yürürlüğe girmesinden sonra vukua gelen olaylarda 

da yürürlük tarihinden önceki süreler dolayısiyle hak kazanılan yardımlara; 
uygulanmaz. 

Madde — 74. 

İşbu Sözleşme, mevcut sözleşmelerden her hangi birinin tadili mahiyetinde telâkki olunamaz. 

Madde — 75. 

İşbu Sözleşmede yer alan hususlardan bir veya birkaçı hakkında Çalışma Genel Konferansınca 
sonradan kabul edilecek bir sözleşmede eski sözleşme hükümlerinin tatbik edilmiyeceğine dair 
bir hüküm bulunduğu takdirde, işbu Sözleşmenin yeni sözleşmede belilrtilecek olan hükümleri, yeni 
sözleşmeyi tasdik eden her üye için, mezkûr Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren uygu
lanmaz. 

Madde — 76. 

.1. "İşbu sözleşmeyi tasdik eden her üye, Milletlerarası Çalışma T&şikilâtı Ana 'Statüsünün 
22 ncü maddesi gereğince vermekLe mükellef olduğu, sözleşmenin tatbikatı -hakkındaki yıllık ra
pora aş ağıldaki hususları derceder : 

a) Sözleşme 'hükümlerinin tatbikini sağlıyan ımeıvzuat 'hakkında tam bilgi; 
b) Aşağıda yazılı maddelerde 'derpiş eidilen i'hsai şartların yerine 'getirilmiş olduğunu göste

ren deliller i 
i) Korunan lomlseler sayısı hakkımdaki aşağıda yazılı maddeler : 
9 a), b ) , c) veya d) ; 15 a), Ib) yıeya d) ; 21 a) veya c) ; 27 a), !b), veya İd) ; 33 a) veya b) ; 41 

a), b) veya d) ; 48 a), b) veya c ) ; 55 a) , b) veya 'd) ; 61 a) , b) veya d) . 
ii) Yaddım miktarları hakkınidaki 44, 65, 66 veya 67 nci maddeler; 
iii) Hastalık Ödenekleri süresli hakkınidaki 18 nci maddenin 2 nci paragraf inin a) fıkrası; 
iv) İşsizlik yardımları süresi hakkınidaki 24 ncü maddesiinin 2 nci paragrafı; 
v) Korunan işçi ve hlizmetlilerce ödenen sigorta primlerinin bütün malî kaynaklar toplamına 

nisıbeti hakkındaki 71 nci maddenin 2 nci paragrafı. 
Yeknesaklık temini maksadiyle, bu bilgi ve deliller, şekil bakiimımdan, mümkün mertebe Mil

letlerarası Çalışma Bürosu İdare Heyetinin tavsiye ve telkimlerin'e uygun olarak hazırlanır. 
'2. İşbu sözleşmeyi imızalıiyan her üye, Milletlerarası Çalışma Bürolsıu Genel Müdürüne, idare 

heyetince kararlaştırılan fasılalarla vereceği raporda sözleşmenin II - X meu bölümlerimden tas
dik vesikasında veya 4 ncü madde gereğince Sonradan gönderilen 'bildirilerde belİTtlirrmelmiş oları 
bölümlerle ilgili (mevzuat ve tatbik a ti hakkında'bilgi, verir. 

Madde — 77. 

1. İşbu sözleşme denizcilerle deniz balıkçıları hakkında tatbik edilmez. Denizciler ve deniz 
balıkçılarının korunması hakkındaki hükümler Çalışma Teşkilâtı Genel Koinferanlsınca kabul 
edilen «Denizcilerin Sosyal Güvenliği hakkında 1946 Sözleşmesi» ile «Denizcilerin ihtiyarlık ay
lıkları hakkında 1946 sözleşmeteli» nde yer lalmıştır. 

2. Üye, sözleşmesinin II - X ncu bölümlerinden tasdik edilmiş olanların tatbikatımda, korunan 
işçi ve 'hizmetlilerin veya mukimlerin nlilslbetimi hesaplarken, denizcilerle deniz balıkçılarının sayı
larını işçi ve hizmetliler veya faal nüfus veya mukimler sayısından hariç tutabilir. 
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Bölüm : XV — Son hükümler 

Madde — 78. 

İşlbu Sözleşmenin resmî tasdik ve vesikaları Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne 
tevdi ve Genel Müdür tarafından teesil olunur. 

Madide — 79. 

1. İşihu sözleşme yalnız, tasdik vesikası Umum Müdürlükçe tescil edilmiş olan Milletlerara
sı Çalışma Teşkilâtı Üyeleri liçüıı (bir mükellefiyet teşkil eder. 

2. Sözleşme, iki üyenin tasdik vesikasının Genel Müdür tarafından tescil edildiği tarihten on 
ilki ay sonra yürürlüğe girer. 

3. Bunu takiben, sözleşme, her üye iein kendi tasdik vesikasının tescili tarihinden on iki oy 
sonra yürürlüğe girer. 

Madde — 80. 

1. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Ana Statüsünün '35 nci maddesinin 2 nci paragrafı gere
ğince Milletlerarası Çalışıma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek billdirileride, 

a) İlgili üyenin sözleşmeyi veya söızleşmenin bâzı 'bölümlerini aynen uygulatmayı taahhüt etti
ği ülkeler; 

b) Üyenin sözleşmeyi veya bâzı .bölümlerini ta'dilen uygulamayı taahhüt ettiği ülkeler ve bu 
tadillerin nelerden ibaret bulunduğu; 

e) 'Sözleşmenin tatbikinin mümkün olmadığı ülkeler ve bu takdirde tatbik edilememesi sebep
leri; 

d) Durumu daıha etraflı olarak tetkik ettikten sonra karara varma hakkını mahfuz tuttuğu 
ülkeler; 

'belirtilir. 
2. Bu maddenin 1 nci paragrafının (a) ve (b) fıkralarında derpiş olunan taahhütler tasdikin 

ayrılmaz cüz'ü sayılır ve aynı kuvveti haiz olur. 
3. Her üye, hu maddenin 1 nci paragrafının(b) (e) ve (d) fıkraları gereğince göndermiş ol

duğu 'bildirilerde yazılı kayıtların tamamından veya bir kısmından, ıbilâhara yapacağı yeni bir bil
diri ile vazgeçebilir. 

4. Her üye 82 nci madde gereğince bu sözleşmenin tatbikinden kaldırılabileceği süreler 
zarfında, Genel Müdüre, daha evvelki bildirilerde yazılı şartları her hangi bakımlardan değiştiren 
ve muayyen ülkelerdeki durumu belirten yeni bir bildiri gönderebilir. 

Madde — 81. 

1. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Anastatüsünün 35 nci madesinin 4 ve 5 nci paragrafları 
gereğince Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilen bildirilerde sözleşmenin 
tamamının veya bildirinin taallûk ettiği bölümler hükümlerinin, ülkede, ,aynen veya tadilen 
uygulanacağı belirtilir. Sözleşmenin veya bâzı bölümlerinin tadilen uygulanacağı bildirildiği tak
dirde bu değişikliklerin nelerden ibaret olduğu tasrih edilir. 

2. ilgili üye veya üyeler veyahut milletlerarası merci, muahhar bir bildiri ile evvelce yapıl
mış bir bildiride yazılı değişikliklerden faydalanma hakkından tamamen veya kısmen vazgeçebi
lirler. 

3. İlgili üye veya üyeler veyahut milletlerarası merci, 82 nci madde hükümlerine göre bu söz
leşmenin tatbikinden kaldırılabileceği süreler zarfında, Genel Müdüre, evvelce gönderilmiş bir 
bildiride yazılı şartları her hangi bir bakımdan değiştiren ve sözleşmenin uygulanması bakımından 
durumu belirten yeni bir bildiri gönderebilirler. 
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Madde — 82. 

1. iBu sözleşmeyi tasdik eden her üye, sözleşmenin ilk olarak yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren 10 yıllık bir sürenin sonunda Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne gönderilecek 
ve Genel Müdür tarafından tescil edilecek bir töbliğ ile, isözleşmenin tamamının veya I I - X ncu 
bölümlerden bir veya birkaçının tatbikten kaldırılacağını bildirebilir. Tatbikten kaldırılma key
fiyeti tescil tarihinden bir yıl sonra muteber olur. 

2. Bu sözleşmeyi tasdik etmiş olup ta yukardaki paragrafta yazılı 10 yıllık devrenin sonun
dan itibaren bir yıl zarfında bu maddede derpiş edilen tatbikten kaldırma hakkını kullaınmıyan 
her üye, yeniden 10 yıllık bir süre için bağlanmış olur. Ve bundan sonra sözleşmeyi veya I I - X ncu 
bölümlerde bir veya birkaçını her on yıllık devrenin sonunda bu maddede derpiş edilen şartlarla 
tatbikten kaldırabilir. 

Madde — 83. 

1. Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Çalışma Teşkilâtı üyeleri tarafından ken
disine. gönderilerek tescil olunan bütün tasdik vesikalarını, bildirileri ve yürürlükten kaldırma 
tebliğlerini Milletlerarası Çalışma Teşkilâtının bütün üyelerime bildirir. 

2. Milletlerarası Çalışma Teşkilâtı Genel Müdürü, sözleşmesinin ikinci tasdik vesikasının tes
cil olunduğunu teşkilât üyelerine bildirirken, isözleşmenin yürürlüğe (gireceği tarih üzerine üye
lerin dikkatini çeker. 

Madde — 84, 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, yukardaki maddeler hükümlerine göre tescil 
edeceği bütün ıtasdik vesikaları, bildiriler ve yürürlükten kaldırma tebliğleri hakkında, Birleş
miş Milletler şartının 102 nci maddesi gereğince, tescil olunmak üzere, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterine tam bilgi verir. 

Madde — 85. 

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu, lüzum göreceği zamanlarda Çalışma Genel 
Konferansına bu isözleşmenin tatbikatı hakkımda bir rapor verir ve sözleşmenin tamamen veya kıs
men değiştirilmesi konusunun konferans gündemine alınmasına lüzum olup olmadığını tetkik 
eder. 

Madde — 86. 

1. Konferansın, bu sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir sözleşme kabul et
mesi halinde, yeni sözleşmede hilâfına sarahat olmadıkça : 

a) Yeni sözleşmenin bir üye tarafından tasdiki üzerine, mezkûr sözleşme yürürlüğe girmiş 
olmak şarrtiyle, yukardaki 82 nci madde nazara alınmaksızın, işbu sözleşme bütün hukukiyle ve 
derhal yürürlükten kalkar. 

b) Yeni sözleşmenin yürürlüğe girişi tarihinden itibaren işbu sözleşme üyelerin tasdikine açık 
bulundurulmaz. 

2. İşbu sözleşmeyi tasdik eden ve fakat muaddel yeni sözleşmeyi tasdik etmiyen üyeler için, 
her halükârda, bu sözleşme şekil ve muhteva bakımından yürürlükte kalır. 
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Madde — 87. 

İşibu sözleşmemin Fransızca ve İngilizce metinleri aynı derecede muteberdir. 

(ek) 

Bütün ekonomik faaliyetlerin, sanayi kolları itibariyle, Milletlerarası Standart tasnifi 
(Bölüm ve büyük grupların listesi) 

Bölüm : 0 — Ziraat, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık 
01. Ziraat ve hayvan yetiştirme 
02. 'Ormancılık ve tomrukçuluk 
03. lAvcılık, tuzakla avlama, av hayvanlarının üretilmesi 
04. Balıkçılık 

(Bölüm : 1 — Madencilik ve taş ocakları 
11. Kömür madenciliği 
12. Metal madenciliği 
13. Ham petrol ve tabiî gaz 
14. Taş, kil ve kum ocaklarının işletilmesi 
19. (Başka tarafta tasnif olnnmıyan ve metalden gayri maddelerin istihracı 

Bölüm : 2, 3 — İmalât sanayii 
20. Gıda maddeleri sanayii (içki sanayii hariç) 
21. İçki sanayii 
22. 'Tütün sanayii 
23. Dokuma sanayii 
24. Kundura, giyecek eşyası ve hazır dokuma eşya imalâtı 
25. Ağaç ve mantar sanayii (mobilya sanayii hariç) 
26. Mobilya ve mefruşat sanayii 
27. Kâğıt sanayii ve kâğıttan eşya imalâtı 
28. Matbaacılık, .neşriyatçılık ve bunlarla ilgili sanayi 
29. Deri sanayii ve deriden eşya imalâtı '(Kundura hariç) 
30. Kauçuk sanayii 
31. Kimya ve kimyevi mamuller sanayii 
32. ıPetrol ve kömür müştakları sanayii 
33. Başka tarafta tasnif edilmiyen, metalden gayri madeni mamuller sanayii (petrol ve 

kömür müştakları hariç) 
34. Metallere mütaallik esas endüstriler 
35. Madeni eşya imalâtı (makina ve taşıt malzemesi hariç) 
36. Makina imalâtı (elektrik nıakinaları hariç) 
37. Elektrik makina, cihaz ve malzemeleri imalâtı 
38. Taşıt malzemeleri imalâtı 
39. Çeşitli imalât sanayii 

Bölüm : 4 — İnşaat 
40. İnşaat 

Bölüm : 5 — Elektrik, <gaz, su ve sıhhi hizmetler 
51. Elektrik, gaz ve buhar 
52. Su ve sıhhi hizmetler 
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Bölüm : 6 — Ticaret, banka, sigorta ve gayrimenkul işleri 
61. Toptan ve perakende ticaret 
62. Bankalar ve diğer malî müesseseler 
63. 'Sigortalar 
64. Gayrimenkul işleri 

Bölüm : 7 — Nakliyat, ardiyecilik ve ulaştırma 
71. Nakliyat 
72. Ardiye ve antrepoculuk 
73 Ulaştırma 

Bölüm : 8 — Hizmetler 
81. Devlöt hizmetleri 
82. Belediye ve ticaret hizmetleri 
83. Eğlence hizmetleri 
84. ıŞahsi hizmetler 

Bölüm : 9 — İyi tarif edilmemiş faaliyetler 
90. İyi tarif edilmemiş faaliyetler 

ı^-a^ı 

11. Meclisi (S. Sayısı : 112)' 



TopL^tı2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : | | 2 V © I H C İ 6 k 

Sosyal Güvenliğin asgari normları hakkındaki Sözleşmenin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 

Çalışma Komisyonları raporları (1 /153) 

Çalışma Komisyonu! raporu 

Millet Meclisi 
Çalışma Komisyonu 28 . 5 . 1971 
Esas No. : 1/153 
Karar No. : 15 

Yüksek Başkanlığa 

Geçen toplantı yılın'da Geınel Kurul Gündeminde görüşülemiyerek kalmış bulunan, Sosyal Güven
liğin asgari normları hakkındaki sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan kanun 
tasarısının, içtüzüğün 42 nei mıaddesft gereğince, Tekabbülüne Komisyonumuzun 21 . 5 . 1971 tarihli 
toplantısında karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Çalışıma Komüsyıonu; 

Başkanı Sözcü 
Kayseri! Bursa Adana Adıyaman 

E. Turgut E. Mat Ş. Yılmaz M. Zeki Adıyaman 

Ankara İstanbul izmir izmir 
F. Nuri Yıldırım E. Türkay B. Asutay K. önder 

Kocaeli Zonguldak 
V. Engiz H. Baytürk 





Toplantı . 2 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 241 e I nci ek 

Rize milletvekili Erol Yılmaz Akçal'ın, 31 Temmuz 1970 tarih ve 
1327 sayılı Kanunun 35 nci maddesi ile değiştirilen 14 Temmuz 1965 
tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 79 ncu maddesine bir 
fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi hakkında Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklik
ler hakkında Millet Meclisi Plân Komisyonu Raporu (Millet Meclisi 

2 /407; Cumhuriyet Senatosu 2/310) 

*(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1050) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 21 . 4 . 1971 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 11118-2/310 

M İ M Meclisi Başkanlığma 

îlgi : 3 . 3 . 1971 gün ve 2584 sayılı yazınız: 
31 T-eananuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 35 nci madldeisi l e değiştirilen 14 Temmuz 1965 

"tanüh ve 057 sayılı Deflet Memurları Kanununun 79 ncu maddesine bir fıkra eMenmesi hakkında 
Taamın teMi^inin, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cuonhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
20 . 4 . 1971 tarihli 62 nci Birleşiminde değiştir! lerek ve açık oyla) kabul edilmiş, dosya iMşikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. Tekin Ariburun 

Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi 
Kabul 
Bet 
Çekinser 

136 
132 

4 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

t Bütçe Plân Komisyonu 5 . 5 . 1971 
Esas No. : 2/407, C. S. 2/310 

Karar No. : 84 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 20 . 1 . 1971 günlü 62 nci Birleşimde değiştirilerek 
kabul edilen «Rize Milletvekili Erol Yılmaz Akçalın, 31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanu
nun 35 nci maddesi ile değiştirilen 14 Temmuz 1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi» üzerinde vâki değişiklikler 
HüMimıeıt ilgili tieımjsıMleaMiim Jdje SkaıtıMıikiarı oiturumda görüşüldü. 

t 



Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunca, kanun teklifinin başlığını «tarih» ibaresi sonuna Hr~ 
«li» takısı ilâve etmek suretiyle yapılan değişiklik, esasa müessir bir değişiklik olmamakla be
raber Komisyonumuzca olumlu mütalâa edilmiş ancak k&nun başlkğında yapılan bu değişiklik, 
kanun başlığının bir tekrarı olan 1 nci madde de yapılmadığından, 

Kanun başlığı ile 1 nci madde metinleri arasındaki yeknesaklığı dikkate alan Komisyonumuz.. 
bu değişikliği benimseme'miştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
İçel 

C. Okyayuz 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Hatay 
H. Özkan 

İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Sakarya 
N. Bayar 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Bolu 
H. t. Cop 

İzmir 
M. Akan 

Malatya 
H. Gökçe 

Samsun 
/. Kılıç 

Kâtip 
Erzurum 

B. Danışman 

Çorum 
A. Topçubaşı 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
A. N. Erdem 

Manisa 
H. Okçu 

Tokat 
1. H. Balcı 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu 

İmzada bulunamadı 

Ankara 
H. Balan 

Eskişehir 
31. 1. Angı 

Kars 
K. Okyay • 

Niğde 
M. N. Çerezci 

Trabzon 
A. B. Uzuner 

Mile t MeeUisli (S. Siayiisı : 241 e 1 mci ek) 
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MİIiLElT MEIGLSNIN KAİBÜL . 

[ETTİĞİ METİN 

31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 
35 nci maddesi ile değiştirilen 14 Temmuz 1965 
tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hak

kında Kanun 

CUMHURİYET ıSENAjTCeUNUN KABUL 
ETTİĞİ' METİN 

31 Temmuz 1970 tarihli ve 1327 sayılı Kanunun 
35 nci maddesi ile değiştirilen 14 Temmuz 1965 
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun 79 nou maddesinin değiştirilmesi hakkında 

kanun teklifi 

Millet Medsi ((S. ıSaiyiisı : M e 1 ncli ek) 



_ g _ 
BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN ÖENEL KURULA TAVSİYELERİ 

31 Temmuz 1970 tarih ve 1327 sayılı Kanunun 35 noi maddesi ile değiştirilen 14 Temmuz 1965 
tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 79 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

kanun teklifi. 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Kesiıtfeşmjştir. 

Mület Meclsii (S. Sayısı : >241 e 1 ncd ek) 





Dönem : 3 Q 1 / 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S . S a y ı s ı : 0 2 4 

Çocuklara karşı nafaka mükellefiyetine uygulanacak kanuna dair söz
leşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun tasarısı 

ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları raporları (1 /380) 

T. C. 
Başbakanlık 5 . 8 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı: 71 -1076/5745 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine a r a Bakanlar Kuru
lunca 25 . 7 . 1970 tardlhinde kararlaştırılan «Çocuklara karsı nafaka_ mükellefiyetine uygulana
cak Kanuna dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» ile 
gerekçesi ve ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başlhakan 

Çocuklara karşı nafaka mükellefiyetine uygulanacak Kanuna dair Sözleşmenin onaylanmasının 
uylgun bulunması hakkında kanun tasarısı 

GEtREKÇESİ 

1. Genel Gerekçe : 
24 Ekim. 1966 tarihinde La Haye'de, kabul edilen «Qoculklara karşı nıafalka mükellefiyetime 

uygulanacak Kanuna dair Soaîeışınıieı» çocuklara; karşı nafaka mükellefiyetimden doğala (kanun ih
tilâflarına dairdir. 

Sözleşmede, evli buluinmıyan ve 20L yaşını doldurmama^ olan Mmlseler çocuk 'olarak ta-
nomlanımalkt'aldır. Çocuğum nesebi ısa'hih, gayrisahih veya evlâ't 'edinilmıiış1 oknaisı bakımından 
bir fark gözetilımemliş'tir. Bunlar düz haıt üzerinde bulunan hısamllarınıdan nafaka talebede-
bilirler. Civar hısımlaridan nafaka talebi Söz Tekmenin d'üşınld» bırakılmıştır. 

Sözleşmede, nafaka ve nesep mieseMıeri birbirlerinden tamamiiyle ayrılmış ve Sözleşmeye 
istinaden verilecek kararlanın, çocuğun ailesi ve nesep ımüinasiebetlerlji üzerine her ban'gi 
bir tesiri olmıyacağı aiçıkılafnimi'ş'tır. Bu tefrik Türk Medeni Kanununun 306 ve 310 ncu 
miadjdelerinıde -de ımeycutltur. 

Sözleşmeye göre, nafaka meselesine uygulanacak salahiyetli kanun, nafaka, talebinin or
taya çıktığı anda çocuğun «mutat melskleintoim» buludduğu ım'emleket1 kanunjdur. Bu suremle 
millî kıanuna veya ikametgâh kanununa bağlı olan devletler bir dereceye kadar tıatlmin edil
mek istenmiştir. Aıncak, uygulanacak salahiyetli 'kanulnun (mahallî âmime intizamını acık'ça 
haMIdar etmıemıesi de 4 ncü mıaldlde de öngörülmüştür. 

Mûtat mesken mefhumu, ikametgâhtan tamamiiyle farklı olup münhasıran fiilî ve maddi 
vakıayı gösteren bir mefhum mahiyetindedir. Bu, fiilî ve devamlı olarak muıayyeın bir 
miemlleket dâhilinde bulunmayı, orada oturmayı ve yaşamayı ifade eder. İkametgâh ile mû-
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tat 'mesken aynı mahalde bulunabileceği gibi, ıayrı mahallende de bulunaıbillir. Bilhassa ço-
cuklaırm ikametgâhı batak konusu ollduğu za'matn onların çok kere hukukan (ikametgâhları olarak 
tâyin edilen mahalden' başka bir yerde fiilen oturmaları mümkündür. Vesayet altındaki 
eocuıklatrda eikiserliya böyledir. Bu duruımda, hâkim her hâdisede kendisine arz edilen delilleri 
takdir ederek ejocuğuıı mûtat meskeninin bulunduğu mahallî serbestçe tâyin edecektir. 

Elsais prenlsiıp bu oillmaklia beraber, mezkûr, prensibin iki aistüistnasi' mevcuttur. Bulular : 
. 1. Sözleşmenin 2 nci maddesine göre, çocuğun ve 'davalımın dâvaya bakmakta olan mahke

menin vatandaşllığını haiz olmaları Âe dâvâlının'mûtat meskeninin de vatandaşlığını ha'iz »olduğu 
bu ımielmleket dâhiline! bulunmasıdır. Bu (durumda, çocuğun (mûtat mııeıslkeninlim kanunu yeri
ne, heım çocuğum, heim davalının ımiilli kanun,u olanı, «mıahkemenin kanunu» ta'tıbik eidilür. Di
ğer bir ifade i1;e, muayyen startların mevcudiyeti halinde çocuğun mûtat meskeninim' bulun
duğu! memleket kanunu yerime, çocuğua millî kanunu tatbik edilecektir. Bununla bera
ber, bu istilana mutliaik değildir. Devletlere Sözleşmede tasrih edilen haillerin mevcudiyeti 
lıailiııide kendi kanunlarınım tatbik edileceğini beyan hususuna bir hıyar hakkı 'tJanıiEimıştır. On
lar dlilerlerls'e Sözleştoeniim kendi&er,incf verdiği bu salâhiyetten faydalanabilirler, dikirlerse bu 
şaıtllaraı mevcudiyeti hallilnıde daıhi «mûtat mesken kamumu» prensibine bağlı (kalabilirler. Bu 
hususun Âkıd Devletler arasında bir tebliğ iile yerine getirilebileceği Sözleşmenin müzakereleri 
sıraısm'da bildirilmiştilr. 

2. Çocuğun! 'menfaati ve himayeci mülâhazası itle ikinci istisınpl kabul edilmiştir. Bu se-
beplle de uıygulaımalsı ihtiyari değil, mecburidir. S özleşmenin 3 ncü maddesine göre, hâdiseye tat
biki gerekli ç'oeuğu<n mûtat Meskeni Kanumumm, ketnldisine nafaka hakkı 'tanamadığı taal-
lelre, nafaka ihtilâfına bakmakta olaın malkaim, bu kanun yerine kendi kanunlar ihtilâfı kaide-
lerince salahiyetli kanun tatbik edecektir. 3 ncü madlde ile kalbul edilen bu istisnamcnı ilkindim 
farkı, da, haklimin bu mevzu ile iigili ol'a.rak kendi kanumumı değil, fakat kendi kanunlar 
ihtilâfı kaidelerinle göre, salahiyetli olan diğer b i r kamunun tatbik etmek mecburiyetimde ol
masıdır; kanun bazan yabıancı bir kalııun olabileceği igilbi, baizan hâkimiln kemdi kanunu da 
oılabile'cektir. 

II - Madde gerekçeleri : 
Çocuklara karşı nafaka mükellefiyetinle uygunalcak Kanuna dair Sözleşmeyi oııaykımamı-

zıııi uygun bulunması Kanunumun 'gereikçetsd : 
Kanunun 1 nci maddesi, «Çocuklara kalrşı nafaka mükellefiyetine uygulanacak Kanumıa dair 

Sözleşme1»yi oınıaylamamızın uygun bulunduğunu hükme bağlamaktadır. 
Kamumun 2 nci (maddelsi, yürürlük maddesidir ve kanunun yayınlandığı tarihte yürürlüğe 

gireceğini bellirtlmJekteldir' 
Kanunum 3 ncü ımaıddesıinıde ise, anılan kaman hükümlerini Bakaınlaıt KuınılUnUin yürütece

ği tasrih iolummiaktaidır. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 324) 
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Adalet Komisyonu raporu 

Mület Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/380 
Karar No. : 25 

20 . 2 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bafoaınihğımıea haıziTilıantaaı ve Türkiye Büyülk "MaSlİLet (Meclisinle taırzı Balkanl'ar Kuıruiuın-
c& 25 . 7 . 1Ö70 Itarilhinıde foararibaştırıilanı «Çoeuiklarıa karışı mafaka mükdlelfiyettimie uyiguUaınıaıeak 
Kamumıa "dair Sö'zieşm'emdn .omıayıLaııımiasııııım, uygum bullumıduğu hakkımda Ikamıunı Itasarıısı» (Başkanilığı-
mozioa Kamöf^omumuza itervldii ediıllmiş loüsufp, ülgüi B akanlhik Uemsdi'cilieTii ide ftıaızur Ibuiumiduğu ihlalde 
koıııiisycffiFaîrauaoa tbetftdfc ve ımüzıt&Bre olundu. 

Kamum. foaısarıısı vıe ıgerelkçıesi Eoımıiısyoııuırııusıea uygun ımüıtalâa ödümolş ve yapibam müzakereler 
sonlumda tasanram layneın 'ka'bul «dilimıesi ititifaikaaı ikararûjalştırıllrııiışltır. 

EGarvalesi ıgereğiırııce Dışişleri Koanâsyoaıuınia itevdi edHimıek üzere Yüksek tBaişıkanillğa saygıyla su^ 
mulür. 

ISözeü 
iSdtvıas Afyon Antalya 

T. Koraltan H. Eamamctoğlu H. A. Gülean 
tmızada (bulunamadı 

Adalet İKhmıiısyom.Ui İBaışikanı 
'îstanibul 

1. H. Tekinel 

Kars 
/ . H. Alaca 

Kars 
T. Artaç 

Mardin 
E. K. Aylar 

KırMaröM 
M. Atöagün 

imzada (bulunamadı 

Niğde 
M. Ocakcwğlu 

Kırşehir 
C. Eroğlu 

Mület Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/380 
Karar No. : 22 

Dışişleri Komisyonu raporu 

18 . 5 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Çocuklara karşı nafaka mükellefiyetine uygulanacak Kanuna dair Sözleşmenin onaylanması
nın uygum bulunduğu haikkmdaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temMlpilerinin iştirakiyle Ko
misyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan müzakere neticesinde, gerekçede de belirtilmiş olduğu üzere, çocuk
lara karşı nafaka mükellefiyetine uygulanacak kanuna dair Sözleşmenin onaylanması nraksadı-

M. Meclisi (S. Siayısı : 324) 
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na matuf olarak hazırlanmış bulunan tasarı, prensip itibariyle Komisyonumuzca da yerinde görü
lerek aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu 

Başkanı 
Manisa 

E. Akça 

Bursa 
1. Öktem 

Kastamonu 
0. Deniz 

İmzada bıılunamadı 

Sözcü 
İzmir 

§. Osma 

Bursa 
A. Türkel 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Balıkesir 

A. 1. Kırımlı 

Çankırı 
H. Bağlı 

Konya Konya 
Ö. Ölçmen T. Y. Öztuna 

Trabzon 
M. A. Oksal 

Ankara 
0. Alp 

İstanbul 
N. 1. Tokgöz 

Maraş 
M. N. Çuhadar 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Çocuklara karşı Nafaka mükellefiyetine uygulanacak Kanuna dair Sözleşmenin onaylanmasının 
uygun bulundu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 24 Ekim 1956 tarihinde La Haye'de aktedilen ve 10 Haziran 1970 tarihinde 
imzalanmış bulunan «Çocuklara karşı Nafaka mükellefiyetine uygulanacak Kanuna dair Sözleş
me» nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı V. 
II. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
II. Atabeyli 

25 . 7 . 1970 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
/ / . Mcnteşeoğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
T. Bilgin 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
V. Â. Özkan A. t. Birincioğlu 1. Ertem 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
8. Öztürk 

Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
8. Kılıç 8. O. Avcı N. Cevheri 

İmar ve İskân Bakanı 
/ / . Nakiboğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Orman Bakanı 
/ / . Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
1. Sezğm 

M. Meclisi (S. Sayısı : 324) 
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ÇOCUKLAIRA KARŞI NAFAKA MÜKELLEFİYETİNE UYGULANACAK .KANUNA DAİR 
;SÖZLEŞME 

İşbu sözleşmeyi imza eden devletler : 
Çocuklara karşı nafaka mükellefiyetine uygulanacak kanun hakkında anüşterek hükümler vaz'-

etmek arzusuyla bu mevzuda bir sözleşme akdine karar vermişler ve aşağıdaki hükümler üzerinde 
mutabakata varmışlardır. 

MADDE : 1 

Çocuğun kimden ve ne nisbetle nıatfaka talebedileceği, çocuğun mûtat meskeninin bulundu
ğu yer kanunu tesbit eder. 

Çocuğun mûtat meskeninin değişmesi halinde, bu değişmenin vukuundan itibaren yeni mûtat 
meskenin bulunduğu yer (kanunu tatbik olunacaktır. 

Bahis konusu kanun, nafaka dâvasının kimin tanaıfmdan açılabileceği ve dâva açma süresi 
hususlarını da düzenler. 

«Çocuk» tâbirinden, bu sözleşme mucibince, nesebi sahih, nesebi gayrisahih veya evlât edi
nilmiş, evli olmayan ve 21 yaşını doldurmamış bütün çocuklar anlaşılır. 

MADDE ı.2 

Birinci madde hükümleri dışında, İÂkıd Devletlerden herbiri aşağıdaki hallerde kendi kanu
nunun kabili tatbik -olduğunu ilân edebilir. 

a) Müracaat bu devletin bir merciine yapılmışsa, 
b) Kendisinden nafaka istenen ve çocuk bu Devlet vatandaşı ise, 
c) Kendisinden nafaka istenilen şahsın mûtat meskeni bu Devlette bulunmakta ise, 

MADDE : 3 

Yukardaki hükümlerin aksine olarak, çocuğun mûtat meskeninin bulunduğu mahal kanu
nunun, çocuğa nafaka konusunda her hangi bir hak tauınmaması halinde, müracaat edilen ma
kamın uyuşmazlıkla ilgili millî mevzuatının gösterdiği kanun uygulanır. 

MADDE : 4 

[Bu sözleşme ile uygulanacağı beyan edilen kanun, anoak tatbikatının müracaat edilen makamın 
bağlı bulunduğu devletin kamu düzeni ile açıkça kabili telif olmaması halinde bertaraf edilebilir. 

MADDE : 5 

İşbu sözleşme civar hısımları arasındaki nafaka ile ilgili münıasebetlere uygulanmaz. 
Bu sözleşme, sadece nafaka mükellefiyetleri ile ilgili kanun ihtilâflarını halleder. İşbu sözleş

menin taıtbilkatı sonucu alınmış olan kararlar, nesebe ve alacaklı ile borçlu arasındaki ailevi mü
nasebetlere mütaallik olmayacaktır. 

MADDE : 6 

İşbu sözleşme sadece, birinci maddede zikredilen kanunun, lÂkıd Taraflardan birinin kanunu 
olması hallerinde uygulanır. 

MADDE : 7 

İşbu sözleşme La Hey Devletler Hususi Hukuku Konferansının 8 nci oturumunda temsil edilen 
ülkelerin imzasına açıktır. 
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ıSözleşme tasdik edilecek ve tasdik belgeleri Holânda Dışişleri Bakanlığına tevdi oluna
caktır. 

ITevdi olunan her tasdik belgesi için bir zabıt tanzim edilecek ve bu zaptın tasdikli bir örneği 
diplomatik bir yolla sözleşmeyi imzalıyan devletlere gönderilecektir. 

İşbu sözleşme, 7 nei maddenin 2 nei fıkrasında öngörülen, 4 neü tasdik belgesinin tevdiini 
tj&kibeden 60 ncı gün yürürlüğe girecektir. 

Bilâhara tasdik eden her devlet için sözleşme, tasdik 'belgesinin tevdi tarihini takibeden 60 ncı 
gün yürürlüğe girecektir. 

MADDE : 8 

İşbu sözleşme »Âkıd Devletlerin anavatan topraklarına ^bihakkın uygulanır. 
(Bir lâ-kıd (Devlet, bu sözleşmenin diğer bütün denizaşırı topraklarında' veya milletlerarası 

kendisi tarafından tedvir edilen diğer mümasil denizaşırı topraklarda da yürürlüğe girmesini ar
zu ederse, bu husustaki niyetini bir belge ile Holanda ıDışişleri Bakanlığına tebliğ edecektir. Mez
kûr bakanlık da, her iÂkıd Devlete diplomatik yolla bu tebligatın tasdikli bir örneğini gönde
recektir. 

(Sözleşme, 0 ay içinde bu tebliğe itiraz etmemiş olan devletler, Milletlerarası münasebetleri ba
his konusu devlet tarafından tedvir olunup kendileri için tebligat yapılmış olan denizaşırı toprak 
veya toprak için yürürlüğe girecektir. 

MADDE i 9 

Konferansın 8 neti oturumunda temjslil edilmemiş olan bu devlet, Holânda Hükümeti tarafından 
katılmaya dair bildirinin yapıldığı tarihten itibaren 6 aylık bir müddet için sözleşmeyi tasdik et
miş olan bir veya daha fazla devlet itiraz etmedikçe işbu sözleşmeye (katılabilir. Katılma 7 nei 
maddenin 2 nei bendinde öngörülen usule tevfikan tahakkuk eder. 

MADDE : 10 

Her iÂkıd (Devlet işbu sözleşmeyi imzalar, tasdik eder veya ona katılırken bunu evlât edinilen 
çocuklara uygulanmama hakkını mahfuz tutabilir. 

'MADDE i 11 

İşbu sözleşme, sözleşmenin 8 nei maddesinin 1 nei bendinde belirtilen tarihten itibaren 5 yıl 
müddetle muteber olacaktır. 

Bu müddet, anlaşmjayı sonradan tasdik eden veya katılan ülkeler için de aynı tarihten itiba
ren işlıyecektir. 

Feshi ihbar edilmedikçe sözleşme kendiliğinden 5 yılda bir yenilenecelktir. 
Fesih, müddetin bitiminden en aşağı altı ay evvel Holânda Dışişleri Bakanlığına ihbar edi

lecek ve bakanlık dıa keyfiyetten diğer bütün Akıd Devletlere bilgi verecektir. 
Feshi ihbar, denizaşırı topraklara veya 9 ncu maddenin 2 nei bendi uyarınca yapılan tebliğde 

belirtilen bâzı denizaşırı topraklara inhisar edebilir. 
Feshi ihbıar, ancak onu tebliğ eden devlete karşı hüküm ifade edecektir. Sözleşme diğer Âkrd 

Devletler için yürürlükte kalacaktır. 
'Bunu teyiden aşağıda imzaları mevcudolup bu, hususta kendilerine mahsus salâhiyet verilmiş 

kimseler işbu sözleşmeyi imzalamışlardır. 
La Heye'de, 24 Ekim 1956 da, Holânda Hükümeti arşivine tevdi edilmek üzere tek nüsha ola

rak tanzim edilmiş olup, tasdikli bir örneği diplomatik yolla La Heye Devletler Hususi Hukuku 
Konferansının 8 nei oturumunda temsil edilmiş olan devletlerin her birine olduğu gibi sonradan 
katılan devletlere de gönderilecektir. 
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Dönem : 8 
Toptata :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Bâzı ölümlerin tesbitine ait sözleşmenin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları rapor

ları (1/379) 

T. C. 
Başbakanlık 31 . 7 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 -1078/5621 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 

25 . 7 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Bâzı ölümlerin tespitine ait Sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ve ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

1953 yılından beri resmen üyesi bulunduğumuz Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu yıllık 
çalışmaları arasında kuruluşunun amacına uygun olarak seri halinde anlaşmalar yapmak suretiyle 
diğer üyelerden Federal Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Yunanistan, italya, Lüksem-
burg, Holanda ve isviçre Konfederasyonu ile birlikte kişi halleri mevzuatında mümkün olduğu 
kadar birleştirme sağlamak, kanunlarındaki boşlukları doldurmak vatandaşlarının diğer üye dev
letler ülkelerinde bulundukları sırada kişi halleri işlemlerinde kolaylık göstermek maksadiyle za
man zaman bâzı sözleşmeler hazırlanmış ve bu alanda faaliyetine devam etmekte bulunmuştur. 

Bunlardan : 
1. Yabancı memleketlerde kullanılmak üzere verilecek, şahsi haller kayıt suretleri hakkındaki 

Sözleşme 2 Nisan 1958 tarih ve 7111 sayılı, 
2. Ad ve soyadlarmm değişikliğine ilişkin Sözleşme 6 Temmuz 1962 tarih ve 62 sayılı, 
3. Kişi halleri konusunda Milletlerarası malûmat teatisi hakkındaki Sözleşme 6 Temmuz 1962 

tarih ve 63 sayılı, 
4. Kişi halleri ile ilgili belge örneklerinin parasız verilmesi ve tasdikten muaf tutulması hak

kındaki Sözleşme 11 Aralık 1962 tarih ve 130 sayılı, 
5. Evlilik dışı çocukların tanınmalarını kabule yetkili makamların yetkilerinin genişletilmesi 

hakkındaki Sözleşme 30 . 4 . 1964 tarih ve 461 sayılı, 
6. Sahih nesepli olmıyan çocukların ana bakımından nesebinin tesisine ait Sözleşme 8.4.1965 

tarih ve 578 sayılı, 
7. Yabancı memleketlerde yapılan evlenme merasiminin kolaylaştırılması hakkındaki Sözleş

me 28 . 6 . 1967 tarih ve 888 sayılı, 
8. Vatandaşlığın kazanılması konusunda karşılıklı bilgi verilmesi hakkındaki Sözleşme 

11 . 4 . 1968 tarih ve 1043 sayılı, 
9. Kişi hallerinin düzeltilmesi kararlariyle ilgili Sözleşme 8 . 12 . 1966 tarih ve 807 sayılı, 
Kanunlarla onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir. 
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10. Bâzı ölümlerin tesbitine ait işbu Sözleşme de 14 Eylül 1966 da Atina'da imzalanmış bu
lunduğundan onaylanmasına izin verilmesi için işbu kanun tasarısı hazırlanmıştır. 10 maddeden 
ibaret olan bu Sözleşmenin 1 nci maddesiyle ölümüne muhakkak nazariyle bakılan ahval içinde 
kaybolmuş ve cesedi bulunamamış bir şahsın bâzı şartlarla ölümünü beyan ve ilâna yetkili adlî 
veya idari makamı göstermektedir. 

2 nci maddesiyle Âkıd Devletler ülkesi dışında ölmüş bir şahsın ölüm belgesi düzenlenmemiş-
se yetkili bir makamca tesbit ettirilmesini, 

3 ncü maddesi 1 ve 2 nci maddelerin öngördüğü kararın ne şekilde verileceğini ve ölüm tarihi 
kesin olarak belli değilse nasıl tesbit olunacağını 4 ncü maddesi 1 ve 2 nci maddelere göre verilen 
kararların hüküm fıkrasının verildiği memleket kişi halleri siciline kaydedileceği ve bunun Âkıd 
Devletler ölüm sicili yerine geçeceğini, 

5 nci maddesi bu Sözleşmenin, ölüm tesbitini daha kolay sağlıyan devletlerin bu hükümleri uy
gulamasına engel teşkil etmiyeceğini belirtmekte diğer maddeleri (6, 7, 8, 9, 10) onaylama yürür
lük, fesih gibi usule ilişkin tip hükümleri kapsamaktadır. 

Memleketimiz ve yurt dışında fazlaca bulunan vatandaşlarımız için faydalı olacağı düşüncesiyle 
bu Sözleşme imzalanmıştır. 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 

Esas No: 1/379 
Karar No: 27 

Adalet Komisyonu Raporu 

20.2.1971 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 25 . 7 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Bâzı ölümlerin tesbitine »ait Sözleşmenin 'onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilmiş olup, 
ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır bulunduğu halde Komisyonumuzca tetkik ve müzakere olun
du. 

Kanun tasarısı ve gerekçesi Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve yapılan müzakereler 
sonunda tasarının aynen kabul edilmesi ittifakan kararlaştırılmıştır. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygiyle su
nulur4. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
İstanbul 

/ . Hakkı Tekinel 

Sözcü 
Sivas 

Tevfik Koraltan 
Afyon Karahisar 

Hamdi Hamamcıoğlu 
Antalya 

H. Ali GKilcasn 
Inıza'da ibuluraamadı 

Kaniş 
1. Hakkı Alaca 

Kars 
Turgut Artaç 

KırkDareli 
Mehmet Atagün 

İmzada buluramadı 

Kırşehir 
Cevat Eroğlu 

Mardin 
E. Kemal Aybar 

Niğde 
Mevlüt Ocakcıoğlu 
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. Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No: 1/379 
Karar No: 21 

Dışişleri Komisyonu Raporu. 

18. 5 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Bâzı ölümlerin tesbitiıne ait Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan kanun 
tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede de belirtilmiş olduğu veçhile, bâzı ölüm
lerin tesbitine aidoian Sözleşmenin onaylanması hakkında hazırlanmış bulunan tasarı, prensip İti
bariyle Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunarak aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 

Mıanisa İzmir Baüükesitr 
Ertuğrul Akça Sinasi Osma Ahmet İhsan Kırımlı 

Buröa 
İbrahim Öktem 

'Bursa 
Ahimöt Türkel 

İmzadla Wnnıamıa)dı 

'Çankırı 
Hazım Dağlı 

Ankara 
Orhan Alp 

İstanbul 
Naime İkbal Tokgöz 

Kastamonu 
Otfban Deniz 

İmzaâa bulunamadı 

Konya 
Özer ölçmen 

Konya 
Tahsin Yılmaz Öztuna 

Manas 
M. Nejat Çuhadar 

Trabzon 
Mehmet Ali Oksal 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bâzı ölümlerin tesbitine ait Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasansı 

MADDE 1. — 14 Eylül 1966 tarihinde Atina'da imzalanan «Bâzı ölümlerin tesbitine ait Sözleş
me» nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. i 

25 . 7 . 1970 

Başbakan 
S. Demirel 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Devlet Bakanı V. 
H. Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O Oğuz 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
V. Â. Özkan A. 1. Birincioğlu 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
T. Oülez 

Tarım Bakanı 
/ . Ertem 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Dışişleri Bakanı V. 
T. Bilgin 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
8. Öztürk 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
S. O. Avcı N. Cevheri 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/ . Sezgin 
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No : 10 

BÂZI ÖLÜMLERİN TESBÎTİNE AİT SÖZLEŞME 

Milletlerararası Kişi Halleri Komisyonu Üyesi Federal Almıanya Cumhuriyeti, Avusturya Cum
huriyeti, Belçika Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Krallığı, İtalya Cumhuriyeti, Lüksen-
burg Büyük Dukalığı, Holanda Krallığı, İsviçre Konfederasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti bâzı 
ölümlerin tesbitini mümkün kılmayı arzuladıklarından aşağıdaki hükümlerde anlaşmışlardır. 

MADDE : 1 

Kaybolmuş bir şahsın cesedi bulunamadığı fakat halin icaplarına göre ölümüne muhakkak na
zariyle bakılabildiği takdirde, bu hususta yetkili adlî veya idari makam bu ölümü beyan ve ilân 
etmeye de yetkilidir. 

Yeter ki : 
— Bu kayıp, bu makamın mensubolduğu Devlet ülkesinde veya bu Devlette kayıtlı bir geminin 

veya hava gemisinin seferi esnasında vukubulsun. 
— Kaybolan şahıs bu Devletin vatandaşı olsun veyahut ikametgâh veya. meskeni adı geçen Dev

letin ülkesinde bulunsun. 

MADDE:2 

- Âkıd Devletlerin ülkesi dışında vukubulmuş muhakkak ölüm halinde, hiçbir belge düzenlenme
miş veya elde edilememişse, bu hususta yetkili adlî veya idari makam bu ölümü beyan ve ilân etme
ye de yetkilidir. 

Yeter ki : 
— Ölüm bu makamın mensubolduğu Devlette kayıtlı gemi veya hava gemisinin seferi esnasın

da vukubulmuş olsun. 
— Ölen Mşi bu Devletin vatandaşı olsun veyahut ikametgâh veya meskeni »adı geçen Devletin 

ülkesinde bulunsun. 

MADDE:3 

1 ve 2 nci maddelerde öngörülen kararlar yetkili] bir makamın veya her ilgili tarafın müracaatı 
üzerine verilir. Ölüm tarihinin kesin olarak bilinmemesi halinde, bunun bu ölümün vukubulduğu 
andaki olaylara ilişkin bütün deliller ve işaretler göz önünde tutularak tesbit edilmesi' gerekir. 

MADDE : 4 

1 ve 2 nci maddelerde öngörülen kararların hüküm fıkrası verildiği Devletin 'kişi halleri sicille
rine kaydolunur. 

Bu tescil Âkıd Devletlerde kendiliğinden ölüm sicilli hükmü taşır. 

MADDE:5 

Bu Sözleşme, ölümün tesbitini daha ziyade kolaylaştıran hükümlerin uygulanmasına engel teş
kil etmez. 

MADDE : 6 

Âkıd Devletler, bu Sözleşmenin kendi ülkelerinde uygulanmasını mümkün kılmak için Anayasa
larının yükümlü tuttuğu usulferin yerine getirildiğini İsviçre Federal Hükümetine tebliğ edecek
lerdir. 
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İsviçre Federal Hükümeti yukardaki fıkra uyarınca yapılacak her tebliğden Âkıd Devletlerle 
Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir. 

MADDE : 7 

Bu Sözleşme ikinci tebliğin tevdi tarihini kovahyan 30 ncu günden başlıyarak yürürlüğe girecek 
ve bu tarihten itibaren bu formaliteyi yerine getiren ilki Devlet arasında sonuç doğuracaktır. 

Bundan evvelki maddede öngörülen formaliteyi sonradan yerine getiren her imzacı Devlet için 
bu Sözleşme, tebliğin tevdi tarihini kovahyan 30 ncu günden başlıyarak sonuç doğuracaktır. 

MADDE : 8 

Bu Sözleşme her Âkıd Devletin, anavatan ülkesinin bütününde kendiliğinden uygulanır. Her 
Âkıd Devlet 6 ncı maddede öngörülen imzia ve tebliğ sırasında ve katılmada veya sonradan bu 
Sözleşme hükümlerinin milletlerarası sorumluluğunu yüklendiği ülkeler ve devletlerle anavatan 
dışı ülkelerinden birisi veya ibirkıaçımıda uygulanacağını İsviçre Federal Hlülkümetdüie gönderilecek 
bir ıtelbıliğle Ibeyatn edebilir. 

İsviçre Federal Hüıkünuetâ (her Âkıd Devletle Milletlerarası Kişi Halleri Koımisyomıu Genel Sek
reterini ibu son tebliğden Ibalberdar 'edecektir. 

IBu Sözleşme hükümleri «ajdı geçen tebliğin İsviçre Federal Hükümetince lalmidlğı tarihi kova-
lıyan 60 ncı gün,, tebliğde -gösterilen ülke veya ülkelerde uygulanacaktır. 

Bu maddenin ikinci fıkrası hükmü uyanınca Ibeyanda Ibulunan her devlet daha ısonra her hangi 
bir <anda, İsviçre Federal Hükümetine göndereceği Ibir tebliğle İbu Söızıleşmenin Ibeyanıda gösterilen. 
devlet veya ülkelerim bir veya hirikaçınıda uygulanmıasına son verildiğini 'büdirelbilir. 

İsviçre Federal Hükümeti Âkıd Devletlerden her Ibirini ve Milletlerarası Kişi Halleri Komisyo
nu Genel Sekreterini İbu yeni tebliğden haberdar edecektir. 

ıSözleşmıenıin uygulanması .adı (geçen tebliğin İsviçre Federal Hükümetince lalınımasını kovahyan 
•60 ncı gün, gösterilen ülkelerde son bulacaktır. 

MADDE : 9 

MiÜiletıleranası Kişi Halleri Komisyonuna veya Avrupa Konsıeyine tüye her devlet İbu iSözleşmeyö 
katılabilir. 

Katılmıak isltiyen dievlât (bu miyieltini, İsviçre Federal Hükümetine tevdi 'edilecek (bir Ibelge ile teb
liğ eder. 

İsviçre Federal Hükümeti her katılıma «belgesiniden Âkıd Devletlertden her hirini ve Mületler-
ıarası Kişi Halileri Kamiısyonnı Genel 'Sekreterini haberdar edecektir. Katılan devlet için, sözleşme, 
katılma belgesinin tevdi tarihini Ikovalıyan 30 n cu gün yürürlüğe girer. Katılma belgesinin veril-
ımesi »ancak İbu Sözleşmenin yürürlüğe girımesind en sanıra mıümkün lolalbidir. 

MADDE : 10 

Bu Sözleşme süre tahdidi' olmaksuzıın yürürlükte kalacaktır. Bunumla (beraber Âkıd Devletlerden 
her biri, İsviçre Federal Hükümetine göndereceği yazılı hir tebliğ ile her zaman fesih iftiharında 
bulunabilecek ve adı geçen Hükümet diğer Âkıd Devletlerle Milletlerarası Kişi Halleri Komisyonu 
Genel Sekreterini keyfiyetten haberdar edecektir. 

Bu fesih ihbarı hakiki, 6 ncı maddede öngörülen telbliğ veya katılma tarihinden (başlıyarak beş 
yıllık bir süre geçmeden kullanılamaz. 

Feshin ihbarı, İsviçre Federal Hükümetinin bu ımaddeniin Ibirinei fıkrasında Önlgörülem îtebilği 
alacağı tarihten ('6) ay geçtikten ısonra hüküm ifade edecektir. 

Usulüne uygun alarak yetkftendiriimiş olan ve iaşağıda imzalan Ibuluınan temsilciler fou Sözleişı-
ımıeyi imzalamışlardır. 

M. Meclisi (S. Saynsı : 32&) 



Atina'da 14 Eylül 1906 tardlhiMİe İsviçre Fedıe nal Hükümeti 'arşivlerine tevdi oluınmıaik üzere tek 
bir nüsha halinde düzenlenmiş bu sözleşmenin aslıma uygunluğu onaylanmış bir kopyası diploma
tik yolla her Âkıd Dıevlete ve MiMietlıerarası Kişi HaEeri Koımisyonu öeneA Sekreterine sunulacak
tır. 

İmiza 'ödem Devletler : 
—• Fransa Cumihuıriyeti 

adına 
imza 

— Yunanistan Krallığı 
adıma 
imza 

— Holânda Krallığı 
adıma 
imza 

— İsviçre Federal Konseyi 
adıma 
imza 

— Türkiye Cuımihuırdiyetti 
adına 
imza 

M. Meclisi (S. Sayım : 325) 





j^ı Dönem, : 3 
Toplantı - 2 M 1 L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 326 
Türkiye ile İngiltere arasındaki 28 Kasım 1931 tarihli Adlî Yardım
laşma Sözleşmesinin Swaziland KıraUıgma teşmiline dair (4 Eylül 

R$ V 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli notaların teatisi ile yapılan Andlaşmanm 
*" onaylanmasmm^uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı ve Adalet ve 
^ ^ ^ ^ ^ " i İ S d ş l e r i ^ k o m i s y o n l a r ı raporları (1 /433) 

T. c; . 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1158/1485 

5.2. 1.971 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
4 . 2 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye ile İngiltere arasındaki 28 Kasım 1931 tarihli Adlî 
Yardımlaşnra Sözleşmesinin Swaziland Kırallığına teşmiline dair (4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971) 
tarihli Notaların teatisi ile yapılan Andlaşmanm onaylanmasının uygrm bulunduğuna dair kanun 
tasarısı» ile gerekçesi ve ilişikleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

^ Başbakan 

GEREKÇE 

Svvaziland Kırallığı Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığına müracaatla 28 Kasını 1931 tali
hinde İngiltere dle. Türkiye arasında aktedilip bağımsızlığım kazandığı 6 Eylül 1968 tarihine ka
dar Swaziland'a da tatbik edilmekte olan «Hukukî ve Ticari konularda Adlî Müzaharet Andlaşma-
smın> adı geçen Kırallığa. teşmiline dair bir Andlaşma aktedilmesini teklif etmiştir. 

Bağımsızlıklarını yeni kazanan Afrika Devletleriyle münasebetlerimizin her konuda geliştiril
mesi memleketimizin menfaatleri bakımından gerekli olduğu cihetle söz konusu teklif tarafımızdan 
uygun karşılanmıştır. 

Tasarının birinci maddesi ile Andlaşmanm onaylanmasının uygun bulunması sağlanmış, ikinci 
maddesi ile yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi ve üçüncü maddesi ile de yürütülmesi 
öngörülmüştür. 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/433 
Karar No. : 28 

Adalet Komisyonu raporu 

20 . 2 , 1971 

Yüksek Başkanlığa 
©ifcSgiteTİ ©alkamlığınloa Ihazırianiani ve Türkiye Büyük iMüİJİeıt Meclisime a'flzı Bakanİar Kurulunca 

4 . 2 . 1OT1 tarihinlde kararlaştırılan «Türkiye ile itagiilitere arasmdiakl 38 Kasım :190li .tarihli Adlî 
Yıardi'miLaşm-a Sözleşmesinin ÎSwaziknd' Kurallığm a teşmiline dair (4 Eyüîüü. l$7ü fve &9 Ocak 1'97İ1) 
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tariMa (notaların ıteatissi iüıe yapılan Andlaşmıanıtnı onaylanmjasınıın uygun (bulunduğuna Kta&r kanun 
tasarısı» Ba^kanlığıntoca Komisyonumuza tevdi edilmiş olup, ilgili Bakanlık temsBciieri 'de hazır 
(bulunduğu (halde Koînisyonîuımuzoa tetiklik ve müzakere olundu. 

Kanun tasarısı ve gerekçesi Koanâsyonumuzm uygun ımültalâa edilmiş »ve yapılan ımüzakereler 
sonunda tasanınım, aynen fealbul edilmesi ffititiifaken feaTaflla^tıolmııştıtr. 

Havalesi 'gereğince Dışişleri Komisyonuna tev di 'ddiüimıek üzene Yüksek Başkanlığa saygıyla sul-
nulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
IstaoıSbul 

î. H. Tekimi 

Kars 
1. H. Alaca 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/433 
Karar No. : 24 

ISözcü 
iSdtva® 

T. Koraltan 

Kars 
T. Ariaç 

Mardin 
.E. K. Aybar 

Dışişleri 

Afyon 
H. Hamamcıoğhı 

Kırklareli 
M. AAagün 

îmızada bulunamadı 

Niğde 
M. Ocakçıoğlu 

Komisyonu raporu 

Antalya 
H. A. <3ülean 

İmzada (bulunamadı 

Kırşehir 
C. Eroğlu 

18 . 5 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye ile İngiltere arasındaki 28 Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin 
Swaziland Kırallığma teşmiline dair (4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli notaların teatisi ile 
yapılan Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakan
lık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede de sarahaten ifade olunduğu üzere, 
28 Kasım 1931 tarihinde Hükümetimizle İngiltere arasında akdedilmiş bulunan, hukukî ve ticari 
konularda Adlî Müzaharet Andlaşmasmın, 6 Eylül 1968 tarihinde bağımsızlığını kazanan Swazi-
land'a teşmiline dai* olan Andlaşmanın onaylanmasını derpiş eden tasarı, Komisyonumuzca da 
yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı 
Manisa 
E. Akça 

Bursa 
t. Öktem 

Kastamonu 
0. Deniz 

İmzada bulunamadı 

Sözcü Kâtip 
İzmir Balıkesir 

Ş. Osma A. t. K\r\ml% 

Bursa Çankırı 
A. Türkel H. Dağlı 

İmzada bulunamadı 

Konya 
Ö. Ölçmen Konya 

T. Y. Öztuna 

Trabzon 
M. A. Oksal 

. Ankara 
0. Alp 

İstanbul 
N. t. Tokgöz 

' Maraş 
M. 'N. Çuhadar 

;M. MecUişil. (S. .Sayısı : m) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ ' 

Türkiye ile İngiltere arasındaki 28 Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Swaziland 
Kırallığına teşmiline dair (4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971) tarihli Notaların teatisi ile yapılan 

Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile İngiltere arasında 28 Kasım 1931 tarihli Adlî Yardımlaşma Sözleşme
sinin Swaziland Kırallığına teşmiline dair 4 Eylül 1970 ve 29 Ocak 1971 tarihli Notaların teatisi 
ile yapılan Andlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. —• Bu kanun yayıma tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

4 . 2 . 1971 

Başbakan 
8. Demirel 

Adalet Bakanı 
7^Z. önder 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Çalışma Bakanı 
S. öztürk 

İmar ve İskân Bakam 
H. Nahİboglu 

Devlet Bakanı 
H. Dinçer 

-'Millî Savunana Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim ©akanı 
O. Oğuz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. t. Birincioğlu 

Sanayi Bakanı 
S. Etltç 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanh 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gulez 

Tarım Bakanı 
t Ertem 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Dışişleri Bakanı 
t. 8. Çağlayangü 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Ulaştırma Bakanı 
O. Tuğrul 

En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Menteşe N. Cevheri 

Onman Bakanı 
E. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
J. Sezgin 

M. Meclisi (S. Sayisı : 326) 
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T. O. 
Dilişleri (Bakanlığı 

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Swazilând Kırallığı Dışişleri Bakanlığına saygılarını 
sunar ve metni aşağıda mâruz 4 Eylül 1970 tarih ve 1 numaralı notalarını .almış, olduğumu bildir
mekle şeref kazanır: 

«)Swazîilânld Kıra'llığı Dışişleri Bakanlığı Türkiye Dışişleri Bakanlığına saygılarını sunar ve 
28 Kiasım 1931 tarihinde Birleşik Kjrallık ve Türkiye /arasında Ankara'da imzalanmış olup bağım
sızlığını kazandığı 6 Eylül 1968 tarihine kadar Swazılând KıraHığına da tatbik edilmekte olan 
hukukî ve ticari konularda Adlî Müzaharet Andlaşmasıma atıfta bulunmakla şeref kazanır. 

ıSwazıland Kırallığı Hükümeti söz konusu Andlaşmıayı tetkik edip nazarı dikkatle alarak, And-
laşmanın hak, mükellefiyet ve mesuliyetlerini ve Türkiye ile Swazıland Kırallığı anasında bağla
yıcı olmasını kabul etmeye karar vermiştir. 

Andlaşmıanm, Swazılând Kırallığı bakımından, «Hegistraof the Hügh Oourt» ibaresinin «Senior 
Master of the Supreme Court of Judicature» yerine sonraki ibarenin Andl'aşmada gotiği yerler
de ikâmesi suretiyle tadili gerekmektedir. 

Bıakanlik, bu notanın ve Türk Hükümetinin mutabakatını bildiren cevabın bu konuda iki Hü-
kümıOt arasında bir anlaşma teşkil etmesini teklif eder.» 

Dışişleri Bakanlığı Swazılând Kırallığı Dışişleri Bakanlığınla Türk Hükümetinin yukardaki 
notanın muhtevası ile tam olarak mutabık olduğunu bildirmekle şeref kazanır ve Swazilând Kı
rallığı Dışişleri Bakanlığına bilvesile en üstün saygılarını teyideder. 

Ankara 29 Ocak 1971 
Swaziland Kırallığı 
Dışişleri Bakanlığı 
MBABANE 

Swaziland Kırallığı 
Dışişleri B&kanlığı 

Nota No. : 1 

tSwazilând Kırallığı Dışişleri Bakanlığı Türkiye Dışişleri Bakanlığınla saygılarım sunar ve 28 
Kasım 1931 tarihinde Birleşik Kırallık ve Türkiye arasında Ankara imzalanımış olup bağımsızlığını 
kazandığı 6 Eylül 1968 tarihine kadar Swazılând Kırallığına da tatbik edilmekte olan hukukî ve 
ticari konularda Adlî Müzaharet Andlaşmasına atıfta bulunmakla şeref kazanır. 

ıSwzılând Kırallığı Hükümeti söz konusu Andlaşmayı tetkik edip nazarı dikkate alarak, And-
laşmanm, hak, mükellefiyet ve mesuliyetlerini ve Türkiye ile Swazılând Kırallığı arasında bağ
layıcı olmasını kabul etmeye karar vermiştir. 

Andlaşmanın, Swazilând Kırallığı bakımından, «Registrar of the High Oourt» ibaresinin «Senior 
Master of the Supreme Oourt of judicature»» yerine sonraki ibarenin Andlaşnmda geçtiği yerler
de ikâmesi suretiyle tadili gerekmektedir. 

Bakanlık, bu notanın ve Türk Hükümetinin mutabakatını bildiren cevabın bu konuda iki Hü
kümet arasında bir anlaşana teşkil etmesini teklif eder. 

lSwazılând Kırallığı Dışişleri Bakanlığı bilvesile Türkiye Dışişleri Bakanlığına en üstün say
gılarını teyideder. 

MBABANE 
4 Eylül 1970 

M. Meclisi' (Ş, Sayfcı : 326) 





Dönem : 3 
jopiantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Hukukî veya Ticari mevzularda adlî ve mahkeme dışı evrakın ya
bancı memleketlerde tebliğine dair sözleşmenin onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında Kanun tasarısı ve Adalet ve Dı§i|îef i Komis

yonları raporları ( İ / 3 8 3 ) 

T. C. 
Başbakanlık 5.8. 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1077/5746 

(MİLLET MEGLtSÎ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Batka&lar Kurulun
ca 25 . 7 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Hukukî veya ticari mevzularda adlî ve mahkeme dışı 
evrakın yabancı memleketlerde tebliğine dair sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Lâ Haye'de (Milletlerarası Hususi Hukuk Konferansı tarafından 15 Kasım, 1965 tarihinde ha
zırlanan «Hukukî veya ticari mevzularda adlî ve mahkeme dışı evrakın yabancı memleketlerde 
tebliğine dair sözleşme» memleketimiz tarafından 11 Haziran 1968 de imaa edilmiştir. 

iSözleşmenin amacı başlangıç kısmında ifade edildiği üzere hukukî veya ticari mevzülardaki 
adlî ve mahkeme dışı evrakın yabancı memleketlerdeki muhataplarına tebliğini saglıyacak uy
gun usuller tesis etmektir. ıSözleşme, bu suretle Âkit Devletler arasında adlî yaMımlaşmayi usul
lerin basitleştirilmesi sebebiyle süratlendirecek ve artıracaktır. 

ISözleşme, bir başlangıçla üç bölümden meydana gelmektedir. (Bıaışlangıç kısmında sözleşmenin 
amacı açıklanmaktadır. 

(Sözleşmenin 2 ilâ 16 neı maddelerini kapsıyan birinci bölüm adlî evrakın yabaiıcı memleket
lerde tebliği usullerini düzenlemektedir. Bu bölümde adlî evrakı tebliğ edecek makteanlar 
ihdas edilmekte ve yazışmaları basitleştirilmektedir. 

Bir maddeden meydana gelen ikinci bölüm,, aynı düzenleme ve basitleştirmeyi m,ahkemeden 
çıkmıyan diğer evraka dıa teşmil etmektedir. 

18 ilâ 31 nci maddelerden meydana gelen üçüncü bölüm merkezi makamların tesbitini, Söz
leşmenin diğer ilgili sözleşmeler ile münasebetini, sözleşmenin imza, onaylanma ve yürürlüğe gir
mesini düzenliyen hükümleri ihtiva etmektedir. 

Yabancı memleketlerle münasebetleri ve buralarda oturan vatandaşlarının sayısı artan Türki
ye'nin sözleşmeyi onaylaması bahis konusu evrakın tebliğini basitleştirecek ve süratlendirecektir. 

327 
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Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/383 
Karar No. : 26 

20 . 2 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri [Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük (Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 25 . 7 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Hukukî veya ticari mevzularda adlî ve mahkeme dışı 
evrakın yabancı memleketlerde tebliğine dair sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında Ikamun tasarısı» Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilmiş olup, ilgili bakanlık temsil
cileri de hazır bulunduğu halde Komisyonumuzca tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun tasarısı ve gerekçesi Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve yapılan müzakereler 
sonunda tasarının aynen kabul edilmesi ittifaken kararlaştırılmıştır. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek (Başkanlığa saygı ile su
nulur. 

Adalet Komisyonu 
Başkanı (Sözcü 
İstanbul [Sivas Afyon Antalya 

/ . II. Tekinel T. Koraltan II. Hamamcıoğlu H. A. Gülean 
İmzada bulunamadı. 

Kars 
/ . / / . Alaca 

Kars 
T. Artaç 

Mardin 
E. K. Aylar 

Kırklareli 
M. Atagün 

İmzada bulunamadı. 

Kırşehir 
1(7. Eroğlu 

M. Ocakçıoğlu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/383 
Karar No. : 23 

Dışişleri Komisyonu raporu 

18 . 5 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Hukukî veiya ticari mevzularda ıaıdlî ve ımaibke me dıışı evrakın yabamcı ımemlıefceitferde tıebliğin'e 
dair 'Sözleşmenin oniaylanmıasmın uygun (buılumdu ğu (hakkındaki kamun tasarısı, illgili Biakanlılk #eim-
sillcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerimde -cereyan eden ımüzakeıreıler ne tioeısindie, gerekçede de belirtilmiş olduğu veçhile, 
hukukî veya ticari mevzularda adlî ve mahkeme dışı 'evrakım yalbamcı ımiömilekeitlerde tebliğine 
dair olan 'Sıözleşmeniru, Alkıd Deivleltıler aırasımdaki adlî yardımlaşmaya dair usulilıeırin fcıaısiıtıleştiril-

M. Meclisi (S. Sayısı : '327) 



- 3 -

mesiind tömin maksadınla matuf olanak yapılan Sözleşmenin onJaytamıaisı ilgimi ünaızirlianimiş takınan 
tasarı, Kamlisyonuımuızcıa ıdla uygum ımptalıâa oluma rıak aynen kalbaul ledlmiıştk. 

Genel Kurulla ıarz edilmek iülzere Yüksek Btaşkamılığa sunulur. 
Dıişoışıleri Komisyonui 

[Bakkamı ISö^öü. Kâtip 
Maınisa lamir 'Balıkesir Ankana 
E. Akça §. Osma A. î. Kırımlı O. Alp 

Bursa 
1. Öktem 

Easıtamonu1 

0. Deniz 
Imızada bulunamadı 

Bursa 
A. Tüıkel 

Imzıada bulunamadı 
Konya 

ö. Ölçmen 

Çankırı 
H. Dağlı 

Konya 
T. Y. öztuna 

Trafodan 
M. A. Oksal 

İstanbul 
İV. /. Tokgöz 

Maraş 
M. N. Çuhadar 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hukukî veya Ticari mevzularda Adlî ve Mahkeme dışı evrakın yabancı memleketlerde tebliğine 
dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Lâ Haye'de 15 Kasım 1965 tarihinde imzalanan «Hukukî veya Ticari mevzular
da Adlî ve Mahkeme dışı evrakın yabancı memleketlerde tebliğine dair Sözleşme» nin onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
8. Bemirel 

Devlet Bakanı V. 
II. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

25 . 7 . 1970 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
T. Bilgin 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Sağ. ve Sos, Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
V. Â. Özkan A. t. Birincioğlu î. Ertem 

Ulaştırma Bakanı 
N. Mewte§e 

Çalışma Bakanı 
8. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Cevheri 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakib oğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Orman Bakanı 
/ / . Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/ . Sezgin 
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HUKUKÎ "VEYA TİOARİ MEVZULARDA ADLÎ YE MAHKEME DIŞI GAYRİ ADLÎ YABANCI 
MEMLEKETLERDE TEBLİĞİNE DAİR SÖZLEŞME 

İşlbaı sözleşmeyi imza eden devletler, 
Adlî vıe anahkeme dışı evrakım, yabancı nıcmleketileıide, (gönderilen 'adrese, matlup zamanda 

telbliğtinii ısa.ğlaımjalk amıacliyle ımiüınasâp usuller ihdas lötmeık, ibu maksada hlizimet aımaeiyle usûlleri 
birleştaınenelk ve 'kolaylaştırarak karşılılMı adlî yardımlaşm'alarını ıgıeiiştinmıeik lisitedlilklıeninjdeîn, 
bir sıözleşııne 'akdine karar verlmjişlea* ve aşağıdaki 'hususlarda ımutaıbakata varmışlardır. 

MADDE : ,1. 

IBU Isüzleşıme hukukî ve ticari mevzularda yabancı memleketlerde (tebliği için gönderilecek 
adlî ve mahkeme dışı adlî 'evraka her hailde tatbıik ledilecetktir. 

Kjeınidisiine telbliğ edilen şahsın adresinin bilinmediği hallerde !bu sözleşme 'kabili tatbik değiıl-
ddr. 

BÖLÜM : 1. - ADLÎ EVRAK 

MADDE : 2. 

Akıid he'r Devlet diğer âfeıd devletlerden ısadır >olan levraikı kabul iedeeek Ve 3 ıncü ve 6 ncı 
ımaddeleır arasındaki hükümlere uygun bir şekilde (bunları neiticelendlirıeciek bir merkezî makam 
tâyin edecektir. 

Muhatap Devlet, merkezî Imlafeaımı kendi kanunflairındalkd hükümlere ıgöre teşkıMtlantdı'racalktır. 

MADDE : 3. 

Evrakın tanzim edildiği Devletin Kanunuma göre yetkili kılınan makam veya Adalet Bakan
lığı memuru tasdik veya henzer mahiyette bir formaliteyi yerine ıgetirmıeye lüzum 'olmaksızın, 
muhatap Devletin merkezî ımakamma bu sözleşmeye ıek ımodelie uygun 'bir şekilde hazırlanmış 
bir talepte bulunacaktır. 

'Tebliğ edilecek: evrakın aslı veya ısureiti talebe aMşfiik .olacak ve talep ve ıevrak (ikişer nüsha 
«olarak 'gönderilecektir. 

MADDE : 4. 

Merkezî ımaıkam talebin sözleşmeye uygun bir şekilde düzenlenmediğine kaani «olursa, müra
caat sahibini derhal ibu husustan haberdar edecek ve talep hususundaki itirazları belirtilecektir. 

MADDE : 5. 

Muhatap Devletin (merkezî (makamı evrakı ya bizzat tebliğ 'edecek. veya bir (mutavassıt aracı-
lığiyle ettirecektir. 

a) Tebligat, muhatap (memlekette tanzim edilmiş olup bu Imemleketin toprakları üzerin
deki ışabiislara uılaştırılacıak (tebliğ vesikaları hakkında o ̂ Devlette cani olan (mevzuata uygun ola
rak yapılabilir. 

b) Yeya, ımuhaıtap Devletin kanunlarına aykırı «oûımamak saatiyle müracaatçının arzu 'ettiği 
şekilde yapılabilir. 

Bu maddenin 1 ncd fılknaisının b bendindeki durum Sile iligiili 'olarak, vesikanın daimıa onu 
kendi anzusu ile Ikalbul «eden şahsa teslim eıdilımesli (kabildir. 

Vesikanın 1 ncd fıkra hükümlerine uygun bir şekilde ıtetbliğ 'edilmesi gerekiyorsa Merkezî M'akam 
vesikanın, memlekette cani nesımî dillerden birinde ıkaleme alınmasını veya tercüme edilmesini ta« 
lelbedeblilr. 
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Bu sözleşlm'eye <ek formüllere uygun olup teblliiğ vesikasının 'belli başlı noktalarını muhtevi 
talep kisım.en ımü'ıiselünaleyhe vesika ile (birlikte tevdi olunur. 

MADDE : 6. 

Muhatap DeVleitiın Merkezî ımakaimı veya bu maksatla tâyin lodileın diğer her hangi ıbıiır nm-
kam bu sözleşimıeye lek «formüllerde (gösterilen şekle uygun şekilde bir Itasdik vesikası tanzim 
letleoelktir. 

OŞu vesika ıtelbliğ 'edildiğini iilhltiıva «der. Tebligattın hangi usûle ıgöre, nerede, hamgii tarihte ve 
kim,1© yapıldığı hususılarını igöıstoıiir, -gerekiyorsa, tebligatın Itahafckukuna (mâni olabilecek hâdi
seyi de ıtaıstriiıh eder. 

Taleple bulunan şahıs, merkezî makaım veya bir yarığı organı ıtarafından tanzim edilımieımiş 
olan belgenin adı [geçen makamlardan birli tarafından imza sureltiyle (tasdikini talebedıebilir. 

Tasdik vesikası doğrudan doğruya ımüraeaait todem şahsa (tevdi ledilaceiktir. 

MADDE : 7. 

Bu îsiöizleşjmieye ıek ıfonmüllende kullanılan terimler mjeıcburi olarak ya İngilizce veya Fransızca 
dillerde yakılacaktır. (Bunlar, vesikamın sadır olduğu Devletin resmî dilinde Veya reslmî dillerden 
birinde de yazılabilir. 

Bu ıterimllere (tekabül eden boş, yerler muhatap Devletin idilinde veya Fransızca veya İngiliz
ce 'olanak doldurulacaktır. 

MADDE •: 8. 

Her Âkıd Devlet, icbara (tevessül etmeksizin, yabancı iineımlekeltlerdeıki şahıslara adlî vesaik ile 
ilgili ıtebligaltın doğrudan diplomatik veya Konsolosluk ımakamlam vasıtasiyle yaptırılabilir. ©Bi
lgenin ısadır olduğu Devlet vatandaşına 'tebliğ edilmamjesi halinde her ıDeıvleıt beligeletrin kendi menı-
lelketiinde ıtebliğkui 'reddedebilir. 

MADDE : 9. 

Her Âkıd Devlet, (diğer bir Âkıd Devlet tarafından tâyin edilmiş ollan (makamlara vesikaları 
Konsolosluklar .marifetiyle tebliğ iettirimek salâhiyetini haiz bulunmaktadır. 

İstisnai şartlar ıgeraktindiği takdirde, her Âkıd Devleıt aynı maksat için diploimaJtik yola te
vessül etme salâhiyetini haizdir. 

MADDE : 10. 

Tebligatın yapılacağı Devleltdn itirazı olmaması kaydiyile, işbu Sözleşme, 
a) Yabancı memleketlerdeki 'şahıslara adlî belgelerin /doğrudan posta (kaııaüliyle ıgönderil-

ımesıiui, 
b) Vesikanın mtercii olan Devletin salâhiyetElii adlî fmemurlaıranın veya diğer şahıslarının, 

muhatap Devletin salahiyetli memurları veya şahısları araıcılığayle doğrudan doğruya tebliğinin 
yapılmasının serbestisini 

c) Adlî dâva ile ilgili berlkeisin, muhatap Devletin salahiyetli adlî mamurları veya diğer 
şahısları marifetiyle doğrudan doğruya tebligat muamelesine »tevessül ledelbiilmesini lemigellene-
memekteıdir. 

MADDE : 11. 

İşbu sözleşme (iki veya daha fazla sayıdaki Âkıd Devleltlerin, adlî ievrakın tebliği hususunda, 
önceki maddelere derpiş ledilen intikal yolları dışında ©zcümüe mütekabil (makamlar arasında 
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doğrudan doğruya yaızışıma yolu dışında diğer başka ikıtiikal yolları beniimis.om.ielk {hususunda ara
larında anlatmalarını ımenietmiez. 

IMADDE : 12. 

'Bir Âkıd Devletten tebliğ edilmek üzere gelen belgeler, muhatap (Devletin, tebliğlimden, gör
düğü ıhiizMiıeltlten dolayı vergi veya masraf tediyesine yol açamaz. Aşağıdaki hallerde (talepte bulu-
fflan kimsıe masrafları deruhde edecektir. 

ıa) Tebligat yapılmak üzere »evrakın gönderildiği Devletin adlî memur veya'iç hukukuna göre 
yetkili kıldığı makamınım müdahalesi halinde, 

b) Tebliği ıhususuda hususu. bir usulün kullanılmasında. 

MADDE : 13. 

Bu slö'zleşımeye uygum bâr sekilide yapıllmış tebliğ talebimi muhatap Devlet ancak egemenliği 
veya (güvenliğimi .zedeleyici nitelikte addederse reddedebilir. 

Muhatap DeMletlkı, millî ımevzuaıtın bahis konusu 'meselede ımünlhasıram tatbikimi 'istemesi veya 
talep mevzuunu karişılayabileeek her hangi bir hukulki yol gösterememesi hallerinde tebligatın 
ifa edilmesi redıdoılunalbdllir. 

Merkezi makaan, ret durumunda, ret sebeplerini bildirımıek isuretiyle omüracaatçıyı derhal 
bumdan haberdar edecektir. 

MADDE : 14. 

Tebliğ edilmek üzere gönderilen adlî evrakın kütrilkalinden doğan güçlükler diplomatik yol
lardan halledilecektir. 

İRİADDE : 15. 

(Bu sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde, tebliğ edilmek üzere yabancı (memleketlere dâva 
dilekçesi ıvıe mümasil ievraıkın gönderilmesi ve dâvailınıın Ibulunmıasması hallinde, aşağıdaki şart
lar gerçekleşmedikçe btir karara varılamıyacaktır. 

ıa) Tebligat ımıuhatap Devletin memleketi dahilindeki şahıslara yapılacak tebligat hususunda 
iç hukukun gösterdiği usûle uygun bir şekilde yapılmışsa. 

b) Evrakın 'davalıya fiilem tevdii veya sözleşmede gösterilen Mr usûle göre ikametgâhında 
tebliğli halinde ve her iki durumda da, tebligatın davalıya kendimi müdafaa için kâfi zaman bı
rakılacak şekilde yapılmış olmalıdır. 

[Bu maddemin 1 nci fıkra hükümlerine rağmen her Âkıd Devüiet 'aşağıda zikredilen bütün şart
ların (tamamlanması halinde, hiçbir tebliğ sertifikası alınmaması veya sertifikanın teslim edil- -
mesi hali olmasa dahi bir karara varılabileceğimi beyaıi edebilir: 

a) Vesika söyleşmede belirtilen usulleırden birine uygun olarak gönderilmlşse, 
b) ıHer ayrı mesele için hakimlin takdir edeeeği ve altı aydan aşağı olmıyan bir zaman, tebliğ 

evralkmın gönderilme tarihinden itibaren geçtiği takdirde, 
c) .Muhatap Devletlerin yetkili makamları nozdıimde 'kâfi teşebbüste bulunulmuş olmasına 

rağmen, hiçbir ısıertifikanın ;elde edilmesi mümkün olmamış ise, 
Yukarda derpiş edilen hükümlere rağmen, hâkim, âcil hallerde, muvakkat ive koruyucu ted

birler alabilir. 

(MADDE : 16. 

İşbu Sözleşme hükümlerine göre dâva dilekçe d veya mümasil vesikanın tebliğ edilmek üzere 
yabancı memleketlere gönderilmesi gerektiği ve dâva sırasında hazır olmıyan dâvâlıya karşı bir 
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karara varıldığı Ihalleirde, aşağıdaki şıartlarm tahakkuku halinde, hâkimin dâvâlımın karar hak
kında müracaat leıtme Ihakkı süresini uzatıma yetkisi vardır. 

a) (Dâvâlı kendi kusuru lolmaJksızın, müdafaa için yeterli ızaman zarfında vesikadan veya hü
kümden haberdar olmamışsa, 

b) Dâvâlının imkânları iher türlü esastan beri görünmüyor ise, 
Dâvâlımın zaman aşımımın kaldırılması için müracaatı karardan haberdar atmasını ımütaakıp 

mâkul bir süre zarfında yapılmadığı takdirde kabul olunmaz. 
Kararın ıdkummıaısı tarihinden itibaren bir soneden az olmamak ışarltiyle, beyanında tasrih ede

ceği (mühletin dolmasından sonra talep yapıldığı takdirde, her Aıkid Devlet Ibu talebin kabule şa
yan olmadığını ileri sürtebilir. • 

Bu madde, şahıslarım statüsü veya ehliyetleri ile ilgili kararlarda tatlbilk edilmez. 

II. BÖLÜM - MAHKEME DIŞI EVRAK; 

MADDE : 17. 

Âkid Devletin makamları veya adlî memurları tarafından çıkarılan mahkeme dıişı evrak, bir 
diğer Akid Devlete bu iSözleşmiede zikredilen usul ve Miıkümleıre uygun bir şekilde tebliğ edilmek 
üzere (gönderilebilir. 

III - BÖLÜM •> (GENEL HÜKÜMLER; 

fMADDE : 18. 

Her Âkıd Devlet, .Merkezi Makamın dışında başka ımaikaımlaırda tâyin edebilir ve bunların yet
kilerinin şümulünü teslbit eder. 

Bununla beraber talep sahibi her zaman, doğrudan Merkezî Makama başvurma hakkını haiz
dir. 

MADDE : 19. 

îşibu Sözleşme, ıbir Âkıd Devletin mevzuatmın,te!bliğ edilmîek üzere yabancı memleketlerden ge
len >evratkın, öncelki muaddellerde derpiş edilmemiş başka intikal usullerinin tatbikine müsaade et
mesine mâni olmaz. 

MADDE : 20. 

İşfbu Sözleşmte, iki veya daha ıçıok Âkıd Devletin aşağıdaki hususları sarfınazar etmek için ara
larında bir anlaşma aktedmel erime engel teşkil etmiyeeektir : 

a) 3 nçü maddenin 2 nci fıkrası gereğince gönderilen evrakın ilki Ikopye halinde hazırlanması 
gereğini, 

h) 5 nci ve 7 inci maddelerin 3 ncü fıkralarının .gerektirdiği lisan şartlarımı, 
©) 5 imci maddenin 4 ncü fıkra hükümlerini, 
c) 12 nci mıaddenin 2 nci fıkra hükümlerini, 

MADDE : 21. 

(Her Âkıd Devlet onay veya katillma belgesini tevdi anında veya daha sonraki (bir toarihte, 
Holânda Dışişleri Bakanlığını aşağıdaki hususlardan haberdar edecektir : 

a) 2 ve 18 nci maddeler gereğince tâyin >edilen malkaımlann hangileri olduğu, 
!b) 6 nci madde gereğince sertifikayı doldurmak için yetkili kılınan makamın hangisi olduğu. 
e) '9 ncu madde ıgterteğince konsolosluk kanaliyle gönderilen vesikayı kaJbule yetkili makamın 

tâyininden, 
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Î .SiSüiUt . İ ' 1 ?. -^ ^hıMüslardan haberciler"^JtöBd"ÎVevlet,* gerellen' hallerde' yuÜtarda âdf ge^en'U 

dar 'edıecıektir : 
*â) ^SıiM^e'ıîtrrieTİİ^^ lu^llefeeri^^İD&İlirazİarından, 
ıb) ilö nei maddenin 2' inici îılkrâsı,' İö nei Mâdenin 3 nsoue&râlinda^Serpiş" loîurian beyanlar

dan, 
e) Yufearda zikredilen tâyinler, itirazlar, beyanlarda vâki değişikliklerden. 

tMAıBDE : ®2. 

ye Katlar tonan maüdeiierının (ftaisdik 
diğerine taraf olmaları niisbetinde) yerine 'kaini ıo1a< 

17 Tem-
sleşjm elerin 

birine veya 

*^a^>zl^öie JL»â ÎSâyeUe'17'Temjmbz İ905 tariihlittrdsük 1J^ıtoe^daiıri^oiZİe§menin 23 neü 
maddesinin ve 1 Mart 1954 tarihli Hukulk Usulüne dair $wâfe^enıin #4* neti' nia'diâesînin tatbikine 
halel getîrmıyweİjtİr. ..,.,.... 

"İffîrjmla 1>erlüBerf̂ u (maddeler, Haberleşme usullerinin'fe * VSenlere benzer 
i<feîan*n5atee"îaîlbilk e^eee£tir. 

MÂÖKE : m 

Tarafların ezenimle ımutabik kalmaları ıbali hariç, 1905 ve 1954 sözleşmelerine eik öJaralk taraf
ların aralarında akdettikleri Anlaşimıalar, bu Sözleşme içinde ajytnı şekilde kabili taitibik olacak
tır. ' 

MADDE : 25. 

22 nıci ve 24 neü madde hükümlerini•h'aîeMar'eltoeSS^in ^^tt'%^z!î*|me "ör'ada' (Sözleşmede) 
mevkmt^^rev^Er^ftraİfeıftida" hMüimler İhtiva 'edip âtkıd D#vî#eılri* tl^âî'iûltea'arı viya olacakla-
rrSM«p5föîlıre*,aylkırî vöe^ifldir. 

Bu Sözleşme, Lâ Haye Milletlerarası Devletlier Hususi Hukuku KoSerânsmın 10 neu olturu-
munda fbemsil edilen devletlerin iımızalamna açıktır. 

Bu Sözleşme lonayianacak ve onay belgeleri' Kolanda 'Dişilleri Bakanlığına (tevdi edilecektir. 

MADDE : 27. 

ıe, 26 nei ıftâ^eriin 2 nei fıkraöiıüda 
! Ü « ü ı «iy%Ünl^ifa ly^mrlŞe;gireee8ctJr. 

S ö M & ^ a y İ ı y t o !înlMeı Devletler için SoW|nte,; 

sonra yürürlüğe girecektir. 

^u^üneü >onay belgesinin 

3 Ai*-;*.re ,. ^r^höden 60 gün 

MADDE : 28. 

27 nei maddenin 1 nei fıkrası gereğince yürürlüğe giren bu Sözleşmeye yürürlüğe girmesinden 
sıonra, Lâ Haye Milletlerarası Devletler Hususi Hukuk Konferansı 10 neu Oturumunda temsil edilJ 

miyen devletler ikatılabillirler, Katılma belgesi Holânda Dışişleri Bakanlığına tevdi edilecektir. 
Sözleşme, katılmanın Holânda Dışişleri Bakanlığına bildirildiği tarihten sanra geçen 6 ay için-
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de, .Sözleşmeyi katılma belgesinin Itevdiinden önce onaylatmış devletlerin itirazı olmadığı hallerde, 
katılan devlet fbakıanındaın yürürlüğe ıgirecektir. 

Jtiraız yo(k ise Sözleşme yulkardaki fıkrada zikredilmiş olan mühletlerin sıonuınıcusunun hitamını 
talkibeden ayın birinci günü katılan Detviet için meriyete ıgirecektir. 

ıMADBE : 29. 

Her devlet, i'nuza, 'oınay, katılma esnasında bu Sözleşmenin Milletlerarası münasebetlerini ken
disinin temin ettiği ülkelerin Ihepsdme, (birine veya birkaçına teşmilini istediğini beyan edelbilir. 

İlgili Devlet için bu ibeyan, Sözleşmenin yürürlüğü girişinden sıonra muteber olacaktır. 
İleride buma mümasil yapılacak her teşlmil Holânda Dışişleri Bakanlığına 'bildirilecektir. 
Teşmilin yapıldığı memleketler bakımından bu Sözleşme, yulkardaki fukrada bahiskonusu tebli

ğin yapılmasını takibedeın altmışıncı gün meriyete girecektir. 

MADDE : 30. 

lışlbu (Sözleşme, 27 nci maddenin 1 nci fıkrasında belirtilen şekilde yürürlüğe ginmesdnden itiba
ren 5- sene müddetle devam edecektir. 

(Bu müddet, Sözleşmeyi slonradan (tasdik eden ve ikaltılaın Devletler için de caridıiır. 
Sözleşme, fesih. ihbarı vâlki olmadığı takdirde ber 5 senede bir kendiliğinden yenilenecektir. 
İhbar 5 yıllılk müddetin bitmesinden en az 6 ay evvel, Holânda Dışişleri BaJkanlığuna yapıla-

caktıır. 
Bu, Sözleşmenin tatbik edildiği belirli 'belgiler için sınırlandırılabilir. 
İhbar, ancak bunu yapan Devleti ilzam edecektir. Sözleşme diğer Âkıd Devletler için yürür

lükte kalacaktır. 

MADDE : 31. 

Holânda Dışişleri Bakanlığı 26 ncı maddede zikredilen Devletlerle 28 nci madde hükümlerine 
uygun bir şekilde sonradan Ikatılan Devletleri aşağıdaki hususlardan haberdar edecektir. 

a) 26 ncı maddede bahsi geçen imza ve onaylardan, 
b) 27 nci maddenin 1 nci fıkrası gereğince Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarihten, 
c ) 28 nci maddede derpiş edilen katılmalar ve bu devletler bakımından Sözleşmenin yürür

lüğe giriş tarâJhindetn, 
d) (29 nıcu maddede bahsi geçen Sözleşmenin başka memleketlere teşmili ve bu devletler ba

kımından yürürlüğe giriş tarihinden, 
e) 21 nci maddede derpiş edilen tâyinler, itirazlar ve beyanlardan, 
f) 30 ncu maddenin 3 neü fıkrasında derpiş edilen feshi ihbarlardan, 
Bu maksatla, usulüne uygum yetki verilmiş aşağıdaki imza sahipleri işbu Sözleşmeyi imzala

mışlardır. 
Bunun teyiden 15 Kamm 1905 tarihinde Lâ Haye^de Holânda Hükümeti arşivlerinde muhafaza 

edilecek ve musaddaık Mr sureti diplomatik yollardan Lâ Haye Milletlerarası Devletler Hususi Hu-
kuiku Konferansımın. 10 ncu ofturuimunda temsil edilen devletlere gönderilecek olan bu Sözleşme, 
îkisi de aynı denece geçerli olmak üzere İngilizce ve Fransızca lisanlarında hazırlanmıştır. 

M. Meclisi . (S. Sayısı : 327) 
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SÖZLEŞMENİN MEÇİ (Formlar) 

Adlî ve mahkeme dışı evrakın yabancı memleketlerde tebliği için talep 

196 tarihinde, Lâ Haye'de imzalanan, hukukî ve ticari mahiyetteki adlî ve mahkeme dışı 
evrakın yabancı memleketlerde tebliğine cLaür Sözleşme 

Müracaat sahibinin kimliği ve adresi Muhatap makamın adresi 

Aşağıdaki imzanın sahibi bulunan mıünacaatcı aşağıda li&tesi olan belgeleri, iki nüsha halinde 
tanzim edip göndermekle ve Mr nüshasının adı gecen Sözleşmenin 5. maddesine uygun olarak en 
kısa zamanda (muhatabına teslimini talebetmekle şeref kazanır : 

(Kimlik ve adres) 

a) Sözleşmenin 5. maddesinin 1. fıkrasının a 'bendi hükümlerine uygun olarak. * 
b) 5. maddenin 1. fıkrasının b bendimde öngörülen aşağıdaki özel şekle uygun olarak. * 
c) Kendi arzusiyle kabul ediyorsa, muhatabının adresine teslim yoliyle (5. maddenin 2. fık

rası) * '. 

Belgelerin bir nüshasının ve eklerinin - arka sayfadaki tasdikname şartiyle bMikte talep sahi
bine iadesinin temini rjca olunur. 

Belgelerin Bstesi 

da, tarih. 
imza ve/veya mühür 

* Uygun olmaması halinde çiziniz. 

M. Meclisi (S. Sayısı ; 327) 
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Talebin, arka sayfası 

'TASDİKNAME 

Aşağıdaki imzanın sahibi bulunan mjaıkam, Sözleşmenin 6. maddesine uygun olarak şunları bil
dirmekle şeref 'kazanı/r : 

1) Evrak tebliğ edilmiştir. * 
(tarih) 

! (yer, sokak ada, numarası) 

Tebligat 5. maddede öngörülen aşağıdaki usullere uygun olarak yapılmıştır : 
Oa) Sözleşmenin 5. maddesinin 1. fıkrasının a bendine uygun olarak. * 
(b) Aşağıda belirtilen özel usule uygun olarak : *..., 

(c) Tebligatı arzusu ile kabul eden muhatabın adresine teslim, yolyle. talepte bahşedilen evrak 
aşağıdaki kimseye .teslim edilmiştir : 

(Şahsın kimJJği ve sıfatı) ; 

Muhataba olan yakınlık derecesi ('ailevi, iş veya başka) 

2) Evrak aşağıdaki sebeplerden dolayı tebliğ 'edilememiştir : * 
-A 

Sözleşmenin 12. mjadde&inin 2. fıkrası uyarınca, talepte bulunanın teferruatı ilişik vesikada gös
terilmiş bulunan masrafları ödemesi veya iade etmesi rica olunur. * , ' , . 

Ekler : 
Geri gönderilen evrak : 

(mahal) (tarih) 
Gerekli hallerde, tebliğin yapıldığını gösteren 
evrak : 

* Uygun olmaması halinde giziniz. imza ve/veya mühür 

M. Meclisi (S. S;ayıısı : 327) 
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TEBLİĞ EDİLECEK EVRAKIN ÖZETİ 
'I ' ' ı 

Hukukî veya ticari mevzularda adli ve mahkeme dışı evrakın yabancı memleketlerde tebliğine 
tdair La Haye'de 1965 te imzalanan Sözleşme. 

(5, madde 4. fıkra) 
Talebeden makamdı adı ve adresi : 

Tarafların kimlikleri : * 

Aldlî evrak ** 
Evrakın mahiyeti ve ne için gönderildiği : 

Dâvanın mahiyeti ve amacı ve - var iise - ihtilâf konusu meblâğ 

Duruşmanın yeri ve tarihi : ** , 

Karan veren mahkeme : ** 

Karar tarihi : *# 

Evrakta belirtilen müddetler : •• 

îîahkeme dıgı evrak ** 
Bvraikm mahiyeti ve ne için gönderildiği 

Evrakta belirtilen müddetler :' ** 

# Var ise, evrakın gönderilmesi ile ilgisi olan şahsın kimliği ve adresi. 
#* Uygun olmaıması halinde çiziniz. 

• • mm*> t a 

M. MecüM (S. Soym : 327) 





Dönem : 3 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 332 
Millet Meclisi İdare Âmirlerinin, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı 
Kanuna 1 madde eklenmesine dair kanım teklifi hakkında C. Se
natosu Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında M. Meclisi Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2 /421 ; 

C. Senatosu : 2 /309) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 1529) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı: 11117 - 2/309 

19 . 3 . 1971 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 3 . 3 . 1971 gün ve 2788 sayılı yazınız : 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna bir madde eklenmesine dair kanun teklifinin Cumhu

riyet Senatosunca, Genel Kurulun 18 . 3 . 1971 tarihli 53 ncü Birleşiminde açık oyla kabul edilen 
metni, ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Açık oy neticesi : 137 

Kabul 
Ret 
Çekinser 

133 
4 

Not : Bu tasarı Genel Kurulun 16, 18 . 3 . 1971 tarihli 52 ve 53 ncü birleşimlerinde görüşülmüş
tür. 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 2/421 
Karar No. : 94 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

25 . 5 . 1971 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzun müspet kararı ile Millet Meclisi Genel Kuruluna sunulup, Millet Meclisi Ge
nel Kurulunun 1 . 3 . 1971 tarihli 63 ncü Birleşiminde reddedilen (Millet Meclisi idare Âmirleri
nin, 5 . 1 . 1961 tarihli ve 231 sayılı Kanuna 1 madde eklenmesine dair kanun teklifi) nin, 
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Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 18 . 3 .1971 tarihli 53 ncü Birleşiminde değiştirilerek ka
bul edilen metin, Meclis îdare Âmirlerinin de hazır bulundukları oturumda görüşüldü; 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu, teklif gerekçesinde tafsilen izah edilen nedenlerle teklifi 
kabule şayan mütalâa etmiş; 

Millet Meclisi Genel Kurulunca reddedilen metin üzerinde esasa müessir olmıyan bâzı değişik
likler yapmıştır. 

Teklifin gerekçesi, özet olarak I nci, II .nci ve III ncü Dönem Millet Meclisi tutanaklarının 
Türk harflerine tebdilindeki, tarihî yararı, gelecek nesillere değerli örnekler vermesi yönünden 
önemli bir konu olarak ele almakta, bunun için de sözleşmeli personel istihdamı için Millet Mec
lisi Başkanlık Divanını salâhiyettar kılmaktadır. 

Komisyonumuzda önceki görüşülmesi bu gerekçe tahtında yapılmış olan teklif, aynen kabul 
edilmiş idi. 

Komisyonumuz, konunun önemine binaen kanun teklifini, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunca yapılan değişik şekliyle benimsemiştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Bütçe Plân Komisyonu 
Başkan V. 

îçel 
C. Okyayuz 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Eskişehir 
M. / . Angı 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

Hatay 
H. Özkan 

Manisa 
H. 'Okçu 

Zonguldak 
K Nedimoğl 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Bolu 
H. 1. Cop 

izmir 
A. N. Erdem 

Manisa 
M. Erten 

u 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 

Diyarbakır 
H. Değer 

îmzada bulunamadı 

Kars 
K. Okyay 

îmzada bulunamadı 

Niğde 
M. N. Çerezci 

îmzada bulunamadı 

Millet Meclîsi (S. Sayım : 332) 
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CUMHURİYET SENATOSUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

5 . 1 . 1901 tarihli ve 231 sayılı Kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun teklifi 

'MADDE 1. — 5 . 1 . 196İ tardıMi ve 231 sa
yılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir. 

EK MADDE — Özel bir meslek bilıgasine ve 
ihtisasına ihtiyaç giöıst'erein Türkiye Büyülk Mil
let Meclisinin I nci, II nei ve III ncü döneım 
tutanaklarının Türk harflerine çevrilmieısi ve 
tanızıiımi işinde geçici olarak Millet Meclisi Baş
kanlık Divana, kararı ile söaleşımıeli personel is
tihdam olunabilir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
üğe ıgirer. 

MADDE 3. — Bu kanunu 
Başkanı yürütür. 

Millet Meclisi 

MİLLET MECLİSİ PLÂN KOMİSYONUNUN 
BENİMSEDİĞİ METİN 

5 •. 1 . 1901 tarihli ve 231 sayılı Kanuna bir ek 
madde eklenmesine dair kanun teklifi 

MADDE 1. — ıöumhur4yet Senatosu Genel 
Kurulltıınun 1 nci madde metni aynen benilmfeen-
migtir. 

EK MADDE — Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunun ek madde metni aynen benim
senmiştir. 

MADDE 2. — Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 2 nci madde metni aynen beniımislen-
miiştir. 

iMADDE 3. — Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun 3 ncü madde metni aynıen benim
senmiştir. 

)>&<i 

Millet MeoBsî (S. Sayısı : 332) 
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Bonem 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : DOC 
Tftmlantı • 2 V V W Toplantı : 2 

İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Ege Üniver
sitesine bağlanması hakkında kanun tasarısı ve M. Eğitim ve Plân 

komisyonları raporları (1/372) 

T. C. 
Başbakanlık 22 . 7 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı ; 71-885/5557 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitim (Bakanlığınca haızırlanan ve Türkiye Büyük Millet MeelMne şrzı Bakanlar Kuru
lunca 18 , 7 « 1970 tarilhind'e kararlaştırıSlan «tzmıi'r Devlet Miilhenıdislîk vie Malnıarlik Akaldetmisi-
ııin Ege Üniveraitesiiıne 'bağlanması hakkında kanun tasarısı» ile gerefcçesi ve eki .cetive&leır ilişik 
«lar-sflk sunulmuştur1, 

Gereğinin yapılmasını rica öderim. 
Süleyman Demirel 

Barbakan 

Î2mir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Ege Üniversitesine bağlanması hakkında 
kanun tasarısının 

GEREKÇESİ ; 

Genel gerekçe : 

Yüksek öğrenim kuruluşlarının genellikle üniversiteler camiasında toplanmaları, bunların geliş
melerine olduğu kadar yetiştirildik5 . ' i öğrencilerin değerlendirilmelerimde de olumlu etkiler ya
ratacaktır. 

Memleketimizdeki mühendislik öğretimi veren kuruluşların üniversiteler camiasına katılmaları 
mevcut çelişiklikleri gidereceği gibi mjühendislik öğretiminin tevhidi yolunda faydalı bir adım teşkil 
edeoeflsjtir. 

İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin halen almakta olduğu öğrenciler için yö
netmelikleri îeaibı tesis edilen teamüle Ege Üniversitesinin de uyacağı tabiî bir ®onuç ve esas olarak 
mütalâa edilmiştir. 

Maddelerin gerekçesi : 
Kanun tasarısı metnindeki ; 

1. Madde ile İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Bge Üniversitesine bağlan^ 
ması ve devri öngörülmektedir, 

Devrin, -akademinin kuruluş ve işleyişine esas teşfeil eden gaye içinde yer alması öğrenci kay
nağının İse lişe? kız ye erkek sanat enstitüleri melunlarının teşkil etmesi gerekli görülmüştür, 
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2. Madde ile İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde verilmekte olan mühen

dislik öğretiminin gerektirdiği yönetici öğretici ve hizmetli personelin istihdamına imkân veren 
mevcujt kadrolardan sayı ve aylık tutarları tesbit edilenlerin 6953 sayılı E;ge Üniversitesi kuruluş 
Kanunundaki kadro cetvellerine nasıl ekleneceği tâyin edilmektedir. 

Geçici madde 1 ile halen bu akademi için yaptın İntakta bulunan bina, tesis, müştemillât ve in
şaatların sona ermesintle Eıge Üniversitesine devri, devam eden inşaatın aksamadan -sonuçlandıni
nnisi için lüzumlu görülmektedir. 

Geçici madde 2 ile halen akademide görev ifa etmekte olan personelin. Ege Üniversitesine Aka
deminin devrinden sonra görevlerinin devamı sağlanmaktadır. 

Geçici 3 ncü madde ile Akademi öğretim üyelerinin gerektiğinde üniversite öğretim üyeliğine 
intikalinin düzenlenmesi öngö.rülmjektedir. 

Madde 3 ve 4 yürürlük ve yetkiye aittir. 

Millî Eğitim Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : İ/372 
Karar No. : 3 

20 . 1 . 1971 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

'Başkanlığımız tarafından Komisyonumuza tevdi buyrulan «İzmir Devlet Mühendislik ve 'Mimar
lık Akademisinin Ege Üniversitesine bağlanması hakkında kanun tasarısı» ilgili Hükümet temsil
cilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi. 

'Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda tasarı benimsenmiş ve tasarı metninin 
görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesinin son cümlesi, maddeye açıklık vermek nedeniyle (Bu Akademiye 
sanat enstitüsü mezunları da alınır.) şeklinde düzeltilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesinde zikredilen (1) sayılı cetvelin (c) memurlar kısnunda gösterilen 
aylık tutarları ile geçici 2 nei maddedeki (1) sayılı cetvelde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunu tadil eden 1327 sayılı Kanunla mamurların durumunda meydana gelen değişiklikler muva
cehesinde, mezkûr cetveller üzerinde yapılması gereken redaksiyonun ihtisas komisyonu olan 
Plân Komisyonunda dikkate alınmasına, yine geçici 2 nci maddenin 1 nci satırında (ifa etmekte) 
yerine (yapmakta) kelimesinin konulmasına ve tasarının diğer maddeleri üzerinde yapılan deği
şikliklerle beraber aynen (kabulüne Komisyonumuzca karar verilmiştir. 

Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
İstanbul 

M. Yardımcı 
Balıkesir 

M. Yılmaz 
İmzada bulunamadı. 

• . r 

Sözcü 
Konya 

S. Ergun 

Çorum 
K. Demirer 

Kâtip 
Tunceli 

H. Yenipmar 

Çankırı 
Söz hakkım saklıdır. 

N. Ç. Yazıcıoğlu 
Trabzon 

(Söz hakkıım tmıahfuzdur.) 
M. Arslantürk 

Amasya 
S. Aygün 

Konya 
M. Üstün dağ 

Millet Meclisi ('S. Sayıısı : 335) 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi . 25 . 5 . 1971 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/372 
Karar No. : 91 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisinin Ege Üniversitesine bağlanması hakkında kanun tasarısı ve önhavalesi uyannoa Millî 
Eğitim Komisyonunun tasarı ile ilgili raporu Millî Eğitim. ve. Maliye Bakanlığı temsilcileriyle fa
külte 'dekanının da 'katıldıkları oturuımjda görüşüldü; 

Tasarı, yüksek öğrenim kuruluşlarının üniversiteler bünyesine alınmalarının, bu kuruluşların 
gelişmelerinde olduğu kadar, yetiştirdiği elemanlarının da değerlendirilmelerinde olumlu etkiler 
yaptığının sabit olduğu, bu nedenle halen akademi hüviyeti ile ve (Millî Eğitim, Bakanlığına bağlı 
olarak öğretim yapan izmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisinin Ege Üniversitesine 
bağlanmasını öngörmektedir. 

Tasarının 1 nci maddesi, devir işleminin esasları ile öğrenci kaynağını tesbit etmekte, 
2 nci maddesi, halen söz konusu akademide görevli öğretim üyeleri ile yönetici ve hizmetli 

personelin üniversite bünyesine alınma ve atanma şeklini, 
Geçici 1 nci maddesiyle de, halen akademi için yaptırılmakta bulunan hina ve tesislerin devir 

işlemini, 
Geçici 2 ve 3 ncü maddeler ise, öğretim üyeleri ve meınurla.rm, akademinin devrinden sonra

ki durumlarını hükme bağlamaktadır. 
'Tümü üzerinde yapılan görüşmeleri mütaakıp kabule şayan mütalâa edilen tasarının maddeleri 

ne geçilerek; 
1 nci madde, Millî Eğitim Komisyonu değiştiricine uyularak bu değişik şekliyle, 
2 nci madde, 
Madde metninde bahis konusu cetvellerden (1) sayılı cetvelin (b) «öğretim yardımcıları» 

bölümündeki «öğretmen» ve öğretim görevlisi» kadroları ile aynı cetvelin (c) «memurlar» baş
lıklı bölümündeki kadrolar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereği olarak cetvelden çıkarıl
mak suretiyle değiştirilerek, 

Geçici Madde 1. 
iMadde metnindeki «{İnşaatlarının «kelimesi» inşaatın» ve «teslim> kelimesi de «devir» şek

linde değiştirilerek, 
Geçici Madde 2. 
2 nci mıadde de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu icabı olarak yapılan değişikliğe paralel 

olarak, (1) sayılı cetvelden çıkarılan öğretmen ve memurların fakülteye intikal şeklini tesbit et
mek üzere yeniden düzenlenmiştir. 

Millet Meclisi (S. ISayi'sı : 335) 
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'Tasarıya yeni bir geçici madde ilâve edilerek bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten bütçe 

yılı başına kadar yapılaıeak gider ve ihtiyaçlarının karşılanış şekli hükme bağlanmıştır. 
Yürürlük ve yürütme maddeleri tasarıdaki şekilleriyle aynen kabul edilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Plân Komilsıyraıu 
Başkanvıekili 

İçel 
C. Okyayuz 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Eskişehir 
M. 1. Angi 

ıMamiisai 
H. Okçu 

İmzada bulunamadı. 

Sözcü 
Ankara 

M, K. Y%lmaz 

Balıikesir 
C. BUgehan 

Hatay 
H. Özkan 

Manisa 
M. Erten 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

(Bolu 
H. 1. Cop 

Kars 
K. Okyay 

Niğde. 
M. N: Çerezci 

Adıyaman 
T. Z. Yılmaz 

Diyarbakır 
H. Değer 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Millet Meclîsi (,S. Sayısı : 336) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İzmir Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisinin Ege 
Üniversitesine bağlanması hak

kında kamın tasarısı 

MADDE 1. — İzmir Devlet 
Mühendislik ve Mimarlık Aka
demisi bölümleri her tairltü. buna, 
Iteisiiıs, teçfhizat hak ve veeibeleri 
ile 4936 saıyılı Kanun hüküm
lerine göre düzenlenmek ve 
yürütülmek üzere Ege Üniver
sitesi (Mühendislik Bilimleri 
Fakültesi) ne devredîlimiş ve 
Ibağlanmıışltir. Mevcut teamüle 
•göre Saıniat EırUslti/t'ümi mezun
larının alınjmalarına aynen de
vam olunur. 

MlAjDDE 2. — Bu kanuna 
ibağlı (1) ve (ı2) saıyılı cetveller-
ıdieikii kadrolar 1184 sayılı Ka
muna bağlı ('3) ve (4) sayılı 
celtıvellerden çıkarılmış ve 6953 
«sayılı Kanuna ek 1097 saıyılı 
Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı 
cetvellere ekienimliştir. 

ıGtElÇlCl MADDE 1. — Bu 
Akademi için halen yaptırıl-
<makta bulunan bina, tesis ve 
(müştemilât, inşaatlarının sona 
eırmelsinde Ege Üniversitesine 
ftetslftm, okunur. 

GEÇİDİ MADDE 2. — Bu 
Akadelmide görev ifa etmekte 
olan öğrelt'im üyeleri, öğretiım 
yardımcıları ve memurların ye-
midıen aitanımalarına lüzutm ol
mayıp aylıklarını 1184 sayılı 
(Kanunun (3) ve (4) sayılı cet
vellerimden düşülüp 1097 sayılı 
'Kanunun (1) ve (2) sayılı cet
vellerine eklenen kadrolarından 
lalnıaya devam etelerler.. 

- 5 -

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYO
NUN DEĞİŞTİKİŞ METNİ 

İzmir Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akadeviisinin Ege 
Üniversitesine bağlanması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — İzmir Dev-
•lett Mühendislik ve Mimarlık 
Akademisi bölümleri her türlü 
bina, teslis, teçıhizat hak ve ve
cibeleri ile 4936 sayılı Kanun 
hükümlerine göre düzenlenmek 
ve yürütülmek üzere Ege Üni
versitesi (Mühendislik Bilim
leri Fakültesi) ne devredilmiş 
ve bağlanmıştır. Bu Akademi
ye sanat enstitüsü mjeızunlıarı da 
alınır. 

MADDE 2. — Tasarının 
'ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

aEOİCİ MADDE 1. — Ta
sarının bu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

OEÇİOİ MADDE 2. — Bu 
Akademide görev yapmakta 
olan öğretiım üyeleri, öğretim 
yardımcıları ve memurlarının 
yeniden atanmalarına lüzum 
olmayıp aylıklarını 1184 sayılı 
Kanunun (3) ve (4) sayılı cet
vellerinden düşülüp 1097 sayılı 
Kanunun (1) ve (2) sayılı cet
vellerine eklenen kadrolarından 
almaya devam ederler. 

BÜTOE PLÂN KOMİSYONUN 
DEĞİŞTİKİŞİ 

İzmir Devlet Mühendislik ve 
Mimarhk Akademisinin Ege 
Üniversitesine bağlanması hak

kında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Millî Eği
tim Komisyonunun değiştirüşi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanuna 
•bağlı (1) ve (2) sayılı cetvel
lerdeki kadrolar 1184 sayılı Ka
nuna ibağlı (3) ve (4) sıayılı cet
vellerden çıkarılmış ve 6953 sa
yılı Kanuna elk 1097 saıyılı Ka
nuna bağlı (1) ve (2) sayılı 
cetvellerle eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu 
Akademi için halen yaptırıl
makta bulunan bina, tesis ve 
müştemilât inşaatının sona er
mesinde Ege Üniversitesine" 
devrolunur. 

OEÇİ01 MADDE 2. — Bu 
•akademide görev yapmakta 
olan öğrletiım üyelerinin ve öğ
retim yardımcılarının yeniden 
atanmalarına lüzum olmayıp 
aylıiklarını 1184 sayılı Kanu
nun (3) ve (4) sayılı cetvelle
rinden düşülüp 1097 sayılı Ka
nunun (1) ve (2) sayılı cetvel
lerine eklemen kadrolarından 
almaya devam ederler. Diğer 
öğnetauen ve memurlar kadro-
lariyle birlikte Fakülteye ge
çerler. 

Millet Meclisi (& Sayısı : 335) 
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GEÇİCİ MADDE 3. — Bu 

Alkadami öğreıttiim üyelerinin 
Alkaıdeimik unvanları saklıdır. 
Bunların üniversite öğnertJiim. 
üyelıiğinıe intikalleri Ege Üni-
iverısiıtesi Senaitoısunun diüzieııli-
yîeiöeğ'i ve Üniversitelerarası 
Kürakm uygun göreceği esas
lara gıöırte yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Ta
sarının bu madldetsıî aynıen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun ya
yımlandığı tarihte yürürlüğe 
>giir'er. 

MADDE 4. — Bu kanunu 
Balkanlar Kurulu yürütür. 

18 . 7 . 1970 
Başbakan 

S. Demirel 
Devlet (Baika.ni V. 

H. Atabeyli 
Devlet Bakanı 

H. Atabeyli 
Devlet Bakam 

T. Bilgin 
Adalet Bakanı 
Y. Ziya Önder 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 
Dışişleri Bakanı 
/ . £. Çağlayangil 

MADDE 3. — Tasarının bu 
maddesi aynıen kaibul edilmiş
tir. 

MADDE 4. — Taşanının bu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Ta
sarının Geçici 3 ncü nadidesi 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu 
,kauuniU.n yürürlüğe ginnıeısünd 
taiküböden bütçe yılı babına ka
dar lamir Devleıt Mühendislik 
ve Mümarlılk Aikademisiniıı bu 
ıkaaijunun yayımı tarühindefki ay
lıklı kadrıoları ile görlev kad
rolarının uygulanjmaısma ve gi
der ihtiyaçlarının yürürlükte 
olan Bütçe Kanjununun Millî 
Eğitim Bafeanlığı kııslmanıdalki 
ödeneklerle karşılanlııiasıam de
vam, edilir. 

MADDE 3. — Tasarının 
3 neü maddesi aynen kalbul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 
4 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Millî Eğitim Bakanı 
0. Oğuz 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. İ. Birincioğlu 

Tarım Bakanı 
1. Ertem 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
S. öztürk 

Sanayi Bakam 
S. Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
İV. Cevheri 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 

Millet Meclisi ('S. 'Sayısı : 335) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİNE BAĞLI 
CETVELLER 

tzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 

(I) SAYILI CETVEL 

D. 

2 
3 
4 
-5 
6 
6 
7 

9 
10 
11 
3 
4 
'5 
6 
7 
8 
3 
4 
5 

Görevin çeşidi 

Proifesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 

b) 
Asistan 

» 
» 

öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 

öğretim 
» 
» 

a) öğretim Üyeleri 

Sayı 

L 

1 
5 
8 

12 
12 
8 
8 

öğretim Yardımcıları 

görevlisi 
» 
» 

15 
15 
15 
5 
6 

* 12 
12 
12 
10 

1 
3 
3 

Aylık 
ıtutarı 

«1 760 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
950 

" 800 

600 
500 
450 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

1 500 
1 250 
1 100 

D. 

6 
7 
8 

5 
6 
7 
•5 
7 
5 
9 

10 
8 
8 
9 

10 
8 
8 
9 
9 
6 

Görevin çeşidi 

Öğreti/m Görevlisi 
» » 
» » 

e) Memurlar 
Sekreter 
Bölüm Sekreteri 

» » 
Muhasip 
Büro Şefi 
•Kitaplık Şefi 
Kitaplık Memura 

» » 
Muamelât Şefi 
Kâtip 

» 
» 

Ambar Şefi 
» Memuru 
» » 

Laborant 
Dokitor 

Sayı 

5 
3 
2 

1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
9 
1 
1 
1 
5 
1 

Aylık 
(tutarı 

950 
800 
700 

1 100 
950 
800 

1 100 
800 

1 100 
600 
500 
700 
700 
600 
500 
700 
700 
600 
600 
950 

İzmir Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi 

(II) SAYILI CETVEL 

Balkan 
öğretim Balkan Yarldimeısı 
Yönetim Baişkan Yaıtâıımcılsı 
Bölfüım Bakkam 

1 
1 
1 
4 

400 
300 
300 
300 

Başkan Yardımcısı 
Lâboratuvar Şefi 
öğretim Büro Şefi 

3 
4 
1 

250 
200 
200 

Millet MeclM' (S. 'Sayısı : 335) 
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Bütçe Plân Komisyonunun metnine bağlı 
cetveller 

D. 

izmir Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi 

(I) SAYILI CETVEL 

2 
o o 

4 
5 
6 

6 
7 

Görevin çeşidıi 

a) Öğretim üyeleri 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 

Sayı 

1 
5 
8 

12 
12 

8 
8 

Aylık 
tutarı 

1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 

950 
800 

D. 

9 
10 
11 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Görevin çe§!Mi 

b) Öğretim yardımcıl 
Asistan 

» 
» 

Öğretim Görevlisi 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Sayı 

arı 
15 
15 
15 

1 
o o 
o o 
5 
3 
2 

Aylık 
»tutarı 

600 
500 
450 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 

İzmir Devlet Mühendislik ve 
Mimarlık Akademisi 

(II) SAYILI CETVEL 

Tasarıya bağlı 2 sayılı cetvel aynen kabul 
edilmiştir. 

ısa^ı 

Millet Meclisi (S, Sayısı ; 335) 



Dönem : 3 O O C 
ToPi»ufa:2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : öö\) 

6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey Atlantik Andlaşmasına 
Taraf Devletler arasında Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşmenin 
VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının «F» bendine Ek Kararın tadi
line dair Kuzey Atlantik Konseyi Kararının onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân 

komisyonları raporları (1 /109) 

T. C. 
Başbakanlık 4 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Bayı : 71-401/9548 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 12 . 7 . 1966 tarih ve 71-401/4084 sayılı yazımız. 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 

29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey Atlantik Andlaşma
sına Taraf Devletler arasında Kuvvetlerin Statüsüne dair Sözleşmenin VIII nci maddesinin 2 nci 
fıkrasının (f) bendine Ek Kararın tadiline dair Kuzey Atlantik Konseyi Kararının onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte bağlı olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

6375 sayıh Kanunla onaylanan «Kuzey Atlantik Andlaşmasına - Taraf Devletler arakında 
Kuvvetlerinin Statüsüne 'dair Sözleşme» nkı VI I I nci maddesi kabul eden Devlet topraklarında 
görevli bulunan, Âkıd Taraflardan birine ait kuvvetlerce, işbm memleket emvaline i!ka 'edilecek 
zararların tazmini ile ilgili hükümleri ihtiva etmdktedir. Bahis kosmsu VIII nei ımalddenin 2 
nci fıkrası, !bu tazminatın tesbitine dair «as lar ı derpiş eylemekte ve işbu fıkranan (f) bendinde 
de muayyen hallerin altında kalan zararlar için tarafların teminat talebinden sarfınazar eyliy'e-
ceiklerini âmir bulunımaJktadır. Bahis konusu haller ise, her memleket için, «kemdi millî parası 
itibariyle tesibiıt edilmiştir. Bu suretle tesbit edilen muafiılk halleri, ıo tarihteiki kamibiyo rayicine 
göre, 500 İngiliz lirasının mi l î paralarla ımuadili he&aplanarak Tmlunmuştıır. Türkiye için tesbit 
edilen 3 900 Türk liralik nnıuafhJk haddi, memleketimizin Kuzey Atlantik Andlaşmasına, iltihakı 
tirihi olan 1952 yılındaki Tütfk lirasının İngiliz lirasına 'göre (kambiyo rayici hesaplanarak elde 
edinmiştir. 
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Tazminat talebinden feragat ediıleicefc rakamların teîsbiti tarihinlden ibu yana, kambiyo rayiçle-

rimi'zde ehemmiyertE değişiklikler vukîua gelmiş olmasına rağmen ye halen 500 İngiliz Mirasının 
Türk lirası 'mukafbili 12 600 Türk lirası loüduğu ha,lde meımlefcetiımiz içlin bidayette tesb'nıt edilen 
ve ıo tarihteki 500 Inıgiliz lirasının kargılığını teşkil <eldeın 3 900 Türk ıliralılk muaflık hatddinde 
bugüne kadar hiçbir .değişiklik yapıhnlamuşltır. 

Diğer taraftan, Kuvvetler Statüsü Anlaşmasının VIII nıci maddesinin 2 nci fıkrasının ('f) ben
di «kamlbiyo rayiçlerinde (blüyülk rtahavvüller 'husule geıliree, Âkid Taraflar gerekli ayarlamalar 
üzerinde ımutabık kalacaklar» ibaresini ihtiva ettiğinden mleımleketimiz aynı durıumlda olan NATO 
üyesi Franisa ve Yunanistan âl© birlikte 'gerekli ayarlamayı yapmaya NATO Konseyince davet 
edilmişlerdir. 

Memleketimizle aynı duruimida Ibulunan Fransa ve Yunanistan gerekli ayarlıamayıı yapmayı ka^ 
buıl «itmişler ve yeni kanrbiyo rayicine göre tesbit edilen ımifctar bu memleketler için yürürlüğe 
girmiştir. 

İlişik kanun tasarısı bu ayarlamayı ısağlaımak üzere hazırlanmıştır. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 21 . 3 . 1970 

Esas No. : 1/109 
Karar No, : 9 

Yüksek Başkanlığa 

6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf Devletler arasında Kuv
vetlerinin Statüsüne dair Sözleşmenin VIII nci maddesinin 2 nci fıkrasının «F» bendine ek kara
rın tadiline dair Kuzey Atlantik Konseyi kararının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden uzun görüşmeler neticesinde, gerekçede serd olunan mucip sebep
ler Komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek, müzakere mevzuu tasan aynen kabul edildi. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulnıak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü t Kâtip 
Manisa İzmir Konya Amasya 
E. Akça Ş. Osma Ö. ölçmen T. Acar 

İstanbul İstanbul İstanbul İstanbul 
İV. Eroğan O. Kabibay S. Orkunt İV. / . Tokgöz 

İmzada bulunamadı. 

İstanbul Kocaeli Sinop Trabzon 
M. Yardımcı N. Erim H. İşgüzar M. A. Oksal 

Zonguldak 
O. Karakaş 

M i » Medlisi! (iS. Sayım : 3'3!6) 
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Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/109 
Karar No. : 93 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

25 . 5 . 1971 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyur ulan 6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey At
lantik Andlasmasma Taraf Devletler arasında Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşmenin VIII 
nci maddesinin 2 nci fıkrasının «F» bendine ek kararın tadiline dair Kuzey Atlantik Konseyi ka
rarının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve ön havalesi uyarınca Dışiş
leri Komisyonu raporu Dışişleri ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de hazır bulundukları oturum
da görüşüldü; 

Tasarı «NATO» ya dâhil Âkıd Taraflardan birine ait kuvvetlerce, bulundukları memleket em
valine ika edilecek zararların tazmini ile ilgili hallerde, önce tanınan 3 900 TL. seviyesindeki 
muaflık haddinin 12 600 TL. ya çıkarılmasına ilişkin bir anlaşma tadilinin derpişi ile ilgilidir. 

Bu muaflık haddinin yükseltilmesi kambiyo rayiçlerindeki değişiklikten doğmaktadır. Anlaşma
daki tadilât, Âkıd Taraflar için ayniyet arz etmektedir. Fransa Cumhuriyeti ve Yunanistan Kıra-
liyeti de aynı hükümlere tabi bulunmuşlardır. Anlaşmanın tadiline Kuzey Atlantik Konseyinde 
karara varılmıştır. 

Tasarı üzerindeki görüşmeleri' müatakıp maddelerin görüşülmesine geçilmiş ve aynen kabul edil
miştir. 

öncelik ve ivedilikle görüşmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Bütçe Plân Komisyonu 
Başkan V. 

içel 
C. Okyayuz 

Ankara 
C. Yorulmaz 

Eskişehir 
M. 1. Angı 

Manisa 
H. Okçu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

Hatay 
77. Özkan 

Manisa 
M. Erten 

İmzada bulunamadı. 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 

Bolu 
H. 1. Cop 

Kars 
K. Okyay 

Niğde 
M. İV. Çerezci 

Adıyaman 
Y. Z. Yılmaz 

Diyarbakır 
H. Değer 

imzada bulunamadı 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

Zonguldak 
K. Nedİmoğlu 

MiTlest Meclisi (S. Sayısı : 336) 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey Atlantik 
Andlaşmasma Taraf Devletler arasında Kuvvet
lerinin Statüsüne dair Sözleğmenin VIII nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının (F) bendine Ek 
Kararın tadiline dair Kuzey Atlantik Konseyi 

Kararının onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6375 sayılı Kanunla onayla
nan Kuzey Atlantik Andlaşmasma Taraf Dev
letler arasında Kuvvetlerinin Statüsüne dair 
Sözleşmenin VIII nci maddesinin 2 nci fıkrası-
nin «F» bendine ek 20 . 8 . 1952 tarihli Ek Ka
rarın tadiline dair, Türkiye'nin tazminat ta
lebinden feragat edeceği miktarı 12 600 Tl. ola
rak tesbit eden, Kuzey Atlantik Konseyinin 
30 Nisan 1963 tarihli ve PO/63/225 sayılı Ek 
I I remıMi ilişik Karlarının onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürrülüğe girer. 

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

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN METNİ 

6375 sayılı Kanunla onaylanan Kuzey Atlantik 
Andlaşmasma Taraf Devletler arasında Kuvvet
lerinin Statüsüne dair Sözleşmenin VIII nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının (F) bendine Ek 
Kararın tadiline dair Kuzey Atlantik Konseyi 

Kararının onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — tasarının 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakam 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
1. S. Çağlayangü 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

29 . 11 . 1969 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

içişleri Bakanı 
H, Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 
Ulaştırma Bakanı 

N. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

8. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

İV. Cevheri 
Köy işleri Bakanı 

T. Kapavh 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Tarım Bakam 
1. Ertem 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

imar ve iskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H. Özalp 
Gençlik ve Spor Bakanı 

/. Sezgin 
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Kuzey Atlantik Andlaşınasına Taraf Devletler arasında Kuvvetlerinin Statüsü hakkında 
Akdedilen Sözleşmenin VIII. maddesinin 2 (f) fıkrasında mündemiç sabit rakamların 

ayarlanmasına mütaallük karar 

Kuzey Atlantik Konseyi : 

19 Haziran 1951 tarühinde Londra'da imzalanan, Kuzey Atlantik Antlaşmasının Taraf Devlet
ler arasında Kuvvetlerinin Statüsüne dair Sözleşmenin VIII. maddesinin 2 (f) fıkrası hükümle
rine göre; 

Kuzey Atlantik Konseyinin, Türkiye ile Yunanistan'm mezkûr Sözleşmeye katılmaları ile ilgili, 
20 Ağustos 1952 tarihli [C-M (52) 63 (Nihai)] kararına göre; 

Mezkûr .Sözleşmeye Taraf bâzı devletlerin paralarının kambiyo rayiçlerinde önemli değişmeler 
meydana gelmiş olmasını göz önünde tutarak; 

Fransa Cumhuriyeti, Yunanistan Kırallığı ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerini, Sözleşmenin 
VIII. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, dûnunda kalan meblâğlar için tazminat taleplerinden feragat 
edecekleri hadleri, aşağıdaki miktarlara göre, yeniden ayarlamaya davet eder : 

Fransa için 6.912 Frank 
Yunanistan için 42.000 Drahmi 
Türkiye için 12.600 Tl. 

Bu nisbetler 15 Mayıs 1963 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

>m<i*,m !»•«• 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 336) 





Dönem : 3 
Eopiaafc : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Nihai Protoko
lün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 

Dışişleri ve Çalışma komisyonları raporları (1/282) 

T. G. 
Başbakanlık 30 . 3 . 1970 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1009/2367 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Milet Meclisine ara Bakanlar Kuru
lunca 25 . 3 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ye 
Nihai Protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasamı» ile gerekçesi ve ekle
ri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsviçre Federal Konseyi arasında imzalanmış bulunan Sos
yal Güvenlik Sözleşmesinin başlıca gayesi, her iki memleikeıtin sosyal güvenlik tatbikatında bu 
memleketler vatandaşlarının hak ve yüikümlülük bakımından eşit muameleye tabi tutulmaları, bir 
memleket mevzuatına göre her hangi bir sosyal güvenlik yardımına hak kazanılıp kazanılnıadığı-
nın tâyininde, lüzumu halinde, her iki memlekette geçen sigortalılık sürelerinin de nazara alın
ması ve hak kazanılan bir yardımın, ilgilinin diğer Akıt Taraf ülkesinde ikamet etmesi halinde 
de kısıntıya tabi tutulmadan ödenmesinin sağlanmasıdır. 

Bu itibarla Sözleşme, İsviçre'de çalışan işçüerimıizle bunların ailelerinin sosyal güvenliği bakı
mından mühim bir ihtiyacı karşılamaktadır. 

1 Mayıs 1969 tarihinde Ankara'da imzalanmış bulunan Sözleşmenin ihtiva ettiği hükümler, 
aşağıda Sözleşmedeki madde numaralan sırasına göra açıklanmıştır. 

Kısım - I 

Genel hükümler 

Madde 1. — Bu maddede Sözleşmenin her iki memlekette hangi sigoirta kolları tatbikatını kap
sadığı belirtilmektedir. Sözleşme memleketimiz bakımından, 506 sayılı Kanunla düzenlenmiş bulu
nan hastalık, analık, malûllük, yaşlılık, ölüm, iş kazalaıiiyle meslek hastalıkları sigorta feolariyie 
5434 sayılı T. O. Emekli Sandığı Kanunu tatbikatını; İsviçre bakımından da, federal kanunlarla 
tanzim edilen yaşlılık, malûllük ve ölüm sigorta kolan ile tarım işçileri ve küçük tarımcılar hak
kında uygulanan adile yardımları tatbikatını kapsamaktadır. 

Sözleşme yukarda belirtilen mevzuatın müstakbel tadilleri ile bunları ikmal edecek hükümlere 
de şamil olacaktır. 
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Yeni bir sosyal güvenlik dalının kurulmasına dair mevzuat, tarafların bu maksatla bir anlaş
maya varmaları şartiyle; mevcut sigorta kollarının yeni nüfus gruplarına teşmiline mütedair mev-

- zuat ise, ilgili Âkıd Tarafın belli bir süre içinde muhalefet »etmemesi şartiyile, Sözleşme kapsamı
na girecektir. 

Madde 2. — Bu madde, premsibolarak, iki Âkıd Taraf vatandaşlarının bak ve vecibeler bakı
mından eşit muamele görecekleri hükmünü vaz'et m/ektedir. Bu prensibin istisnaları Sözleşmede 
ve Sözleşmeye eMi Prdtokoilide bölirtilmiştir. 

Madde 3. — Madde, her iki Âkıd Taraf vatandaşlarının hak kazandıkları sosyal güvenlik yar
dımlarından, Türkiye veya İsviçre'de ikameit ettiıkleri sürece, tam olarak yararlanacakları hükmü
nü ihtiva etmektedir. Bu kaidenin istisnaları da yine Sözleşme içinde bdiritilmiştir, İlgilinin üçün
cü (bir memlekette ikamet ©tmesi halinde ise Âkıd Taraf vatandaşları için eşolt muamele prensibi
nin uygulanacağı maddede yer almıştır. 

Kısım - İL 

Uygulanacak mevzuat 

Madde 4. — Maddenin 1 nci fıkrasında, bir Âkıd Taraf vatandaşının hangi memlekette ikti
sadi bir faaliyet icra ediyorsa o memleketin sosyal güvenlik mevzuatına tabi olacağı prensibi 
vaz'olunmakta, 2 nci fıkrasında ise, aynı zamanda her iki taraf ülkesinde meslekî faaliyet icra 
eden kimselerin durumu tanzim olunmaktadır. 

Madde 5. — Bu madde, 4 ncü maddede vaz'olunan genel kaidenin istisnalarını tesbit ve tada-
detmektedir. Bu istisnalar başlıca şunlardır: 

1. Türkiye'de çalışan İsviçre vatandaşları, malûllük, yaşlılık ve ölüm, sigortalarına, yazılı 
müracaatları üzerine tabi tutulacaklardır. Bu hüküm, 506 sayılı Kanunun Türkiye'de çalışan ya
bancı uyruklu işçiler için öngörüldüğü istisnaya uygun bulunmaktadır. 

2. a) Muvakkat bir işin icrası için işveren tarafından diğer Âkıd Tlaraf ülkesine gönderilen 
işçjıler 24 ay için işverenin bulunduğu ülke mevzuatına tabi olacaklardır. Bu süreden sonra aynı 
mevzuatın uygulanmasına devam olunması yetkili makamların mutabakatına bağlı olacaktır. 

b) Bir ulaştırma teşebbüsünün hizmetinde diğer Âkıd Taraf ülkesinde çalışan işçiler teşebbüs 
merkezinin bulunduğu taraf mevzuatına tabi olacaklardır. ıŞu kadar ki, teşebbüsün diğer Âkıd Ta
raf ülkesinde bulunan şulbesi veya daimî temsilciliği tarafından işe alman işçiler çalıştıkları mem
leket mevzuatına tabi olacaklardır. 

c) Bir Âkıd Tarafın resmî dairesinde çalışan işçilerden diğer taraf ülkesine geçici olaraik gön
derilenler gönderen tarafın mevzuatına tabi olacaklardır. 

Bu istisnalar işçinin vatandaşlık durumuna bakılmaksızın uygulanacaktır. 
Madde 6. — Madde, elçilik ve konsolosluklarda çalışan kimselerin tabi olacakları mevzuatı 

tâyin etmektedir. Bu maddeye göre : 
Elçilik ve konsolosluklarda çalışan meslek memurları temsil edilen memleketin mevzuatına, di

ğer personel ise çalıştıkları memleekt mevzuatına tabi olmaktadırlar. Ancak bu kimseler, elçilik 
veya konsolosluğun temsil ettiği memleket mevzuatına tabi olmayı talebetme hakkına sahip bu
lunmaktadırlar. 

Madde 7. — Bu madde, Âkıd Tarafların yetkili makamları arasında bir mutabakata varılmak 
şartiyle 4, 6 nci maddeler hükümlerinde istisnalar yapılabileceğini öngörmektedir. 

Kısım - I I I 

1. Bölüm - Malûllük, yaşlılık ve ölüm 

Madde 8. — Madde, prensip olarak, Türk vatandaşlarının, İsviçre yaşlılık ve ölüm sigortala
rından bağlanan normal aylıklarla sakatlara mahsus yardımlardan isviçre vatandaşları ile aynı 
şartlarla yararlanacağı hükmünü vaz'etmektedir. 
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Bu hükme ilâveten, Türk işçilerinin İsviçre'deki sigortalılık süresinin kısaldığı sebebiyle kıs
mî aylığa hak kazanılmış olması ve aylık sahibinin İsviçre dışında ikâmet etmesi halinde, kısmî 
normal aylık tutarı tam normal aylığın yüzde onu veya daha az ise bu aylığın peşin değerine 
eşit ıbir toptan ödeme yapılması, kısmî aylık tutarı tam normal aylığın yüzde onu ile yüzde yir
misi arasında olduğu takdirde de, ilgilinin, aylık veya toptan ödeme şekillerinden birini tercih 
edebilmesi öngörülmüştür. 

IMadıde 9. — Madde, İsviçre malûllük sigortası -.ulan sağlanan rehabilitasyon yardımlarından 
Türk vatandaşlarının ne şartlarla yararlanacaklarını tesbit etmektedir. 

Maddeye göre, Türk işçileri maluliyetin vukua geldiği tarihten önce en az bir aylık malûllük 
sigortası primi ödemiş olmak, sigortalıların eş ve çocukları ise malûllük halinin vukuundan önce 
en az bir yıl süreyle İsviçre'de aralıksız olarak ikâmet etmiş olmak şartiyle bu yardımlardan 
yararlanabileceklerdir. 

Madde 10. — Maddenin 1 nci fıkrasında, Türk işçilerinin İsviçre malûllük sigortasından bağla
nan normal aylıklardan İsviçre vatandaşlariyle aynı şartlarla yararlanacakları hükmünü vaz'et-
mekte, 2 nci fıkrada bu hükmün istisnası olarak, malûllük derecesi yüzde elliden az olanlara bağ
lanan aylıklarla yardım aylıkların ödenme şartları tesbit edilmektedir. 

Maddenin 3 ncü fıkrası, İsviçre mevzuatına göre bağlanacak malûllük aylıklarının hesabında 
Türkiye'de geçen sigortalılık sürelerinin nazara alınmasını öngörmektedir. 

Nihayet, maddenin son fıkrası malûllük aylısının kesilip onun yerine yaşlılık veya ölüm ay
lığı bağlanacağı hallerde Türk ve mevzuatına tabi olarak geçen sürelerin ne suretle nazara alınaca
ğını belirtmektedir. 

Madde 11. — Bu madde, İsviçre mevzuatına göre, yaşlılık, malûllük ve ölüm aylıkları tutarının 
belli bir hadden aşağı olması halinde bağlanan olağanüstü aylıklardan Türk vatandaşlarının han
gi şartlarla yararlandıracaklarına mütedair bulunmaktadır. Sosyal yardım mahiyetinde olan söz 
konusu olağanüstü aylıklar, İ&viçreMe ikâmete devam edildiği sürece ödenmektedir. Türk vatan
daşları, >bu yardımdan, yaşlılık aylığı bahis konuşa ise en az 10 yıl, malûllük veya ölüm aylıkları 
bahis konusu ise en az 5 yıl süre ile aralıksız olarak İsviçre'de ikâmet etmiş olmaları şartiyle ya
rarlanabileceklerdir. 

Madde 12. — Madde, her iki memlekete geç niş sigortalılık süreleri bulunan sigortalılarla 
bunların ölümlerinde hak sahiplerine Türkiye mevzuatına göre bağlanacak yaşlılık ve ölüm ay
lıklarına mütedair bulunmaktadır. Madde hükümlerine göre: 

Bu aylıklara hak kazanılıp kazanılmadığmın tesbM için, her iki memlekette geçen sigortalılık 
süreleri birleştirilecek; 

Birleştirilen sürelerin toplamı yetkili kurumun (Sosyal .Sigortalar Kurumu veya T. C. Emek
li ıSandığı) uyguladığı mevzuata tabi olarak geçmiş gibi düşünülerek ilgiMnin hak kazanabileceği 
aylığın tutarı tâyin olunacak, 

Nihayet, bu nazari aylığın, yetkili kurum mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme süresine te
kabül eden kısmı hesap ve tesbit olunacaktır. Bu kısmi yetkili kurumun ilgiliye ödiyeceği ay
lık miktarı olacaktır. 

Ancak, ilgilinin, yalnız yetkili kurumun uyguladığı mevzuata tabi olarak geqen sigortalılık sü
releri nazara alınmak suretiyle hak kazanabileceği aylık tutan, sözleşme hükümlerine göre Türk 
ve İsviçre kurumlarınca bağlanacak kısmî aylıklar toplamından fazla olduğu takdirde, aradaki 
fark ilgiliye ayrıca ödenecektir. 

Madde 13. — Türk mevzuatına göre bağlanacak malûllük aylıklarına mütedair olan bu mad
de, mezkûr yardıma hak kazanılıp kazamlmadığmm tesbitinde, gerekirse, İsviçre mevzuatına tabi 
olarak geçen sigortalılık sürelerinin de nazara alınmasını öngörmektedir. 

iSıigortalıya İsviçre malûllük sigortasmca aylık bağlanmış ise, sözleşmede, mükerrerliği ön
lemek üzere Türk mevzuatına göre ikinci bir aylık bağlanamıyacağı tasrih edilmiştir. 
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Madde 14. — Bu maddede, isviçre mevzuatına göre malûllük derecesi üçte iki ile yüzde elli ara
sında olanlara bağlanan yarım aylıktan faydalanmakta olan bir sigortalının Türkiye'de bulunduğu 
sırada malûllük derecesinin yükselmesi hali öngörülmekte ve bu halde yapılacak işlemler belir
tilmektedir. 

Madde 15. — Maddede, Türk mevzuatına tabi bir işe girmeden önce İsviçre'de yaşlılık ve ölüm 
sigortalarına tabi olan işçiler için 506 sayılı Kanunun uygulanmasında sigortalılığın başlangıç 
tarihi tesbit edilmektedir. Bundan başka, sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi ve kısmî aylık tu
tarlarının hesaplanmasında, İsviçre mevzuatına tabi olarak geçen bir prim ödeme ayı, Türk mev
zuatına göre 30 prim ödeme günü veya 1 prim ödeme ayma muadil sayılmıştır. 

Madde 16. — Bu madde, 506 sayılı Kanunda öngörülen isteğe bağlı sigorta hakkının tesbitin-
cle İsviçre'de geçen sigortalılık sürelerinin de nazara alınabileceği hükmünü ihtiva etmektedir. 

2. Bolüm - tş kazalariyle meslek hastalıkları 

Madde 17. — Maddenin 1 nci fıkrasına göre, Âkıd taraflardan birinin iş kazalariyle meslek 
hastalıkları sigortasına tabi olan sigortalılar, diğer Âkıd Taraf ülkesinde bulundukları sırada bir 
iş kazasına uğramaları halinde bu tarafın yetkili kurumundan sağlık yardımı talebetme hakkına 
sahip bulunmaktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, bir iş kazası veya meslek hastalığı sebebiyle sağlık yardımı gör
mekte olan sigortalıların, ikâmetgâhlarını diğer Âkıd Taraf ülkesine nakletmeleri halinde de 
sağlık yardımları hakkını muhafaza ettikleri belirtilmektedir. Mütaakıp fıkralar ise bu yardımla
rın hangi mevzuata göre sağlanacağını ve önemli yekûn tutan yardımların ifası şartlarını belirt« 
mektedir. 

Madde 18. — Bu madde iş kazası ve meslek hastalığı halinde geçici iş göremezlik ödenekleri
nin, diğer Âkıd Taraf ülkesinde bulunan sigortalıya hangi usullerle ödeneceğini tanzim -etmekte
dir. 

Madde 19. — 17 ve 18 nci maddeler gereğince, bir Âkıd Taraf kurumu tarafından diğer Âkıd 
Taraf kurumu hesabına sağlanan yardım tutarlarını yetkili kurum tarafından ödeneceğine müte
dairdir. (Sözleşme bu masraf ödemelerinin götürü olarak da yapılabileceğini öngörmektedir. 

Madde 20. — Bu (maddede, meslek hastalığı hallerinde, Âkıd Taraf kurumlarının kendi mev
zuatlarını uygulamaları öngörülmüştür. 

Madde 21. — İş. kazası veya meslek hastalığı sonucu daimî iş göremezlik hallerine mütedair 
olan bu maddede, başlıca, 

Bir taraf mevzuatına göre iş göremezlik derecesinin tâyininde, varsa, diğer Âkıd Tarafta vu
kua gelmiş kaza ve meslek hastalıklarının da nazara alınacağı hükmü vaz'edilmiş ve ayrı tarih
lerde vukuagelen ve iki Âkıd Taraf mevzuatına göre de yardım yapılmasını gerektiren hallerde 
her kurumun ödemekle yükümlü olduğu yardım miktarları tarif edilmiştir. 

Madde 22. — Âkıd Taraflardan birinin ülkesindeki üçüncü kişilerin sorumlu olduğu hasarlar 
için, Âkıd Taraf kurumlarının rücü veya tazminat talep hakları, mütekabilen mahfuz tutulmuş ve 
madde, bu hususları tanzim maksadiyle kaleme alınmıştır. 

3. Bölüm - Aile yardımları 

Madde 23. — Madde, İsviçre'de tarım işlerinde çalışan Türk işçilerinin, İsviçre federal mev
zuatına göre sağlanmakta olan çocuk yardımlarından, Türkiye'de ikamet eden çocukları için dahi 
yararlandırılmalarını temin etmektedir. 

Kısım - IV 

Çeşitli hükümler 

'Madde 24. — Bu madde, sözleşmenin uygulanması bakımından her iki Âkıd Tarafın yetkili ma-
Kajılarmı göstermekte ve bu makamların yetki ve görevlerini belirtmektedir. 
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Madde 25. — Madde, sözleşmenin uygulanmasında her iki tarafın yetkili makam ve kurumları

nın kendi mevzuatlarını uyguluyorlarmış gibi hareket etmeleri lüzumunu ifade etmekte, ayrıca, 
bir Âkıd Taraf kurumunca temin edilen tıbbi raporlarla sair bilgilerin, maluliyet derecesinin tâ
yininde diğer Âkıd Taraf kurumunca muteber sayılacağını belirtmektedir. Bununla beraber ku
rumların, ilgiliyi diledikleri bir hekime muayene ettirebilme hakkı saklı tutulmuştur. 

Madde 26. — Madde, bir Âkıd taraf mevzuatının uygulanmasında tanınmış olan pul ve resim 
muafiyetlerinin diğer Âkıd Taraf mevzuatına göre düzenlenecek belgeler için de aynen tanınmasını 
öngörmektedir. Ayrıca, sözleşmenin uygulanmalında düzenlenecek belgeler için konsolosluk vi
zesine lüzum görülmemiştir. 

Madde 27. — Madde, sözleşmenin uygulanmasında kullanılacak belgelerin her Âkıd Tarafın 
kendi resmî dilinde tanzim edilebileceğini ifade etmektedir. 

Tatbikatın süratle yürütülebilmesini teminen de sigorta kurumlarının kendi aralarında doğru
dan doğruya veya irtibat kurumları aracılığı ile yazışabilmeleri öngörülmüş, ayrıca bu yazışma
nın Âkıd Tarafların resmî dillerinden biri ile yapılabilmesi kabul edilmiştir. 

Madde 28. — Madde, Âkıd Taraflardan birin/in bir kurumuna yapılacak müracaat veya tev
di olunacak bir belgenin, aynı mehiller dâhilinde diğer Âkıd Tarafın oma tekabül eden kuru
mluna verilebileceğini ve bu müracaat veya belgeyi alan kumumun bunları süratle yetkili kuru
ma gömdermıeleri lüzıumunu ifade etmektedir. 

Madde 29. — Madde sözleşmenin uygulanmasında transfer edilecek paralar için tahvil ku
rumu teshöt etmekte ayrıca, sözleşmje gereğince yapılacak transferlerin döviz alış - verişini kı-
sıltlıyan hükümlere tabi tutulamayacağı hükmünü ihtiva dtmıefetedir. 

Madde 30. — Madde, sözleşmenin uygulanmasında doğabilecek ihtilâfların çözümlenmesi usul
lerini tesbât etımıektedir. 

Kısım - V 

Geçici ve son hükümler 

Madde 31. — Madde, sÖEİeşJmienin yürürlük tarihinden önıee geçen sigortalılık sürelerimin 
hangi maksatlarla ve ne ölçüde nazara alınacağını tesibit malksadiıylie kaleme almımısjtır. Bu 
maddemin 1 nci fıkrası hükümlerine göre; Sözleşme, yürürlük tarihinden önceki devreler için 
bir halk doğunmaımakla beraber, 2 nci fıkra, sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonraki va
kalarda bir yardım hakkının doğup doğmadığının tesfbiiltdnd'e mezkûr devredeki prim ödeme 
ve ikamet sürelerinin nazara alınacağını hükımıe bağlamaktadır. 

Maddenin 3 ncü fıkrasına göre, sözleşmemin yürürlük tarihinden önee vukua gelmiş ölüm 
ve yaşlılık halleri için, yürürlük tarihinden itibaren de yardum hakkı doğmaktadır. Fıkranın 
son bendi, bu yardımların İsviçre Federal Kanununun yürürlüğe girdiği tarlih olan 31 Aralık 
1959 tarihinden sonra vukua gelen vakalar için sağlanalbilec/eğinli belirtmektedir. 

'Toptan ödeme yapılmak veya primleri iade ödiimıek suretiyle tasfiye edilmiş olan haklar için 
sözleşmje hükümleri uygulanımıyacafctır. 

Madde 32. — Maddede sözleşmeye ekli nihai protokolün sözleışımjenin ayrılmaz parçası oldu
ğu belirtilmiştir. 

Madde 33. — Sözleşmenin tasitlik formalitesine ve yürürlük tarihine mütedair olan bu mad
deye göre, sözleşme, makable şâmil olmak üzere 1 Ocak 1969 dan itibaren muteber olacaktır. 

Madde 34. — Madde sözleşmenin süresini temdit ve fesih usullerini belirtmekte ve fesih ha* 
lindıe, hak kazanılmış veya ileride hak kazanılacak yardımların saklı olduğunu ifade etmektedir. 

Hülkümleri yukarda bertafsil açıklanan sözleşmenin tasltilkine mütedair olan kanun üç mad
deden ibarettir. 

Madde 1. — Sözleşmenin tasdikinin uygun bulunduğuna dairdir. 
Madde 2. — Kanunun yürürlük tarihini tesbit letmıelktedir. 
Majdde 3. — Kanunun Bakanlar Kurulu tarafından yürütüleceğine dairdir. 
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Dışişteri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/282 
Karar No. : 10 

2 . 3 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

'Türkiye - İsviçre Sosyal »Güvenlik (Sözleşmesinin ve nihai protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda gö
rüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, gerekçede de tafsilen izah olunduğu 
üzere, İsviçre'de çalışan işçilerimizle bunların ailelerinin sosyal güvenliğini temine matuf sözleş
menin onaylanması hakkında hazırlanmış bulunan tasarı, prensip itibariyle Komisyonumuzca 
da müspet mütalâa olunarak aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Çalışma Komisyonuna tevdi buyurulmıak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

ıBaşkan 
Manisa 
E. Akça 

Afyon; Karahiaar 
M. R. Çerçel 

İstanbul 
M. Yardımcı 

Sözcü 
İzmir 

§. Osma 
Aydın 

M. K. Yılmaz 
İzmir 

§. Adalan 

Kâtip 
Balıkesir 

A. î. Kırımlı 
Çankırı 

H. Bağlı 
Kocaeli 
N. Erim 

Adama 
A. R. Güllüoğlu 

İstanbul 
İV. t. Tokgöz 

Konya 
S. Koçaş 

Çalışma Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Çalışma Komisyonu 
Esas No. : 1/282 
Karar No. : 19 

Yüksek Başkanlığa 

28 . 5 . 1971 

Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Nihai Protokolün onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı Dışişleri Komisyonu raporu ile birlikte Komisyonumuza havale 
olunmakla Hükümet adına Çalışma Bakanı ile Dışişleri Bakanlığı temsilcisi de hazır oldukları 
halde konu tetkik ve müzakere olundu : 

Kanun tasarısının tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde; gerekçede de saraha
ten izah olunduğu veçhile, İsviçre'de çalışan işçilerimizle bunların ailelerine de sosyal güvenliği 
temine matuf Sözleşmenin onaylanması hakkında hazırlanmış bulunan kanun tasarısı prensip iti
bariyle Komisyonumuzca da yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Çalışma Komisyonu 

Sözcü 
Bursa Adana Adıyaman 

E. Mat Ş. Yılmaz M. Z. Adıyaman 
İstanbul İzmir İzmir 

H. Türkay B. Asutay K. önder 
Kocaeli Zonguldak 
V. Engiz H. Baytürk 

Başkanı 
Kayseri 

E. Turgut 
Ankara 

F. N. Yıldırım 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Ndlhai Protokolün onaylanmasının Uygun 
bulunduğuna dair (kananı tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İöviçre Federal Konseyi arasında 1 Mayıs 
1969 (tarihinde Ankara'da imızalanan (Türkiye Cumhuriyeti ile isviçre arasında Sosyal Güven
lik Sözleşmesi) nin ve Nihai' Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili Anlaşmaları yapmaya Bakanlar Kurulu 
yetkilidir. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

25 . 3 . 1970 

Barbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
8. Demirel R. Sezgin H. Atabeyli T. Bilgin 

Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 
Y. Ziya önder A, Topaloğlu H. Menteşeoğlu î. S. Çağlayangil 
Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Balkanı Ticaret Bakanı 

M. Erez O. Oğuz T. Gülez G. Titrek 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı 

V. Â. Özkan A. 1. Birincioğlu t. Ertem N. Menteşe 
Çalışma Bakanı Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bak. Turizm ve Ta. Bakanı 

8. öztürk S. Kılıç S. O. Avcı N. Cevheri 
İmar ve İskân Bakam Köy İşleri Bakanı Orman Bakam Genç. ve Spor Bakanı 

H. Nakiboğlu T. Kapanlı H. Özalp 1. Sezgin 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVİÇRE ARASINDA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ve 

İsviçre Federal Konseyi 

İki Devlet vatandaşlarının Türk ve İsviçre sosyal güvenlik mevzuatı bakımından durumlarını 
düzenlemeyi arzu ederek bir Sözleşme aktini kararlaştırmışlar ve bu maksatla, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 
Dışişleri Bakanlığı Sosyal İşler Dairesi Genel Müdür Vekili Bay Zübeyir BENSAN'ı; 
İsviçre Federal Konseyi, 
Milletlerarası Sosyal Güvenlik Sözleşmeleriyle görevli Bay Cristoforo MOTTA'yı, 
Tam yetkili temsilcileri olarak tâyin etmişlerdir. 
Temsilciler usûlü dairesinde tanzim edilmiş olan salâhiyet belgelerini teati ettikten sonra aşağı

daki hususlarda mutabık kalmışlardır : 

KISIM - I 

Genel hükümler 

Madde — 1. 

1. Bu Sözleşme aşağıda yazılı mevzuata uygulanır : 
A — Türkiye'de : 
a) İşçiler hakkında uygulanan sosyal sigortalar (Hastalık, Analık, Malûllük, Yaşlılık, Ölüm, 

İş kazalariyle Meslek hastalıkları) hakkındaki mevzuat : 
b) Devlet memur ve hizmetlilerini kapsıyan Emekli Sandığı hakkındaki mevzuat : 
B — İsviçre'de : 
a) Yaşlılık ve ölüm sigortası hakkındaki federal mevzuat; 
b) Malûllük sigortası hakkında federal mevzuat; 
c) İşkazalariyle işten mütevellit olmıyan kazalar ve meslek hastalıkları Jıakkındaki federal 

mevzuat; 
d) Tarım işçileriyle küçük tarımcılara ait aile yardımları hakkındaki federal mevzuat. 
2. Bu Sözleşme, bu maddenin 1 nci fıkrasında sayılan mevzuatı kodifiye eden, değiştiren veya 

tamamlıyan her türlü mevzuata da uygulanır. 
3. Bu Sözleşme, 
a) Yeni bir sosyal güvenlik dalının kurulmasına mütedair mevzuata Âkıd Tarafların bu mak

satla bir anlaşmaya varmaları şartiyle, uygulanır; 
b) Mevcut sigortaların yeni nüfus gruplarına teşmiline mütedair mevzuatın Resmî Gazetede 

yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde ilgili Âkıd Taraf buna muhalefet ettiğini diğer Âkıd Tarafa 
bildirmediği takdirde, bu mevzuata da uygulanır. 

Madde — 2. 

1. Bu Sözleşmede ve nihai Protokolda mevcut aksine hükümler saklı kalmak kaydiyle, Âkıd 
Taraflardan birinin vatandaşlariyle bunların aile fertleri ve ölümlerinde hak sahibi kimseleri, diğer 
Âkıd Taraf mevzuatı bakımından, bu Âkıd Taraf vatandaşlariyle aynı mükellefiyetlere tabidirler 
ve bu mevzuatla sağlanan yardımlardan -aynı şartlarla yararlanırlar. 

2. İsviçre dışında bulunan İsviçre vatandaşlarının isteğe bağlı emeklilik sigortasına, İsviçre'
deki bir işveren hesabına İsviçre dışında çalışan İsviçre vatandaşlarının emeklilik sigortasına ve 
İsviçre dışında ikâmet eden yaşlı ve malûl İsviçre vatandaşlarına mahsus sosyal yardım mahiyetin
deki yardımlara mütaallik mevzuatın tatbikatında 1 nci fıkrada yazılı eşit muamele prensibi uygu
lanmaz. 
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Madde — 3. 

Bu Sözleşmede ve nihai Protokolda mevcut aksine hükümler saklı kalmak kaydiyle, 1 nci mad
dede yazılı mevzuat gereğince sosyal güvenlik yardımlarına hak kazanmış bulunan Türk ve İs
viçre vatandaşları, Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde ikamet ettikleri sürece, bu yardımlardan 
tam olarak ve hiçbir kesintiye tabi olmaksızın yararlanırlar. Aynı hükümler saklı kalmak kaydiy
le, bu yardımlar, diğer Âkıd Tarafın üçüncü bir ülkede ikamet eden vatandaşlarına, yardımı ya
pan Tarafın aynı ülkede ikamet eden kendi vatandaşlariyle aynı şart ve ölçülerle sağlanır. 

KISIM — II 

Uygulanacak mevzuat 

Madde — 4. 

1. Âkıd Taraflardan birinin meslekî bir faaliyet icra eden vatandaşları bu faaliyeti hangi Ta
raf ülkesinde icra ediyorlarsa o Tarafın mevzuatına tabi olurlar. 

2. Bir kimse, 1 nci fıkra hükümlerine göre, her iki Taraf ülkesinde icra etiği meslekî faali
yetleri dolayısiyle iki Tarafın da mevzuatına tabi olduğu takdirde, bunlardan her birinin sigorta
sına ödenecek primler yalnız o Taraf ülkesinde icra edilen meslekî faaliyetten elde edilen kazanç
lara göre hesaplanır. 

Madde — 5. 

1. 4 neü maddenin 1 nci fıkrası hükmünün istisnası olarak, İsviçre vatandaşları, Türkiye ma
lûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına, yalnız yazılı müracaatları üzerine tabi olurlar. 

2. Aşağıda yazılı haller, 4 ncü maddenin birinci fıkrasının istisnalarını teşkil eder : 
a) Merkezî Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde bulunan bir teşebbüs tarafından çalıştırılan 

ve geçici bir işin icrası için diğer Âkıd Taraf ülkesine gönderilen işçiler, ilik 24 aylık sıüre için
de, teşebbüs merkezinin bulunduğu ülke mevzuatına tabi olmakta devam ederler. 

Diğer Âkıd Taraf ülkesindeki çalışma bu süreyi aştığı takdirde, teşebbüs merkezinin bulundu
ğu Taraf mevzuatının uygulanmasına, iki Tarafın yetkili makamları arasında mutabık kalmaeak 
bir süre için, istisnai olarak, devam edilebilir. 

b) Merkezî Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde bulunan bir ulaştırma teşebbüsü tarafından 
diğer Âkıd Tarafın ülkesinde çalıştırılan işçiler, teşebbüs merkezinin bulunduğu Taraf mevzua
tına, bu Taraf ülkesinde çalışıyorlarmış gibi, tabi olurlar. 

Şu kadar ki, teşebbüsün, diğer Âkıd Taraf ülkesinde bir şubesi veya bir daimî temsilciliği var
sa, bu şube veya temsilcilik tarafından çalıştırılan işçiler, teşiefoibüıs (tarafımdan geçici olanak o 
Tarafa gönderilmiş olanlar müstesna, bulundukları Tarafın mevzuatına tabi olurlar. 

c) Taraflardan birinin resmî dairesinde çalışan işçilerden geçici olarak diğer Taraf ülkesine 
gönderilenler, gönderen Tarafın mevzuatına tabi olurlar. 

d) (a) ve (b) bendleri hükümleri, işçilerin vatandaşlık durumuna bakılmaksızın uygulanır. 

Madde — 6. 

1. Âkıd Taraflardan birinin vatandaşı olup diğer Âkıd Taraf ülkesine diplomatik misyon ve 
konsolosluk üyesi olarak gönderilen kimseler, temsil edilen Tarafın mevzuatına tabi olurlar. 

2. Âkıd Taraflardan birinin vatandaşı olup bu Tarafın diğer Âkıd Taraf ülkesindeki elçilik 
ve konsolosluklarında çalıştırılan kimseler, ülkesinde çalıştıkları Tarafın mevzuatına tabi olurlar. 
Şu kadar ki, bu kimseler, çalışmaya başladıkları veya bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihi 
takibeden altı ay içinde elçilik ve konsoloslukla temsil edilen Âkıd Tarafın mevzuatına tabi ol
mayı istiyebilirler. 
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3. Bu maddenin 2 nci fıkrası hükümleri, 1 nci fıkrada söz konusu olan kimselerin vatandaşı 

olup onların şahsi hizmetlerinde çalıştırılan kimseler hakkında da kıyas yoluyla uygulanır. 
4. 1 nci - 3 ncü fıkralar hükümleri fahrî konsolosluklar üyeleri ile bunların hizmetlileri hak

kında uygulanmaz. 

Madde — 7. 

Âkıd Tarafların yeiiMli makamları aralarında anlaşmak suretiyle, 4 - 6 nci maddeler hükümle
rinden istisnalar yapabilirler. 

KISIM — III 
özel hükümler 

1. Bölüm 

Malûllük, yaşlılık ve ölüm 

A) İsviçre mevzuatının uygulanması : 

Madde — 8. 

1. Bu maddenin 2 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydiyle, Türk vatandaşları, isviçre 
yaşlılık ve ölüm sigortalarından sağlanan normal aylıklarla sakatlara mahsus yardımlardan, is
viçre vatandaşları ile aynı şartlarla yararlanırlar. 

2. İsviçre'de ikamet etmiyen bir Türk vatandaşımın halk kazanldığı kıslmd nıorftaal aylığın tuta
rı, tam normal aylığın en çok yüzde onuna eşit olduğu takdirde, Türk vatandaşına, yalnız ödene
cek aylığın peşin değerine eşit bir toptan ödeme yapılır. Kendisine kısmi aylık bağlanmış olan 
Türk vatandaşı İsviçre ülkesinden devamlı olarak ayrıldığı takdirde de kendisine, aynı şekilde, 
bir toptan ödeme yapılır. 

Kısmi normal aylık tutarı tam normal aylığın yüzde onundan fazla ve yüzde yirmisinden az ol
duğu takdirde, İsviçre'de ikamet etmiyen veya İsviçre'den devamlı olarak ayrılan Türk vatan
daşları aylık veya toptan ödeme şekillerinden birini seçebilirler. Bu seçme, sigortalının İsviçre dı
şında ikamet etmesi halinde, aylık bağlanması talebinde bulunduğu zaman, daha önce böyle bir 
aylık bağlanmış olması halinde ise İsviçre'den ayrıldığı tarihte yapılır. 

İsviçre sigortasmca böyle bir toptan ödeme yapıldığı takdirde, gerek aylık bağlanmış olan 
kimse, gerekse ölümünde hak sahibi kimseleri o tarihe kadar ödenmiş olan primler dolayısiyle si
gortadan başkaca bir hak talebinde bulunamazlar. 

Madde — 9. 

1. İsviçre'de ikamet eden Türk vatandaşları, malûllük halinin vukua geldiği tarihten hemen 
önce, İsviçre sigortasına en az tam bir yıllık prim ödemiş olmak sartiyle, İsviçre malûllük sigorta
sından rehabilitasyon yardımları yapılmasını istiyebilirler. 

2. Sigortalıların kazanç getiren bir işte çalışmıyan ve Türk vatandaşı olan karıları ile dul ka
rıları ve sigortalıların reşit olmıyan çocukları, ancak malûllük halinin vukua geldiği tarihten he
men önce aralıksız olarak en az bir yıl süreyle isviçre'de ikamet etmiş olmaları sartiyle, İsviçre 
malûllük sigortasından rehabilitasyon yardımları yapılmasını iısltliıyıeibliliirlıeır. Ayrıöa, îstviçreVle ma
lûl oilaraik doğmuş ve doğuim tarihlerimden itibaren aralılksız olarak latviçne'dle ikajmjett eltmiş bulu
nan çocuklardan tfeşiit olmıyanlar da bu yardımlardan yaraırlanaibliHnter. 
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Madde — 10. 

1. Bu maddenin 2 nci ve 3 neü fıkraları hükümleri saklı kalmak kaydiyle, Türk vatandaşları, 
isviçre malûllük sigortasından bağlanan normal aylıklarla sakatlara mahsus yardımlardan, isviçre 
vatandaşları ile aynı şartlarla yararlanırlar. 

2. Malûllük derecesi yüzde elliden az olanlara bağlanan normal aylıklar, isviçre'den devamlı 
olarak ayrılan Türk vatandaşlarına ödenmez, isviçre malûllük sigortasından kendisine yarım ay
lık bağlanmış olan bir Türk vatandaşı, isviçre dışında ikamet etiği takdirde, maluliyetin artması 
halinde de, bu yarım aylığın ödenmesine, hiçbir değişiklik yapılmadan, devam edilir. 

3. isviçre malûllük sigortasından bir Türk veya isviçre vatandaşına bağlanacak normal ma
lûllük aylığının hesabına esas olacak prim ödeme sürelerinin tesbitinde, Türk mevzuatına tabi ola
rak geçen prim ödeme süreleri isviçre'de geçen prim ödeme süreleri ile aynı zamana raslamamak 
şartiyle, isviçre'de geçen prim ödeme süresi olarak kabul edilir. Bunu yaparken, 1 nci maddenin 
1 nci fıkrasının (A) bendinin (a) bölümünde yazılı Türk mevzuatına göre her 30 prim ödeme gü
nü, isviçre mevzuatına tabi olarak geçen bir prim ödeme ayma muadil sayılır. Ortalama yıllık ge
lirin tâyininde yalnız isviçre'de geçen prim ödeme süreleri nazara alınır. 

4. Yukardaki fıkraya göre tesbit edilen bir malûllük aylığının kesilerek onun yerine normal 
yaşlılık veya normal ölüm aylığının bağlanacağı hallerde, yaşlılık veya ölüm aylığı, yalnız isviç
re'de geçen prim ödeme süreleri nazara alınmak suretiyle hesaplanır. Şu kadar ki, 12 nci madde 
hükümleri uygulanmak suretiyle Türk mevzuatına göre bir yaşlılık veya ölüm aylığına hak kaza-
mlamadığı takdirde, Türk mevzuatına tabi olarak geçen süreler, isviçre mevzuatına göre bağlana
cak aylığın hesabına esas olan prim ödeme sürelerine eklenir. 

Madde — 11. 

Türk vatandaşları, isviçre malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarından bağlanan olağanüstü ay
lıklardan, aylık talep tarihinden hemen önce, yaşlılık aylığı bahis konusu ise en az 10 yıl; ölüm ve
ya malûllük aylıkları veya bu aylıklar kesilerek onların yerine bağlanacak yaşlılık aylığı bahis 
konusu ise eri az 5 yıl süre ile aralıksız olarak isviçre'de ikamet etmiş olmak şartiyle ve isviçre'
de ikamet ettikleri sürece, isviçre vatandaşları ile aynı şartlarla yararlanırlar. 

B) Türk mevzuatının uygulanması : 

Madde — 12. 

1. Türk mevzuatına göre sağlananı yaşlılık ve ölüm aylıklarına hak kazanılıp kazanılmadığı-
mn tesbitinde, isviçre yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olarak geçen prim ödeme süreleri, Türk 
mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme süreleri ile, bu süreler aynı zamana raslamamak şar
tiyle, birleştirilir. Türk mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme süresi, yerine göre, en az 360 
gün veya 12 aydan az olduğu takdirde, bu hüküm uygulanmaz. 

2. Birinci fıkrada sözü edilen yardımlara hak kazanılması, prim ödeme sürelerinin belli bir 
işte geçmiş olması şartına bağlı bulunduğu takdirde, bu yardımlara hak kazanılabilmesi için, is
viçre'de yalnız aynı işte geçen prim ödeme süreleri nazara alınır. Sigortalı, bu sürelerin birleşti
rilmesine rağmen, söz konusu özel hükümlere göre sağlanan yardımlardan yararlanma şartlarını 
yerine getiremediği takdirde, sözü edilen süreler, genel hükümlere göre sağlanan yardımlara hak 
kazanılıp kazanılmadığmm tesbitinde nazara alınır. 

3. Yukardaki 1 nci ve 2 nci fıkralar hükümleri uygulanmak ve isviçre prim ödeme süreleri 
nazara alınmak suretiyle, Türk mevzuatına göre bir yardıma hak kazanıldığı takdirde, yardım 
tutarı aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanır : 

a) Yetkili Türk kurumu, önce 1 nci ve 2 nci fıkralar gereğince birleştirilen sürelerin tamamı 
bu kurumun uyguladığı mevzuata tabi olarak geçmiş olsaydı hak kazanılacak aylık tutarı ne ola
cak idiyse onu tesbit eder; şu kadar ki, aylığın hesabına esas olacak kazançlar yalnız Türkiye'de 
geçen sigortalılık süreleri nazara alınarak tesbit edilir. 
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b) Bu şekilde elde edilecek nazari aylık tutarı, gerekirse Türk mevzuatında belirtilen asgari 
aylık tutarına iblâğ edildikten sonra, yetkili kurumun ödiyeceği kısmi aylık tutarı, bu nazari tu
tar üzerinden ve kurumun uyguladığı mevzuata tabi olarak geçen prim ödeme sürelerinin iki Âkıd 
Taraf mevzuatına göre geçmiş prim ödeme süreleri toplamına oranı dâhilinde tesbit edilir. 

4. Yalnız yetkili kurumun uyguladığı mevzuata tabi olarak geçen prim ödeme süreleri nazara 
alınmak suretiyle, bu mevzuata gögrc hesaplanan yardım tutarı, bu sözleşme hükümleri uygulan
mak suretiyle Âkıd Tarafların sigortalarmca bağlanan yardımların toplamından fazla olduğu tak
dirde, aradaki fark yetkili kurum tarafından, sigortalıya veya hak sahibi kimselerine ödenir. 

Madde — 13. 

1. Bir sigortalı, yalnız Türk mevzuatına göre geçen prim ödeme süreleri nazara alınmak su
retiyle, bu mevzuata göre malûllük aylığına hak kazanamadığı takdirde, isviçre yaşlılık ve ölüm 
sigortalarına tabi olarak geçen prim ödeme süreleri de, aynı zamana raslamamak şartiyle, bu yar
dım hakkının doğması bakımından, gerekli olduğu ölçüde, Türk mevzuatına göre geçen prim ödeme 
süreleri ile birleştirilir. Türk mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme süresi, yerine göre, en az 
360 gün veya 12 aydan az olduğu takdirde, bu hüküm uygulanmaz. 

2. Sigortalıya, İsviçre malûllük sigortasınca aylık bağlanmışsa 1 nci fıkra hükmü uygulan
maz. 

. Madde — 14. 

Kendisine İsviçre malûllük sigortasından yarmı - normal aylık bağlanmış olan ve Türkiye'de 
ikamet eden bir sigortalı, Türk mevzuatına göre malûl sayılabilecek bir duruma gelmiş ise, İsviçre 
sigortasından bağlanan yarım - aylığın tesbitinde nazara alman süreler haricolmak üzere, yalnız 
Türk mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme sürelerine göre malûllük aylığına hak kazanı
yorsa, bu yardımdan da yararlanır. 

Madde — 15. 

12 - 14 ncü maddeler hükümlerinin uygulanmasında, 
a) Bir kimse, Türk mevzuatına tabi olmadan önce İsviçre yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi 

olmuş ise, sözü edilen İsviçre sigortasına ilk defa tabi olduğu tarih 1 nci maddenin 1 nci fıkrası
nın (A) bendmin (a) bölümünde belirtilen Türk mevzuatına ilk defa tabi olduğu tarih sayılır. 

b) Prim ödeme sürelerinin birleştirilmesinde ve prim ödeme süresi ile orantılı aylık tutarının 
tesbitinde, İsviçre yaşlılık ve ölüm sigortalan mevzuatına göre bir prim ödeme ayı, Türk mevzuatı
na göre, 30 gün veya 1 ay prim ödeme süresi gibi sayılır. 

Madde — 16. 

Türk mevzuatına göre sigortaya isteğe bağlı olarak devam edilip edilemiyeceğinin tesbitinde, 
İsviçre mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme süreleri de nazara alınır. 

2. Bölüm 

îş kazası ve meslek hastalıkları 

Madde — 17. 

1. Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre sigortalı olan Türk veya İsviçre vatandaşlariyle 
üçüncü bir devletin vatandaşları diğer Âkıd Taraf ülkesinde bulundukları sırada bir iş kazasına 
uğradıkları veya bir meslek hastalığına tutuldukları takdirde, bu Tarafın yetkili kurumundan, 
gerekli her türlü sağlık yardımlarının yapılmasını istiyebilirler. 
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2. Bir işkazası veya meskik hastalığı sonucu, Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre 
sağlık yardımı taliebetme hakkına sahip bulunian Türk ve isviçre vatandaşlariyle üçüncü bir dev
let vatandaşlara, sağlılk yardıımlarmdan faydalandıkları sırada, yetkili kumumun önceden müsaa
desini almalk şartiyle, ikametgâhlarını diğer Âkı d Taraf ülkesine naklettikleri takdirde bu yar
dımlardan faydalanma hakkını muhafaza. ederler. İkametgâh değiştirilmesinde tıbbî 'bir mahzur 
görülmediği ve ilgili ailesinin yanına gittiği ta'k dinde, bu müsaade verilir. 

3. Bu tmiaddenin 1 nci Ve 2 nci fıkralarında bahs olunan kimselere yapılacalk sağlık yardımla
rı, bulundukları yerde yetıkili makamlarca tâyin edilecek sigorta kurumlarının uyguladığı mıevzıu-
ata ıgöre sağlanır. 

4. Protezlerle önemli yeikûn tutan diğer sağlık yardıımliarnm sağlanması, acil haller müs
tesna oılmalk 'şartiyle, bu yardımların bedelini ödiyecek olan kurumun müsaadesine bağlıdır. 

Madde — 18. 

1. Bağlanan 'gelirler, cenaze yardımları ve üçüncü kişiler için yapılan elk yardımlar harieol-
ımak üzeer, Türtk ve isviçre vatandaşlarınla Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre yapılacak 
para yardımları, 17 nci maddenin 1 nci ve 2 nci fıkralarında öngörülen hallerde, yardılmı yap
makla yülkuımlü IkurunııUn dlsteği üzerinle ve bu kumumun uyguladığı ımıevzuatba belirtilen usuller 
dâhilinde ödenir. 

2. Yetkili 'kurumı, gönderdiği yazıda, ilgiliye verilecek ödenek tutarı ile ödemenin devaım 
edecıeği süreyi de belirtir. 

Madde — 19. 

Yardımı yapmakla yükümlü olan kurum, 17 nci ve 18 nci maddelere göre sağlanmış 'olan 
yardımların tutanını, yönetim ımasraflan haricolmak üzere, bu yardımdan yapmış olan Ikuruıma 
öder. 17 nci maddede önıgöriülen yardmlar için bu ödeıme, yetkili makamlar arasında ımutalbık ka
lınacak bir usule göre götürü olarak da yapılabilir. 

Madde — 20. 

Mıeslek hastalığı hallerinde, Âkıd Tarafları n yetkili kurumları kendi 'mevzuatlarını uygu
larlar. 

Madde — 121. 

1. (Âkıd Taraflardan birlinin mjevzualtma göre, i^kazaları ve mıeıslelk hasıtalılkları sonucu ka
zanma gücündeki azalma derfeoeslinin ve hak kazanılan yardim ımlilktarmın Itelsb'itiude, diğer 
Âkıd Tarafın mevzuatıma göre işikazası veya meslek hastalığı olacak kabul edilmiş olan kaza ve 
haisltalıklar da nazara alınır. 

2. Â y n tariıhlerde vulkua gelen ve iki Âkıd Taraf mevzuatına göre de yardım yapılmasına 
halk kazandıran işfcazaları ile meslek hastalıklarının sebeboiduğu daimî işgöremezlik dereoeısinie 
göre hesaplanan yardılm miktarlarının tesibitiııde aşağıda yazılı hükümler uygulanır. 

a) Daha önele vulkua gelmliş olan işikazası veya meslelk hasltalığı sebebiyle bağlanlmış olan 
gelirlerin ödenmesine devam edilir. Şayelt, yardım hakiki bu mıaiddenin 1 nci fılkrası hükmü uygu
lanmak suretiyle doğmuş bulunuyorsa, önceki kaza veya meslelk hasltalığı vakası içlin yetkili 
olan kuruim, pana yardımının, o kaza veya meslek hastalığı neticesinde kazanıma gücünde vu
kua ,gelen azalma dereeelsİHiıe tekabül elden kıısımmı öder. 

b) ,Sıonradan vulkua gelen ilşlkaızası veya meslek hastalığı için yetlkili olaın kuruim, bu kaza 
veya meslek hasltalığı dıolayıısiyle kendi mevzuatına göre teslbiıt edecıeği işgöremezük derecesine 
telkalbül eden yardıım tutannı tesbilt eder. 
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Madde — 22. 

1. IBir kimjse, Âlkııd Taarflardan birinin mevzuatına göre, diğer Alkiıd Taraf ülkesinde mâruz 
kaldığı bir hasar dolaıyıısiyle yardıma talebettîği ve bu hasar dolayıısîıyle üçüncü şahısitan taamıi-
nalt isteme hakkına şahap bulunduğu takdirde, aşağıdaki büklümler uygulanır : 

ıa) 'Türkiye, sigortalının hakları konusunda İsviçre sigorlta kurumunun haletfayıet hakkım 
tanır; 

b) İsviçre, Türlk Sigorta Kurumunun üçüncü kişilere doğrudan doğruya rücu hakkını tanır. 
2. lAynı sigorta vaikaısı için yapıtııkları yardımlar dolayısiyle, her iki Âkııd Taraf tazlmjınat ta-

lebeitme hakkına sahüboldufcları takdirde, kurumlar müteselsil alacaklı sayılırlar ve alınacak taz
minatı yaptıkları yardımlarla orantılı olarak aralarında paylaşırlar. 

3. Bölüm 

Aile •yardımları 

Madde — 23. 

İsviçre 1de tanim işlerinde çalışan ve çocukları Türkiye'de bulunan Türk işçileri, İsviçre'de 
çalıştıkları sürece, İsviçre federal mevzuatında öngörülen çocuk yardımlarından faydalanırlar, 

KIıSIM - IV 

Çeşitli hükümler 

Madde — 24. ' < 

1. ıBu sözileşimenin uygulaıiimtasında «Yeltkiild Malkam» tâbiri. 
Türkiye bakılmandan : Çalışıma Bakanlığına İsviçre bakılmandan : Sosyal Sigortalar Fede 

nal OfMni, ifade öder. 
2. Yetkili makamlar, 
a) (Bu sözleşmenin uygulanlması için gerekli 'idari anlaşmaları yaparlar. 
b) Bu sözlleşımenin u'ygulanımjası aımac'iyle aldılkları bültüaa tedbirler hakkında birbirlerine 

bilgi vierirler; 
c) Mevzuatlarında yapılan değişiklikler hakkında birbiriıerine bilgi verirler; 
d) 'Özellikle, her Âkıld Tarafta irtibat kurumları tâyin edillmesi hususunda muhatakate va

rabilirler. 
>e) Aralarında anlatmak suretiyle, hukukî tasarrufların telbliği ile ilgili ^hükümleri tesbit 

edebilirler. 

Madde — 25. 

1. Bu sözleşimıenin tatbikatında yetkili makam ve kurumlar kendi sosyal güvenlik mevzuat
larını uıyguluıyoTİarımiiŞ gibi harekett ederler. 

•2. Maluliyet derecesinin tâyininde, Âfcıd Taraflardan her birinin kurumları, icabında, diğer 
tanaf kurumlarınca temin edilen tıJbbi rap/orlarla sair bilgilere göre işlem yaparlar. Şu kadar ki, 
kurumların sigortalıyı diledikleri bir hekime mu iyenle etltirmie halkları saklıdır. 

Madde — 26. 

1. — Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına göre, bu tarafın mevzuatının uygulanmasında 
düzenlemen belgeler içlin tanınmış olan pul ve resim muafiyeti ve indirimleri, diğer Âlkııd Taraf 
mjetvzuatının ulygulanmıaısınida düzenlenen belgelere de şâmilidir. 
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2. Âkıd Tarafların yetkili malkam ve kurumları, bu sözleşmenin uygulanmaisında kendileriae 
yerilecek olan her türlü belgelerin elçilik veya ıkonısoloısluklarea viize edilmeısiinıi isıteımıiyeeek-
lerdir. 

Madde — 27. 

1. OBoı sözleşmenin uygulanmasında, Âkıd Trafların reısimî dilleriyle yazılmış olan belgeler 
kabul edilir. 

2. ıBu sözleşmenin uygulanması maksadiyle, Âkııd Tarafların sigorta kurumları, idari anlaş
ma ile tesbiıt edilecek usullere göre, doğrudandoğruya kemdi aralarında veya irtibat kurumlan 
aracılığı ile ve kenjdd restmî dilleri ite yazışma yapabilirler. 

Madde — 28. 

Uygulaman mevzuata göre, Âkıd Taraflardan birlinin biir kurumuna belirli bir süre içimde ve
rilmesi lâzıımıgelen dilekçe, bildirge veya müracaatlar, aynı süre içlinde diğer Âkıd Tarafın ona 
tekabül eden bir kurumuna verildiği takdirde kabul eıdlilir. Bu halde, mezkûr dilekçe, bildirge 
veya müracaatı alan kurum, alındığı tarihi de belintmelk suretiyle, buraları, gecikmeksizin diğer 
Âkıd Tarafın yelMlâ kurumuna gönderir. 

Madıde — 29. 

1. Bu sözleşme gereğince bir yardam yapmakla yükümlü olan kurumlar, bu yardım tutarını, 
transfer tarihinde merU olan kur üzerinden, kendi paraları ile ödiyerelk yükümlülüklerini yerine 
getirmiş olurlar. 

2. Bu sözleşme ile nihai protokol gereğince yapılacak para transferleri döviz alış - yerişini 
kısıltlıyaın hükümlere tabi değildir. 

Madde — 30. 

1. — Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıklar, iki Âkıd Tarafın yetkili ma
kamları arasında anlaşmak suretiyle çözümlenir. 

2. — Anlaşmazlığın bu suretle çözümlenmemesi halinde, anlaşmazlık, bir hakem heyetine tevdi 
edilir; hakem heyeti anlaşmazlığı bu sözleşmenin esasları ve esprisi içinde çözümler. Bu heyetin 
teşekkülü ve çalışma usulleri Âkıd Taraflar arasında anlaşmak suretiyle tesbit edilir. 

KISIM - V 

Geçici ve son hükümler 

Madde — 31. 

1. — Bu sözleşme, yürürlük tarihinden önceki devreler için hiçbir hak doğurmaz. 
2. — 'Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce, Âkıd Taraflardan birinin mevzuatına tabi ola

rak geçmiş olan bütün prim ödeme süreleriyle ikamet süreleri, bu sözleşme hükümlerine göre 
bir yardıma hak kazanılıp kazanılmadığınin tesbitinde nazara alınır. 

3. — Bu maddenin 1 nci fıkrası hükümleri ısaklı kalmak kaydiyle, sözleşmenin yürürlüğe 
girmesinden önce vukua gelmiş olan ölüm, ve yaşlılık halleri için dahi, bu sözleşme hükümlerine 
göre yardım hakkı doğar. 

iŞu kadar ki, İsviçre yaşlılık ve ölüm sigortasından bağlanan normal aylıklar, yaşlılık veya 
ölüm halinin 31 Aralık 1959 dan sonra vukua gelmiş olması ve sigorta primlerinin, yaşlılık ve 
ölüm sigortaları hakkındaki federal kanunun 18 nci maddesinin 3 ncü fıkrası gereğince geri ve
rilmemiş bulunması şartiyle, tahsis edilir. 
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4. — 'Toptan ödeme . yapılmak veya sigorta primleri iade edilmek suretiyle tasfiye edilmjş 
haklar için bu sözleşme hükümleri uygulanmaz. 

Madde — 32. 

Sözleşmeye ekli nihai protokol sözleşmenin ayrılmaz parçasıdır. 

Madde — 33. 

1. — Bu sözleşme tasdik edilir ve tasdik belgeleri en kısa zamanda BEHN'de teati edilir. 
2. — Sözleşme, tasdik belgelerinin teati edildiği tarihi takibeden ikinci ayın birinci günü, 

1 Ocak 1969 tarihinden muteber olmak üzere, yürürlüğe girer. 

Madde — 34. 

1. — Bu sözleşme bir senelik süre için aktedilmiştir. Sözleşme, Âkıd Taraflardan biri tarafın
dan feshedilmediği ve fesih keyfiyeti sürenin hitamından en az üç ay önce diğer Âkıd Tarafa bil
dirmediği takdirde, her yıl yenilenmiş olur. 

2. — Sözleşmenin feshi halinde, sözleşme hükümleri gereğince kazanılmış olan haklar devam 
eder. Sözleşme hükümlerine göre ileride hak kazanılacak yardımlar anlaşmalarla tanzim, edilir. 

Usulü dairesinde yetkili kılınmış temsilciler bu sözleşmeyi imzalamışlardır. 
Ankara'da 1 Mayıs 1969 tarihinde Türkçe ve Fransızca ikişer nüsha ve her iki metin aynı de

recede muteber olmak üzere düzenlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti İsviçre Federal 
Hükümeti adına Konseyi adına 

TÜBKİYE ÎDE İSVİÇEE AEASIMDAEt SOSYAL OÜVENDÎK SÖZDEŞMESİME AİT NİHAÎ 
PROTOKOL 

Bulgun, Tüikiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin (Aşağıda Sözleşme olarak isimleddi-
riljmiştiır) imzası sırasında, iki Âkıd Taraflın tam yeltikilî ıtiefmlsilcileri iaşağıda yazılı hususlarda mu-
tabıik kaldıklarını beyan elttmalşilerkür : 

I . Âkıd Taraflardan her biri, kendi ülkesinde (bulunan bir Mlmısıenin diğer Tarıaifıtn sigortasına 
isteğe bağlı olarak tabi olmiasıma veya sigortaya isteğe bağlı olaralk devam 'etmesine manii olun
maması hususunda mutabık olduklarını beyan eder. 

f2. Sözleşmemin 2i ruci maddıe'sinin tatbikinde, k a m ve hasıtalıik ısigorftası hakkımdaki 113 Haziran 
İİ911 tarihli kanunum, yalban<cı£lıar,a ödenecek yar dualarda indirim yapılmasını öngören 90 ncı mad
desi hükmünüm Türk vatandaşlıariyle, vatandaşlık durumları nje olursa olsun, bunlarım; hak sahipleri 
hakkımda uygulanamaz. 

3. Sözleşmenin uıygullammasımda «İkamett» tâbiri mûtat ikamet anlamındadır. 
4. Söızleşmıemin 5 mci maiddesinim 2 mci fıkrasının (a) (bendimde söız komulsu dlan hallerde, Âkıd 

Taraflardan her birimim ulaştırma teşebbüsleri, kimlerin geçici olarak diğer Tarafa gönderildiği
ni, o Tarafım yetkili kurumuma foildMirler. 

5. Sözleşmenin 8 nici maddesinin 2 mci fıkra sımda öngörülen. topltan ödemle, İsviçre mevzuatı
na göre ödenecek aylığın sigorta yâkasınun vukua geldiği tarühJfoeki peşim değerdin©, veya; ilgilimin 
•İsviçre'dem aynlması aylığım bağlammıaısımdan sonra olduğu takdirde, ayrılma tarihindeki peişin de-
:ğıerime eşittir. 

M. Meclisi (S. Sayısı t 338) 
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ö. İsviçre'de oturan Tlürk vatandaşlarının her takvim yılı içinde em çok üç ay süre ile İsviç
re'den (ayrılmaları 'hallinde, Sözleşmılemin 11 nci (maddesi anlamımda, îstviçreldeügi ikâmötllleritne ara 
veri|]]md!ş sayılmaz. Buma karşılık, İsviçre'de ikamıelt eden Türk vatandaşlarının İsviçre mlâlûllÜjk, 
yaşlılık ve ölüm sigortalarına taJbii tutulmiadıiklları süreler, sözü göçen maddede belirtilem ikamet 
sürelerinin hesajbında nazara allınanaz. 

7. İsviçrelde oturmıyan Türk vatandaşlarının bir kaza veya hastalık sonucu olarak İsviçre'de
ki faaliyetlerini terk etmieye mecfbur olmaları halinde, malûllük halinin ortaya çıkmasıma kadar 
Isjviçne'de kaldıkları süre, İsviçre 'malûllük sigortasına göre sigortalılık süresi olarak kabul edilir. 

8. İsviiçre yaşlılık ve ölüm sigortalarına ödenen primlerin, siözleşinmenin yürürlüğe girmesinden 
Önce, geri verilmiş olmadı, stözleşlmenim 11 nıci maddetsime göre olağanüstü aylık bağlanmasına ma
nii teşkil etmez; şu. kadar ki, bu halde, geri verilen primlerin tutarı öderiecefc ayıklara maibsufbe-
•dlilir. 

9. Türk vatandaşlarına geri verilmiş olan yaşlılık ve ölüm sigortası primleri İsviçre sigorta
sınla yeniden transfer edilemez. Bu. primlerden dolayı İsviçre sigortasından hiçıbir hak talefbedile-
mez. 

10. Sözleştalenin üdarli ve tıbbi yardımlaşmaya mütedair hükümleriyle 22 nci ve 29 ncu mad
deleri hükümleri, melslekî olmıyan ve İsviçre yetkili kurumunca yardım yapılan kazalar hakkın
da Türkiye'de de uygulanır. 

11. Hailen yürürlükteki İsviçre mevzuatının uygulanmasında, İsviçre'de tarım işlerinde çalış-
mıyan Türk işçilerlinlin İsviçre dışında ikaımet eden çocukları için de cjoıcuık zamlarından faydalan-
dırılmakta oldukları müşahede olunmuştur. . 

Türkiye'de aile yardımilarının ihdası hakkında yeni bir kanun ikalbul edilmesi halinde, eşit mu
amele prensibine dayanarak, bu konuda İsviçre ile bir anlaşima akitöıne Türkiye'nin amade olduğu 
Türk Heyetince belirtilmiştir. 

12. Sözleşmenin 29 mcu maddesinin 2 nci fıkrasında söz konulsu para transferleri, başlıca sİJ 
gorta yardımları, isteğe bağlı sigorta primleri ve sözleşmemin 212 nci maddesinde öngörülen zarar 
tazimini ile ilgili ödemeleri içine alır. 

!İ3. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte, sigortalının malûllüğün vukulbuldüğu Taraf ülke
sinde ikamet etmekte olması halinde de, sözleşmenin malûllük yardımları hakkındaki 31 nci mad
decinin 2 nci fıkrası hükmü uygulanır. "*• 

ö t e yandan, Taraflardan birimin mevzuatıma göre bağlanmış olup, ilgilinin İsviçre'den ayrılmış 
olması sebebiyle, bu Taraf 'mevzuatı uyarınca ödemmeısi durdurulmuş olan yardımlar, sözleşimemîa 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ve sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydiyle, ödenir. 

14. fTürk işçileri, kaza ve hastalık sigortaları hakkındaki 13 Haziran 1911 tarihli İsviçre Fe
deral Kanununa göre, henüz ilâç ve tedavi sigortasına girmemiş oldulkları takdirde, işverenler 
bunlarm böyle bir sigortaya kayidolunmalarını sağlamaya çalışırlar ve işçiler bunu yapmadıkları 
takdirde işverenleri omları sigortaya kendileri kaydettirirler. İlgililer araısımda yapılmış anılaşıma-
lar mahfuz kalmak şartiyle, sigorta primleri işçilerin ücretlerinden kesiletbillir. 

15. İsviçre hastalık sigortasına giriş aşağıda yazıldığı şekilde (kolaylaştırılmıştır : 
a) Âkıd Taraflardan birinin vatıanidaşı ikametgâhını Türkiye'den İsviçre'ye naklettiği ve Tür

kiye Hastalık Sigortasından ayrıldığı takdirde, bu kimısfe, İsviçre yetkili makamı tarafından ta
nınan hastalık sandıklarından bîrime (müracaat ederek gerek günlük ödenekler, gerekse sağlık yar
dımları bakamımdan sigortalı olmayı istiyebilir. Bu takdirde, aşağıda yazalı şartları yerine getir
miş olmak kaydİjyle, samdık ,o kfouseyi sigortalı olarak kalbul etfmieye medmrdur : 

— Sigortaya kalkıl için gerekli diğer şartları yerine getirmiş olmak, 
-^ İkametgâhımı nakletmeden önee Türkiye'de hastalıik siigortasıma talbi ollmak, 
— Türkiye mDevzuatına göre sigortalılığın sona erdiği tarihten itilbaren en geç üç ay içinde İs

viçre'deki bir hastalık sandığıma mjüracaıatıta bulunmak, 
—r İkametgâhını, sadece tıbbi tedavi veya kür tedavisi maksadiyle değiştirmiş olmamak, 

M, Meclisi (S. Sayısı : 338) 
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b) Âkıd Taraflardan birinin vatandaşı olan kimsenin kanısı ve 20 yaşından küçük çocukları, 
yuıkardaki şartları yerine getirmiş olduklara takdirde, sağlık yardımları bakımından, yetkili ma
kam. tarafından tanınmış hastalık sandıklarımdan birine kaydolunma hakkına sahiptirler. Eş ve ço
cukların, sigortalının geçindirmekle yükümlü olduğu kimseler sıfatiyle yardımlardan yararlandı
rılmaları halinde, bunlar sigortaya kaydolummuş kimseler olarak kabul edilirler, 

ıc) Yardıma hak kazanılıp kazanılmadığınm telsbitinde, Türkiye hastalık sigortasına tabi ola
rak geçmiş sigortalılık siüreleri de nazara alınır. Şu kadar ki, ajnalık yardımları bahis konusu 
olan hallerde, sigortalının en az üç aydan beri bir İsviçre hastalık sandığına kayıtlı olması şart
tır. 

16. a) Âkıd Taraflardan birinin İsviçre yetkili makamı tarafından tanınmış hastalık sandık
larından birine kayıtlı bulunan vatandaşları ikameıtigâhlarını Türkiyetye naklettikleri ve orada 
hastalık ve amalık sigortalanna tabi bir işte çalıştıkları zaman, bu sigortalardan sigortalılarla bun-
lann aile fertlerine sağlanan para ve tedavi yardımlarından faydalanmaya hak kazanıp kazanımla* 
dılklarmın tesbitinde, sözü edilen sandıklar mevzuatına göre geçen pr'im ödeme süreleri de naza
ra alınır. 

b) Türkiye'de ikamet eden ve Türkiye mevzuatına göre tam veya kısmî aylık veya gelir bağ
lanmış olan Türk veya İsviçre vatandaşlariyle bunlann aile fertleri, hastalıkları halinde Türkiye 
mevzuatına göre sağlanan sağlık yardımlarından faydalanırlar. 

Ankara'da, 1 Mayıs 1969 tarihinde, Türkçe ve Fransızca ikişer nüsha olarak ve her iki metin 
de aynı derecede muteber olimak üzere düzenlenmiştir 

Türkiye Cuımhaıriyeti İsviçre Federal 
Hükümeti adına ' Konseyi adına 

l»« m*^ *• 
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Dönem : 3 0 ^ 3 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : û d * 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş Kadroları Kanununa ek 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve Plân Komisyonları raporları 

(1 /443) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 2 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı ; 71,1169/2133 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Eğitimi Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 22 . 2 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadroları 
Kanununa ek kanun tasarısı» ve gerekçesiyle eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

I. T. Ü. inşaat Fakültesi jeodezi ve fotogrametrii mühendisliği bölümünün kuruluş gerekçeli 
Yurdumuzun gelişme durumu ve yüz ölçümü nazarı dikkate alınırsa, diğer ileri memleketlere 

nazaran harita mühendisine (ihtiyaç çok fazladır. Ayrıca gerekli mühendis sayısının da kısa zaman
da «ağlanması zorunluğu vardır. 

ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında harita ve kadastro dalı ile ilgili insan gücü açığı şöyle 
tesbit edilmiştir ; 

1970 1971 1972 1977 1982 

200 300 400 880 1 500 

Harita ve kadastro mühendisi halen yalnız istanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde 
yetiştirilmektedir. Karadeniz Teknik Üniversitesi 1968 - 1969 ders yılından itibaren 40 öğrenci ile 
jeodezi mühendisi çıkartmak i'çiln teşebbüse geçmiştir. 

Halen her y i üretime katlan mühendis sayısı 30 kadardır. Buna karşılık 5 kadar mühendis çe
şitli nedenlerle harita ve kadastro hizmetlerinden aynlmalktadır. Bu durumda, İkinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plânında tesbilt edilen açığın kısmen karşılanması için fakültemizin katkıda bulunma
sında zoruniuk olduğundan! ilişik teklif hazırlanmıştır. 

Bu teklif kabul edildiği takdirde 40, bilâhara bölüm tam teşekküJl edinee 70 mühendisin yetiş-
tiriknesd mümkün olabilecektir. Bu teklifin ger çekleşmesi bekLenilmeden mevcut imkânlarımız zor
lanarak ve böyle bir teklif im müspet karşılanmasının tabiî olacağı göz önünde tutularak 1969 - 1970 
ders yılında mahdut sayıda alınan öğrencilerle ilk mezunlarımız 1974 yılından itibaren üretime 
katılabileceklerdir ̂  Bu suretle Teknik Üniversitemizin potansiyelinden kalkınma için daha fazla 
faydalanmak mümkün olabilecektir. 
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(Bu görevin yerine) gdtirMebil'mesi için t. T. Ü. İnşaat Fakültesi Topografya ve Jeodezi Kürsü

sünde bulunan öğretim üyeleri ve yardımcıdan kadrolarına ilâvesi zorunlu olan ve sayısı en alt 
Uimitte tutularak ilişik kadro teklifi yapılmıştır. Bölümün kurulması ve kürsülerin tam randımanla 
faaliyete geçmeleri halinde, ıMnei kademe ihtisas öğretiminin de yapılması, orijinal çalışmaların 
hazırlananası, diğer kuruluşların ve kendimizin öğretim elemanı ihtiyacının karşılanmıası ve mem
leket sorunlarına çözüm getirmek imkânlarımız kalkınma hedeflerine uygun ıbir hale getirilebile
cektir. 

Bölüm için gereMi (bina, lâboratuvar ve alet ihtiyaçları Üçüncü Kaükmıma Hânına ithal edile
cektir. 

Madde /gerekmeleri 

Madde 1. — 1. T. Ü. İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Foitioğramıetri Bölümünün kurulduğuna dair
dir. 

Madde 2. — Bölümün görevleri genel gerekçede izah leidilen maksatlara uygun olarak açıklan-
makttaidır. 

(a) fıkrası ilgili bilim dalma giren öğretim her seviyede yapılacağmun bu konularda mü
hendislik ve yüksek mühendislik öğretimi, derinliğine bilimsel faaliyetlerde bulunulacağını açık
lamaktadır. 

(ib) fıkram, Jeodezi ve Fotoğrametri bölümü kürsülerinin asli görev olarak, üniversitenin di
ğer fakültelerine ders vereceklerini belirtmek için tanzim edilmiştir. 

Madde 3. — Halihazırdaki Toıpografya ve Jeodezi kürsüsünü Jeddezi ve Fotioğrametri mühen
disliğine elverişli hale getirmek içıin mevcuda ilâvesi lüzumilu görülen kadrolar da cetvel halinde 
verilmiştir. 

Madde 4. — Bu kanunla meydana gelecek teş kil ât kadrolarında l'97'O malî yılınlda kullanılmı-
yacak olanlarını belirtınişjtir. 

Geçici madde : Kürfsüleriylie birlikte yeni bölüme intikal eden öğretim üye ve yardımcıları ile, 
halen meslekleriyle iliğini bulunmıyan kürsüler k adrolarınJda arası olaralk ıgörevlenldirillmiş bulunan 
öğretim g*örevüleri ve diğer öğretilm yardimcıia nnun yeni bölüme geçişlerinde, kazanılmış hakla
rının saklı kalması ve aylıklarının ödenmesinde inkıta olmamasını sağlamak içindir. 

Madde 6. — Yürürlük maddesidir. 

Madde 7. — Yetki miaddesidiir. 

Millî Eğitim Komisyonu! Raporu 

Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 3 . 5 . 1971 

Esas No. i 1/443 
Karar No. : 18 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınız tarafından Komisyonumuza tevdi buyrulan Istaribül Teknik Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları Kanununa ek kanun tasarısı, İstanbul Teknik Üniversitesi temsilcisi ile ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin iştirakiyle tetkik ve müzakere ediMi. 

IBu kanun tasarısı, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesine bağlı olarak Jeodezi ve 
Fotioğrametri Mühendisliği Bölümünün açılmasın ı öngörmektedir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 339) 
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Emisyonumuz böyle bir bölümün açılmasını çok olumlu karşılamıştır. Yalnız tasarının 3 ncü 

maddesinde zikredilen (2) sayılı cetvelin (b) öğretim yardımcıları kısmında asistanlar kadrosu
nun 9 adeldden, her dereceye birer ilâve e'derek 13 adede çıkarmayı uygun görmüştür. 

Tasannm bu değişiklikle beraber aynen kabu lüne karar verilmiştir. 
Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek! Başkanlığa sunulur. 

Başkan, Sözdü Kâtip 
• İstanbul 'Amasya Tunceli Afyon 

Prof. Dr. M. Yardımcı 8. Ay gün H. Yenipmar H. Hamamcıoğlu 

Çorum Gaziantep Kayseri Malatya 
K. Demirer M. Kılıç Söz hakkım mahfuz /. Şengüler 

T. Doğan Avşargil 

Uşak Trabzon 
F. Uğrasızoğlu Söz hakikim mahfuzdur 

M. Arslantürk 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

• Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 2.6. 1971 

Esas No. : 1/443 
Karar No. : 96 

Mütet Meclisi Başkanlığına 

Tetklri hususu komisyonumuza havale buyurudan «istanbul Teknik Üniversitesi kuruluş kadro-
lan Kanununa ek kanun tasarısı»' ve önhavalesi uyarınca Milî Eğitim Komisyonunun tasan ile 
ilgili raporu, Millî Eğitim ite Maliye Bakanlıkları ve üniversite temsilcHeıiinin de hazır bulundukla
rı oturumda görüşüldü. 

Yurdumuzun yüz ölçümü nazarı dikkate alınırsa, diğer ileri memleketlere nazaran harita mü
hendisine olan ihtiyacın çok fazla olduğu gerçeği ortaya çıkmaktadır. 

İkinci 5 Yıllık Kalkınma Plânında harita ve kadastro dalı ile ilgili insangücü açığı şöyle teş
bih edilmiştir : 

1970 1971 1972 1977 1982 

200 300 400 800 1 500 

Bugün için yalnız İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisinde harita ve kadastro mü
hendisi yetiştirilmektedir. Karadeniz Teknik Üni versitesi 1968 - 1969 ders yılından itibaren 40 öğ
renci ile jeodezi mühendisi çıkartmak için teşebbüse geçmiştir. 

Halen her yıl üretime katılan mühendis sayı sı 30 kadardır. Buna karşılık 5 kadar mühendis 
çeşilbli nedenlerle harita ve kadasitro hizmetlerinden ayrılmaktadır. Bu durumda, İkinci 5 Yıllık 
Kalkınma Plânında tesbit edilen açığın kısmen karşılanması için İstanbul Teknik Üniversitesi 
İnşaat Fakültesine bağlı olarak bir jeodezi ve fot oğrametri bölümü açılmasını öngören tasarının tü
mü ürerinde vâki görüşmeler sonunda gerekçes indeki nedeniler muvacehesinde kabulle şayan mü
talâa edilerek maddelerin görüşülmesine geçilmiş, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 3'39) 
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1 nci madde; tasarıdaki şekliyle aynen, 
2 nci madde; maddenin (b) işaretli ikinci paragrafında (t. 'T. Ü.) rumuzuyla ifade edilen «İs

tanbul Teknik Üniversitesi» deyimi, kanunlarda genellikle kuruluşları tanımlıyan has isimlerin 
tamamının yazıllması nedeniyle rumuz yerine Üniversitenin ismi konulmuş ve gramer kuralları 
uyarınca da bu paragraf başlangıcı (fetanbuıl Teknik Üniversitesine bağlı...) şeklinde değiştiri
lerek,. 

3 neü madde; 
Maddede bahis konusu cetvelleriyle beraber tasarıdaki şekliyle, 
4 ncü madde; ımadde metninde, bir zühul neticesi «1970» olarak geçen tarih «İ9T1» olarak dü

zeltilmiş ve madde bu değişiklikle, 
Geçici ma'dde ile yürürlük ve yürütme mad deleri ise tasarıdaki şekilleriyle aynen kajbül edil

miştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 

Başkan V. 
içel 

G. Okyayuz 

Ankara 
H. T. Toker 

İmzada bulunamadı 

Hatay 
H. Özkan 

Kastamonu 
H. Tosyalı 

İmzada bulunatmadı 

Maraş 
A. ImıamoğUu 

İmzada bulunamadı 

-

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
C. Yorulmaz 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

Malatya 
H. Gökçe 

Sakarya 
N. Kayar 

İzmir 
A. Ndki Üner 

Kâtip 
Erzurum 

R. Danışman 
İmzada bulunamadı 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

İzmir 
A. N. Erdem 

İmzada bulunamadı 

Manisa 
H. Okçu 

Saımsun 
/ . Kılıç 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Ankara 
H. Balan 

Eskişehir 
M. î. Angı 

Kars 
K. Okyay 

Manisa 
M. Erten 

Yozgat 
1. Kapısız 
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Hükümetlin teklifi 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları Kanununa 

ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — 4936 sayılı Ka
nunun 2 nci maddesine daya
narak İstanbul Teknik Üniver
sitesi İnşaat Fakültesine bağlı 
olarak «Jeodezi ve Fotoğra
metri» Mühendisliği bölümü 
açılmıştır. 

MADDE 2. — Jeodezi ve 
Fotoğrametri Mühendisliği1 bö
lümünün amıaç ve görevleri şun
lardır : 

a) İlgili bilim, dallarında, 
mühendislik ve yüksek mühen
dislik seviyelerinde öğretim 
yapmak, bilimsel araştırmalar 
ve doktora çalışmaları yaptır
mak ; 

b) l.T.Ü. ye bağlı bütün fa
külte ve okullarının topograf
ya derslerini okutmak üzere 
dersler açmak ve bu derslerle 
ilgili bütün uygulama çalışma
ları ile arazi tatbikatlarını yap
tırmaktır. 

MADDE 3. — İstanbul Tek
nik Üniversitesi kuruluş kadro
ları hakkındaki 7.7.1948 tarihli 
5246 sayılı Kanuna ek ve ta
dillerine bağlı (1) sayılı cetve
lin İnşaat Fakültesine ait kıs
mından (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolar çıkarılmış ve 1 nci 
madde uyarınca açılan Jeodezi 
ve Fotoğrametri bölümüne ait 
ilişik (2) sayılı cetvelde göste
rilen kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 4. — İlişle (3) sa
yılı cetvelde gösterilen ek gö
rev tazminatı kadrosu, İstanbul 
Teknik Üniversitesi kuruluş 
kadroları hakkındaki 7.7.1948 
tarihli 5246 sayılı Kanuna bağ
lı (2) sayılı cetvele eklenmiştir. 
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Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirici 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları Kanununa 

ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — İstanbul Tek
nik Üniversitesi kuruluş kad
roları hakkındaki 7.7.1948 ta
rihli 5246 sayılı Kanuna ek ve 
tadillerine bağlı (1) sayılı cet
velin İnşaat Fakültesine ait kıs
mından (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolar çıkarılmış "ve 1 nci 
madde uyarınca açılan Jeodezi 
ve Fotoğrametri bölümüne ait 
ilişik (2) sayılı cetvelde göste
rilen kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 4. -^ Tasarının 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Meclisi (S. Sayısı : 

Bütçe Plân Komisyonumun 
değiftirişi 

İstanbul Teknik Üniversitesi 
Kuruluş Kadroları Kanununa 

ek kanun tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. , 

MADDE 2. — Jeodezi ve Fo
toğrametri Mühendisliği bölü
münün amaç ve görevleri şun
lardır : 

a) İlgili bilim dallarında, 
mühendislik ve yüksek mühen
dislik seviyelerinde öğretim 
yapmak, bilimsel araştırmalar 
ve doktora çalışmaları yaptır
mak, 

b) İstanbul Teknifk Üniver
sitesine bağlı bütün fakülte ve 
okullarının topografya dersle
rini okutmak üzere dersleır aç-. 
mak ve bu derslerle ilgili bü
tün uygulama çalışmaları ile 
arazi tatbikatlarını yaptırmak
tır. 

MADDE 3. — Tasarının 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanunla 
İnşaat Fakültesine eklenen 
kadrolardan (3) sayılı cetvel
de yazılı kadrolar 1971 bütçe 
yılında kullanılamaz. 



Hükümetin teklifi 

GEÇÎCÎ MADDE — (1) sa
yılı cetvelle kadroları Jeodezi 
ve Fotoğrametri bölümüne nak
ledilenlerin yeniden tâyinlerine 
lüzum olmadan, bunlar (2) sa
yılı cetveldeki kadrolara ge
çerler ve aylıklarını bu kadrolar
dan almaya devam ederler. 

MADDE 5. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu kanunu 
Balkanlar Kurulu; yürütür. 

22 . 2 . 1971 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
H. Dinçer 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet 'Bakanı 
Y. Ziya önder 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakamı 
H. Menteşeoğlu 

Dışişleri Bakanı V. 
H. Dinçer 

Millî Eğitim Komisyonunun 
değiştirişi 

GEÇIGİ MADDE — Aynen 
ıkalbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 
nei maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 
inci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Bütçe Plân Komisyonunun 
değiştirişi 

GEÇİCİ MADDE — Tasarı
nın geçici mjaddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 
nei maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 
ncı maddesi aynen 'kabul edil
miştir. 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Millî Eğitim Bakanı 
0. Oğuz 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V, Â. Özkan 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Tarım Bakanı 
1. Ertem 

Ulaştırma Bakanı 
O. Tuğrul 

Çalışma Bakanı 
8. öztürk 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
N. Menteşe 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. Cevheri 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapantı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/ . Sezgin 

Millet Meclteıi (IS. Sayısı : 339) 
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D. 

(Hükümetin teklifine bağlı cetveller) 

(1) SAYILI CETVEL 

Görevin adı Sayı Aylık 

a) öğretim Üyeleri 
4 Profesör 
5 Doçent 
6 » 

Profesör 
» 

» 
Doçent 

» 

Bölüm Başkanı 

1 1 500 
1 1 100 
1 950 

fb) öğretim Yardımcıları 
9 Asistan 1 600 

10 » 2 500 

(2) SAYILI CETVEL 

a) öğretim Üyeleri 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 

fo) öğretim Yardımcıları 
7 Asistan 2 800 
8 » 2 700 
9 » 2 600 

10 » 3 500 

(3) SAYILI CETVEL 

Görevin adı Sayı Ücret 

170 

D. 

(Millî Eğitim Komisyonu deği§tiri§ine bağh 
c&tveller) 

(1) SAYILI CETVEL 
Görevin adı Sayı Aylık 

a) öğretim Üyeleri 
4 Profesör 
5 Doçent 
6 » 

9 
10 

Asistan 
öğretim Yardımcıları 

(2) SAYILI CETVEL 

a) öğretim üyeleri 
Profesör 

5 Doçent 
6 » 

9 
10 

b) öğretim Yardımcıları 
Asistan 3 

» 3 
» 3 
» 4 

(3) SAYILI CETVEL 
Görevin adı Sayı 

Bölüm Başkanı 

1 1 500 
1 1 100 
1 950 

600 
500 

2 000 
1 750 
1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 

800 
700 
600 
500 

Ücret 

170 

(Bütçe Plân Komisyonu değiştirîşine bağlı 
cetveller) 

CETVELLER 
Tasarıya bağlı (1), (2) ve (3) sayılı cetveller 

aynen kabul edilmiştir, 

» © « 

Millet Meclisi (ıS. Sayısı : 339) 




