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MİLLET MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

72 nci Birleşim 

5.3.ti973 Pazartesi 

İçindekiler 

I — Geçen tutanak özeti 605:607 
II — Gelen kâğıtlar 607 

III — Yoklama 608 

IV — Başkanlık Divanının Genel Ku
rula sunuşları 608,658 

1. — Muğla Milletvekili Ahmet Bul-
danlı'nm, orman idarelerince kesilen çam-

. 1ar hakkında gündem dışı demeci. 608:609 

2. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'-
mn, Ege ekici tütün piyasasında alım ya
pan tüccarların tutumu üzerinde gündem 
dışı demeci. 609 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'
in, filitreli sigara kaçakçılığı konusunda 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/114) 609:610 

4. — Grup Başkanvekillerinin, Genel 
Kurul çalışmalarının Pazartesi, Çarşamba 
ve Cuma günleri saat 15,00 ilâ 19,00 ara
sında yapılmasına dair önergesi. 658:660 

V — Görüşülen işler 610 
1. — T. B. M. M. Saymanlığının Mart, 

Nisan ve Mayıs 1972 ayları hesabına ait 

Sayfa 
Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu 
raporu (5/22) (S, Sayısı : 783) . 610 

2. — T. B. M. M. Saymanlığının Hazi
ran, Temmuz ve Ağustos 1972 ayları he
sabına ait Meclis Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu raporu (5/23) (S. Sayısı : 847) 610 

3. — Cumhuriyet Senatosu Ankara 
Üyesi Yiğit Köker ve 2 arkadaşının, İnhi
sar Beyiyeleri üçte birlerinin harp malûl
lerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevzii
ne dair 30 . 5 . 1929 tarih ve 1485 sayılı 
Kanuna ek kanun teklifi ve Cumhuriyet 
Senatosunca yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Plân Komisyonu raporu 
(2/368) (S. Sayısı : 245, 245'e 1 nci ek ve 
245'e 2 nci ek) 610:611 

4. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine dair kanun tasarısı hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan deği
şikliğe dair Adalet Komisyonu raporu 
(Millet Meclisi : ,1/616; Cumhuriyet Sena-
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Sayfa I 
tosu : 1/113) (Millet Meclisi S. Sayısı : 671 
ve 671'e 1 nci ek; Cumhuriyet Senatosu S. 
Sayısı : 154) 611:616 

5. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onaylanması hakkın
da kanun tasarısı ve Ticaret,' Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/145) (S. 
Sayısı : 677, 677'ye 1 nci ek ve 677'ye 2 nci 
ek) ^ 616 :617,661:662 

6. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması hakkında 
kanun tasarısı ve Ticaret ve Plân komis
yonları raporları (1/115) (S. Sayısı : 678, 
678'e 1 nci ek ve 678'e 2 nci ek) 617:618 

663:664 
7. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan- I 

sının ayrıcalık ve muafiyetleri hakkında 
Anlaşmaya Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin katılmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (1/34) (S. Savısı : 
746 ve 746'ya 1 nci ek) 618:619,665:666 

8. — Türkiye - Danimarka Sosyal Gü
venlik Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları | 
(1/552) (S. Sayısı : 786) 619,667:668 

9. — Milletlerarası nakliyatta kullanı- I 
lan paletlerin Gümrük rejimine dair Avru
pa Sözleşmesine katılmamızın uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma, Gümrük ve Tekel, Dışişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/355) (S. Sayısı : 
787) 619:621,669:670 

10. — Türkiye ile Polonya arasında ti
carî belgelerin tasdikinden harç alınmama
sına mütedair Andlaşmanm onaylanmasına 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/416) (S. Savısı : 
789) 621:622,671:672 

11. — Türkive Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Danimarka Kırallığı Hükümeti arasın
da Hava Ulaştırma Anlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Ulaştırma, Dışişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/447) (S. Sayısı : 
791) 622:623,673:674 

12. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Listesi En Ziyade Müsadeye Mazhar | 

I Sayfa 
Millet Tarifesinin yürürlüğe konulmasına 
dair olan Bakanlar Kurulu Kararının onay
lanması hakkında kanun tasarısı ve Tica-

I ret, Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/97) (S. Sayısı : 788) 623:629, 

675:676 
13. — 3 Kasım 1970 tarihinde Viyana' 

da imzalanan «Gelir ve Servet vergilerin
de çifte vergilendirmenin önlenmesine ve 
diğer bâzı hususların düzenlenmesine iliş
kin Anlaşma» nın onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Mali
ye, Dışişleri ve Plân komisyonları rapor
ları (1/453) (S. Sayısı : 790) 629:631, 

677:678 
14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Avusturya Federal Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmasına dair 31 Ekim 1967 ta
rihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 
Ulaştırma, Dışişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/125) (S. Sayısı : 795) 632,679:680 

15..— Meslekî malzemenin geçici itha
line ilişkin Gümrük Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair ka-

| nun tasarısı ve Dışişleri, Gümrük ve Tekel 
ve Plân komisyonları raporları (1/119) (S. 
Sayısı : 796) 632:633,681:682 

16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükü
meti arasında imzalanmış bulunan Konso
losluk Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Adalet, Dışişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/346) (IS. Sayısı : 797) 6)3.3:6İ37,683 :684 

17. — Sergi, fuar, toplantı veya ben
zeri yerlerde sergilenecek veya kullanıla
cak eşyanın ithalindeki kolaylıklarla ilgili 
Gümrük Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri ve Gümrük ve Tekel ve Plân ko
misyonları raporları (1/123) (S. Sayısı : 
798) 634,685:686 

18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile İsveç Kırallığı Hükümeti arasında Ha-

I va Ulaştırma Anlaşmasının onaylanması-
I nın uygun bulunduğu hakkında kanun ta

sarısı ve Ulaştırma, Dışişleri ve Plân ko-
I ımiısyıonları rap'Oirlarrı (il/449) 634-Mo,687:688 
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'Sayfa 
19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırmasına dair 25 Ağus
tos 1967 tarihli Anlaşmanın onaylanması
nın uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısı ve Ulaştırma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/127) (S. Sayısı : 
800) 635 .636,689 :690 

20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birli
ği arasında Hava Ulaştırmasına dair 
29 Ağustos 1967 tarihli Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı ve Ulaştırma, Dışişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/128) (S. Sayısı: 
803) . 636 :'637,691:6'92 

21. — 6 Ekim 1970 tarihinde Sofya'da 
imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Adalet, Dışişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/476) (S. Savısi: 
801) 637,693:694 

Sayfa 
22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Norveç Kırallığı Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırma Anlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı ve Ulaştırma, Dışişleri ve Plân ko
misyonları raporları (1/448) (S. Sayısı : 
802) 637 :(638,695 :696 

23. — Uydular aracılığı ile Telekomü
nikasyon Uluslararası örgütüne (İNTEL-
SAT) ilişkin Anlaşma İşletme Anlaşması 
ve Nihaî Senedinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plân komisyonları baş
kanlıkları raporları (1/758) (S. Sayısı : 
846) 638 :639,697 :>698 

24. — Çorum Milletvekili Abdurrah-
man Güler, Tunceli Milletvekili Kenan 
Aral, Muş Milletvekili Nermin Neftçi, İs
tanbul Milletvekili' Eeşit Ülker, Konya Mil
letvekili M. Kubilay İmer ve Van Millet
vekili Salih Yıldız'm, Millet Meclisi İçtü
zük teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/706) (S. Sayısı : 763) 639:658 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

E a Birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
ralda ; 

' ' \6 sayılı 'Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kamımın un bâzı maddelerinin değiştirilmesi, 
l w ı maddelerinin kaldırılması ve bu kanuna 
yeni maddeler eklenmesine dair; 

-926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel 
Kanununun 49 ncu maddesinin (f) bendinin de
ğiştirilmesi ve bu maddeye yeni bir bent ek
lenmesi hakkında kanun tasarılarını havale 
•olunduğu komisyonlardan beşer üyenin iştira
kiyle kurulacak bir geçici komisyonda görüşül
mesini isteyen Millî Savunma Bakanı Mehmet 
İzmen'in önergesi kabul edildi. 

Ölüm cezasına hükümlü Musa Akkuş'un ka
rarının düzeltilmesi isteminde bulunması sebe

biyle adı gecene ait mahkûmiyet dosyasının 
iadesine dair Başbakanlık tezkeresi okundu ve 
geri verileceği bildirildi. 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerin 
Düzenlenmesi hakkındaki 378 sayılı Kanunun 
1599 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci madde
si hükmüne göre : 

Kuzey Atlantik Assanıblesinde ve, 
Parlâmentolararası birliklerin toplantısın

da T. B. M. M, ni temsil edecek üyelere ait lis
teler okundu ve bilgiye sunuldu. 

1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının (1/734) 
(>S. Sayısı : 844) maddeleri kabul olundu. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü* 
Ankara Üniversitesi, 
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Ege Üniversitesi, 
İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Hacet/tepe Üniversitesi, 
İktisadî ve 'Ticadî İlimler Akademileri, 
'Karayolları Genel Müdürlüğü, 
Hudut ve Sahiller Sağlık Grene! Müdürlüğü, 
'Tekel 'Genel Müdürlüğü, 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, 
Devlet Hava ^Meydanları İşletmesi Genel Mü

dürlüğü, 
Devlet Su İşleri Genel (Müdürlüğü, 
Petrol Dairesi Başkanlığı, 
Orman Genel Müdürlüğü ve, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1973 yılı 

Bütçe kanun tasarıları açık oya sunularak, 
yapılan oy ayrımı sonuçlarına göre tasarıların 
kanunlaştıkları bildirildi. 

1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının tümü 
üzerinde grup sözcülerinin konuşmalarına Ma
liye Bakanı Ziya Müezzinoğlu'nun cevap ver

mesinden sonra tasarının tümü açık oya sunul
du ve oyların ayrımı sonunda tasarının kanun
laştığı bildirildi. 

1973 yılı Bütçe kanunu tasarısının kabulü 
münasebetiyle Başbakan Ferid Melen'in yap
tığı teşekkür konuşmasından sıonra; 

Grup Başkanvekillerinin, Genel Kurul çalış
malarına 1 Mart 1973 Perşembe sabahından baş
lamak üzere 5 Mart 1973 Pazartesi günü saat 
15,O0'e kadar ara verilmesine dair önergeleri 
Ikaibul edildi. 

5 Mart 1973 Pazartesi günü saat 15,0O'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,55'te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Bilecik 

Kemal Ziya Öztilrk Sadi Binan 

Kâtip 
Tunceli 

Hüseyin Yenipmar 

SORULAR 

Yazılı sorular 

1. — Kars Milletvekili Lâtif Aküzüm'ün, 
Arpaçay Barajı inşasına dair yazılı soru öner
gesi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
gönderilmiştir. (7/1542) 

2. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Keban Barajı için yapılan istimlâklerin bedelle
rine dair yazılı sıoru önergesi, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığına gönderilmiştir. (7/1543) 

S. — Kahraman Maraş Milletvekili Veysi 

Meslekî malzemenin geçici ithaline ilişkin 
Gümrük Sözleşmesinin (1/119) (S. Sayısı : 
796); 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Roman
ya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanmış bulunan Konsolosluk Sözleşmesinin 
(1/346) ,(«3. Sayısı : 797); 

Sergi, fuar, toplantı veya benzeri yerlerde 
sergilenecek veya kullanılacak eşyanın ilhtalin-
deki kolaylıklarla ilgili Gümrük Sözleşmesinin 
(1/123) '(IS. Sayısı : 798); 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç 
Kırallıgı, Hükümeti arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının (1/449) (S. Sayısı : 799); 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırma dair 25 Ağustos 1967 tarihli An
laşmanın (1/127) (S. Sayısı : 800) ; 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında Ha
va Ulaştırmasına dair 29 Ağustos 1967 tarihli 
Anlaşmanın (1/128) (S. Sayısı : 803) ; 

6 Ekim 1970 tarihinde Sofya'da imzalanan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Konso
losluk Sözleşmesinin (1/476) (S. Sayısı : 801); 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç, 
Kırallıgı Hükümeti arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının (1/448) (S. Sayısı : 802) ve 

Uydular aracılığı ile Telekomünikasyon Ulus
lararası 'örgütüne (INTELSA'T) ilişkin Anlaş
ma İşletme Anlaşması ve Nihaî Senedinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair ı( 1/758) 
(S. Sayısı : 846) Kanun tasarılarının maddeleri 
kabul edilerek tümleri açık oya sunuldu. 

Millet Meclisi İçtüzük teklifinin (2/706) (S. 
Sayısı : 763) görüşülmesi tamamlanarak, tümü 
kabul olundu. 
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'Grup ıbaşkanvekillerinin, Genel Kurul ça
lışmalarının pazartesi, çarşamba ve cuma gün
leri saat 15,00 ilâ 19,00 arasında yapılmasına 
dair 'önergeleri kabul edildi. 

Açık oya sunulmuş bulunan kanun teklif ve 
tasarılarına verilen oyların ayırımı sonunda 
çoğunluk sağlanamadığı anlaşıldığından oyla
manın gelecek birleşimde tekrarlanacağı bildi
rildi. 

II. - GELEN 

Tasanlar 

1. — 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu
nun 25 ve 34 ncü maddelerine bâzı fıkralar 
eklenmesi, 24 ve 26 ncı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı (1/793) (Dışiş
leri, Adalet ve İçişleri komisyonlarına) 

2. — 6136 sayılı Kanuna aykırı olarak ta
banca taşımak suçundan hükümlü Ömeroğlu 
Mustafa Kaynar hakkında özel af kanunu ta
sarısı (1/794) (Adalet Komisyonuna) 

3. — İsmail Hakkıoğlu, Mustafa Bayri ve 
Hasanoğlu Ahmet Özdemir Kerimoğlu hakla
rında özel af kanunu tasarısı (1/795) (Adalet 
Komisyonuna). 

Raporlar 
4. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut ve 

13 arkadaşı ile Ankara Milletvekili Osman So-
ğukpmar ve -30 arkadaşının, 506 sayılı Sosyal 
(Sigortalar Kanununa foâzı maddeler eklenmesi
ne dair kanun teklifleri ve Amasya Milletveki
li iSalilh Aygün ile İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay'm 506 sayılı Kanunun 73 ncü ımad-

I 7 Mart 1973 Çarşamba günü saat 15,00'te 
toplanılmak üzere Birleşime saat 19,12'de son 
verildi. 

(Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 

I Nurettin Ok Enver Akova 
Kâtip 

Manisa 
I M. Orhan Daut 

KÂĞITLAR 

I desinin (D) bendinin değiştirilmesine ve bu Ka
nuna üç geçici madde eklenmesine dair kanun 
teklifleri hakkında C. Senatosu Başkanlığı tez
keresi ve C. iSenatosunca yapılan değişiklikler 
hakkında M. Meclisi 64 numaralı Geçici Komis
yon raporu (2/597, 2/598, 2/726) (S. Sayısı : 
743, 743'e 1 nci ek ve 743'e 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 6 .10 .1972, 5 .1 .1973 ve 28.2.1973) 
(GÜNDEME) 

5. — Anayasa Mahkemesine, Yasama Mec
lislerinden seçilecek asıl ve yedek üyelikler için 

I adaylığa 'başvurma, seçim esas ve usulü hak
kında kanun tasarısının C. Senatosunca değiş
tirilen ve Millet Meclisince 'benimsenmeyen 
ımetnine dair Karma Komisyon raporu ile 
Millet Meclisi, C. (Senatosu ve Karma Komsi-
yon metinleri (M. Meclisi 1/591; C. Senatosu 
1/71) (M. Meclisi S. ISayısı : 514, 514'e 1 nci 
ek, 514'e 2 nci ek: ve 514'e 3 ncü ek; C. Sena-

I tosu ıS. Sayısı : 93 ve 93'e ek) (Dağıtma tarih
leri: 4.4.1972, 14.10.1972, 11.12.1972 ve 5,3.1973) 
(GÜNDEME) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma ISaati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvtekifli Nurettin Ok 

KÂTİPLER : Enver Alkova (Sivas), M. Orhan Daut (Manasa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 7,2 nci Birleşimini açıyorum. 

III - YOKLAMA 

BAŞKAN — Otomatik cihazla yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin lütfen be
yaz düğmelere basmalarını rica ederim. 

1. — Muğla MületveMli Ahmet Buldcmh'nın, 
orman idraelerince kesilen çamlar hakkında gün
dem dı§ı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı, gündem 
dışı orman idarelerince kesilen çamlar hakkın
da kısa ^beyanda bulunmak istiyorsunuz. Buyu
runuz, 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Hükümetin getirdiği plânda ve Meclisimiz
den geçirdiği programında: orman içi köyleri
nin, geçimlerini temin için, köylülere hayvancı
lık kredisi vereceğini, köylülere arıcılık kredi
si vereceğini, orman içi köylülerinin hayat se
viyesini yükselteceğini muhtelif beyanlarla va-
detmiş olmasına rağmen, maalesef orman idare
miz orman içinde yaşayan 10 milyon Türk köy
lüsünün değil hayat standardını artırmak ve 
ıbuna medar olacak imkânları temin etmek, tam 
aksine köylünün geçim vasıtası olan bâzı ağaç
ları kesmek suretiyle arıcılığa- mâni olucu ted
birler içine girmiş bulunmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, Muğla bölgesi 
Türkiye»nin en (büyük arıcılık işletmesinin bu
lunduğu bir bölgedir. Ta Kars'tan, Bingöl'den 
Tunceli'den birçok arıcı kış mevsiminde arıları
nı ve kovanlarını alıp Muğla'ya getirirler, Muğ
la ormanlarından arılarının beslenmelerini te
min ederler. 

Buna rağmen Muğla'da bulunan 40 - 50 fbin 
civarındaki arıcı vatandaşlarımız bugün güç bir 
durum içindedirler. Çünkü, odman idaresi ame-

(Yoklama yapıldı). 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, görüş

melere başlıyoruz. 

najman plânını tatlbiik etmekte ve Basra çamı 
denen; yani arıcılara bal veren ağaçları kesmek 
suretiyle arıcılığın sonunu getirmek üzeredir. 

Orman idaremiz döner sermaye suretiyle ha
zineye gelir temin edeceğim diye arıların fayda
landığı, bal yaptığı Basra çamlarını ,hiçbir ayı
rıma tahi tutmadan bütün bölgede birden ke
sime başlamıştır. 40 - 50 (bin imzalı talelbe rağ
men, orman idaresi Dalama Kâğıt ve Selüloz 
FaJbrikasma veya başka işletmelere tomruk ye
tiştireceğim diye köylünün bu geçim vasıtası 
olan çamları kesmektedir. 

Burada orman idaremiz, Orıman Bakanımız 
ve orman ilgilileri her kürsüye çıktıklarında, 
Türkiye 'de bir orman katliamından, köylünün 
ve keçinin ormanları 'heder ettiğinden, orman
ları söndürdüğünden bahsederler. Halbuki, köy
lü ormandan faydalanmaya başladığı andan iti
baren ormanın sahibi olmaktadır, ormandan bir 
dalın dahi kesilmesine imkân vermemektedir. 

Bugün orman idaresinin tatbikine başladığı 
amenajman plânı yüzünden eğer Basra çamları
nı kesmeye başlarsa Muğla ve bütün Türkiye 
ormanlarında yaşayan bal arıları yaşama imkânı 
(bulamayacak ve arıcılık iflâs edecektir. 

Muğla'da ormanlar içerisinde 40 - 50 bin nü
fusun y&gsme geçim kaynağı olan arıların yaşa
ması için orman idaresi lütuf buyursunlar, hiç 
olmazsa Basra çamlarının dışındaki diğer çam
ları kesmek suretiyle hayvanların yaşamasına 
imkân versinler. Bu imkân tanınmadığı takdir
de orman içi köylüleri hayat hakkı bulamaya-

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GMNEL KURULA SUNUŞLARI 
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cak ve asıl onman tahribi o zaman başlayacak
tır. Uzun müddettir keçinin şerrinden kurtu
lan ormanlarımız, ıbu sefer ormancının bizarın
dan kurtulaımamaktadır. Köylü bu çamları kes-
tirmeyecektir. Bu suretle köylü ile orman ida
resi karşı karşıya 'gelecek ve maalesef hoşa git
meyecek bâzı hâdiseler cereyan edecektir. Bu
nu peşinen ilgililere duyuruyorum. 

iSaygılarımı sunarım efendim. 
2. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'ntn,. 

Ege ekici tütün piyasasında alım yapan tüc
carların tutumu üzerinde gündem dışı demeci. 

iRAŞKAN — (Sayın Veli Bakirli, Ege tütün 
piyasasında bâzı ihracatçı tüccarların tutumu 
hakkında konuşacaksınız. 

Buyurunuz efendim. 
VELİ BAKİRLİ (Manisa) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; 
Ege ekici «tütün piyasası Ocak ayının son 

günü açılmıştır. İzmir'den ve Manisa'dan aldı
ğımız halberlere göre, teslim ve para ödeme iş
lemleri devam etmektedir. Bû piyasanın bir baş
ka özelliği de, on yıldan beri ilk defa, ihracat
çı firmaların Tekelin üstünde para ödeyerek tü
tün satmalmaları olmuştur. Tekelin bölgede 
başfiyatı 15,5 lira olmasına karşılık tüccarlar 
18 liraya kadar tütün satmalmış'lardır. Bunun 
sonucu, ihracatçılar Tekelden daha fazla tütün 
satmalmışlardır. Ancak, işin üzücü tarafı bun
dan sonra başlamış ve tüccar oyunları almış 
yürümüştür. Tüccarlar ıskarta ve su çürüğü adı 
altında üreticileri perişan etmektedirler. Örne
ğin bin kilo tütün satan bir üreticiden 300 kilo 
tütünün ıskarta diye atıldığı bilinmektedir. Bu 
vurgun herkesin gözü önünde yapılmaktadır. 
İzmir'de böyledir, Manisa'da böyledir, İzmir ve 
Manisa'nın ilçelerinde böyledir ve maalesef bu 
vurguna hiçkimse dur dememektedir. 

Her üreticiden atılan bu tütünler 5 kuruşla 
50 kuruş arasında yine aynı .firmalar tarafın
dan satmalınmaktadır. Piyasa günü ıslkartasız 
satmalın an tütünün tüccar deposuna girerken ıs
karta diye atılması cidden çok üzücüdür .Yük
sek fiyatla alman tütünler böylece çok daha 
ucuza depolara girmektedir. Bundan binlerce 
aile perişan olmaktadır. Binlerce üreticinin alın 
teri ,el emeği tüccarlara peşkeş çekilmektedir. 

En azından, bu oyunun boızulması lâzımdır. 
Hükümetin bu konu üzerine eğilmesinde yarar 
görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; üreticinin canini ya
kan, onun ekmeği ile oynayan ,onu perişan eden 
firmaların tütün alım belgeleri Hükümet tara
fından iptal edilmelidir. Bu firmaların Tekel 
idarelerine sunduğu alım paftaları Hükümet 
tarafından dikkatle kontrol edilmelidir. 

Hükümetin Ibu konu üzerine eğileceğini 
ümidediyorum. Bu ümitle Meclisimize saygılar 
sunuyorum. (IC. H. P. sıralarından alkışlar). 

3. — İstanbul Milletvekili JReşit Ülker'in, 
filitreli sigara kaçakçılığı konusunda Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması yapılmasına dair önergesi (10/114) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker tarafından filit
reli sigara konusunda Meclis araştırması iste
minde bulunan önergesi var, onu takdim edi
yorum. 

< Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Hürriyet Gazetesinin 21 . 1 . 1973 günlü 

sayısında başlayan «Kent sömürüsünün içyüzü» 
Ibaşbklı ve tanınmış Türk gazetecisi Yılmaz 
Çetiner tarafından kaleme alınmış ve yurt dışı 
ve yurt içi ciddî bir araştırma sonucu olan ya
zıda, kaçak filitreli sigara satışları hakkında 
bâzı acı gerçekler ortaya konulmuş bulunmak
tadır. 

Bu yazıda, Türkiye'de her gün 1,5 milyon 
paket kaçak filitreli sigara satıldığı, yılda 547 
milyon 50 ıbin paket kaçak filitreli sigara sa
tıldığı belgelerle ileri sürülmektedir. Bir paket 
filitreli sigaranın ortalama 7 lira değeri oldu
ğu kalbul edilirse, bunun tutarı 3 milyar 832 
milyon lira olur. Her bir paketin maliyetinin 
2 lira dolaylarında olduğu gözönünde bulundu
rulursa, yalnız yıllık döviz kaybı 1 milyon li
radır. Böylece Türkiye'de günde 30 ton kaçak 
filitreli sigara satılmaktadır. Günlük tutar 10,5 
milyon TL. dir. 

Türkiye dünyanın sayılı tütün üretici ülke
lerinden biridir. Türkiye'de tütün Devletin te
keli altındadır. Buna rağmen 1971'de • tekelin 
filitreli sigara satışı 210 'milyon pakettir. . Bu
nun tutarı ise 1 milyar 78 milyon liradır. Bu 
rakamlarla şu gerçek ortaya çıkmaktadır: Tür
kiye'de tekel olmasına rağmen, kaçak olarak 
miktar ve değer bakımından 3 misline yakm fi
litreli sigara satışı yapılmaktadır. Bu, Türk 
milletine harcanması gereken milyarların göz 
'göre göre. soyulması ve gasp edilmesi hadise-
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sidir. Bu, Devletin içinde devlet demektir. Bu, 
âdi bir zaıbıta olayı değil, içte ve dışta örgüt
lenmiş büyük ve yaygın bir soygun olayıdır. 

Bu olay Üçüncü Beş Yıllık Plânda ele alın
dığı gibi yalnızca filitreli sigara üretiminin 
yetersizliğinden ibaret değildir. Bunun ya
nında belli noktalardan yurda sokulan bu 'ka
çak sigaraların her yere dağılmasına sistemli 
bir şekilde yardım edildiğini ortaya koymakta
dır. 

Yazıda, 1 milyonluk kaçakta 10 bin lira kai
le verildiği ve her il sınırından geçenken ayrı
ca rüşvet ödendiği ileri sürülmektedir. 

Türk halkının milyarlarca lira «oyularak 
dünyanın en ıgüzel tütünlerinin yetiştiği ülkemi
ze, Türk tütünleri müşteri bulamazken, yaban-

1. — T. B. M. M. Saymanlığının Mart, Ni
san ve Mayıs 1972 'ayları hesabına ait Meclis He
saplarım İnceleme Komisyonu raporu (5/22) (S. 
Sayısı : 783) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, Mec-
lllis Hıesıapilaıranı İncellemıe Komisyonuınuın 'ilki rta-
ıp:aru vaffidır, blniindMmJi talkdiim /eidâyonum. 

(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Yüce Meclisin bilgilerine su

nulur efendim. 

2. — T. B. M. M. Saymanlığının Haziran 
Temmuz ve Ağustos 1972 ayları hesabına mt Mec
lis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu 
(5/23) (S. Sayısı: 847) (2) 

BAŞKAN — İkinci raporu okutuyorum. 
(Rapor lokumdu). 

BAŞKAN — Yüce Meclisin'bilgilerine su
narım efendim. 

3. — Cumhuriyet \Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar Beyiyeleri 
üçte birlerinin harp malullerine ve şeih/ît yetim
lerine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 tarih " 
ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi ve Cum-

(1) 783 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

(2) 847 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

cı kaynaklı kalitesiz tütünlerin satılması sömü
rüsüne Büyük Meclis elkoymalıdır. Bu araştır
ma Üçüncü Beş Yıllık Plânın bu konuda (ge
tirdiği bilgileri ve tedbirleri değiştirecek nite
liktedir. Bu araştırma bu konuda güvenlik kuv
vetlerinin özel ibir teşkilât kurmasını gerektire
cek niteliktedir. 

Bu nedenlerle yıllık tutarı milyarlara va
ran filitreli sigara kaçakçılığı konusunda Ana
yasanın 88 nci maddesi gereğince Meclis Araş
tırması açılmasını öneririm. Saygılarımla. 

Reşit Ülker 
İstanbul Milletvekili 

BAŞKAN — önergeyi okutmuş bulunuyo
rum. Araştırma önergelerine ait şuraya alın
mıştır, ileride görüşmeye tabi tutulacaktır. 

huriyet Senatosunca "yapılan değişiklikler hakkın
da M. Meclisi Plân Komisyonu raporu (2/368) 
(S. Sayısı : 245, 245'e 1 nci ve 245'e 2 nci ek) (3) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım simidi, 
daha ömcie Millet Meclisince kalbul edilmiş bu
lunan inlhilsa.r /beyiyeleri üçte (birlerinin harp 
malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tev
ziine dair kanuna ek kanun -teklifinim Oumlbu-
riyeit Senatosunca vukubulan değişikliği üzeri
ne, Komsiyonumuzca benimseme kararı Yüce 
Meclisin oyuna sunulacaktır. Bu yönden veril-
niş buluınan bir ömenge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Biajşfcanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yiğit 

Köker ve "3 arkadaşının, İnhisar Beyiyeleri üıçtıe 
birlerinin harp mıaılûllerime 've şjelhit yetümılerüne 
tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . '1909 tarih ve 14:85 
sayılı Kanuna «ök kanun teklifinin bugünkü Ge
len Kâğıtlardan ıgündielme alınarak 48 saat kay
dı aranmaksızın diğer bütün işlere jtakdimen ön
celikler ıgörüşüllmıesini ar'z 've teklif ederim. 

Bütçe Plân Komisyonu 
Başkanı 

BAŞKAN — önergeyi Yücıe Meclisim oyuna 
sunuyorum. Kaibuü. 'edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul iedilmiştdr; öncelikle göırüışülec<ektir. 

(3) 245'e .2 nci ek S. Sayılı basmayazı tuta
nağın sonuna eklidir. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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Şîmdi, !bu hususta düzienlenimıiş bulunan ra
poru lokuıtuycurum. 

Komi&yon ve Hükümet (adına resmî yetki 
telgelsini haiz Müsteşar Yardımcısı Tayyar Em
re) yerlerimi almış 'bulunmaktadırlar. 

(K^m&yon raporu okundu) 
BALKAN — Raporu okutmuş 'bulunuyorum. 

Rapor üzerinde $öz isteyen 'sayın üye?.. Yok. 
Muhterem arkadaşlarım, rapor bir maddeyi 

ihtiva etmektedir. önce., arkadaşlarımın hafıza
larımda yer .etmesini temin için Millet M>eclisi-
nin kalbu'l ettiği metni takdim edeceğim. Daha 
sonra, Cumhuriyet Senatosunun 'değiştirmiş ol
duğu şeklini lokutacağım. 

İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp ma
lûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine 
dair 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanunu
na bâzı maddeler ve geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun. 

Ek madde 2. — Barışta : 
a), Olağanüstü yönetim usullerinin uygu

landığı haller ile talim, tatbikat veya manevra 
sırasında, çeşitli harp silâh veya vasıtalarının, 
yahut da görevin sebep ve tesiriyle vazife ma
lûlü sayılan Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupla
rı ile bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine, 

b) Askerî harekâtı gerektiren iç terdip ha
reketleri veya güvenlik ve asayişin sağlanma
sında, Silâhlı Kuvvetlerle birlikte yahut ayrı 
olarak bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriy
le vazife malûlü sayılan sivil iştirakçiler ile 
bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine, 

İnhisar beyiyesi üçte birlerinden harp malûl
leri ile şehit dul ve yetimlerinin 15 . 4 . 1969 ta
rihli ve 1145 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ge
reğince saklı tutulan hakları dağıtıldıktan son
ra artan miktar üzerinden, bu kanunla belirti
len esas ve usullere göre, (aynı derecedeki harp 
malûlleri ile, şehit dul ve yetimlerine ödenen 
miktarlara ulaşıncaya kadar) ödeme yapılır. 

Aynı miktarlara ulaştıktan sonra, artan 
miktar Hazineye kalır. 

Ancak maddenin ikinci fıkrası hükmüne gi
ren sivil iştirakçilerle dul ve yetimlerinden özel 
-kanunlarına göre nakdî maluliyet veya ölüm 
tazminatı alanlar-bu kanun hükmünden istifa
de edemezler. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
okunmuş olan metin, Millet Meclisinin daha ön-
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ce kabul etmiş olduğu metindir. Şu anda, Cum
huriyet Senatosunun bu metni değiştirmiş oldu
ğu şekilde yeni metni takdim ediyorum. 

C. Senatosunun kabul ettiği metin 

İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp ma
lûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine 
dair 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna 
bâzı maddeler ve geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun. 

Ek madde 2. — Barışta : 
a ) Olağanüstü yönetim usullerinin uygu

landığı haller ile talim, tatbikat veya manevra 
sırasında, çeşitli harp silâh veya vasıtalarının, 
yahut da görevin sebep ve tesiriyle vazife ma
lûlü sayılan Türk Silâhlı Kuvvetleri mensupları 
ile bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine, 

b) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ha
reketleri veya güvenlik ve asayişin sağlanma^ 
sında, Silâhlı Kuvvetlerle birlikte yahut ayrı 
olarak bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriy
le vazife malûlü sayılan sivil iştirakçiler il© 
bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine, 

İnhisar beyiyesi üçte birlerinden harp ma
lûlleri ile şehit dul ve yetimlerinin 15 . 4 . 1969 
tarihli ve 1145 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ge-
veğince saklı tutulan hakları dağıtıldıktan son
ra artan miktar üzerinden, bu kanunda belirti
len sas ve usullere göre, (aynı çlerecedeki harp 
malûlleri ile, şehit dul ve yetimlerine ödenen 
miktarlara ulaşıncaya kadar) ödeme yapılır. 

Aynı miktarlara ulaştıktan sonra, artan mik
tar Hazineye kalır. 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosunca yapıl
mış bulunan bu değişiklik Komisyonumuzca da
ha sonra incelenmiş ve benimsenmiş bulunmak
tadır. Söz isteyen?.. Yok. 

Benimseme hususunu Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde, şimdi okunmuş bulunan değişik şek
liyle kanunlaşmıştır. 

4. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bâzı .maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair ka
nun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca ya
pılan değişikliğe dair Adalet Komisyonu raporu 
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(Millet 3Ieclisi : 1/616; Cumhuriyet Senatosu 
1/113) (Millet Meclisi S. Sayısı : 671 ve 671'e 1 
nci ek) (1) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, yine 
Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işler kıs
mında yer alan 671'e 1 nci ek S. Sayılı 1412 sa
yılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâ
zı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı, ev
velce Meclisimizce kabul edilmiş, Cumhuriyet 
Senatosunca bâzı maddeleri değiştirilerek geri 
gelmiştir. Tasarının, gündemdeki sair işlere tak-
dimen öncelikle görüşülmesi hususu teklif edil
mektedir, o önergeyi okutuyorum efendim. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 1 nci görüşmesi yapılacak işler 

kısmında yer alan, 671'e 1 nci ek S. Sayılı, 1412 
sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bâ
zı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı, 
evvelce Meclisimizce kabul edilmiş, Cumhuriyet 
Senatosunca bâzı maddeleri değiştirilerek geri 
gelmiştir. 

Tasarının gündemdeki sair işlere takdimen 
öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Adalet Komisyonu 

Başkanı yerine 
Kırklareli 

Mehmet Atagün 

BAŞKAN — Öncelik teklifini Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Gereği buna göre yapılacaktır. 
671'e 1 nci ekte kayıtlı işbu kanun tasarısı 

hakkında düzenlenmiş bulunan raporu okutuyo
rum. 

(Rapor okundu). 

BAŞKAN — Rapor üzerinde söz isteyen? 
Yok. 

Yapılan bu değişikliklerin, büyük bir Ikısmı 
başlık, matlap kısmında cereyan etmiştir. Bu 
sebeple, müsaade ederseniz, Cumhuriyet Sena
tosunca maddelerin hangi başlık altında düzen-

(1) 671 ve 671'e 1 nci e\k S. Sayılı basmayazı 
iutamağm sonuna ehlidir. 
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lemrıiş olduğunu tespit amacıyle maddeleri oku
tacağım. 

Maddeleri okutuyorum. 

1412 saiyılı 'Ceza Mmhalkeaııeled UsuMi Kaaıujıu-
ırun 'bâzı nuadıcielerinıin değ'iştirilmesüıne ve Ibu 
ikanuma bâzı ımalddeler iökleıunesine eladır (kamımı 

tasarısı 
Madde 3. — Aynı kanunun 29 ncu maddesi 

aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 
•Hâkimin re'sen ret kararı ve tetkik mercii : 
Madde 29. — Bir hâkim reddini mucip se

bepleri bildirerelk davaya bakmaktan çekinirse 
ret talebini incelemeye yetkili olan merci, bu 
çekinmenin yerinde olup olmadığına karar ve
rir. 

Bu karar hâkimin işten .çekilmesini gerektir
diği ve bu sebeple davanın aynı mercide görül
mesi imkânsız olduğu takdirde, karar veren 
merci davayı başka hâkime tevdi veya başka 
mahkemeye nakleder. 

Bâzı haller, bir hâkimin hâkimlik görevini 
yapmaktan memnu olduğu zannını uyandırırsa, 
aynı merci bu hususu kendiliğinden inceleyerek 
gereken kararı verir. 

ıBu maddede yazılı hallerde de gecikmesi 
caiz iolmayan işler hakkında 28 nci madde hük
mü uygulanır. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(O. Senatosu Artvin Üyesi) — 'Sayın Başkan, 
müsaade ederseniz bir mâruzâtta bulunacağım. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(C. Senatosu Artvin Üyesi) — Sayın Başkan, 
^Cumhuriyet Senatosunda Ceza Muhakemfeleri 
Usulü Kanununun diğer maddelerinde, ele alın
mayan, değiştirilmeyen maddelerinde kenar 
başlıklar, yani matlaplar bulunduğu halde, 
sevk ettiğimiz maddelerde her nasılsa bu ke
nar başlıklar ortaya konmadığı için, kanunun 
tümündeki vaziyete uysun diye mücerret kenar 
başlıklar konulmakla yetinildi, başka hiçbir de
ğişiklik olmadı. O itibarla, zannediyorum ki, 
hiçbir değişikliğe tabi olmayan maddelerin ye
rine, yalnız konan kenar başlıkları okumak su
retiyle Yüce Heyetin de zamanını almadan me
selemizi halledebiliriz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Şimdi, 3 ncü maddede de kenar başlık de

ğişti mi Sayın Bakan % 
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ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(0. Senatosu Artvin Üyesi) — Hepsine kenar 
başlıklar 'kondu. 
• BAŞKAN — Evet. «Hâkimin re'sen ret ka

rarı ve tetlkik mercii» daha önce yokken, şim
di başlık olarak 'konmuş. 

ADALET BAKANI FEHMİ ALPASLAN 
(<C. Senatosu Artvin Üyesi) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, bu 
yeni ilâve edilen başlıkların, şimdi okumuş ol
duğum şekilde düzenlenmesini 'Cumhuriyet Se
natosu ilâve ettikten sonra Komisyonumuz bu 
düzenlemeyi uygun mütalâa etmiş ve yapılan 
ilâveleri benimsemiş bulunmaktadır. 

3 ncü maddede mevcut bu başlık ilâvesi hu
susunun benimsenmesini Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Benimsemeyi kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde bu şekliyle kanunlaşmıştır. 
4 ııeü maddede Cumhuriyet Senatosunca 

«Zabıt kâtiplerini ret» olarak yalnızca bir ilâ
ve başlık yapılmıştır. 

Komisyon, bu başlık ilâvesini benimsemiş 
bulunmaktadır. Benimsemeye Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddede, «Aynı kanunun 32 nci mad
desi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştiril
miştir» denmiş ve başlık: olarak «Kararların ya
zılış şekli» başlığı ilâve .edilmiştir. 

(Komisyon bu ilâveyi benimsemiş bulunmak
tadır. Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
'edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddede «Tanıkların çağırılması» baş
lığı ilâve edilmiştir. 

İlâve edilen bu başlık Komisyonumuzca be
nimsenmiş bulunmaktadır. Benimsemeyi oyunu
za sunuyorum, Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

7 nci maddede «Çağrıya uymayan tanıklar» 
başlığı ilâve edilmiştir. 

Komisyon bu ilâvenin konmasını benimse
miştir. Benimseme hususunu... 

MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — 
ıSaym Başkan, grup adına bu mevzuda söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Yalnız, ilâve edilen başlık yö
nünde konuşursunuz, muhtevasında hiçbir şey 
söyleyemezsiniz. 

MUSTAFA KUBİLAY IMER (Konya) — 
Evet, mâruzâtımız yalnız başlıklar yönünde 
olacak Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu başlığın konmuş olmasının 
gereksizliği veya başlığın bu şekilde konmama
sı lâzım>geldiğini, başka şekilde konması lâzım-
geldiğini beyan edeceksiniz. 

Buyurun efendim. 

DEMOKRATİK PARTİ GRUBU ADINA 
MUSTAFA KUBİLAY İMER (Konya) — Sa
yın Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Burada biraz evvel Sayın Adalet Bakanının 
yapmış olduğu açıklama ve bu husustaki açık
lamadan sonra yapılan değişikliklerin sadece 
matlap başlıklarında olduğu için, bunların be
lirtilmesi suretiyle oylamanın yapılacağına dair 
Başkanlığın ortaya koymuş olduğu husus, ya
pılacak işlem bakımımdan aslında doğru bir 
husustur. Yalnız burada biz, Demokratik Parti 
Grubu olarak bir hususu arz etmek isteriz. 

Bu, şimdiye kadar Mecliste görüşülen husus
lar, metinlerde yapılan değişikliklerle ilgili ve 
Komisyonun aldığı karar bu yönden neticeye 
bağlanıyordu. Anayasamızın 92 nci maddesinin 
7 nci fıkrasında, Millet Meclisinin reddettiği 
bir tasarı veya teklif veya diğerlerini de içeri
sine alan bir durumda, kabul ettiği de aynı şe
kil içerisinde ele alınabilir. Senatoca değiştiril
diği takdirde, bunun üzerinde müzakere cere
yan ediyor. Şu halde, burada yapılacak olan 
husus, metinde yapılacak olan değişiklikleri mü
zakere etmektir. Madde matlapları üzerinde de
ğişiklik, yani daiha doğrusu konulmamış olanın 
yerine başlıklar konmuş olduğuna göre, Baş-
kanlıik Divanı, usulî yönden bir sakınca bulun
madığı yolunda Meclisin kararını da almak su
retiyle - metinde değişiklikler olmadığına gö
re - burada yine zaman almamak yönünden bu 
matlaplardaki ilâveyi hepsini birden okutımak 
suretiyle Komisyondan gelen raporu da, ki, eli
mizdeki metinde mevcuttur; rakamları vermek 
ve madde numaralarını vermek suretiyle mat
laplardaki bu konulan hususlar aynen benim
senmiştir denilmiştir, Maddelerde, metinlerde 
ayrı ayrı değişiklik yapılmayacağına göre ve bu 
şekilde matlaplar mevzuunda ilik tatbikat oldu
ğuna göre, bu matlaplarm - elimize basılı bir 
metinde verilmiş bulunduğundan - toptan oku
nup, oylanması herhalde işi dadıa evvel intacet-

— 613 — 



M. Meclisi B : 72 5 . 3 . 1973 O : 1 

tirmek yönünden yararlı olacağı kanaati içeri
sindeyiz. 

(Bu yönü ile Meclis çalışmaları ıısulî yönden, 
matlaplarm okunması suretiyle buna bir itiraz 
vâki olmadığı takdirde, kabulü yoluna gidile
bilir. Biz bu jönü ile görüşümüzü arz etmiş bu
lunmaktayız. Karar, Başkanlık Divanının ve 
Yüce Meclisindir. 

Demokratik Parti Grubu olarak saygılarımı 
arz ederim. 

•BAŞKAN — Sayın İmer'e Başkanlığın yap
tığı muamelenin daha kolaylıkla intacı için vu-
kübulan yardımlarından dolayı teşekkür ede
rim. 

Ancak; madde muhtevasında her ne kadar 
değişiklik yapılmamışsa da, başlıkların tespit 
ve ifadesi, Cumhuriyet Senatosunca yapılmış
tır. 'Sayın Kuıbilay İmer'in «İtiraz vâki olma
dığı takdirde» diye kendi ifadeleri ile belirtmiş 
olduklarına göre; ıbaşltklara bir itirazın vâkî 
olup olmadığını ancak yürütmüş olduğumuz 
usulî muamele şeklinde anlayabilecek durumda
yız. Bu sebeple, toptan oylama imkânımız bu
lunmamaktadır. 

Ayrıca ilâveten, değişiklik olsun, ilâve ol
sun, yalnızca Cumhuriyet Senatosunun tasar
rufunda değildir. Olabilir ki; Cumhuriyet Sena
tosunun başlık olarak ilâvesini öngördüğü bir 
ifade tarzı, Meclisimizce kabule şayan görülme
yebilir; o başlık üzerinde müzakere cereyan 
edebilir. Şayet anlaşma hâsıl olmazsa, Komis
yonun benimsemesine Meclis başlık yönünden 
dahi olsa, katılmadığını beyan ederse; o zaman 
mesele, başlık yönünden dahi olsa, Karma Ko
misyona intikal edecektir. Bu sebeple başlıkla
rı ayrı ayrı okutup, Yüce Meclisin tasvibini .al
maya mecburum. 

MUSTAFA KUBİDAY İMEK (Konya) — 
Sayın Başkan; grup adına bir hususu daha kı
saca ifade etmek için söz istiyorum. 

BAŞKAN — Görüşme daha çok uzuyor. 
Ama benim beyanıma ilâve edecek birşeyiniz 
varsa buyurunuz. 

MUSTAFA KUBİLAY ÎMER (Konya) — 
Kısa "bir ilâvem olacaktır efendim. 

BAŞKAN — Buyurunu?; Sayın İmer. 
D. P. GURUBU ADINA MUSTAFA KUBİ-

ıLAY İMER '(Konya) — Muhterem Başkan, kıy
metli milletvekilleri : 

Burada arz etmiş olduğumuz husus, İçtüzük
te bu hususa dair bir sarahatin olmadığıdır. Bir 
de, Anayasa hükmünün mevcudolduğu, bu yö
nü ile Meclisin bir tatbikat kararı alabileceği, 
noktasında idi. Bu hususta, Anayasanın 4 neü 
maddesinde şöyle denmektedir : 

«Cumhuriyet Senatosu kendisine gelen met
ni değiştirerek kabul ederse, Millet Meclisinin 
bu değişikliği benimsemesi halinde metin ka
nunlaşır. Millet Meclisi Cumhuriyet Senatosun
dan gelen metni benimsemezse, her iki Meclisin 
ilgili komisyonlarından seçilecek eşit sayıdaki 
üyelerden bir karma komisyon kurulur.» 

Şimdi burada «metin» tâbiri açıkça belirtil
diğine göre ve matlaplarm da metnin içerisinde 
dahil olup olmadığı meselesi, doktrinde de sa
rahatle «metin içerisindedir» diye kabul edil
mediğine; matlap olmasa da metnin hüküm ifa
de edeceğine göre; müzakerelerin metin üzerin
den yapılacağını Anayasa hükmü olarak düşün
dük. Bu yönü ile gerek İçtüzükteki boşluk, ge
rekse bu mevzuda Meclisin aldığı bir karar yö
nünden boşluk mevcudolduğu için; bu yönü ile 
Sayın Başkanın da belirttiği gibi, Başkanlık 
Divanına ve biran evvel Meclisten bu kanun 
tasarısının çıkabilmesine yardımcı olmak kas-
dıyie Demokratik Parti -Grubu olarak fikirle
rimizi arz etmiş bulunuyorduk. Başkanlık Diva -
nınm görüşlerine de elbette ki, Divan olarak, 
Meclisin Başkanlığı olarak hürmetimiz vardır. 
Biz bu yönü ile yardımcı olmak niyetiyle fikir
lerimizi serdetmiş bulunuyoruz. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bahis 
konusu mesele, aşağı - yukarı 30 - 40 madde
nin başlığından ibarettir ve.bunu 10 dakika içe
risinde talhakkuk ettireceğiz, ümidindeyim. 
Ama başlığa itiraz olursa, üzerinde söz vermek 
mecburiyetini hissediyorum. 'Çünkü Cumhuriyet 
Senatosu münhasıran, başlıklara dahi olsa ta
sarruf hakkını haiz olmaması gerekir. Onun üze
rinde Meclisçe de müzakere edip, olabilir ki, 
değişikliği gerektiren bir hal vardır, o değişik
liği yaparız. Çünkü, Sayın İmer de, «İtiraz va
ki olmadığı takdirde» dedi. Şimdi ben, her baş
lığı takdim edeceğim ki, itiraz olup olmadığını 
inceleyeceğim. 

Şimdi; «Çağrıya uymayan tanıklar» başlığı 
Cumhuriyet Senatosunca konmuştur. Komisyon 
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bu başlığı benimsemiştir. Benimsemeyi Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka- I 
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

8 nci maddede; «Tanıklıktan ve yeminden 
'sebieıpsiz çekinme» başlığı Cumhuriyet Senato
sunca konmuştur. Komisyon da bu ilâve başlı
ğı benimsemiş bulunmaktadır. Benimsemeyi 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9 ncu maddede, başlık olarak «Bilirkişinin 
tayini,» ibaresi Cumhuriyet Senatosunca ilâve 
edilmiştir. Komisyon bu ilâveyi benimsemiş bu
lunmaktadır. Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

11 nci maddede, «Görevini yapmayan bilir
kişi hakkındaki işlem» başlığı konmuştur. Ko
misyon, Senatoca yapılan bu değişikliği benim
semiş bulunmaktadır. Benimsemeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

12 nci maddede, «Sanığın şuurunun tetkiki» 
başlığı Cumhuriyet Senatosunca konmuştur. 
Komisyon, bu yapılan ilâve başlık konmasını 
benimsemiş bulunmaktadır. Benimsemeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

13 ncü maddede, «iSanığm tutuklanması ve 
tutuklama müzakeresinin şekli» başlığı Cumhu
riyet Senatosunca konmuş; Komisyon bu başlı
ğın konmasını benimsemiş bulunmaktadır. Be
nimsemeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

14 ncü maddede, Cumhuriyet Senatosunca 
«Sanığın tutuklanmasından kimlere haber veri
leceği» başlığı konmuştur. Başlık Komisyonca 
benimsenmiş bulunmaktadır. Benimsemeyi 'oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

15 nci maddede, «Tutuklunun sorguya çekil
mesi» başlığı konmuştur. Başlık Komisyonca 
benimsenmiş bulunmalktadır Benimsemeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

16 nci maddede, «'Tutuklunun salıverilme
si» başlığı konmuştur. Başlık Cumhuriyet Se
natosu tarafından bu şekilde düzenlenmiş ve 
Komisyon yapılan ilâve başlığı benimsemiş îbu-
lunmaktadır. Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

18 nci maddede, «Yakalanan kimsenin sor
guya çekilmesi» şeklinde, .Senatoca başlık kon
muştur. Komisyon bu başlığı benimsemiş bu
lunmaktadır. Benimsemeyi oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

20 nci madde, «İhzar olunan sanığın sorgu
ya çekilmesi» başlığı konmuş, komisyon Sena
toca konan bu başlığı benimsemiş bulunmak
tadır. Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

21 nci maddede, «(Soruşturmanın re'sen ya
pılması» başlığı konmuştur. Başlık, komisyonca 
uygun mütalâa edilmiş ve benimsenmiştir. Be
nimsemeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

22 nci maddede, «ilik soruşturmanın yapı
lacağı haller» başlığı Senatoca ilâve edilmiş
tir, bu başlık komisyonca benimsenmiş bulun
maktadır. Benimsenmeyi oyunuza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

23 ncü maddede, «Talepnamenin reddi» baş
lığı konmuştur. Komisyon, Senatoca konmuş 
olan bu başlığı uygun mütalâa etmiş ve benim
semiştir. Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

25 nci maddede, «Talepnamenin reddi kararı 
aleyhine itiraz» başlığı Senatoca ilâve 'edilmiş
tir, komisyon bu başlığı uygun mütalâa etmiş 
ve benimsemiştir. Benimsemeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

26 nci maddede, «İlk soruşturmanın gerektir
diği hususlar» şeklinde başlık Senatoca konmuş, 
komisyon bu başlığı uygun mütalâa etmiştir. 
Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

188 nci maddeyi tanzim eden 27 nci madde
nin başına, «iSanığm bilirkişi çağırma hakkı» 
Cumhuriyet Senatosunca ilâve edilmiştir. Ko
misyon bu ilâveyi benimsemiş bulunmaktadır. 
Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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28 nci maddede, «İlk soruşturmada sorgu 
hâkiminin yetkisi» 'başlığı konmuştur. Komis
yon bu ilâveyi uygun mütalâa etmiştir. Benim
semeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34 ncü maddenin başlığı olarak, «Sandığın 
duruşmadan vareste tutulması» başlığı kon
muştur. 'Senatoca konulan bu başlık komisyon
ca uygun mütalaa edilmiştir. Benimsemeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kaibul edilmiştir. 

35 nci maddede, «Sandığın müdafi göndere
bilmesi» 'başlığı konmuştur. Senatonun koymuş 
olduğu 'bu başlık komisyonca uygun mütalâa 
edilmiştir. Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36 nci maddede, «Delillerin ikâmesi ve- red
di» başlığı konmuştur, komisyon Senatoca ko-
nulaıı bu başlığı benimsemiştir. Benimsemeyi 
oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

37 nci maddede, Senato başlık olarak «Du
ruşmanın bitmesi ve hüküm» ilâvesini öngör
müştür. Komisyon bu ilâveyi uygun mütalâa et
miştir. Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

39 ncu madede, Senato, «İtirazın tetkiki mer
cileri ve usulü» 'başlığını 'koymuş, komisyon bu
nu uygun mütalâa etmiştir. Benimsemeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kaibul edilmiştir. 

40 nci madde, 'Cumhuriyet Senatosu başlık 
olarak «İtiraz üzerine verilen kararlar» ilâvesi
ni öngörmüştür. Komisyon bu ilâve başlığı uy
gun mütalâa etmiştir. Benimsemeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

43 ncü maddede, Senato, «Yargıtayca tem
yiz isteğinin reddi» başlığın 'koymuştur. Komis
yon bu ilâveyi uygun mütalâa etmiştir. Benim
semeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

45 nci maddede, Senato olarak, «İade talebi 
hakkındaki karar aleyhine acele itiraz» hükmü
nü getirmiştir. Komisyon bunu uygun mütalâa 
etmiştir... Benimsemeyi oyunuza sunuyorum. 
Kaibul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

48 nci maddede, Cumhuriyet Senatosu, «Giz
li duruşmalarda bulunabilme müsaadesi» başlı
ğını ilâve etmiştir. Komisyon bu ilâveyi uygun 
mütalâa etmiştir. Benimsemeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

49 ncu maddede, Cumhuriyet Senatosu, «Du-
ruşmasız ceza kararnameleri» başlığını koymuş
tur. Komisyon bu başlığı uygun mütalâa et
miş ve benimsemiştir. Benimsemeyi oyunuza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Ka'bul etmeyenler... 
kabul edilmiştir. 

ı5'0 nci maddede, Cumhuriyet Senatosu, «Ce
za kararnamesine itiraz» başlığını ilâve etmiş
tir. Bu ilâve komisyonca uygun mütalâa edil
miş ve benimsenmiştir. Benimsemeyi oyunuza 
sunuyorum. Kaibul edenler... Ka!bul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu şekliyle kanun tasarısı tümü itibariyle 
kanunlaşmış 'bulunmaktadır, memleket ve mil
let için hayırlı olsun. 

o. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe 
alman kararın onaylanması hakkında kanun ta
sarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları 
raporları (1/145) (S. Sayısı : 677, 677'ye 1 nci 
ek ve 677'ye 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — 'Muhterem milletvekilleri, gün
demimizde hulunan bâzı anlaşmaların onaylan
masına mütedair kanun tasarılarının uzun za
mandan beri beklemiş olması dolayısıyle bugün-
'kü birleşimde öncelikle görüşülmesi teklif olun
maktadır, bu teklifi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin «birinci görüşmesi ya

pılacak işler» ibölümünde yer alan sıra sayısı 
677, 261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe 
alınan kararın onaylanması hakkında kanun ta
sarısının, müstaceliyetine binaen, gündemdeki 
diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

M. Kemal Yılmaz 
Ankara 

Plân Komisyonu Sözcüsü 

(1) 677 ve 677'ye 1 nci ve 2 nci ek S. Sayılı 
basmayazı tutanağın sonuna eklidir.) 
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BAŞKAN — Öncelik önergesini Yüce Mecli
sin oyuna suunyorum. Kahul edenler... Ka'bul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

•Şimdi, bu 'hususta düzenlenmiş raporun oku
tulup o'kutulmaması hususunu oyunuza sunu
yorum. Raporun okutulmasını ka'bul edenler... 
Kabul etmeyenler... Anlaşılmadı efendim. Bu 
mevzular* çok evvel sayın milletvekillerine ba
sılarak dağıtılmış bulunmaktadır. Şimdi rapor
ların ayrı ayrı ve 'bu buna mümasil 19 muame
lemiz var. Raporun* okutulması hususunu oyu
nuza sunuyorum. Kalbul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde 'söz isteyen yok. Maddelere 
"geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddeleri takdim ediyorum. 
261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe alınan 
Kararın onanması 'hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — İhracatı geliştirmek amacıyle 
vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak ted
birlere dair 27 . 6 . 1963 tarihli ve 261 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine göre hazırlanan 
26 . 8 . 1966 tarihli ve 12385 sayılı Resmî Ga
zetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe konu
lan 6/6854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararname
si sözü geçen Kanunun 2 nci maddesi gereğin
ce onanmıştır. 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi takdim etmiş 
bulunuyorum. 1 nci madde üzerinde söz iste
yen... Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz iste
yen?... Yok. Oyunuza sunuyorum. Ka'bul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

yürütür. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiş
tir. 

'Tümü açık oya sunulacaktır. Lehte, aleyhte 
oyunu izhar etmek için söz isteyen?... Yok. Bu 
amaçla oy kupası sıralar arasında dolaştırıla
caktır. 

6. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükümet
çe alman kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Ticaret ve Plân komisyonları rapor
ları (1/115) (S. Sayısı : 678, '678'e 1 nci ek ve 
678'e 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Yine bu anlaşmalarla ilgili bir 
öncelik önergesi var, takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Bugünkü gündemin birinci görüşmesi yapı
lacak işler bölümünde yer alan sıra sayısı 678, 
261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe alman 
kararın onanması hakkında kanun tasarısının 
müstaceliyetine binaen gündemdeki diğer işlere 
takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz 
ve teklif ederim. 

Bütçe Plân Komisyonu Sözcüsü 
M. Kemal Yılmaz 

Ankara 

BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Sıra sayısı 678'e 1 nci ek de kayıtlı bu ka
nun tasarısının daha önce basılmış ve dağıtıl
mış olması münasebetiyle raporunun okutulup 
okutulmaması hususunu oyunuza sunuyorum. 

Raporun okutulmasını kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Raporun okutulması kabul 
edilmemiştir. 

Rapor üzerinde söz isteyen? Yok. Maddelere 
geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilme
si Ka'bul edilmiştir. 

261 sayılı Kamum gereğince Hüküınıetçe alınan 
Kararın onanması hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — İhracatı geliştirmek amacıyle 
vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak ted
birlere dair 27 . 6 . 1963 tarih ve 261 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine istinaden hazırlanan 
23 . 5 . 1967 tarih ve 12603 sayılı Resmî Gaze
tede yayımlanmak uretiyle yürürlüğe konulan s 
6/8101 sayılı Bakanlar Kuurlu Kararı, sözü 
geçen Kanunun 2 nci maddesi gereğince onan
mıştır. 

İl) 678 678'e 1 nci ek, 678'e 2 nci ek S. Sa
yılı basmayazı 'tutanağın sonuna eklidir. 

— 6 1 7 - < 



M. Meclisi B : 72 5 . 3 . 1973 O : 1 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın milletvekili? Yok. 1 nei maddeyi oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

'BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lehte, aleyhte oyunu izhar için söz isteyen 
sayın üye?... Yok. Kanunun tümü açık oya ta-
ıbidir, bu amaçla oy kupası sıralar arasında do
laştırılacaktır. 

7. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının 
ayrıcalık ve muafiyetleri hakkında anlaşmaya 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin katılması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları raporları 
(1/34) (S. Sayısı : 746 ve 746'ya 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Yine bir anlaşmanın tasdiki 
yönünden verilmiş olan bir önerge ile öncelik 
istenmektedir. <öner%eyi takdim ediyorum. 

Milet Meclisi Başknlığma 
Bu'günkü gündemde 1 nci görüşülmesi ya

pılacak işler bölümünde yer alan sıra sayısı 
746, Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının ay
rıcalık ve muafiyetleri hakkında anlaşmaya 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin katılmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının müs
taceliyetine binaen gündemdeki diğer işlere tak-
dimen öncelikle 'görüşülmesini arz ve teklif 
ederim. 

Bütçe Plân Komisyonu Sözcüsü 
Ankara 

M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

746'ya 1 nci ekte kayıtlı 1bu tasarının raporu
nun okutulup okutulmaması hususunu oyunuza 
sunuyorum. Ka!bııl edenler... Etmeyenler... Ra
porun okunması kabul edilmemiştir. 

(1) 746 ve 746'ya 1 nci ek S. Sayılı bas-
mayazı tutanağın sonuna eklidir. 

Raporr üzerinde söz isteyen sayın milletve
kili? Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının istisna 
ve (muafiyetleri hakkında anlaşmaya Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin fcaManasınmı uygun 

bulunduğuna dair Kanun 

(Madde 1. — Milletlerarası Atom Enerjisi 
•Ajansı Guvernörler Meclisinin 1 Temmuz 1959 
tarihinde kabul ettiği «Milletlerarası Atom 
Enerjisi Ajansının İstisna ve Muafiyetleri 
hakkındaki anlaşma» ya Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümetinin ikinci maddede yazılı ihtirazî ka
yıtla katılması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Yok. 1 nci maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — A) fSözleşmenin 19 ncu bölü
mü ile ilgili olarak Milletlerarası Atom Ener
jisi Ajansında görevlendirilecek Türk vatan
daşlarının Millî görevleriyle ilgili ertelemele
rine, bu konuda mer'i Türk mevzuatı uygula
nacaktır. 

B) Birleşmiş Milletler Teşkilâtınca Türkiye 
dahilinde görevlendirilecek Türk vatandaşı 
memurlar, vatandaşların talbi tutulduğu ver
gilere tabi tutulur. 

Bunlar ücretlerini de, 5421 sayılı Gelir Ver
gisi Kanununun 4 ncü kısmının 2 nci Bölümün
deki bükümlere göre, yıllık beyanname ile bil
dirirler. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?... Yok. Maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

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

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Lehte, aleyhte oyunu izhar yönünden söz is
teyen sayın üye? Yok. Kanun tümü itibariyle 
açık oya sunulacaktır. Bu amaçla 3 ncü oy ku
pası sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

8. — Türkiye - Danimarka Sosyal Güven
lik Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/552) (S. Sayısı : 
786) (1) 

(BAŞKAN — Diğer bir anlaşmanm öncelikle 
görüşülmesi teklifi vardır, takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin 1 nci görüşülmesi yapı

lacak işler 'bölümünde yer alan sıra sayısı 786; 
Türkiye - Danimarka Sosyal Güvenlik Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun 'tasarısının müstaceliyetine binaen 
gündemdeki diğer işlere takdimen öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Sözcüsü 
M. Kemal Yılmaz 

Ankara 

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

Raporun okutulup okutulmaması hususunu 
oyunuza sunuyorum. Okutulmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Rapor üzerinde söz isteyen sayın milletveki
li? Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oyunu
za-sunuyorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

(Maddeleri okutuyorum. 

Türkiye - (Danimarka Sosyal Güvenlik Sözleş
mesinin onaıylanımasının uygun bulunduğuma 

dair kanun tasarısı 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti ile Danimarka Hükümeti arasında 13 Kasım 
1970 tarihinde Ankara'da imzalanan (Türkiye 
ile Danimarka arasında Sosyal Güvenlik hak-
hakkmda sözleşme) nin onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın milletvekili? Buyurunuz iSaym Öz
güller. 

(1) 786 S. Sayılı basmay'azı tutanağın sonu
na eklidir. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, Türkiye ile Danimarka arasındaki sosyal 
güvenlik sözleşmesinin hangi tarihte yapıldığı
nın açıklanmasını ve zapta geçmesini rica edi
yorum. 

BAŞKAN — 1 nci madde de okuttum, «13 
Kasım 1970 tarihinde Ankara'da imzalanan» 
diyor, «Türkiye ile Danimarka arasındaki sos
yal güvenlik hakkındaki sözleşmenin onaylan
ması uygun bulunmuştur.» O zaman imzalan
mış ve fakat şimdiye kadar gecikmiş onaylan
ması yönünden. 

1 nci madde üzerinde haşka söz isteyen sa
yın milletvekili? Yok. Maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaimi edilmiştir. 

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

İBAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
eednler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte, oyu
nu izhar etmek için söz isteyen sayın millet
vekili? Yok. Kanun tümü itibariyle açık oyla
ma sunulacaktır, bu amaçla oy kupası sıra
lar arasında dolaştırılacaktır. 

9. — Milletlerarası nakliyatta kullanılan pa
letlerin Gümrük rejimine dair Avrupa Söz
leşmesine katılmamızın uygun bıdunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Ulaştırma, Gümrük ve 
Tekel, Dışişleri ve Plân komisyonları raporla
rı (1/355) (S. Sayısı : 787) (1) 

BAŞKAN — Bir başka anlaşmanın tasdiki
ne mütedair öncelik önergesi vardır, takdim edi
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin 1 nci görüşülmesi yapı

lacak işler bölümünde yer alan sıra sayısı 787; 
milletlerarası nakliyatta kullanılan paletlerin 
Gümrük rejimine dair Avrupa (Sözleşmesine ka
tılmamızın uygun ^bulunduğu hakkında kanun 
tasarısının müstaceliyetine binaen gündemdeki 

(1) 787 S. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 
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diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle gö- I 
rüşülmesmi arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu (Sözcüsü I 
Ankara 

M. Kemal Yılmaz 
BAŞKAN — Öncelik teklifini Yüce Mecli

sin oyuna sunuyorum. Ka'bul edenler... Etme
yenler... Kahul edilmiştir. 

Raporun okutulup okutulmaması hususunu 
oyunuza sunuyorum Okunmasını kaibul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okutulması ka
bul edilmemiştir. 

Rapor üzerinde söz'isteyen sayın milletveki
li? Yok?... Maddelere geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Ka'bul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 
Milletlerarası 'NakiMyatta (kullanılan Paletlerin 
Gümrük Rejimine dair Avrupa Sözleşmesine 
ikatılımaımızın uygun Munduğu haMonda ka

nun 'tasarısı 
Madde 1. — 9 Aralık 1960 tarihinde Cenev-

rede akdedilen «Milletlerarası Nakliyatta kul
lanılan Paletlerin Gümrük Rejimine dair Av- I 
r.upa 'Sözleşmesine katılmamız uygun "bulun- I 
muştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen 
sayın milletvekili? Yok. Maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. J 

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

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
eednler... Etmeyenler... Kahul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

"BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu
nu izhar yönünden söz isteyen? Buyurun Sa
yın Turhan Özgüner, aleyhte. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; demin bundan ev
vel görüşülen bir sözleşmenin tarihini sordu- I 
ğumuz zaman 1970 olduğunu duyduk ve ya
dırgamış idik. Ancak şimdi dinledik ki, 1 nci 
maddesi ile çok belirli, bu sözleşme 1960 tari
hinde yapılmış, sene 1973. Bir sözleşme, ulus
lararası bir sözleşme yapılalı aradaın 13 sene 
'Vermi-;, Tik •• 7!fcli;-:e 1 ) se;ıo S'.-n-n p;rTy-)r, | 

tasdik edilecek. Bu sözleşmenin oysaki, kanun 
tasarısından da anlaşılacağı üzere, çok önemli 
bir konuyu kapsadığı halde, 13 yıl gibi bir 
süre sonra Yüce Meclise getirilmesi, şüphesiz 
oldukça ağırlık taşıyan, yadırgamayı gerekli 
gösteren bir ihmaldir. 

Arkadaşlarım, bu ihmalde yegân yegân 
şunu veya bunu suçlamak mümkün. Ancak ne 
var ki, bundan evvel ve bundan sonra da daha 
okunacak sözleşmeleri şüphesiz onaylayacak 
olan Yüce Mecliste bunu, bir uyarı olarak. 
belirtmeyi ve zabıtlara böylece geçirmeyi gö
rev saydım ve şüphesiz 13 yıl gibi bir süre 
sonra uluslararası sözleşmenin, uygulanmaya ko
nulması herhalde sözleşmenin imzalanmasını 
gerektiren espriye de aykırı düşer. 

Bunu böylece belirterek, bu nedenle aykırı 
oy vereceğimi bir kere daha belirtir saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet adına 
bir beyanda bulunacak mısınız efendim?. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI EKONOMİK 
VE SOSYAL İŞLER GENEL MÜDÜR YAR-
RIMCISI OĞUZ GÖKMEN — Sayın Başkan 
arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. Sayın Oğuz Gök-
meın. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI EKONOMİK 
VE SOSYAL İŞLER GENEL MÜDÜR YAR
DIMCISI OĞUZ GÖKMEN — ıSaym Başkan, 
sayın milletvekilinin buyurdukları husus doğ
rudur. Bu 'milletlerarası bir anlaşmadır ve 
9 Aralık 1960 tarihinde akdedilmiştir. Bizim 
iltihakımız daha sonra olmuştur ve Anlaşma 
12 Haziran 1962 tarihinde yürülüğe girmiştir. 
Dışişleri Bakanlığı olarak bu Anlaşmayı, biz, 
ancak 1173 sayılı Kanun gereğince Büyük 
Millet Meclisine sunmak hususuyle görevli bu
lunuyoruz. Kanunun aslı ve meali, doğru
dan doğruya mevzuu Gümrük ve Tekel Ba
kanlığını ilgilindirmektedir. Bu konuda maa
lesef Dışişleri Bakanlığı olarak daha geniş 
maruzatta bulunmak durumunda değilim. 

'Saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN •— Saym Komisyon sözcüsü... 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KE
MAL YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 
biraz önce Sayın Bakanlık Temsilcisinin ifade 
^t'l.^1 f/Cty, bu Aiilaına 1.9G.1 senesinde ya-

mo — 
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pılan beynelmilel bir anlaşmadır. Türkiye 
ancak buna '1970 tarihinde girebilmiştir, o ta
rihte girmesi ve onu müteakip da kanunlaş
ması için sevk edilmiştir. Geçen defa Yüce 
Meclislerin huzuruna getirilmiştir. Ancak 
bâzı noksanlıkları görüldüğü için iade edil
miştir. Bunlar ikmal edilmesi suretiyle tekrar 
huzurunuza, komisyonca gözden geçirilerek 
kabul edilmek suretiyle Yüce Meclislere, ge
tirilmiştir. 

BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz iş
v e n i . Yok. Tümü açık oya sunulacaktı, Sayın 
Turhan Özgüner aleyhinde oy kullanacağını 
söyledi, başka söz isteyen .. Yok. Tümü açık 
oylarınıza Bunalacaktır. Bu amaçla oy kupası 
sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

10. — Türkiye ile Polanya arasında ticarî 
belgelerin tasdikinden harç alınmamasına mü
tedair Andlaşmanm onaylanmasına dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/416) (8. Sayısı : 789) (1) 

BAŞKAN — Yine bir başka anlaşmanın 
tasdiki zımmmda öncelikle görüşülme teklifi 
vardır, teklüfi okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin 1 nci görüşmesi yapı

lacak bölümünde yer alan sıra sayısı 789. 
Türkiye ile Polanya arasında ticarî belgele
rin tasdikinden harç alınmamasına mütedair 
Andlaşmanm onaylanmasına dair kanun ta
sarısının müstaceliyetine binaen gündemdeki 
diğer işlere takdimen öncelikle ve ivedilikle 
görürşülmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Sözcüsü 
Ankara 

M. Kemal Yılmaz 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Söz 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bu önerge hakkında mı, yoksa 
kanun hakkında mı?... 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ka
nun hakkında. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun da önce, 
öncelikle görüşülüp görüşülmeyeceği hususu
nu halledelim, ondan sonra. 

(1) 789 8. Sayılı basmayazı tutanağın sonu
na rldkV.r. 

Kanun tasarısının öncelikle görüşülmesini 
derpiş eden önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sıra sayısı 789'da kayıtlı bu kanun tasarı
sının raporunun okutulup okutumaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Okutulmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. Okutul
ması kabul edilmemiştir. 

Rapor üzerinde mi görüşeceksiniz, madde 
üzerinde mi?.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Mad
de üzerinde. 

BAŞKAN — Madde üzerinde görüşeceksi
niz. Rapor üzerinde söz isteyen .. Yok. Mad
delere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Türkiye ile Poloya arasıda Ticarî Belgelerin 
Tasdikinden Harç Alınmamasına mütedair 
Andlaşmanm onaylanmasına dair kanun 

tasana?. 
Madde 1. — Türkiye ile Polonya arasın

da Ticarî Belgelerin Tasdikinden Harç Alın
mamasına mütedair Andlaşmanm onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde mi gö-
rüşecesiniz Sayın Tosyalı?.. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Be
nim söz istediğim husus Polonya ile Türkiye 
arasındaki ticarî anlaşmadır. Ticarî belgeler 
hakkında konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — O ayrı bir konu. Burada 
münhasıran Türkiye ile Polonya arasındaki 
ticarî belgelerin tasdikinden harç alınma
masına mütedair andlaşma yapmışız. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Bu ko
nuda konuşmak istemiyorum, ticarî münasebet
ler hakkında söyleyeceklerim vardı. Bâzı şey
ler oluyorda. 

BAŞKAN — Ticarî belgelerin tasdikinden 
harç alınmaması; o konuya girmiyor. Ticarî 
belgelerin tasdikinden mütekabiliyet esasına 
göre harç alınmamasını kabul ediyor. Ticarî 
'münasebetler başka. 

Bu sebeplerle bir sözlü soru vasıtasıyle 
veya Ticaret Bakanlığıyle ilgili olan bir hu
susta gelebilir, konuşabilirsiniz. 

Evpt, 1 \\Q\ r^a.dde ü"erinde b-a«ka söz iste-
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yem?.. Yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
•edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ıtümü üzerinde lehte, aleyhte 
oyunu izhar yönünde söz isteyen .. Kanun 
tümü itibariyle açık oya sunulacaktır. Bu 
amaçla oy kupası sıralar arasında dolaştırıla
caktır. 

11. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ile 
Danimarka Kıratlığı Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş
tırma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/447) (S. Sayısı : 791) (1) 

BAŞKAN — Sıra sayısı 791 de kayıtlı An
laşmamın tasdikine mütedair tasarının önce
likle görüşlüme teklifi vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin 1 nci görüşülmesi ya

pılan işler bölümünde yer alan sıra sayısı 
791 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Da
nimarka Kırallığı Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırması Anlaşmasının onaylanmasının uy
gun bulunduğu hakkında kanun tasarısının, 
müstaceliyetine binaen, gündemdeki diğer iş
lere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Sözcüsü 
Ankara 

M. Kemal Yılmaz 
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

'Sıra sayısı 791 de kayıtlı bu kanun tasarı
sının raporunun okutulup okutulmaması hu
susunu oyumuza sunuyorum. Raporun okun
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Raporun okunmasına lüzum olmadığı karar
laştırılmıştır. 

(1) 791 8. Sayılı basmayazı tutanağın so
nuna eklidir. 

Rapor üzerinde söz isteyen sayın milletve
kili?.. Yok. Maddelere geçilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumınuriyclti Hükümeti ille Dani
marka Kırallığı Hükümeti arasımda Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının onaylanmasını uygun 

'bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 13 Kasım 1970 tarihinde An
kara'da imza edilen Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Danimarka Kırallığı Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının onay
lanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz is
teyen s'aym milletvekili?.. Yok. 1 nci maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler 1 nci madde kabul edilmiştir. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
Başkan ibu anlaşmanın muhteviyatı da ekli ola-
ra'k .oikunmalı idi. 

BAŞKAN — ;Saym Yağcı daha önce •'bütün 
bu raporlar bastırılmıştır ve ıbütün milletvekil
lerine dağıtılmıştır. 

YUEUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Sayın 
İBaşikan zaten bu konu üzerinde durmak bütün 
milletvekillerinin üzerine düşen bir "görevdir. 
Bu Meclisin çalışması milletvekillerini takibine 
imkân vermeyecek bir hal almıştır. Bugün 
Mecliste hangi konunun 'görüşüleceği, hangi 
kanun tasarısının görüşüleceği, önümüze gele
ceği ıhiçbir milletvekili tarafından bilinememek
tedir. Bir milletvekilinden de tüm dolabına atıl
mış olan tasarı ve raporları okumuş olması 
beklenemez, bu mümfeün değil. 

BAŞKAN — iSaym Yağcı bir noktayı tavzi-
hen beyan etmeık isterim. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Dani
marka Kırallığı Hava YoMan-nm güçlülüğü herkes 
tarafından (bilinmektedir. Bu anlaşmanın muh
teviyatı eğer hurada açıklanmış olsa idi, tah
min ederim ki, söz almak isteyen arkadaşları
mız olacaktı. 

BAŞKAN — Muhterem milletvekilleri, (bu 
gündemde mevcut olan ıbir ıhusustur ve daha 
önce basılmış olan Ibütün rapor muhteviyatı sa
yın milletvekillerine dağıtılmış .bulunmaktadır. 
Ayrıca, gündeme girmiş (bulunan > konulardan 
hanlgisinin, hangi gün 'görüşüleceği, partilerarası 
bir protokolle tanzim edilmektedir ve parti 
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gruplarına, onayları alınmak suretiyle, hangi 
ikonularm 'hangi gün görüşüleceği daha önce
den (bildirilmektedir. Yapılan anlaşma böyle
sine tanzim edilmektedir ve bu konuların da 
bugün görüşüleceği siyasî parti gruplarının 
muvafakatini almak suretiyle parti 'gruplarına 
bildirilmiş bulunmaktadır, Kanunlar Müdürlü
ğünce. 

Bunu şu bakımdan söylüyorum: Sayın 
Yağcı'nm bir yönü ile hakkı da var. Ancak gün
dem çok şişkin olduğu cihetle, hu kadar büyük 
,bir gündem içerisinde milletvekillerinin, hangi 
konuların hangi gün görüşüleceğini bilmeleri 
'mümkün olmayaJbilir düşüncesi içersinde Mec
lis Başkanlığınca böyle bir çalışma tarzı tan
zim edilmiştir ve siyasî parti -gruplarının onay 
ve muvafakati alınmak suretiyle daha önce bil
gilerine sunulmuştur. Bundan sonra da arka
daşlarımızın bu şişkin, büyük gündem içerisin
de hangi konuların görüşüleceğini öğrenmek is
tediklerinde siyasî parti gruplarıyle bir görüş
me yapmaları uygun olacaktır kanaatindeyim. 
Çünkü bunun hir başka çıkar yolunu ibulmak 
mümkün olamamaktadır. Zira Meclis dahilinde 
aksi hal vukunda milletvekilleri ferden ferda 
öncelik ve her şeye ta'kdimen görüşülme öner
geleri vermektedir ve bunlar sistemi fevkalâ
de aksatmaktadır. O sebeple hangi maddelerde 
daha önceden öncelik verileceği, hangi mese
lelerin hangi gün ele alınacağı konusunda hem 
siyasî partilerin müşterek muvafakat ve muta
bakatları aranıyor, hem de kendilerine asgarî 
24 saat önceden bilgi veriliyor. 

Bunu arz etmek istiyorum; bundan böyleki 
çalışmalarımız da (bizzarur böyle cereyan ede
cektir. 

YUSUF ZİYA YAĞQI (Ankara) — Sayın" 
Başkan, bu tasarıların görüşülmesi sırasında 
ibunu bir vesile yapmak istemiyorum. Arz et
mek istediğim husus şudur: Aslında Yüce Baş
kanlığın ifade ettikleri hususları biliyorum. 
Ancak Başkanlığa verilmiş yetki ile bir saat 
•içerisinde önce veya sonra alınma yetkisi olan 
ıküçük kanun tasarıları var, bunlar da alınabi
lir. 

24 saat evvel gruplara verilip verilmediğini 
(bilmiyorum; ama bundan milletvekillerinin ha-
heri olmuyor. 

Şimdi Danimarka Kıraliyet Hava Yollariyle 
hir anlaşma yapmışız. Bu anlaşmanın muhtevi-
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yatını bir kanunla kabul edeceğiz ve tatlbik ede
ceğiz. Ama, öyle zannediyorum ki, bunu birçok 
[milletvekili arkadaşım bilmiyor. Buna ben na
sıl oy verdbilirim? Okunması lâzım Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, elbette Yüce Mec
lis eğer arzu ederse tanzim edilmiş bulunan 
raporları da okuturuz. Bu noktada raporun 
okunmamasına mütedair öneriler oluyor, ta
lepler oluyor. Zatıâliniz ve bâzı arkadaşlarınız 
da okutulmasını istiyorsunuz. Onu nasıl karar-
laştırırsanız Başkanlık olarak o tanzimi yapa
rız. Şimdi Yüce Meclis, raporların okutulma
sına lüzum gösterirse elbette okutacağız. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe ıgirer. 
BAŞKAN — Söz isteyen 1 Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum .Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 3 .— Bu 'kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Söz isteyen ? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Lehte, aleyhte veya oyunu izhar yönünde 

söz isteyen? Yok. 

Kanun tasarısı tümü itibariyle açık oya su
nulacaktır. Bu amaçla oy kupası sıralar arasın
da dolaştırılacaktır. 

12. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
IAstesi en Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet tari
fesinin yürürlüğe konulmasına dair olan Bakan
lar Kurulu ıKararının onaylanması hakkında ha
mın tasarısı Ticaret, Dışişleri, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları (1/97) (S. Sayısı : 788) 
(i). 

BAŞKAN — Bir başka anlaşmanın tasdi
kine mütedair önerge var, takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü ıgündemin, «Birinci görüşmesi ya

pılacak işler» bölümünde yer alan (S. Sayısı : 
788) XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Lis
tesi en Ziyade Müsaadeye mazhar. millet tari-

(1) 788 İS. Sayılı basmayanı tutanağın so
nuna eklidir, 
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fesinin yürürlüğe konulmasına dair olan Ba
kanlar Kurulu kararının 'onaylanması hakkın
da kanun tasarısının müstaceliyetine binaen 
gündemdeki diğer işlere takdimen öncelikle gö
rüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu (Sözcüsü 
Ankara 

M. Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Öncelik önergesini. 
YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Aley

hinde. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Yağcı. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Muhte
rem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Millet Meclisi gündeminin ne kadar yüklü 
okluğunu, ıgündemin gözden geçirilmesiyle an
lamak mümkün. 

iSaym Başkan biraz evvel ifade ettiğim hu
suslara verdiği cevapta 24 saat evvel parti grup
larına hanlgi tasarıların görüşüleceğinin bildiril
diğini, bu bakımdan (milletvekillerinin ıttıla 
keşfedebileceklerini ifade buyurdular. 

Ancak değerli arkadaşlarım, bu önergeler 
burada okunuyor. Velevki siyasî parti grupları
nın mümessilleri tarafından 24 saat veya 12 
saat evvel kararlaştırılmış dahi olsa, millet
vekilleri bu öncelik önergelerine, burada okun
duğu zaman muttali oluyorlar. Mecliste bu ıt
tıla durumuna itiraz ledeceık arkadaşımın bu
lunabileceğini zannetmiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben bu tasarı vesi
lesiyle konuşurken tasarının aleyhinde olduğu
mu ifade etmek istemiyorum. Ancak genel ola
rak şunu söylemek isterim ki; bugün Millet 
Meclisinde oy veren milletvekilleri olarak bir : 

çok konularda derinliğine bilgi sahibi olmadan 
oy verme durumunda kalıyoruz. Oyumuz müs
pet olabilir, menfî olabilir. Bunun önemi yok
tur; aıma meselenin mahiyetini bilmek her mil
letvekilinin hakkıdır, hakkı olduğu kadar da 
(belki de daha fazla) görevlidir, vazifesidir. 

Şimdi birçok anlaşmalar geçiyor, bu anlaş
malar okunmuyor. Bu anlaşmaların muhteviya
tına her milletvekilinin muttali olması gerek
tiği ifade ediliyor. Her milletvekilinin her ta-
sraıyı sonuna kadar okumuş olması veya dola
bına bir süre evvel atılır atılmaz alması da 
mutlaka beklenemez. Şunu kaibul etmek lâzım 
ki, her milletvekili arkadaşımız devamlılık ko

nusuna riayet etmek istiyor, ama, devamlılık 
konuus üzerinde hassasiyetle duran bir arka
daşınız olarak, her zaman dolabımızı yokladı
ğımızda briçok tasarılarla karşılaşıyoruz, bun
ların hepsini tek tek incelememiz imkânı olmu
yor. 

Şimdi burada bir anlaşmanın tasdikine dair 
Ibir kanun tasarısı görüşülüyor. Bu önerge de 
en ziyade müsaadeye mazhar millet nazariye
sinin tatbiki hususunun görüşülmesidir. Bu, 
ekonomide iki devlet arasında önemli bir mese
ledir. Bir devletin diğer devlete veya karşılıklı 
olara kbirbirlerine en ziyade müsaadeye maz
har devlet mazhariyetini tanıyıp tanımaması 
konusudur. Bunda da ticarî anlaşmanın muh
teviyatını bilmenin önemi kadar tabiî hiçbir 
şey olamayacağı kanısındayım. 

Bu bakımdan öncelikle görüşülmesi husu
sunun kaibul edilmemesi gerekir. Çünkü işin as
lına, esasına Millet Meclisi vâkıf olamamıştır. 
Hanıgi tasarının hangi gün görüşüleceği hiç ol
mazsa Başkanlıkça önceden bir tahtada, ilân 
edilsin, milletvekilleri bunu bilsin. Şu saatte 
şu tasarı gelecektir, hiç olmazsa şu gün, şu za
man şu tasarı 'görüşülecektir, bunu bilelim ar
kadaşlar. Bunu bilmeden geliyoruz. Ben şahsen 
bugün İçtüzük değişikliğinin (görüşüleceğini 
zannediyordum. 

BAŞKAN — ıSaym Yağcı, onu da görüşe
ceğiz. 

YUSU FZİYA YAĞCI (Devamla) — Sayın 
Başkan, İçtüzüğün görüşüleceğini zannederek 
geliyoruz. Önemli bir konudur; fakat bu ara
da 8 - 10 tane tasarı geçmiş bulunuyor. Bun
ların muhteviyatlarına vâkıf olmadan bir önce
lik önergesi ile hepsi geçip gidiyor. 

Bu bakımdan bu öncelik önergesinin kabul 
edilmemesi gerektiği kanısındayım. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Lehinde Sayın Burhanettin 

Asutay, buyurunuz efendim. 

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

Bütün milletvekili arkadaşlarımızın Mec
lis faaliyetlerini zamanında öğrenebilmeleri için 
birer dolabı vardır. Dolap 2 gözlüdür. Altın
da melbusatımızı, üstünde de Resmî Gazeteler 
dahil olmak üzere kanun tasarı ve tekliflerini 
hıfzedebileceğimiz kısımlar vardır. 

— 624 — 
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Kanun tasarı ve teklifleri asgarî 48 saat ev
vel dolaplarımıza atılır. Arkadaşlarımızın her 
biri her gün dolaplarına gider ve Resmî Gaze
teler dahil kanunları alır. 

Sayın milletvekilleri; nitekim bugün son 
maddelerini müzakere edeceğimiz İçtüzükte bir 
hüküm getirdik. Bu İçtüzük büyük tartışma
lara sebebolan bir maddeyi ihtiva ediyordu. 
İçtüzükte deniliyordu ki, bir kanunun bir mad
desi üzerinde ıbir milletvekilinin bir tadil öner
gesi verebilmesi <çin, gerekçeli tadil önergesi 
vermesi şarttır ve hattâ bazen de imzalarının 
biraz fazla olmasını da öngörüyordu. 

O zaman da arza çalıştığım gibi, bu şu de
mektir, milletvekili arkadaşlarımız geldiği za
man .salondaki görevlilere şu kanunu bana ge
tir deyip de, eline alıp o kanunun o maddesini 
gördüğü zaman, aman şuna bir madde ekliye-
yim diye ıbir tadil önergesi verip zamanın lü
zumsuz sarfına selbeibolmasm diye. 

Sayın milletvekilleri; bir kere gelen kanun
lar, tüzükler, anlaşmalar, sözleşmeler için, par
tiler o kanun için, o sözleşme için kendi sözcü
lerini seçerler ve kendilerine tebliğ ederler. 
Şu kanun için, şu tüzük için, şu anlaşma için, 
şu sözleşme için partimiz adına siz sözcüsünüz 
derler ve hattâ konuşmalarının birer örneğini 
de isterler. 

Eğer partiler, milletlerarası sözleşmelerde 
veya anlaşmalarda partinin aykırı bir .görüşü 
yoksa, bunlar için bir sözcü seçmez. Eğer mil
letvekili arkadaşlarımızdan 'herhangi birisinin 
Ibu sözleşme üzerinde bir görüşü yoksa o za
man mesele kalmadı. Ama, arkadaşlarımız her 
ne surette olursa olsun, ben de dahil, zamanın
da dolabımdan kanunu almamışsam, sözleşme
yi almamışsam, evimde akşam onu tetkik etme-
mişsem, Meclis komisyonlarındaki zabıtları tet
kik etmemişsem bundan şikâyet etmeye hak- | 
kim yok. 

Nitekim, iSaym Turhan Özgüner gayet ye
rinde bir noktaya işaret etti, 1960 senesinde 
olan ıbir sözleşme ancak 1973 senesinde Mec
lise gelmiştir. Demek bu, zamanında durumun 
incelenmesi mânasını çıkarır, ama biz bu söz
leşmeleri daha fazla zamanın kaybına seböbol-
madan buradan çıkarmamız lâzım. Zaten ıbu- I 
nün maddelerini de değiştirmemiz mümkün 

değil. Çünikü, partilerin Ibu noktalar üzerinde 
'bir aykırı görüşü yok. 

Bu noktadandır ki, bu sözleşmelerin biran 
evvel geçmesi lâzım ve Sayın Yağcı dostumu
zun bu sözünü de 'bir vazife telâkkisi içinde de
ğerlendirmek için, her milletvekili arkadaşı
mız akşam Meclisten çıkarken dolabmdaki bü
tün kanunları almalıdır, resmî gazeteleri tetkik 
etmelidir, tetkik ettikten sonra iburada kendi 
görüşlerini açıklayabilmek için çalışmalarını 
evinde de sürdürmelidir. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Öncelik önergesini Yüce Mecli
sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; sizler de takdir 
edersiniz, ki, Meclisin tam mahdut ıbir günde
minin tanzimi mümkün olamamaktadır. O se
beple demin söylediğim anlaşmalı bir yöntem 
dairesinde meseleler görüşülmektedir. Sayın 
Yağcı'nm beyan etmiş olduğu gibi, «Ben bugün 
Meclis İçtüzüğünü görüşmek için gelmiştim, 
bu karşıma çıktı» beyanına daha evvel cevap 
vermiştim. Bugün Meclis İçtüzüğü de görüşü
lecektir, vakit kalırsa diğer bâzı maddelerde 
'görüşülecektir. Ancak, Sayın Yağcı'nm vuku-
bulan itirazı muavacehesinde, her ne kadar bir 
müddet alacak ise de, müsaade ederseniz, bun
dan böyle bir hususta düzenlenmiş bulunan ra
porları okutayım ki ,raporun muhtevasına aşi
na olurlar. 

Sayın Yağcı, şunu da biliniz ki, bu Mec
liste anlaşma metnini öğrenme olanaklarınız 
gerçekleşmez. O, basılmış ve dağıtılmış olduğu 
cihetle burada okutulması mümkün değildir. 
Burada Komisyonun düzenlemiş olduğu kısa 
rapor okutulaıbilir. Onlar basılmış, dağıtılmış 
olduğuna göre, onları biz milletvekili olarak ta
kiple görevliyiz, ama bugün, ama daha önceden. 
İşibu şimdi ıbakis konusu olan tasarılar 1.2.1973 
tarihinde bütün milletvekillerine dağıtılmış 
'bulunmaktadır. 

O bakımdan itirazınızın gerekli görüldüğü 
aihva'l içerisinde biraz da milletvekillerine dü
şen görev olduğunu zannediyorum. 

Şimdi.. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, müsaade 
eder misiniz Komisyonun görüşünü arz edeyim? 
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-BAŞKAN — Hangi hususta efendim 1 
PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 

YILMAZ (Ankara) — Anlaşmalar hususunda. 
BAŞKAN — Anlaşmalar hususunda bir şey 

mevzubahis değil. Öncelik önergesinin aleyhin
de ve lehinde konuşuldu, Meclis karar verdi 
ve öncelik kabul edildi. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) —Sayın Yağcı. 

BAŞKAN — Efendim, ben sizin söyleyecek
lerinizi tahmin ediyorum. Sayın Yağcı. Aynı 
şeyi söylemek mümkün. Fakat o maddî muhte
vaya girmemeniz lâzım. Biz burada anlaşmaları 
değiştirme yetkisini haiz değiliz, Sayın Yağcı, 
onu demek istemiyor. 

PLÂN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ M. KEMAL 
YILMAZ (Ankara) — 1173 sayılı Kanun tes
pit. 

BAŞKAN — Efendim, bu meseleyi bağlamaz, 
değiştirme yetkisini haiz olmamakla beraber, 
kanunlaşmayı Meclis tasdik etmeme yetkisini 
Laiz. 

O hakle, bazen ibir kişinin itirazı muvacehe
sinde dahi, Başkanınız olarak müsamahanınzı 
istirham edeceğim. O arkadaşımızın da aydın
lanmasını temin için iki yol tevcih edebilirim; 
birincisi; ya basılı kâğıtlardan mümkün olur
sa kendisine takdim ederim, muhtevasına âşi
nâ olur. İkincisi de; böyle bir yola gidebili
rim. Bu bir arabuluculuk fonksiyonu ve şimdi 
eğer rapordan bulabilmiş olsaydım, Sayın Yağ
cı'ya takdim ederdim, okutmaya lüzum kalmaz
dı. Şu anda bulamadığımız için okutacağım. 

Raporu okutuyorum: 
(Rapor okun). 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müzake
reye konu teşkil eden tasarı üzerindeki hazırlan
mış raporu okutmuş bulunuyorum. 

Rapor üzerinde söz isteyen sayın milletve
kili var mı? 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Söz is
tiyorum efendim. 

'BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Tosyalı. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Yüce Meclis, Hükümetimizce diğer millet
lerarasında aktedilmiş olan adına GATT yani 
Tarifeler ve Ticaret Genel Anlaşması denilen 
bu anlaşmaları zamanında, hiç olmazsa yılın

da Yüce Meclisin bunlardan malumatı olması 
lâzımdır, müzakeresi yapılması lâzımdır. Bir 
tasvip makamıyız bunu zamanında yapmamız 
lâzımdır. 

Şimdi müzakeresini yaptığımız anlaşma, 
Genel Ticaret ve Tarife Anlaşması 1968 yılında 
yapılmış bir anlaşma, 5 yıl sonra Yüce Mecli
sin önüne getiriliyor. Ben işin aslında değil, 
usulüne itiraz edeceğim. Çok istirham ediyo
rum; bu lâubaliliğe kaçan usul, bu zamanı çok 
geciken usul terk edilmeli. Şimdi müzakeresini 
yaptığımız konu üzerinde asla şüphem yok ki, 
şu koimisyona geöen hariciyenin de, Maliyenin 
de, Meclis üyelerimizin de 5 yıl evvel ki bir 
ticaret anlaşması hakkında Yüce Meclisimizi 
aydınlatabilir durumları olmayabilir ve kendi
leri haiklıdır. 

Bu yol terk edilmeli ve gelecek hükümet
ler beynelmilel bir anlaşmayı zamanında Yü
ce Meclisin huzuruna getirmelidir. Bu noktayı 
gelecek hükümetlerden istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Rapor üzerinde, buyurunuz Sa

yın Yağcı. 

YUSUF ZİYA YAĞCI (Ankara) — Muh
terem Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Raporun okunması ile kısmen biraz sonra 
tasdike iktiran etmek üzere sunulacak 
olan anlaşmaya da ıttıla kesbetmiş oluyoruz. 

Evvelâ; müzakere usulüne taallûk eden bir 
ciheti arz etmek isterim: Bir önerge verildiği 
zaman, bu önergenin, lehinde ve aleyhinde ko
nuşmalar olur. Aleyhine yapılan konuşmalar 
bir sebebe müstenit olduğu gibi, lehinde yapı
lan konuşmalar da bir gerekçeye istinat eder. 
Ama yeni bir usulü bir arkadaşıımız ortaya ge
tirmekte ve bir milletvekilini «görevini yapma
mak» gibi bir görüntüye de sokma çabasına gi
rişmektedir. 

Şunu ifade etmek isterim ki; yerinden mü
dahale etme lüzumsuzluğunu hissettiğim için 
söylemedim, Danimarka ile yapılan anlaşmayı 
^burada kendisinin izah etmesini beklerdim. 
Değerli arkadaşlarım, bir milletvekilinin çok 
yönlü çalışması vardır. Bu çök yönlü çalışma 
içinde Yusuf Ziya Yağcı'nm devamsız bir mil
letvekili olduğunu ve çalışmayan bir milletve
kili olduğunu hiç kimsenin iddia edemiyeceği 
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gibi, bunun aksini en az biraz evvel konuşan 
Sayın Asutay daha iyi bilmesi gerekir. 

Şimdi değerli arkadaşlarım rapor üzerinde
ki görüşlerime geçiyorum: En ziyade Müsaa
deye Mazhar Millet Nazariyesi; bu devletler
arasında yekdiğerine ithalât ve ihracat şura
sında ekonomik bir kural olarak tatbik edilen 
bir husustur. Bunu hepimiz biliyoruz. Bir baş
ka devletten ithal edilecek bir malın Gümrük 
Vergisi şu nisbette iken, en ziyade müsaadeye 
mazhar millet olarak kabul edilen ve bu anlaş
ma ile kabul edilmiş olan milletten aynı cins 
malı ithal ettiğimiz zaman Gümrük vergisi nis-
betinde daha az bir had kabul ederiz ve böyle
likle o devletin bize ihracını, bizim de karşılık
lı olarak o devlete yapacağımız, ihracatta di
ğer devetlere nazaran bir kolaylık sağlanır, 
bu ekonomide ötedenberi tatbik edilen bir ku
raldır. 

Ancak raporun tetkikinden görüyoruz ki, 
bu anlaşmalar Avustralya ile 1964 senesinde, 
Danimarka ile 1984 de, Yeni Zelanda ile 1966 
de Güney Afrika ile 1954 de, Norveç ile 1905 
de, Yunanistan ile 1965 de, Uruguay ile de 1965 
senelerinde yapılmış. Çekoslovakya, Kanada, 
Avustralya AET ülkeleriyle İngiltere, Ameri
ka ve îsveç ile yapılan anlaşmaların en yeni 
tarihlisi 1967 tarihini ihtiva etmektedir. 

,13 devlet arasında yapılmış olan bu anlaş
malara göre; evvelâ bir geçici taviz listesi ta
nınmış. Bu geçici taviz listesi anlaşmanın ya
pıldığı tarihten ıbu yana tatbik edilen bir liste
dir. Bunun başka bir mânası olamaz. Bıir anlaş
ma yapıyoruz, 13 devlet bir anlaşma yapıyor, 
Parlâmentolarında tastik edilmek üzere getiri
yor. Ama Türkiye Cumhuriyeti Parlâmentosu
na ıbu anlaşma 1973 senesinde tasdik edilmek 
üzere geliyor ve o tarihten bu zamana kadar ge
çici taviz listesi anlaşma tatbik ediliyor. Ama 
bu tatbik edilen anlaşmamın lehimize mi, aley
himize mi olduğu hakkında Yüce Meclisin onay
lama veya onaylamama yetkisi bulunduğuna 
göre 'bu hususta Meclisin görüşü alınmadan-
tatbikat devam ediyor, en az altı senedir bu 
böylece devam ediyor. Bunların içinde 1964 de 
yapılmış olan anlaşma olduğuna göre, o tarih
ten bu yana da 7 - 8 senedir tatbik ediliyor de
nilebilir. 

:Şimdi değerli arkadaşlarım; dikkatimi çe
ken bir husus var; sonradan bu geçici taviz an

laşmaları kesin anlaşmalara yerini bırakıyor. 
Burada, raporda hafif tâbir edilen bazı deği
şikliklere de dikkatinizi çekmek isterim: Ra-
porun 3 ncü sayfasında (A) fıkrası geçici ta
viz listesinde yer almadığı 'halde, müzakereler 
sırasında yeni taviz olarak verilen ve tek istis- . 
nayı teşkil eden madde 820112 tarife pozisyo
nunda yer alan tırpandır. 

1986 yılı itibariyle 1 782 034 liralık bir it
halât değerine sahip olan tırpanın % 50 olan 
kanuni vergi haddinin, müzakereler sırasında 
% 30 nisbetine indirilmesi suretiyle nihaî ve 
ahdî taviz listesine yeni bir taviz olarak gir
miştir. Ancak tarım sektörünün ihtiyaçlanı na
zarı itibare alınarak adı geçen maddenin Güm
rük Resminin şu sayılı Bakanlar Kurulu ka
rarı ile % 5'e indirilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi değerli arkadaşlarım; geçici bir ta
viz listesinde yer almayan bir konu, sonradan 
kesin ve ahdî bir anlaşmada yer alıyor ve % 
50"den % 30'a indiriliyor, anladşğşm kadarı ile 
Gümrük Resmi. 

Bir taraftan sanayileşme çabası içinde ol
duğumuzu iddia ederiz, 'bir taraftan yerli sa
nayiin gelişmiş sanayi ve gelişmiş devletlerin 
sanayileri karşısında himayeleri gerektiği id
diasında bulunuyoruz, öbür taraftan da geçici 
taviz listesinde olmayan bir maddeye nihaî ve 
ahdî taviz listesinde yer veririz. 'Son bir anlaş
ma ile ve bu söz verilen, ithal edilen ve madde
de ismi geçen tırpan ithalâtı da Türkiye için lü
zumlu bir madde olduğu kanısında değilim. Sa
nayimizin bu kadar da geri olduğunu kabul et
mek hiçbir zaman mümkün değil. 

Değerli arkadaşlarım; esas, itibariyle arz et
mek istediğim husus şudur: Milletler arasında, 
hükümetler arasında en ziyade müsaadeye maz 
har millet anlaşmaları yapılır ve bu anlaşmalar 
karşılıklı menfaatleri bağdaştırdığı ölçüde na
zarı itibara alınır. Bu raporda gösterilen hu
suslar bugün için 1964 yılında, 1965 yılında 
Türkiye'nin menfaatlerine uygun ölçüde olsa bi
le 1973 yılında Türkiye'nin menfaatlerine uy
gun olup olmadığı hususunun ıbir kere daha 
gözden geçirilmesi lâzımdır. Çünkü Türkiye sa
nayide 1960 ortamında değildir, 1973 ortamın-
dadır. Eğer 1984 senesinde, 1965 senesinde ya
pılmış olan bu anlaşmalar, hiç olmazsa takip 
eden bir sene içerisinde getirilmiş olsaydı ve 
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onaylanmış olsaydı Türkiye gerçeklerine ve 
menfaatlerine uygun olabilirdi. Bu bakımdan 
şahsen, aradan bu kadar zaman geçtikten ve 
Türkiye'nin sanayi imkânları bu kadar ilerle
dikten sonra getirilmiş ve tasdiki Yüce Meclis
ten istenmiş olan bu anlaşmalara musibet oy 
veremiyeceğim. 

Saygılar sunarım. 
HASAN 'TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, Hükümetten bir sual sorabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 

Başkan, bildiğimiz kaclarıyle milletlerarası tea
müllere göre bir ticaret anlaşması olsun, bir 
siyaset anlaşması olsun, hükümetler arasında 
yapılan anlaşmalar; «Her iki hükümetin men
sup olduğu parlâmentolar tarafından onaylan
dıktan sonra yürürlüğe girer.» hükmünü taşır 
en sonunda 1964, 1905, 1968 yıllarında yapıl
mış olan bu anlaşmalar şimdiye kadar tatbik 
edilmiş midir; yoksa hükümetlerin mensup ol
dukları parlâmentolar tarafından karşılıklı 
olarak tasdik edildikten sonra mı tatbik edile
cektir? 

İkincisi: Şayet uygulanmışsa, karşı taraf
taki hükümetin, mensup olduğu parlâmento. 
şimdi şu müzakeresini yaptığımız anlaşmayı 
hangi tarihte onaylamıştır; büz hangi tarihte 
onaylıyoruz ? 

Bu iki sualimin cevabını sayım Hükümet 
temsilcisinden rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Oğuz Gök
men. 

DIŞİŞLERlt BAKANLIĞI EKONOM;İK ve 
SOSYAL İŞLER GENEL MÜDÜRÜ OĞUZ 
GÖKMEN —.Sayın Başkan; çok muhterem 
Milletvekillerinin bu konuda gösterdikleri has
sasiyeti Hükümet olarak biz gayet yerinde bu
luyoruz ve anlayışla karşılıyoruz. Yalnız, mev-
zuya biraz açıklık getirmek maksadıyla şura
sını tasrih etmek istiyorum ki, bugün söz ko
nusu olan GATT Anlaşmasının tasdiki değil
dir. GATT Anlaşmasını Türkiye 1950 yılların
da imzalamıştır ve tarihini tam olarak şimdi ez
berimden arz edemeyeceğim. Bu anlaşma mil
letlerarası toplu bir sözleşmedir; Yüksek Mec
lisin tasvibinden geçmiş ve yürürlüğe girmiş
tir. 

GATT Anlaşmasının esası, esasen «En ziya 
de müsaadeye mazhar millet» kaidesinin genel 

bir uygulamasına dayanmaktadır. Bu uygula
ma herkese mütecanis bir şeüilde, bütün âkit 
taraflara mütecanis bir şekilcte uygulanan bir 
kaidedir. Ancak GATT Anlaşması bâzı imkân
lar, bâzı istisnalar tanımıştır. Bu istisnaları 
âkit taraflardan bâzılarımın birbirleriyle ikili 
müzakerelere girmelerini ve «'En ziyade müsa-
deye mazhar Devet» kaidesini birbirlerine kar
şılıklı olarak tanımalarını, bâzı karşılıklı tâviz
lere dayandırmak imkânını vermiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti bu imkândan fayda
lanmak suretiyle önce bazı ülkelerle karşılıklı 
ikili taviz anlaşmaları yapmıştır ve GATT An
laşması çerçevesinde nihaî gümrük tarifesini 
sunmadan önce, gümrük tarifesinde bazı uyum
lar imkânını elinde tutmak istemiştir. Bu ikili 
tâviz anlaşmaları, biraz evvel sayın Milletveki
linin de arzctmiş olduğu gibi, bizim gümrük 
tarifelerimizde bir indirim değil, aksine karşı
lıklı sıfır olabilecek veyahut da «En ziyade mü
saadeye mazhar Devlet'» kaidesinin uygulan
masını gerektirecek hususlarda, o kaideye istis
na teşkil eden bir gümrük tarifesinin, yani kon
solide, tahkim edilmiş bir gümrük tarifesinin 
uygulanmasını öngörmektedir. 

Burada, raporda arz edilmiş olduğu gibi. 
yapılan ikili anlaşmaların arasında 1964 tarih
li olanı da vardır, 19:67 tarihli olanı da vardır. 
Demek oluyor ki, GATT Anlaşmasının bize ver
miş olduğu imkânlar çerçevesinde yapılan iki
li anlaşmaların sonu, en nihayet 1967 senesinin 
Temmuz ayında almmıış ve 1968 yılında ısdar 
edilen Bakanlar Kurulu Kararıyle geçici ola
rak yürürlüğe konulmuştur. Şimdi Yüksek 
Meclisin tasvibine arzolunmuş olan husus, Ba
kanlar Kurulu Kararıyle tespit edilmiş ve mu
vakkaten yürürlüğe konulmuş olan gümrük ta
riflerinin, ki bu gümrük tarife tavizlerinin 
kimlerle olduğu raporda yazılıdır, ve bilhas
sa AET ülkeleriyle yapılan anlaşmalardır ki, 
gümrük tarifelerimizdeki tavizimizin bir cüzü
nü teşkil etmektedir ve GATT Anlaşması gere
ğince yapılan cüzî ve fer'î bir işlemdir. 

Doğrudan doğruya milletler arasındaki an
laşmaların tasdiki konusuna gelince: Sayın 
Milletvekilleri cevaplandırılmasını emir buyur
dular; arz edeyim: 

Her memleketin anlaşmaları tasdik işlemi, 
.kendi teşriî organlarınca, mevzuatınca gerekli 
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olan şekilde yapılır. Bizde de yenli mevzuatı
mız gereğince Hükümet 'bâzı anlaşmaları mu
vakkat bir şekilde yürürlüğe koyabilmektedir 
veya büyük Meclisin verdiği kararla bu anlaş
malar yürürlüğe konulabilmektedir. Dalıa ev
vel onaylanmış bulunan anlaşmaların yürürlü
ğe girmesi böyle 'olmaktadır. Bu ikili anlaşma
lar, bizim GA'TT çerçevesinde vaktiyle imza et
miş olduğumuz ve Yüksek Meclisin de tasvibin
den geçmiş olan anlaşmanın gerektirdiği bir 
hususun nihaî olarak tekemmülünü tazammun 
eden bir husustur ve Hükümet de bu yeni tari
fenin tasdikini tazammun eden bu kanun tasa
rısını yüksek Meclisin tasvibine arzetmiş bulun
maktadır. 

Teşekkür ederim sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Başka söz isteyen? Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu ' oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri takdim ediyorum. 

XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Lısifceısi En 
Ziraide İMüsaaıdeıye Maahar Millet Tarifesi» nin 
yürürlüğe (konulmasına dair olan Bakanlar Ku
rulu kararının (onaylanması hakkında kanun 

tasarısı 

ıMad'de 1. — Gümrük tarifeleri ve Ticaret 
Genel Anlaşması (GA'TT) çerçevesinde Türki
ye'nin Cenevre'de ilgili Akıt Taraflar ile yap
tığı ikili tâviz görüşmeleri sonunda akdettiği 
anlaşmalar sonucunda kesinleşen, «XXXVII 
sayılı 'Türkiye Cumhuriyeti Listesi En Ziyade 
Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesinin yürürlü
ğe konulmasına dair olan 8 . 1 . 1968 tarih ve 
6/9361 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi 
onaylanimıştır. 

BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz is
teyen sayın milletvekili? Yok. Tasvibinize su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Birinci maddede yazılı Bakan
lar Kurulu kararı ile yürürlükten kalkan eski 
liste ile ilgili 31 . 8 . 1964 tarih ve 6/3582 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararının onaylanması hak
kındaki 14 . 12 . 1967 tarih ve 968 sayılı Kanun 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — İkinci madde üzerinde söz is
teyen sayın nıilletvelkili? Yo'k. Oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kaıbul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte, oyu
nu izlhar sadedinde söz isteyen sayın milletveki
li? Yok. Kanun, tümü itibariyle açık oya sunu
lacaktır. Bu amaçla oy kupası sıralar arasında 
dolaştırılacaktır.. 

13. — 3 Kasım, 1970 tarihinde Viyana'da 
imzalanan «Gelir ve Servet Vergilerinde çifte 
vergilendirmenin önlenmesine ve diğer bâzı hu
susların düzenlenmesine ilişkin anlaşma» nm 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Dışişleri ve Plân komisyon
ları raporları (1/453) (S. Sanısı : 790) (1) 

BAŞKAN — Diğer bir anlaşmanın tasdiki
ni öngören önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin birinci görüşmesi yapı

lacak işler bölümünde yer alan (sıra sayısı 790) 
3 Kasım 1972 tarihinde Viyana'da imzalanan.... 

Plân Komisyonu ıSıöizcüsü 
Ankara 

M. Kemal Yılmaa 
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gereği buna göre yapılacaktır. Muhterem ar
kadaşlarım, sıra ısayısı 790 da kayıtlı bulunan 
bu .kanun tasarısının raporunu takdim ediyo
rum. 

(Rapor okundu) 
'BAŞKAN — Raporun benimsenmesine müte

dair bir başka ara rapor .var, takdim ediyorum. 
(Rapor okundu) 
'BAŞKAN — Raporu lokutmuş bulunuyorum. 

Rapor üzerinde söz isteyen sayın milletvekili ? 
Yok. Maddelere geçilmesi hususunu oyunuza 
'-.unuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(1) 790 S. Sayılı bamnayazı tutanağın sonu
na eklidir. 
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3 Kakıra. 1970 tarihinde Viyana'da imzalaman 
«Ocür ve Ssrva1!; Vergilerinde Çifte Verigilisn-
'diiıtnuenin iö^ılenmıesine ve diğ'ar bâzı hususların 
düzenlenmesine ilişkin Anlaşma» um 'onaylan
masının uygun bulunduğuna :dair kanun tasa

rısı. 
Madde 1. — 3 Kasım 1970 tarihinde Türki

ye ve Avusturya Hükümetleri arasında Viya
na'da imzalanan «Gelir ve Servet Vergilerinde 
Çifte Vergilendirmenin önlenmesine ve diğer 
bâzı hususların düzenlenmesine • ilişkin Anlaş
ma» mn onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın milletvekili ? Yok. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Soru sormak 
istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kanım, bu Anlaşma, bizim tarafımızdan şimdi, 
onaylanır, ya da reddedilir. Ancak karşı taraf, 
diğer imza sahibi Devlet Parlamentosunca onay-
'anmış mıdır, onaylanmamış mıdır? Onaylan
mışla hangi tarihte onaylanmıştır? Bunu Ko
misyon veya Hükümetin cevaplandırmasını rica 
ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, Komisyon veya Hükü
met. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI EKONOMİK VE 
ISOSYAL İŞLER GENEL MÜDÜRÜ OĞUZ 
GÖKMEN — Efendim, Anlaşmanın yürürlüğe 
girmesi iki tarafın yetkili organlarınca tasdiki
ni müteakip ve tasdik belgelerinin teatisini mü
teakip yürürlüğe girecektir, takvim senesinin 
başından itibaren. Elimizdeki bilgilere göre, 
Avusturya yetkili makamlarının, ki . orada Mec
lis değil, zannediyorum Hükümetin tasdikiyle 
yürürlüğe girmektedir anlaşmalar. Oranın tas
dik ettiğine dair bir bilgi mevcut değildir. Zan
nediyorum ki, bizim tasdikimizi bekliyorlar ve 
•bu tasdikimizden sonra ancak önümüzdeki tak
vim yılının sonundan itibaren yürürlüğe kona
bilecektir. Daha doğrusu, hükümleri 1974 malî 
yılının içinde uygulanabilecektir. 

Ancak, bizim isticalimiz daha ziyade olmak
tadır. Halen Avusturya'da pek çok işçi vatan
daşımız vardır. Bunlar çoğu zaman mükerrer 
vergiye tabi bulunmaktadırlar. Bu vatandaşları
mızı mükerrer vergiden koruyabilmek için bu 
anlaşmanın bir an evvel kanunlaşmasında, yü-

I rürlüğe girmesinde Türkiye bakımından fayda 
mülâhaza etmiş bulunmaktayız. O maksatla, 
karşı tarafın tasdikini beklemeden, Yüksek Mec
lisin tasvibine sunulmuş bulunmaktadır. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Soru sormak isteyen başka sa
yın üye?.. Yok. Macleyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun, Anlaşmanın onay 
belgelerinin teati edilmesiyle yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde, lehte, aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Aleyhte. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın arkadaşlarım; 

3 Kasım 1970 tarihinde Viyana'da imzala-
j nan, Gelir ve Servet vergilerinde çifte vergilen

dirilmenin önlenmesine ve diğer bâzı hususlara 
dair Anlaşmanın onaylanması tasarısı ile karşı 
karşıya bulunmaktayız. 

Arkadaşlarım, 3 Kasım 1970 tarihinde Viya
na'da imzalanmış ve oldukça önemli gördüğü
müz bir Anlaşma bu; Gelir ve Servet Vergileri
nin çift vergilendirilmesinin önlenmesi... 

Kuşkusuz, bu gerekçede ve raporda da belir
tildiği üzere,' çift vergilendirme birçok sakınca
lar doğurur. Ancak, bunun detaylarına girme
nin gereği yok, zamanın da kısalığı ölçüsünde. 
Fakat ne var ki, 1970'in 3 Kasımında Viyana'da 
imzalanmış olan ve ancak, ancak şu sırada ön
celik ve ivedilikle Yüce Kurulun huzuruna ge
tirilen bu tasarının görüşülmesine takaddüm 
eden diğer tasarılarda da belirtildiği üzere ilgi
liler tarafından ihmale uğradığı, çok açık. Bunu 
iddia etmek için, şüphesiz fazlaca konuşmanın 
gereği yok. İşte şimdi Sayın Hükümet Sözcüsü 
bunu ispatladı. Sayın Hükümet Sözcüsüne sual 
sorduk, 3 Kasım 1970 tarihinde Viyana'da im
zalanan bu anlaşma, acaba karşı imza sahibi 

I Avusturya Parlamentosunca onaylanmış mıdır, 
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onaylanmamış mıdır ? Onaylandı ise hangi ta
rihte onaylanmıştır, dedik. Karşımızda Hükü
met ve Komisyon var, «evet» veya «hayır» di
yemiyor. Arkadaşlarım, Yüce Meclise, bir ulus
lararası anlaşmanın onaylanması tasarısını ge
tiren Hükümet bu anlaşmanın diğer imza sahibi 
Devletin Parlâmentosu tarafından onaylandığı
nı, yahutta reddedildiğini bilmiyor. Zabıtlara 
geçti, çok acıdır, arkadaşlarım. İşi açıkça hafife 
almak diyebiliriz, ama üzülerek söylüyorum, 
Yüce Meclise hazırlıksız gelmek, şüphesiz so
rumluluğu gerektirir. Yüce Meclisten karar is
tiyorsunuz. Yüce Meclisten karar isteyen Hükü
met Yüce Meclisin huzuruna saygı duyarak ha
zırlıklı gelmelidir. Yüce Meclise saygılı iseniz, 
hazır gelirsiniz, hazır olmadığınız konuda da 
öncelik ve ivedilikle gelmenin ve şüphesiz gü
nümüzü geçirmenin gereği yoktur. Yasak sav
mak mı istiyoruz arkadaşlarım. Yani 1970'Ierde 
hazırlanmış bir anlaşmayı buradan geçirmek is
teniyor. Ne zaman? Şimdi ve öncelik ve ivedi
likle. Ama sual soruyoruz, Hükümet «haberim» 
yok diyor. Avusturya Hükümeti bunu nasıl ve 
ne hale getirdi. Parlâmentodan geçti mi, geçme
di mi? Bunu kimden soracağız, biz? Hangi mer
ci bize muhataptır burada? Onay isteniyor, Yü
ce Kurulun vereceği onay, ya da ret; şüphesiz, 
bilinçli gelen Hükümetin ve komisyonun karşı
sında olacaktır. Ama ne var ki, öncelik ve ive
dilikle geçiştirelim, bunu. Maddelerinde detay-. 
larma inmek zaten mümkün değil. Çünkü anlaş
maları değiştirmek bahis konusu değildir. An
laşmalar, ya onaylanır, ya reddedilir. Onayla
yalım, ama acaba Viyana'da bu ne akıbete uğra
mıştır, yahutta onlar da bizim gibi, bizim hükü
metler gibi bu işi ciddiye almamış mıdır? Alma
dıysa, icabında biz de almayız. Bu çifte vergilen
dirmeyi önlemek gereksiz ise, ona göre karara 
varır, Yüce Meclis. Fakat hiçbir bilgimiz yok 
ve karara gideceğiz. Bu işin cidiyetiyle- kabili 
telif olmayan ciddiyetsizlik karşısında Hüküme
tin şu onayı karşı imza sahibi hangi akıbete gö
türmüştür, ne durumdadır, bilerek gelmesi için 
ertelemesi ve hazırlıklı gelerek, Yüce Meclise 
saygının örneğini vermesini ve bunun da şüp
hesiz ancak geri çekilmek ile mümkün olabile
ceğini belirtir, aksi halde - kişisel sö:/lüyorum -
böylesine davranışları protesto etmek için reyi
min kırmızı olacağını tekrar eder, saygılar suna
rım. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI EKONOMİK VE 
SOSYAL İŞLER GENEL MÜDÜRÜ OĞUZ GÖK
MEN — Sayın Başkan; müsaade eder misiniz, 
kısaca cevap arz edeyim Hükümet adına. 

BAŞKAN — Yalnız size aidolan konuya 
münhasır olmak üzere söz verebilirim. Sayın 
Hükümet temsilcisi, buyurun onun dışında yeni 
bir izahata girişmeyin, Sayın Gökmen. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI EKONOMİK VE 
SOSYAL İŞLER GENEL MÜDÜRÜ OĞUZ 
GÖKMEN — Sayın Başkan, bana söz verdiğiniz 
için teşekkür ederim. 

Sayın Turhan özgüner'e bir noktada cevap 
arz etmek isterim. Hükümet, Büyük Millet Mec
lisine büyük saygı içerisindedir. Hiçbir zaman 
bunun aksi varit olmamıştır ve kendilerinin 
emir buyurdukları suali de ben cevaplandırdığı
mı sanıyordum. 

Dedim ki, henüz Avusturya makamlarının bu 
anlaşmayı tasdik ettiğine dair bir bilgi yoktur. 
Bu anlaşmanın karşı taraf yetki mercilerince... 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Evet mi, ha
yır mı, sarih değil. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, efen
dim. 

OĞUZ GÖKMEN (Devamla) — Bu anlaşma
nın karşı taraf makamlarınca henüz tasdik edil
mediği anlamını taşır. Bir diğer nokta da anlaş
ma 3 Kasım 1970 tarihinde imzalanmıştır. İm
zalayan Hükümet derhal işleme geçmiş ve teşri 
meclislere sunmuştur. 10 Mart 1971 tarihinde, 
yani 4 ay içerisinde Başbakanlık -tezkeresiyle 
Yüksek Meclislerin komisyonlarına anlaşma gel
miş bulunmaktadır. Ondan ötesini Hükümet ta-
kibedecek durumda olamamıştır. Komisyonlar
da haklı olarak bâzı gecikmelere ve beklemelere 
sebebolmuştur. Fakat, yine tekrar ediyorum; 
Hükümet Büyük Millet Meclisine karşı her han
gi bir saygısızlık içinde değildir. Aksine en bü
yük saygıyı duymaktadır. Ve buraya da hazır
lıklı gelebildiğimiz kanaatindeyiz, arz ederim, 
efendim. 

BAŞKAN — Mesele anlaşıldı. 
Tümü üzerinde lehinde başka konuşmak iste

yen sayın üye?... Yok. 

Kanun tasarısı tümü itibariyle açık oya su
nulacaktır. Bu amaçla, oy kupası sıralar arasın
da dolaştırılacaktır. 
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14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Avusturya Federal Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair 31 Ekim 1967 tarihli Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkın
da kanun tasarısı ve Ulaştırma, Dışişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/125) (S. Sayısı : 795) 
d) 

BAŞKAN — Bu kanunun öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini isteyen önergeyi takdim edi
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin birinci görüşülmesi ya

pılacak işler bölümünde yer alan Sıra Sayısı : 
795'te kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Avusturya Federal Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair 31 Ekim 1967 tarihli Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kındaki kanun tasarısının, müstaceliyetine bina
en, gündemdeki diğer işlere takdimen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Sözcüsü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — öncelik önergesini Yüce Mec
lisin oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul /edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu raporlar temin 
•edilerek arkadaşlarıma dağıtılmış bulunmakta
dır. O sebeple raporların tekrar burada okunma
sına mahal var mı? («Yok» sesleri) 

Şimdi, bu tasarı daha önce komisyondan geç
tiği için, daha önce sunulan raporu bu yıl yeni
den teşekkül etmiş bulunan komisyon benimse
miş bulunmaktadır. 

Her iki raporun da okutulup, okututlmama-
sı hususunu oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Raporun okunmasına 
lüzum olmadığına karar verilmiş bulunmakta
dır. 

Rapor üzerinde görüşmek isteyen saym mil
letvekili!.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeleri takdim ediyorum. 

(1) 795 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
calidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya 
Federal Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına 
dair 31 Ekim 1967 tarihli Anlaşmanın onaylan

masının uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısı 

Madde 1. — 31 Ekim 1967 tarihinde Viyana'-
da imza edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Avusturya Federal Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste
yen saym milletvekili?... Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden-
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz iste

yen saym milletvekili?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba

kanlar Kurulu yürütür. 

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

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu
nu izhar yönünde söz isteyen?.. Yok. 

Kanun, tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. Bu amaçla oy kupası sıralar arasında dolaş
tırılacaktır. 

15. —.Meslekî malzemenin geçici ithaline 
ilişkin Gümrük Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna, dair kanun tasarısı ve Dışiş
leri, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları ra
porları (1/119) (S. Sayısı: 796) (1) 

BAŞKAN — ilgili önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin birinci görüşülmesi yapıla

cak işler bölümünde yer alan S. Sayısı : 796'da 
kayıtlı Meslekî Malzemenin Geçici İthaline İliş
kin Gümrük Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısının, müsta-

(1) 796 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
edilir. 
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eeliyetine binaen^ gündemdeki diğer işlere tak-
dimen öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve 
teklif ederim. 

Plân Komisyonu Sözcüsü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — öncelik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu hususta hazırlanmış bulunan raporun oku
tulup okutul maması hususunu oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Okun
masına lüzum olmadığı kararlaştırmıştır. 

Maddeleri okutuyorum. 

Meslekî Malzemenin Geçici ithaline ilişkin 
Gümrük Sözleşmesinin onaylanmasına uygun 

bulunduğuna dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 8 Haziran 1961 tarihinde Brük
sel'de düzenlenen Meslekî Malzemenin Geçici İt
haline İlişkin Gümrük Sözleşmesinin onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın milletvekili11?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz iste

yen sayın milletvekili?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. "Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü madeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte söz 

isteyen?.. Yok. 
Kanun, tümü itibariyle açık oylamaya, tabi

dir. Bu amaçla oy kupası sıralar arasında dolaş
tırılacaktır. 

16. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imzalanmış bulunan Konsolosluk Sözleşme
linin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

kanun tasarısı ve Adalet, Dışişleri ve Plân ko
nisin) onları raporları (1/346) (S. S ay m : 797) (1) 

BAŞKAN — Bir diğer anlaşma tasarısının 
öncelikle görüşülme önergesini takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin birinci görüşmesi yapıla

cak işler bölümünde yer alan (Sıra sayısı : 797), 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza
lanmış olan Konsolosluk Sözleşmesinin onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarı
sının, müstaceliyetine binaen, gündemdeki diğer 
işlere takdimen öncelik ve ivedilikle görüşülme
sini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Sözcüsü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Öncelik önergesini Yüce Mecli-

lisin oylarına sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sıra sayısı 795'te kayıtlı bu tasarının rapo
runun okunup okunmaması hususunu oyunuza 
sunuyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Okunmaması kararlaş
tırılmıştır. 

Rapor üzerinde söz isteyen sayın milletveki-
kil i l . . Yok. 

Madelerc geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madeleri okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya 
Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza
lanmış bulunan Konsolosluk Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı 

Made 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında, 25 Kasım 1968 tarihinde, Ankara'da 
imzalanmış bulunan Konsolosluk Sözleşmesinin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci made üzerinde söz isteyen 
sayın milletvekili?... Yok. 

(1) 797 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
emdir. 
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Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 1 nei madde aynen kabul edil
miştir. 

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

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte, oyu- • 
nu izhar sadedinde söz isteyen?.. Yok. 

Kanun, tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. Bu amaçla oy kupası sıralar arasında dolaş
tırılacaktır. 

17. — Sergi, fuar, toplantı veya benzeri yer
lerde sergilenecek veya kullanılacak, eşyanın itha
lindeki kolaylıklarla ilgili Gümrük Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna daür kanun 
tasarısı ve Dışişleri ve Gümrük ve Tekel ve Plân 
komisyonları raporları (1/123) (S. Sayısı: 
798) (1) 

BAŞKAN — Bir başka anlaşma tasarısının 
öncelikle görüşülmesi önergesi var, takdim edi
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin birinci görüşülmesi ya

pılacak işler bölümünde yer alan (Sıra Sayısı : 
798) sergi, fuar, toplantı veya benzeri yerlerde 
sergilenecek veya kullanılacak eşyanın ithaİm
deki kolaylıklarla ilgili Gümrük Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının, müstaceliyetine binaen, gün
demdeki diğer işlere takdimen öncelik ve ivedi
likle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Sözcüsü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — öncelik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu hususta düzenlenmiş bulunan komisyon 
raporlarının okunup okunmaması hususunu oy-

(1) 798 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

larmıza sunuyorum. Komisyon raporunun okun
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Okun
maması kararlaştırılmıştır. 

Rapor üzerinde söz isteyen sayın milletve
kili?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Ssrgi, fuar, toplantı veya benzeri yerlerde ser
gilenecek veya kullanılacak eşyanın ithalindeki 
kolaylıklarla ilgili Gümrük Sözleşmesinin onay

lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı 

Madde 1. — 8 Haziran 1961 tarihinde Brük
sel'de düzenlenen sergi, fuar, toplantı veya ben
zeri yerlerde sergilenecek veya kullanılacak eş
yanın ithalindeki kolaylıklarla ilgili Gümrük 
Sözleşmesinin, (Anılan Sözleşmenin 6 ncı mad
desinin 1 nei fıkrasının (a) bendi hükümlerinin 
hariç tutulması kaydıyle) onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nei madde üzerinde söz iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

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

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte, oyu
nu izhar yönünden söz isteyen?.. Yok. 

Kanun, tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. Bu amaçla oy kupası sıralar arasında dolaş
tırılacaktır. 

18. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsveç Kır allığı Hükümeti arasında Hava Ulaştır
ma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma, Dış
işleri ve Plân komisyonları raporları (1/449) 
(S. Sayısı: 799) (1) 

(1) 799 S. sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

— 634 — 



M. Meclisi B : 72 

BAŞKAN — Bir diğer anlaşmanın tasdikine 
mütedair önerge var, öncelik talebetmektedir; oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin birinci görüşülmesi ya

pılacak işler bölümünde yer alan (Sıra sayısı : 
799), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç 
Kırallığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısının, müstaceliyetine bi
naen, gündemdeki diğer işlere takdimen öncelik 
ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Sözcüsü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — önergeyi Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
öncelikle görüşmesi kabul edilmiştir. Gereği bu
na göre yapılacaktır. 

Raporun okunup okunmaması hususunu Yüce 
Meclisin oyuna sunuyorum. Raporun okunmasını 
kabul edenler... Kabul etmeyenler... Okunmaması 
kararlaştırılmıştır. 

Rapor üzerinde söz isteyen sayın milletvekili!.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeleri takdim ediyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile isveç Kıral
lığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırma Anlaş

masının onavlanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 13 Kasım 1970 tarihinde Anka
ra'da imza edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile İsveç Kırallığı Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın milletvekili1?.. Yok. 

Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

5 . 3 . 1973 O : 1 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte, oyu
nu izhar yönünden söz isteyen?.. Yok. 

Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. Bu amaçla oy kupası sıralar arasında dolaş
tırılacaktır. 

19. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmasına dair 25 Ağustos 1967 tarihli 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma, Dışişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/127) (S. Sayı
sı : 800) (1) 

BAŞKAN — Bir diğer anlaşmanın tasdikine 
mütedair tasarının öncelik ve ivedilikle görüşül
mesine dair önerge vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin birinci görüşülmesi yapı

lacak işler bölümünde yer alan (Sıra sayısı : 
800), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polon
ya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair 25 Ağustos 1967 tarihli An
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısının müstaceliyetine binaen 
gündemdeki bütün işlere takdimen öncelikle ve 
ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Sözcüsü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — öncelik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu hususta düzenlenmiş raporun, daha önce 
basılıp dağıtılmış bulunması sebebiyle okunup 
okunmaması hususunu oyunuza sunuyorum. Ra
porun okutulmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler... Okutulmaması kararlaştırılmıştır. 

Rapor üzerinde söz isteyen sayın milletve
kili-?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Maddeleri takdim ediyorum. 

(1) 800 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair 25 Ağustos 1967 tarihli An

laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 25 Ağustos 1967 tarihinde An
kara'da imza edilen Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hükü
meti arasında Hava Ulaştırmasına dair Anlaş
manın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte, oyu
nu izhar yönünden söz isteyen?.. Yok. 

Kanun, tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. Bu aamçla oy kupası sıralar arasında do
laştırılacaktır. 

20. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasın
da Hava Ulaştırmasına dair 29 Ağustos 1967 ta
rihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma, Dış
işleri ve Plân komisyonları raporları (1/128) 
(S. Sayısı: 803) (1) 

BAŞKAN — Bir diğer anlaşma tasarısının 
öncelikle görüşülmesine mütedair önergevi tak
dim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin birinci görüşülmesi ya

pılacak işler bölümünde yer alan (Sı**a savısı : 
803), Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında 
Hava Ulaştırmasına dair 29 Ağustos 1967 ta
rihli Anlaşmanın onaylanmasının uvarnn bnlrm. 
duğu hakkında kanun tasarısı, müstaceliyetine 
binaen, gündemdeki diğer işlere tak^imen önce-

(1) 803 S. Sayılı oasmayazı tutanağın sonuna 
eklidir, 

lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Plân Komisyonu Sözcüsü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 

BAŞKAN — Öncelik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu hususta düzenlenmiş bulunan raporun, 
daha önce basılıp dağıtılmış bulunduğu cihetle, 
okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunu
yorum. Raporun okunmasını kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Okunmaması kararlaştırıl
mıştır. 

Rapor üzerinde söz isteyen sayın milletve
kili?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasın-
ra Hava Ulaştırmasına dair 29 Ağustos 1967 

tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

Madde 1. — 29 Ağustos 1967 tarihinde An
kara'da imza edilen Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Bir
liği Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına dair 
Anlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste
men sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Aynen kabul edilmiş
tir. 

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

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte, oyu
nu izhar yönünden söz isteyen sayın milletve
kili?.. Yok. 
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Kanun tümü itibariyle açık oylamaya tabi
dir. Bu amaçla, oy kupası sıralar arasında do
laştırılacaktır. 

21. — 6 Ekim 1970 tarihinde Sofya'da imza
lanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bul
garistan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Adalet, 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/476) 
(S. Sayısı: 801) (1) 

BAŞKAN — Bir diğer anlaşma tasarısının 
öncelikle görüşme teklifi var, takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin birinci görüşülmesi ya

pılacak işler bölümünde yer alan (Sıra sayısı : 
801), 6 Ekim 1970 tarihinde Sofya'da imzalanan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Konsolos
luk Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı, müstaceliyetine bi
naen, gündemdeki diğer işlere takdimen öncelik 
vei vedilikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Sözcüsü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 
BAŞKAN — Öncelik önergesini Yüce Mecli

sin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. Gereği buna .göre 
yapılacaktır. 

Sıra sayısı 801'de kayıtlı bu kanun tasarısı
nın raporunun okutulup okutulmaması hususunu 
oyunuza sunuyorum. Raporun okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Okunmasına lüzum 
olmadığı anlaşılmıştır. 

Rapor üzerinde söz isteyen sayın milletveki
li?... Yok. 

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

Maddeleri okutuyorum : 
6 Ekim 1970 tarihinde Sofya'da imzalanan Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Konsolos

luk Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 6 Ekim 1970 tarihinde Sofya 
da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

(1) 801 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında Konsolosluk Sözleşmesi» nin onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz iste-
ven?.. Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu
nu izhar yönünde söz isteyen sayın milletve
kili?.. Yok. 

Kanun, tümü iitbariyle açık oylamaya tabi
dir. Bu amaçla oy kupası sıralar arasında dolaş
tırılacaktır. 

22. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Norveç Kırallığı Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştııma, 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/448) 
(S. Sayısı : 802) (1) ' 

BAŞKAN — Bir diğer anlaşma tasarısının 
öncelikle görüşülmesi hakkında verilmiş bulu
nan ö.nergeyi takdim ediyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin birinci görüşülmesi ya

pılacak işler bölümünde yer alan (S. Sayısı : 
802) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç 
Kırallığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısının, müstaceliyetine 
binaen gündemdeki diğer işlere takdimen önce
lik ve ivedilikle görüşülmesini arz ve teklif ede
rim. 

Plân Komisyonu Sözcüsü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 

(1) 802 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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BAŞKAN — öncelik önergesini Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bu hususta düzenlenmiş bulunan raporun 
okunmaması hususunu oyunuza sunuyorum. Ra
porun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Raporun okunmasına lüzum olmadığı anlaşıl
mıştır. 

Rapor üzerinde söz isteyen sayın milletve
kili?.. Yok. 

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

Maddeleri okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Kı-
rallığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu 

hakkında kanun tasarısı v 

Madde 1. — 13 Kasım 1970 tarihinde Anka
ra'da imza edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Norveç Kır allığı Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırması Anlaşmasının onaylanması 
uygun bulunmuştur. 
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ay
nen kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. Oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte oyu
nu izhar yönünde söz isteyen sayın milletve
kili?.. Yok. Kanun tümü itibariyle açık oylama
ya tabidir. Bu amaçla oy kupası sıralar arasın
da dolaştırılacaktır. 

23. — Uydular aracılığı ile Telekomünikas
yon Uluslararası örgütüne (INTELSÂT) ilişkin 
Anlaşma İsletme Anlaşması ve Nihaî Senedinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı ve Ulaştırma, Dışişleri ve Plân komis
yonları başkanlıkları raporları (1/758) (S. Sa
yısı : 846) (1) 

BAŞKAN — Bir diğer önergede yine bir an
laşma tasarısının öncelikle görüşülmesi isten
mektedir. önergeyi takdim ediyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bugünkü gündemin birinci görüşmesi yapı

lacak işler bölümünde yer alan (S. Sayısı : 
846) Uydular aracılığı ile Telekomünikasyon 
Uluslararası örgütüne (INTELSÂT) ilişkin An
laşma İşletme Anlaşması ve Nihaî senedinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısının, müstaceliyetine binaen gündem
deki diğer işlere takdimen öncelik ve ivedilikle 
görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Plân Komisyonu Sözcüsü 
Ankara 

Mustafa Kemal Yılmaz 
BAŞKAN — öncelik önergesini Yüce Mec

lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sıra sayısı 846'da kayıtlı bu kanun tasarı
sına ait komisyon raporunun okunup okunma
ması hususunu oyunuza sunuyorum. Komisyon 
raporunun okunmasını kabul edenler... Etme
yenler... Komisyon raporunun okunmasına lü
zum olmadığı anlaşılmıştır. 

Rapor üzerinde söz isteyen sayın milletve
kili?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum : 
Uydular aracılığı ile Telekomünikasyon Ulus
lararası örgütüne (INTELSÂT) ilişkin Anlaş
ma, işletme Anlaşması ve Nihaî Senedinin onay

lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı 

Madde 1. — 20 Ağustos 1971 tarihinde Was-
hington'da hazırlanarak imzaya sunulan ve 
7 . 2 . 1970 tarihli ve 7/238 sayılı Bakanlar 
Kurulu karariyle verilen yetkiye dayanılarak 
10 Eylül 1971 tarihinde Washington'da imzala
nan «Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon 
Uluslararası örgütüne (INTELSÂT) ilişkin Iş-

(1) 846 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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letme Anlaşması» nm ve 21 Mayıs 1971 tarihin
de Washington'da yapılan «Uydular Aracılığı 
ile Telekomünikasyon Uluslararası Konsorsiyu
mumun kesin düzenlenmesine ilişkin Tam Yet
kililer Konferansının Nihaî Senedi» nin onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz iste
yen sayın milletvekili?.. Yok. 1 nci maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Aynen kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Söz isteyen sayın milletvekili?.. 
Yok. Oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN — Söz isteyeni. Yok. Oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümü üzerinde lehte, 
aleyhte oyunu izhar yönünde söz isteyen sayın 
milletvekili?.. Yok. Kanun tasarısı tümü itiba
riyle açık oylamaya tabidir. Bu amaçla oy ku
pası sıralar arasında dolaştırılacaktır. 

24. — Çorum Milletvekili Abdurrahman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Eeşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay İmer 
ve Van Milletvekili Salih Ytldız'ın, Millet Mec
lisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/706) (S. Sayısı : 763) (1) 

BAŞKAN — ıSaym milletvekilleri, şimdi 
gündm gereğince Meclis İçtüzüğünün son kal
mış olan 2 maddesinin müzakeresine geçiyo
ruz. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi İçtüzüğün 
11 nci maddesinin müzakeresine geçiyoruz. Da
ha önce bu madde üzerinde söz almış ve ko
nuşmuş bulunan arkadaşlarımın isimlerini tak
dim ediyorum : 

Sayın Reşit Ülker, -Sayın Nuri Eroğan, Sa
yın Ahmelt Dura'koğlu. 

11 nci madde üzerinde başka söz isteyen 
arkadaşımız?.. Yok. 

(1) 763 S. Sayılı basmayazı 13 ncü Birle
şim tutanağındı sonundadır. 

11 nci madde üzerinde başka söz isteyen ar
kadaşımız olmadığına göre, bu maddeyle ilgili 
olarak verilmiş bulunan değişiklik önergeleri 
var, onları takdim ediyorum : 

Sayın Başkanlığa 
İçtüzük teklifinin 11 nci maddesiyle ilgili 

olarak değişiklik ve metinden bâzı bölümlerin 
çılkarılmasıyle ilgili bütün önergelerle, 11 nci 
maddenin kabulü ile ilgili oylamanın açık oyla
ma suretiyle yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

Sakarya 
Vedat önsal 

Denizli 
Sami Arslan 

İzmir 
Şükrü Akkan 

Antalya 
Süleyman Çiloğlu 

Muş 
Nimet Ağaoğlu 

Kocaeli 
Vehlbi Epiğiz 

İçel 
Hilmi Türkmen 

Elâzığ 
Samet Güldoğan 

Traibzon 
Necati Çaikıroğlu 

Konya 
Bahri Dağdaş 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

Erzurum 
Rasim Cinisli 

Gaziantep 
Mehmet Kılıç • 

Konya 
Necati Kalaycıoğlu 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci 

maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesinin kabulünü arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

Madde 11. — Fıkra 2 : Başkanlık Divanm-
daki görev yerleri, görev yerlerinin önemine gö
re Meclisteki oranı en yüksek olan siyasî parti 
grubundan başlayarak sıra ile tayin edilir. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci 
maddesinin İkinci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesinin kabulünü arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 
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Madde 11. — Fıkra 2 : Başkanlık Divanm-
daki görev yerleri Başkanvekilleri için biri Mil
let Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğuna 
sahip siyasî parti gruibuna aidolmak üzere oranı 
en yüksek olandan başlayarak tahsis edilir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci 

maddesinin birinci fıkrasından sonra aşağıdaki 
ibarenin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

Bu işlemin Meclis açıldıktan sonra üç 
gün içinde tamamlanması gereklidir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci 

maddesinin birinci fıkrasından sonra aşağıdaki 
ibarenin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

.... Damışma Kurulunun Başkanlık Divanm-
daki görev yerleri ile ilgili kararı yazılı olarak 
hazırlanır ve siyasî parti temsilcilerince imzala
nır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci 

maddesinin birinci fıkrasından sonra aşağıdaki 
ibarenin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

Yapılan tespitte görev yerlerinin önemi 
ile siyasî parti gruplarının oranları arasında 
mutakaibajt bulunması şarttır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde • değiştirilmesinin 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

Madde 11. — Millet Meclisi Başkanı siyasî 
parti gruplarının Millet Meclisi toplam sayısı 
içindeki oranlarını ve bu oranlara düşen Baş
kanlık Divanı görev yeri sayısını tespit eder ve 
Danışma Kuruluna bildirir. (Diğer fıkralar ay
nen kalacaktır.) 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci 

maddesinin 1 nci fşıkrasınm aşağıdaki şekilde 
değiştirilerek kabulünü arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

Madde 11. — Millet Meclisi Başkanı .grupla
rın Millet Meclisi toplam sayısı içindeki oranla- • 
rmı ve bu oranlara göre her siyasî parti grubu
na düşen Başkanlık Divanı üyeliği' sayısını Da
nışma Kuruluyla, birlikte tespit eder. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilerek kabulünü arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

Madde 11. — Millet Meclisi Başkanı Danış
ma Kurulunu toplayarak Başkanlık Divamndaki 
görev yeri sayısını grupların kuvvetleri oranın
da tespit edip Genel Kurula sunar. 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilerek kabulünü arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

Madde 11. — Millet Meclisi Başkanlık Diva-
nındaki göre yerleri Meclis Başkanı ile Danışma 
Kurulunun müşterek toplantısında hesaplanır 
ve Genel Kurula bildirilir. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci 

maddesinin 1 nci'. fşıkrasınm aşağıdaki şekilde 
değiştirilerek kabulünü arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

Madd 11. — Siyasî parti gruplarının Baş
kanlık Divamndaki üye sayıları ve bu üyelere 
düşen görev yerleri Millet Meclisi Başkanı ile 
grup temsilcilerinin müşterek toplantısında 
hesaplanır ve Genel Kurulun kabulüyle kesin
lik kazanır. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci 

maddesinin 3 ncü fıkrasının metinden çıkarıl
masını teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
Elâzığ 

Samet Güldoğan 
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ıSaym Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci 

maddesinin 4 ncü fıkrasının ımetinclen çıkarıl
masını teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
Elâzığ 

Samet Güldoğan 
'Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci 
maddesinin 2 nci fıkrasının metinden çıkarıl
masını teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
Elâzığ 

iSamet Güldoğan 

'Sayın Başkanlığa 
İçtüzük teklifindeki 11 nci maddenin me

tinden çıkarılmasını teklif ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Elâzığ 
Samet Güldoğan 

(Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci 

ımalddenin kenar başlığının metinden çıkarıl
masını teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
Elâzığ 

iSamet Güldoğan 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci 

ımaddenin 1 nci fıkrasının metinden çıkarılma
sını teklif ediyorum. 

Saygılarımla. 
Elâzığ 

iSamet Güldoğan 

iSaym Başkanlığa 
11 nci «maddeye, gruplar yanında grubu ol

mayan siyasî partilerle bağımsızların da tem
sil imkânını sağlayacak bir ibarenin eklenme
sini arz ederim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

ıSaym Başkanlığa 
İçtüzük tasarısının 11 nci maddesinin ilişik

teki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla. 
(Sivas 

Ahmet Durakoğlu 

Madde 11. — Millet Meclisi Başkanı Mec
listeki siyasî parti gruplarının kuvvetleri ölçü
sünde Başkanlık Divanına katılmaları için ge
rekli olanlar ile her siyasî parti 'grubuna düşen 
görevlerin önem ve etki derecesini gözönünde 
tutarak sayılarını tespit eder ve Danışma Ku
ruluna bildirir. 

Meclis Başkanı veya Danışma Kurulu, oran
larda adalet sağlanamadığı takdirde, «dokuzun
cu maddedeki Başkanvekilliği sayısını değişti
rebilirler. Danışma Kurulunun bu konudaki 
teklifi Genel Kurula sunulur ve karara bağla
nır. 

Başkanlık Divanındaki görev yerleri, Baş-
kanvekilleri için - iki adedi Millet Meclisi üye 
tamsayısının salt çoğunluğuna sahip siyasî par
ti grulbuna aidolmalk üzere - oranı, en yüksek 
olandan başlayarak sıra ile dağıtılır. 

İdareci üyeliklerle Divan üyelikleri için gö-
fev yerleri dağıtımı Danışma Kurulunun görü
şü alındıktan sonra Genel Kurulca kararlaştırı
lır. 

Siyasî parti grupları kendilerine düşen gö
rev yerleri için adaylarını gösterir. Bu aday
ları gösterir listenin Genel Kurulca işaret oyu 
ile oylanması suretiyle seçim tamamlanır. An
cak, Başkanvekilleri seçimi gizli oyla yapılır. 

* Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 11 nci madde

sinin. 1 nci fıkrasının aşağıidaki şekilde değişti
rilmesini öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Başkanı, siyasî parti grupla
rının Meclis üye tamsayısı içindeki yüzde oran
larını ve bu oranlara göre her siyasî parti gru
buna düşen Başkanlık Divanındaki görev yeri 
sayısını tespit eder ve Danışma Kuruluna bil
dirir. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
İçtüzük teklifinin 11 nci maddesinin son fık

rasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öne
ririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

«Siyasî parti grupları kendilerine düşen 
yerler için adaylarını gösterir. Bu adaylar Mec
lisçe seçilirler.» 

ux — 
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Sayın Başkanlığa 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 11 nei maddesi

nin, 1 nei fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Muş 
Nermin Neftçi 

Millet Meclisi Başkanı siyasî parti grupları
nın ve bağımsız grupların toplam sayısı içinde
ki yüzde oranlarını tespit eder ve Danışma Ku
ruluna bildirir. 

iSayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzük 11 nei maddesi

nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Muş 
Nermin Neftçi 

«IMillet Meclisi Başkanı; siyasî parti grup
larının, Meclis üye tam sayısı içindeki oranla
rını» 

ISaym Başkanlığa 
Millet Meclisi İçützüğünün 11 nei maddesi

nin, 1 nei fıikrasmm aşağıda ifade edildiği şe
kilde değiştriilmesini arz ve teklif ederim. 

Muş 
Nermin Neftçi 

Millet Meclisi Başkanı, siyasî grupların top
lam sayısı içindeki yüzde oranlarını tespit eder 
ve Danışma Kuruluna bildirir. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
11 nei madenin 2 nei fıkrasındaki «Başkan

lık Divanmdaki ıgtörev yerleri, oran en yük
sek olandan başlayarak: sıra ile dağıtılır» şek
linde değiştirilmesini önerirmi. Söz istiyorum. 

Samsun 
Yaşar Akal 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım; bu 
maddeyle ilgili olarak verilmiş bulunan bütün 
değişiklik önergelerini okutmuş bulunuyorum. 
Şimdi bu önergeleri tekrar, teker teker oku
tup oyunuza sunacağım. 

Ancak, bâzı önerkelerde fevkalâde bariz 
ve büyük benzerlikler vardır. Bâzı yerde yal
nızca deyimler değişmiş. Bunları ayrı ayrı fank 
etmek de, aralarındaki farkları bulabilmek de 
fevkalâde müşlkül. Bu bakımdan, çok benzer 
olduklarını müşahede edebildiğim önergeleri 
birlikte oya sunacağım. Fakat bâzı önergeler
de benzerlikler varsa niçin oya sunduğum hak-

I kında size bir yanlış kanaat gelmemesi için dik
katinize arz ediyorum. 

ıŞimdi, bu önergelerden birtakımı, birincisi 
görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nei mad
desinin metinden çıkarılmasını teklif ediyor. 
Demek ki, İçtüzük teklifinin 11 nei maddesinin 
metinden çıkarılmasını teklif ediyor Sayın 
Samet Grüldoğan. 

Bu önergeyi tekrar okutuyorum. 
i ('Elâzığ Milletvekili Samet Gfüdoğan'ın 11 

nei maddenin metinden çıkarılmasına ait öner-
ıgesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Şimdi muhterem milletvekil
leri, bir başka önerıge de, 15 arkadaşımız imza 
etmiş; gerek: çıkarılma önergesinin ve gerekse 
diğer değişiklik önergelerinin ayrı ayrı açık 
oya sunulmasını öneriyor. Bu önergeyi de oku-

I tayım. 
((Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan 

ve arkadaşlarının açıik oy isteyen önergeleri 
tekrar okundu). 

BAŞKAN — Sayın Hasan Korkmazcan.. 
Yok, Sayın GKildoğan? Yok. Sayın Önsal? Yok. 
Saym Necati Çakıroğlu? Yok. Saym Sami 
Arslan? Yok. Sayın Bahri Dağdaş? Yok. Saym 
Şükrü Akkan? Yok. Saym Süleyman Çiloğlu? 
Yok. Saym Cinisli? Yo>k. ıSaym Nuri Eroğan? 
Yok. Saym Nimet Ağaoğlu? Burada. Saym 
Mehmet Kılıç? Yok. Saym Vehbi Engiz? Yok. 
Saym Necati Kalayeıoğlu? Yok. Sayın Hilmi 
Türkmen? Yok. Saym Abbas? Yok. 

Açık oylama talebinin mesmu olabilmesi 
için gerekli olan 15 ıkişilik mevcudiyet yok. 
Bu sebeple önergede tavsif ve tayin edilen ge
rek metinden çıkarma tekliflerinin ve ıgereik 
diğer değişiklik önergelerinin açık oylamaya 
tabi tutulması mümkün olamamaktadır. 

-Şimdi, İçtüzük teklifinde mevcut 11 nei 
maddenin metinden tamamen çıkarılmasını ön
gören Saym Samet GTüldoğan'm önergesine 
Komisyon katılıyor mu efendim ? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz Saym 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

I Bir diğer önergeyi okutuyorum, bu da kenar 
| başlığının çıkarılmasını istiyor. Şimdi, muhte-
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilerek 
kabulünü arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

Madde 11. — Millet Meclisi Başkam si
yasî parti gruplarının Millet Meclisi toplam 
sayısı içindeki oranlarını ve bu oranlara, düşen 
Başkanlık Divanı görev yeri sayısını tespit eder 
ve Danışma Kuruluna bildirir. (Diğer fıkralar 
aynen kalacaktır.) 

BAŞKAN .— Komisyon? Katılmıyor. Öner
geyi Yüce Meclisi oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Bir diğer önergeyi takdim ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci1 

maddesinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilerek kabulünü arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

Madde 11. — Millet Meclisi Başkanı grup
ların Millet Meclisi toplam sayısı içinde oran
larını ve oranlara göre her siyasî parti 
grubuna düşen Başkanlık Divanı üyeliği sayı
sını Danışma Kurulu ile birlikte tespit 
eder. 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmıyor. Öner
geyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Bir diğer önergeyi takdim ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilerek kabulünü arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

Madde 11. — Millet Meclisi Başkanı Danış
ma Kurulunu toplayarak Başkanlık Divanın-
daki görev esayısım grupların kuvvetleri ora
nında tespit edip Genel Kurula sunar. 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmıyor. Öner
geyi Yüce Meclisin, oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Bir diğer önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci 

maddesinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilerek kabulünü arz ve teklif ederim. 

Madde 11. — Millet Meelisi Başkanlık Di-
vanmdaki görev yerleri Meclis Başkanlığınca 
Danışma Kurulunun müşterek toplantısında he
saplanır ve Genel Kurula bildirilir. 

BAŞKAN — Komisyon?. Katılmıyor. Öner
geyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

Bir diğer önergeyi takdim ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilerek kabulünü arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

Madde 11. — Siyasî parti gruplarının Baş
kanlık Divanmdaki üye sayıları ve üyelere 
düşen görev yerleri Millet Meclisi Başkanlığı 
ile grup temsilcilerinin müşterek toplantısında 
hesaplanır ve Genel Kurulun kabulü ile kesin
lik kazanır. 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmıyor. Öner
geyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci 
fıkrasından sonra aşağıdaki ibarenin ilâvesini 
arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

Bu işlemin Meclis açıldıktan sonra üç gün 
içinde tamamlanması gereklidir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmıyor. Öner
geyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Şimdi, 2 nci fıkra ile ilgili önergeler var, 
onları okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci 

maddesinin 2 nci fıkrasının aşağıdaki şekil
de değiştirilerek kabulünü arz ve teklif ederim. 

Denizli 
' Hasan Korkmazcan 

— 643 — 



M. Meclisi B : 72 5 . 3 . İ973 0 : 1 

rem arkadaşlarım, iş de bir karışıklık olma
sın diye (bunları muameleye 'boyuyorum. Aslın
da bir maddenin çıkarılması şimdi uygun gö-

(Elâzığ Milletvekili ,Samet Güldoğan'm 
11 nci maddenin kenar başlığımın çıkarılma
sını isteyen önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Evet, Sayın Komisyon katı
lıyor mu efendim ? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler?1... 
Kalbul etmeyenleri. Kabul edilmemiştir. 

Bir diğer önergeyi takdim ediyorum. 
(Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan'm 

11 nci maddenin 1 nci fıkrasının metinden 
çıkarılmasına ait önergesi tekrar okundu.), 

BAŞKAN — Bu defa da 1 nci fıkranın 
çıkarılması teklif ediliyor. 

Komisyon katılıyor mu efendim. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komiyon katılmıyor. Öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kafoul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir diğer önerge var, o da 3 ncü fıkra
nın çıkarılmasını istiyor. 

Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan'm 
11 nci maddenin 3 ncü fıkrasının çıkarılma
sını isteyen önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner
geyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Bir önerge daha okutuyorum. 
(Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan'm 

11 nci maddenin 2 nci fıkrasının çıkarılmasını 
isteyen önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmıyor. 
Önergeyi oyunuza sunuyorum; 

Kabul edenler?.. Kabul etmeyenler?.. Kabul 
edilmemiştir. 

Bir önerge daha var, okutuyorum. 
(Elâzığ Milletvekili Samet Güldoğan'm 

11 nei maddenin 2 nci fıkrasının metinden çı
karılmasını isteyen önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon?..' 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner

geyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Şimdi, okutacağım önergelerde evvelâ 11 nci 
maddenin 1 nci fıkrasında yapılan değişiklik, 
onu takiben 2 nci fıkrasında yapılması istenen 
değişikliği tanzim ediyor. Takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci 

maddesinin 1 nci fıkrasından sonra aşağıdaki 
ibarenin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

Danışma Kurulunun Başkanlık Divanm-
daki görev yerleri ile ilgili kararı yazılı ola
rak hazırlanır ve siyasî parti temsilcilerince im
zalanır. 

BAŞKAN — Komisyon?... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Değişik
lik önergesini Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Bir diğer önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nei 

maddesinin 1 nci fıkrasından sonra aşağıdaki 
ibarenin ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hasan Korkmazcan 

Yapılan tespitte görev yerlerinin önemi 
ile siyasî parti gruplarının oranları arasında 
mutabakat bulunması şarttır. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner
geyi Yüce Mecliism oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Bir diğer önergeyi okutuyorum. 
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Madde 11 fıkra 2. — Başkanlık Divanm
daki görev yerleri görev yerlerinin önemine 
göre Meclisteki oranı en yüksek olan siyasî 
parti grubundan başlayarak sıra ile tayin 
edilir. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Öner
geyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Bir diğer önergeyi takdim ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nei 
maddesinin 2 ııci fıkrasının aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Denizli 
Hasan Korkmazean 

Madde 11. fıkra 2. — Başkanlık Divanm
daki görev yerleri Başkanvekilleri için, biri 
Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunlu
ğuna sahip siyasî parti grubuna aidolmak üzere 
oranı en yüksek olandan başlayarak tahsis 
edilir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmıyor. 
Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Bir başka önergeyi takdim ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci 
maddesinin 4 ncü fıkrasının metinden çıkarıl
masını teklif ederim. 

Elâzığ 
Samet Güldoğan 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmıyor. 
önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Bir diğer önergeyi takdim ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 

11 nci maddeye grupları yanında grubu ol
mayan siyasî partilere bağımsızlara da temsil 
imkânı sağlanacak bir ibarenin eklenmesini arz 
ederim. 

İstanbul 
Nuri Eroğan 

BAŞKAN — Komisyon?.. Katılmıyor. 
Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmemiştir. 

Bir diğer önergeyi takdim ediyorum. 

Millet .Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
öneririm. 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Millet Meclisi Başkanı siyasî parti grupla
rının Meclis üye tamsayısı içindeki % oranla
rını ve bu oranlara göre her siyasî parti gru
buna düşen Başkanlık Divanmdaki görev 
yeri sayısını tespit eder ve Danışma Kuruluna 
bildirir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi 

Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi takdim ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Millet Meclisi İçtüzüğünün 11 nei madde
sinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Muş 
Nermin Neftçi 

Millet Meclisi Başkanı siya.sî parti grupla
rının ve bağımsız grupların toplam sayısı için
deki % oranlarını tespit eder ve Danışma Ku
ruluna bildirir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi 

Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

11 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki Başkan
lık Divanmdaki görev yerleri oranı en yüksek 
olandan başlayarak sıra ile dağıtılır şeklinde 
değiştirilin esini öneririm. 

Samsun 
Yaşar Akal 

BAŞKAN — Komisyon?... 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇAL (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katıknıyorsuınuz. Önergeyi 

Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

) Bir diğer önergeyi takdim ediyorum. 
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Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
içtüzük teklifinin 11 nci maddesinin son 

fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini öne
ririm. 

istanbul 
Reşit Ülker 

Siyasî parti grupları kendilerine düşen 
yerler için adaylarını gösterir. Bu adaylar 
Meclisçe seçilirler. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇAL (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN "" — Katılmıyorsunuz. Önergeyi 

Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin 11 nci 

maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
arz ve teklif ederim. 

Muş 
Nermin Neftçi 

Millet Meclisi Başkanı siyasî parti grupla
rının Meclis üye tamsayısı içindeki oranlarını. 

BAŞKAN — Komisyon!.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇAL (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi 

Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Millet Meclisi içtüzüğünün 11 nci madde

sinin 1 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Muş 
Nermin Neftçi 

Millet Meclisi Başkanı siyasî grupların 
toplam sayısı içindeki % oranlarını tespit eder 
ve Danışma Kuruluna bildirir. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇAL (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Önergeyi 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul eden-" 
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
İçtüzük tasarısının 11 nci maddesinin ili

şikteki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Saygılarımla, 
Sivas 

Ahmet Durakoğlu 
Madde 11. — Millet Meclisi Başkanı Mec

listeki siyasî parti gruplarının kuvvetleri öl
çüsünde Başkanlık Divanına katılmaları için 
gerekli oranlar ile her siyasî parti grubuna dü
şen görevlerin önem ve etki derecesini göz-
önünde tutarak sayılarını tespit eder ve Da
nışma Kuruluna bildirir. 

Meclis Başkanı veya Danışma Kurulu 
oranlarda adalet sağlanmadığı takdirde 9 ncu 
maddedeki Başkanvekilliği sayısını değiştirebi
lirler. 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. Değişiklik 
önergesini Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

Muhterem arkadaşlarını, bundan başka 
da değişiklik önergesi yoktur. Daha önce bâzı 
değişiklik önergeleri verilmiş ise de, sahipleri 
tarafından sonradan geri alındığı tespit edil
miştir. Bu sebeple, şu anda işlemde konabile
cek mahiyette ve kabiliyette bir başka önerge 
yoktur. 

Bu sebeple, değişiklik önergelerinin hçi-
birisi Meclis tarafından kabul edilmediğine 
göre, 11 nci maddeyi tekrar metinde yazılı ol
duğu şekliyle okutuyorum. 

(11 nci madde tekrar okundu.) 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, 
burada bir düzeltme olacaktır, müsaade eder
seniz. 2 nci fıkradaki «oran» kelimesi «oranı» 
ve 4 ncü fıkradaki «gösterir» kelimesi de 
«gösteren» şeklinde düzeltilecektir. Bu şekilde 
düzeltildikten sonra maddenin oylanmasını 
rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, zapta geçen bu ifadeler 
muvacehesinde bu düzeltmeleri de Yüce Mec
lisin oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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11 nci maddeyi şimdi kabul etmiş olduğu
nuz düzeltilmiş şekliyle Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... 11 nci madde bu şekilde kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 

Madde 13'ü okutuyorum. 
Başkanlık Divanının göıMerL 
Madde 13. — Başkanlık Divanı, kanunlar 

ve İçtüzük gereğince verilen görevleri yerine 
getirir. 

Genel Kuruldaki oylamalarda ve seçimler
de önemli bir yanlışlık olduğu birleşimin sona 
ermesjnden sonra anlaşılırsa, Başkan, Divanı 
toplayarak takibedüecek yolu kararlaştırır. 

Başkan, kendisine ait görevlerin yerine 
getirilesi bakımından gerekli görürse, Divanın 
görüşünü alabilir. 

Başkanlık Divanının toplantı yeter sayısı 
üye tamsayısının, karar yeter sayısı ise hazır 
bulunan üyeelnri salt çoğunluğudur. 

Ancak Başkanlık Divanı üyelerinin tek 
başlarına üzerlerine aldıkları işlerden dolayı 
yapılacak şikâyetler için toplantı yeter sayısı, 
hakkında şikâyette bulunulan üyenin dışındaki 
bütün üyelerin tamamıdır. 

Başkan veya vekil olarak görevlendirdiği 
Başkanvekili hazır bulunmadan Divan top
lanamaz ve karar alamaz. 

BAŞKAN — Mut e re m arkadaşlarım, 13 ncü 
maddeyi okutmuş bulunuyorum. 13 ncü madde 
üzerinde şimdiye kadar Sayın Ahmet Durakoğ-
lu, Sayın Hasan Korkmazcan, Sayın Orhan Bir-
git, 'Sayım Refet Sezgin, ayrıca Komisyon ko
nuşmuş bulunmaktadır. Sayın Turhan Özgü-
ner ve Sayın Nuri Eroğan da söz istemişler, 
burada kayıtlan var. 

Sayım Özgüner, konuşacak mısınız? 

TURHAN ÖZGÜNER (içel) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Nuri Eroğan 1. Yok. 
13 ncü madde üzerinde başka söz isteyen ar

kadaşımız var mı efendimi. Yok. 
Söz isteyen olmadığına göre, 13 ncü madde 

üzerimde daha önce verilmiş bulunan birçok 
değişiklik önergeleri daha sonra sahipleri ta
rafından istenmiş ve geri verilmiştir. Sahipleri 
tarafından istenmemiş olan veya istenememiş 
bulunan bâzı önergeler kaydımızda vardır, on
ları okutup işleme koyacağım. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Madde 13/2 nin aşağıdaki şekilde değişti

rilmesini öneririm. 
Genel Kuruldaki oylamalarda ve seçimlerde 

önemli bir yanlışlık olduğu birleşimin sona er
mesinden sonra anlaşılırsa, seçimler ve oylama
lar takip eden ilk birleşimde yenilenir. 

Samsun 
Yaşar Akal 

BAŞKAN _ Komisyon 1. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN. — Komisyon önergeye katılmı

yor. Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 

İçtüzüğün 13 ncü maddesinin ikinci fıkra
sının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederim. 

Denizli 
Hasan »Korkmazcan 

Madde 13 fııkra 2: Genel Kuruldaki oylama 
ve seçimlerin güvenlik içinde yürütülmesini 
sağlar. 

BAŞKAN — Komisyon t . 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 
©AŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge

yi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.: Önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer bir önergeyi takdim ediyorum. 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İçtüzük teklifinin 13 ncü maddesinin 5 nci 
fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Artvin 
Naci Budak 

Değişik fıkra: 
«Ancak Başkanlık Divanı üyelerinin tek 

başlarına üzerlerine aldıkları işlerden dolayı 
yapılacak şikâyetler için, toplantı yeter sayı
sı, hakkında şikâyette bulunulan üyenin dışın
daki üyelerin tamamıdır. Hakkında şikâyette 
bulunulan üye her halde dinlenir. 

BAŞKAN — Komisyon 1. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 
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BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza arzedüıyo-
rum. Kabul edenler.. Kaıbul etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

Diğer 'bir önergeyi okutuyorum. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisi İçtüzük teklifinin 13 ncii 
maddesinin son fıkrasının madde metninden 
çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 

Artvin 
Naci Budak 

BAŞKAN — Komisyon!. 
AiNAYAjSA KOMÜSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana ) —. Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 

sunuyorum. Kabul edenler.. Kaibul etmeyenler.. 
Önerge kabul edilmemiştir. 

iDiğer bir önergeyi takdim ediyorum. 
Sayın Başkanlığa 

içtüzüğün 13 neü maddesinin kenar başlı
ğı ile metni arasındaki uygunsuzluğu kaldırmak 
bakımından kenar 'başlığının sonuna (ve yetki
leri) ibresinin eklenmesini saygılarımla arz ve 
teklif ederim. 

Denizli 
H. Korkmazcan 

BAŞKAN — Komisyon f.. 
ANAYASA KOM.tSYO'NU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önergeyi Yüce Meclisin oyuna 

Sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler... Önerge kabul edilmemiştir. 

iSon bir önerge var, takdim ediyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Millet Meclisi Anayasa Komisyonunun tan
zim ettiği 13. maddenin ikinci fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

Saygılarımızla, 

Millet Meclisi AP Millet Meclisi C. H. P. 
Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Uşak İSivas 
O. Dengiz A. Durakoğlu 

«Genel Kuruldaki oylamalarda ve seçimler
de önemli bir yanlışlık olduğu iddia edilirse, 
Başkan usul görüşmesi açabilir ve gerekirse, 
oya başvurarak düzeltme yapar. Yanlışlık bir
leşimden sonra anlaşılırsa Meclis Başkanı, Di
vanı toplayarak takip edilecek yolu kararlaş
tırılır.» 

BAŞKAN — Komisyon 1. 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz, sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon bu değişiklik öner
gesine katılmaktadır." 

Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 
Sunuyorum. Kabul edenler.... Kabul etmeyen
ler... Değişiklik önergesi dikkat nazara alma 
kaydı içinde kabul edilmiş bulunmaktadır.. 

Komisyon önergeye katılmış olduğuna göre, 
filhal de tekabıbül ediyorsunuz, filhal katıldı
ğınızı inzimamen beyan ediyorsunuz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Evet, 

BAŞK|A(N — O halde maddeyi şimdi biraz 
önce kabul edilmiş bulunan değişik şekliyle 
Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Maddeyi ayrıca okutmam gerekiyor mu, 
onu hangi paragrafa koyuyorsunuz! 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — İkinci paragraf ola
rak "koyuyoruz efendim. 

BAŞKAN — 13 ncü maddeyi değiştik şek
liyle okutup oylarınıza sunacağım. 

Başkanlık Divanının 
görevleri. 
Madde 13 — Başkanlık Divanı, Kanunlar 

ve İçtüzük gereğince verilen görevleri yerine 
getirir. 

Genel Kuruldaki oylamalarda ve seçimler
de önemli bir yanlışlık olduğu iddia edilirse, 
Başkan usul görüşmesi açajbilir ve gerekirse 
oya başvurarak düzeltme yapar. Yanlışlık bir
leşimden sonra anlaşılırsa Meclis Başkanı, Di
vanı toplayarak takip edilecek yolu kararlaş
tırır. 

iBaşkan, kendisine ait görevlerin yerine ge
tirilmesi bakımından gerekli görürse, Divanın 
görüşünü alabilir. 

Başkanlık Divanının toplantı yeter sayısı 
üye tamsayısının, karar yeter sayısı ise hazır 
bulunan üyelerin salt çoğunluğudur; 

Ancak Başkanlık Divanı üyelerinin tek baş
larına üzerlerine aldıkları işlerden dolayı ya
pılacak şikâyetler için toplantı yeter sayısı, 
hakkında şikâyette bulunulan üyenin dışında
ki bütün üyelerin tamamıdır, 
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Başkan veya vekil olarak görevlendirdiği 
Başkanvekili hazır bulunmadan Divan toplana
maz ve karar alamaz. 

BAŞKAN — 13 neti maddeyi, okumuş bu
lunan bu şekliyle Yüce Heyetin oyuna sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

160 ncı maddeyi okutuyorum. 

ONALTINGI KISIM 

ISon hükümler 

Dalhilî Nizaımmtoıeniin, yüıriürlüikften kalfem&sı: 

Madde 160. — Anayasamın 3. geçici madde
si gereğince Millet Meclisinde uygulanan 1 Ka
sım 1956 tarihli Türkiye Büyük Millet Mecli
si Dahilî Nizamnamesi işbu Tüzüğün yürülüğü-
ğe girmesi tarihinde yürürlükten kalkar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde sayın Şinasi 
Özdenoğlu, buyurunuz efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — ıSayın 
Başkan, bundan sonraki madde yürürlükten 
bahsedilmektedir, o madde üzerinde söz istiyo
rum, efendim. 

İBAŞKIAN — Peki efendim. Madde üzerinde 
başka s'öz isteyen sayın üye var mı efendim1?. 
Yok. Bir değişiklik önergesi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
içtüzük tasarısı 160 ncı maddesinin tasarı 

metninden çıkarılmasını arz ve teklif ederim. 
Konya 

M. Kubilay Imer 
BAŞKAN — Sayın Komisyon, okunmuş 

bulunan bu önergeye katılıyor musunuz efen
dim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI GEV* 
DET AKÇALI (Adana) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Değişiklik önergesine sayın 
Komisyon katılmamaktadır. Önergeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyen
ler.. Kabul edilmemiştir. 

Başkan bir değişiklik önergesi olmadığına 
göre 160 ncı maddeyi,teklif metninde yazılı ola-
duğu şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, ek madde ilâvesi
ni öngören bir önerge var, takdim ediyorum. 
Çünkü, diğer maddeler yürürlük maddesi ol
duğu için önce bunu işleme koymam gereki
yor. 

Sayın Başkanlığa 
İçtüzüğe aşağıdaki maddenin ilâvesini arz 

ve teklif ederiz. 
'Kars Nevşehir 

M. Doğan H. Başer 
Ek madde: 

•«Grupları adına yapılan »birinci konuşmalar
dan sonra şahıslar adına yapılan konuşmalara 
yer verilir.» 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, okunmuş bu
lunan önergeye katılıyor musunuz efendim? 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) —• Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon, okunmuş bulunan 
önergeye katılmamaktadır... 

HÜSAMETTİN BAŞER (Nevşehir) — Öner
gemi geri alıyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge, sahibi tarafından geri 
istendiği için muameleden kaldırılmıştır. 

161 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük tarihi : 
Madde 161. — Bu İçtüzük, Resmî Gazetede 

yayımlandığı tarihi takibedeıı ay başından iti
baren yürürlüğe girer. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, Ko
misyonumuzun katılacağı bir önerge vardır, ar
kadaşlarımızın konuşmalarında faydalanabile
cekleri düşüncesiyle bunların okunmasını rica 
ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, okutayım. İki 
önerge vardır, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
İçtüzük tasarısı 161 nci maddesinin aşağıda

ki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
Yürürlük tarihi. 

Madde 161. — Bu İçtüzük, Resmî Gazetede 
yayımlandıktan sonra 1973 yılı Kasım ayının 
başında yürürlüğe girer. 

Konya 
M. Kubilay İıner 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
içtüzüğün 161 nei maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Millet Meclisi Adalet _ Millet Meclisi Cumhu-

Parti Grup Başkanvekili riyet Halk Partisi 
Başkanvekili Grup Başkanvekili 

Uşak . Sivas 
Orhan Dengiz Ahmet Durakoğlu 

Madde 161. — Bu İçtüzük, 1 Eylül 1973 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, Ko
misyonumuz bu ikinci önergeye katılmaktadır 
efendim. 

BAŞKAN — Madde üzerinde Sayın Özden-
oğlu, buyurunuz efendim. 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Yüce Meclis, hayli uzun bir çalışmadan son
ra İçtüzüğünü bitirmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu içtüzük, şüphesiz, 
şerefiyle bu Meclisin malıdır ve onun nevi kefa
leti altındadır. Şimdi, Komisyonca yeniden tek
lif edilen maddeye göre içtüzük hükmü, 1 Ey
lül 1973'ten itibaren yürürlüğe girsin deniyor. 

Sayın arkadaşlarım, İçtüzük yeni hükümler 
getiriyor, içtüzük, buradaki görüşmelere sürat 
kazandıracak hükümler getiriyor. İçtüzük, niha
yet Meclis çalışmalarını verimli hale getirecek 
birtakım hükümler getiriyor ve meselâ 19 ncu 
maddeyle bir Danışma Kurulu getiriyor. Nedir 
Danışma Kurulu 1 Kurulması ve işleyişi güç olan 
bir hüküm değildir. 19 ncu madde sayın millet
vekilleri; 19 ncu maddeyle kurulacak olan Da
nışma Kurulu Meclis Başkanının Başkanlığında, 
siyasî partilerin grup başkanları veya vekilleri 
veya onların görevlendireceği birer milletveki
linden ibarettir ve gerekirse bir de Hükümet 
temsilcisini bulundurabilecek. 

Görülüyor ki, usulleri hızlandırmakla ve ba
sitleştirmekle birlikte, yeni kuruluş olarak bir 
tek kuruluş getiriyor, içtüzük; o da Danışma 
Kuruludur. Bunun da kurulması ve işletilmesi 
gün meselesidir. 

Şimdi, amaç neydi bu İçtüzükle? Mevcut 
ağır yük altında ezilmiş olan, bunalmış olan Mil
let Meclisinin gündeminde birikmiş olan işleri 

süratle tasfiye etmek, verimli bir çalışmaya gir
mek ve hiç olmazsa seçimlerden önce, gündem
de bekleyen ve bekleyecek olan birtakım teklif
leri, tasarıları süratle görüşüp bir karara bağ
lamaktır. 

Şimdi, içtüzük, arz ettiğim gibi, bu Meclisin 
kefaleti altındadır. Bu Meclis yaptığı içtüzüğü 
icra edecek, yürürlüğe koyacak bir azimde, bir 
kararda 'değil mildir iki 1 Eylüle 'erteliyor? İçtü
zük tatbikatının 1 Eylüle ertelenmesi demek, 
gelecek dönem tarafından uygulanması demek
tir. Çünkü, yüksek malûmları olduğu üzere, 1 
Eylülde burada milletvekili arkadaşlarımızı bul
mak mümkün değildir. Sebep : Seçim vardır, 
seçim sathına girilecektir. Binaenaleyh bu de
mektir ki, 1 Eylülde yürürlüğe girmesi istenilen 
İçtüzük bu dönem tarafından uygulanmayacak
tır. 

Arkadaşlar, İçtüzüğü siz yapıyorsunuz, siz 
yaptınız, ısizin •esıeriııiz'd.'ir. Şüphesiz bu İçtüzüğü 
uygulamaktan hu Yüce Meclis âciz değildir. Ken
di eseridir, bunun uygulamasını bizzsait kendisi 
yapmayı da bir anlamda taahhüt lediyoır dermek
tir. Çünkü yMeclis geleneklerinde 'gösterebilir 
ımıisiıniz Ibana (gelecek dönemlere havale edil'miış 
kaç tane kanun -vardır ? Bu, 'bu Millet Meclisinin 
bir Anayasasıdır. Kendi Anayasasına sahip ola-
•eaık bir Meclis, ıo Anayasayı getirir, yani o iç
tüzüğü ıgetirir çıkarır; - çıkarmak üz emelsiniz, çı
karacaksınız - ve 'onu uygular. Başka bir döne
me havale eıtmeız arkadaşlarım. Niçin havale edi
yoruz, niçin ileriyle atıyoruz?.. Bunun ikna edi
ci tatminkâr bir sebebini bulmak mümkün değil
dir. O itibarla, lütfediniz bu Meclis kendi İçitü-
züğünü elbette uygulıayacaik 'güçtedir, elbette 
uygulayacak 'güçtedir, elbette böyle »bir siorum-
luluğu hissedecek 'seviyededir, öyle ise yeni hü
kümleriyle 1 Mayıs 1973 den itibaren, eğer uy-
ıgun ıgörürseniz, yüce oylarımız bu istikâmette 
tecelli ederse 'zannediyorum ki, Meclis bu müs
tesna eserime, gençelkten parlâmento reformu te
lâkki edilebilecek nitelikte hükümler getiren bu 
esenine aynı 'zamanda sahip olmuş, değer (ver
miş olacaktır. 

'önergeme ilgi ^österieeeğinizi umuyor, Yüce 
Meclisi bu anlayış içıeırisinde saygılarla selâmlı
yorum. 

BAŞKAN —. Sayın Turban özıgüner, buyu-
ıruınuz efendim. 
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TURHAN ÖZ'GÜNER (İçel) — Sayın Baş-
kan, sayın arkadaşlarım; 

Yürürlük madem 161'in Anayasa Komisyo
nundan geçtiği biçimde Yüce Mecliste kabulü 
çok isabetli olur kanısındayım. 

Şimdi, bir önerge 1 Kasım 1973 tarihinde 
yürürlüğe girmesini esas alıyor, diğer bir öner
ge - ki komisyon da buna katılmış durumda; 
öyle belirttiler - 1 Eylül 1973'te bu İçtüzük yü-
Hirlü'ğe girsin şeklinde öneriyorlar. 

iŞimdi arkadaşlarım; oysa ki, Anayasa Ko
misyonundan geçtiği şekliyle, yani bu İçtüzük 
İResmî Gazetede yayınlandığı tarihi takibeden 
aybaşından itibaren yürürlüğe girer biçiminde 
Yüce Kurulda onaylanırsa, 1 Nisan 1973'te yü
rürlüğe girecek demektir. Şimdi, bugün son 
yürürlük maddelerini görüştüğümüze göre, Mart 
ayı içindeyiz, Resmî Gazetede ilânı yapılacak. 
O halde ilânı yapıldığı aydan sonraki ilk ay ba
ğında, yani 1 Nisan 1973'te, bu madde Anaya
sa Komisyonundan geçtiği biçimde onaylanırsa, 
yürürlüğe ıgirecek demektir. 

Neden böylesine 1 Nisan 1973'te yürürlüğe 
girmesinden yanayız ? Çünkü arkadaşlarım, ha
kikaten Meclisin ağır çalışma prosedürünü bir 
ölçüde hafifletmiş, yeni bir çalışma prosedürü 
getiriyor bu İçtüzük. Yıllarca ve yıllarca şikâ
yet olduğumuz maddeler yerine, karşı çıktığımız 
maddeler bir yana ama, büyük ağırlığı ile haki
katen sürat getiren bir İçtüzük oldu. 

Arkadaşlarım; sürati esas alıyoruz, Meclisin 
ağır çalışmasından şikâyetçiyiz, komisyonlar
da takılıyor diyoruz, Mecliste takılıyor diyoruz 
ve Meclisin özellikle murakabe fonksiyonunda 
bir işlemezlik var, bir ağır aksaklık var diyo
ruz ; diyoruz, diyoruz. Ama gelip, hele şu İçtü
zük bu kadar iyi niyetlerle getirilmiş, iyi mad
delerle tedvin edilmiş olmasına rağmen; acele
si yok efendim, yeni dönemde tatbike koyul
sun demek, anlaşılmaz bir netice oluyor. 

Şimdi nedir acalba mazeret olan?. Akla gele
biliyor ki, İçtüzük yeni maddeler getirdi, Baş-
kanvekilleri bu İçtüzüğün bütün maddelerine 
acaba 1 Nisana kadar hemen vukuf keşfedebi
lirler mi? 

Arkadaşlarım; zaten bu İçtüzüğün hazırlanı
şında büyük ölçüde katkıları bulunan kişiler 
ıSaym Başlkan ve Başkanvekilleri ve bunun her 
maddesini en azından Yüce Meclisin üyeleri ka

dar ve çokça bilirler; tatbikatında, uygula
masında şüphesiz herhangi bir zorluk, bir aksa
ma göstermeyecekler -kanısındayız. Oysa ki, es
ki İçtüzükle yenisi arasında zaten bâzı madde
lerde bir değişiklik var. Değişiklik bâzı madde
lerde, ama o maddeler sürat getiriyor, o mad
deler Yüce 'Meclisin çalışmasına hakikaten ye
ni imkânlar sağlıyor. Fakat ne olursa olsun 
1 EylüPde başlatalım, yani yeni dönemde baş
latalım demeyi anlamaya imkân yoktur. Ge
liniz, yararlı olduğuna kaini bulunduğumuz ve 
hakikaten süratin (de geleceğine büyük ümit 
bağladığımız bu yeni İçtüzüğü bu dönemin 
1 Nisan 1973 tarihinden itibaren başlatmaya ola
nak veren eski, yani Anayasa Komisyonunun 
burada dağıtılan, yani elimizdeki teklifte oldu
ğu gilbi çıkmasına imkân verelim. Bunun için 
her iki önergenin de ; Komisyonun katıldığı 
önergenin de reddedilmesi suretiyle Anayasa 
Komisyonundan geldiği biçimde kabulünü rey 
vermenizi diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — ıSaym Tosyalı, buyurun efen
dim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın 
Başkanım, çok değerli arkadaşlarım; 

Yüce Meclisimiz yüce milletine hizmet, da
ha iyi hizmetler yapabilmek için hakikaten çok 
özlediğimiz yepyeni bir İçtüzük getirdi. Bunun 
getirilmesine vesile olan bu devrenin iSaym Mec
lis Başkanını, Başkanlık Divanını, bunda eme-' 
ği ıgeçen bütün partili arkadaşlarımı canı gö
nülden takdir ve tebrik ederim. 

Biz, yeni gelen tüzük ile memleketimize 
daha iyi hizmet eedlbilmemiz için bu tüzüğün ba
sılması lâzım, bu tüzüğün getirdiği yeni kuru
luşların tesis edilmesi lâzım, arkadaşlarımızın 
ıbu yeni İçtüzüğe intibak etmesi lâzım ve bu
nun için de zaman lâzım. Meclisin tatil olma
sına iki ay var. Allah nasip ederse memleketi
miz yeni bir seçime getirecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; teşrii devremizin 
üç küsur yılını alıştığımız, ünsiyet ettiğimiz, 
Baş'kanlılk Divanının da, milletvekili arkadaş
larımızın da ünsiyet kespettiği eski tüzükle yap
mış olduk. İki ayı da yine eski tüzükle devam 
etmekte hiçbir .mahzur yok, bilâkis daha çok 
fayda vardır. Binaenaleyh, zaman kaybı olma
yacaktır. Komisyona da teşekkür ederim. Ko
misyonun kabul buyurduğu gibi, bu tüzüğümü-
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'ziin 1 Eylül'den itibaren kabul ıbuyuralınıasını 
rica eder, hepinize saygılar sunarım. 

[BAŞKAN — Sayın Ahmet Buldanlı, buyu
run efendim. 

AHMET BULDANLI (Muğla) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Cidden kesif bir mesaiden sonra Yüce Mec
lis kendi İçtüzüğünü tanzim etmiş bulunmak
tadır. İlk defadır ki, parlâmentoda bir meri
yet maddesinin müzakere edildiğini görüyo
rum, 

Şimdi, elimizdeki metinde gözüktüğü gibi, 
İçtüzüğün meriyetini Resmî Gazetede ilânından 
sonra alırsak, tüzüğün yeni getirdiği birtakım 
müesseseler var. Meselâ komisyonlar var. 26 
komisyon 11'e indirilecek, her komisyonda bu
lunan yüzlerce dosya hangi komisyona gide
cektir diye uzun bir müddet beklettirilecek, 
komisyon seçimi yapılacak, komisyon divanı ku
rulacak, yeniden mesele ele alınacak.. Çabuk iş 
beklerken, aksine bati bir hareket içine girmiş 
ıbuulnacağız. Sürat değil, aksine bir gerileme 
olacak. • 

'Saniyen; yeni Tüzüğün .getirdiği birçok ye
nilikler var. Yeniliklere yalnız Divanın değil, 
ibizim de ünsiyet peyda etmemiz, onların içine 
ıgirmemiz lâzımgelir. Bu bakımdan, bu bizim 
yaptığımız Tüzüğün gelecek döneme tatbiki 
lâzımdır. Zira, anlattığım prosedür içerisinde, 
komisyonların yeni baştan ele alınması, dosya
lara tevzii; ondan sonra da meselelerin işlene
rek müzakere edilmesi 1 - 1, 5 - 2 aylık bir 
Kaman alır. 

Haddizatında, yarın toprak komisyonu Yü
ce Meclise ıgeldiği vakit, 2 - 3 ayda bu Meclisten 
çıkacağına inanmıyorum. (C. H. P. sıraların
dan «Toprak komisyonu değil, Toprak Refor
mu» sesleri) Toprak Reformu, af edersiniz. Top
rak Reformu bu Meclise geldiği vakit, bunun 
(burada 1,5 - 2 ayda çıkması çok zordur. Arka
sından diğer reform kanunları gelecek. Yani şu 
(bizim devremiz seçime kadar geçen zamanımız, 
bir nevi intikal devri oluyor. Bu devir içerisin
de ; bütün diğer meseleleri değil, ancak bizden 
çıkarılması istenen birkaç reform kanununu çı
karacağız ve ondan sonra belki seçime gidece
ğiz efendim, 

O bakımdan, yapılan teklif, yani Eylül veya 
Kasım'a kalması doğrudur. O hususun kabulünü 
,arz ederim efendim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde başka söz 
isteyen sayın milletvekili? Yok. Madde üze
rinde verilmiş bulunan değişiklik önergelerini 
takdim ediyorum. 

ISayın Kulbilay İmer önergesini geri almış 
olduğu cihetle şu anda iki önerge vardır, on
ları işleme koyacağım. 

Sayın Başkanlığa 
'Tasarının 161 nci maddesinin, (yürürlük 

maddesinin) aşağıdaki biçimde değiştirilmesini 
saygıyle öneririm. 

Ankara 
Şinasi Özdenoğlu 

«Bu İçtüzük, 1 Mayıs 1973 tarihinden iti-
baren yürürlüğe girer.» 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, ay
kırılık derecesine göre okunması ve en aykırı 
olanın evvelâ oylanması lâzımdır. 

BAŞKAN — Evet tabiî, öyle yapacağız. 
Önergeleri okutuyorum1: 

Yüksek Baş kani ı ğa 
İçtüzüğün 161 nci maddesinin aşağıdaki şe

kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 
A. P. Grup C. II. P. Grup 
Başkan vekili Başkanvekiii 

Uşak ıSivas 
Orhan Dengiz Ahmet Durakoğlu 

«Madde 161. — Bu İçtüzük, 1 Eylül 1973 
tarihinde yürürlüğe girer.» 

BAŞKAN — Evet; aykırılık itibariyle bu 
daha aykırı olduğu cihetle evvelâ bunu işleme 
koyuyorum. 

Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV

DET AKÇALI (Adana) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon katıldığını 

beyan ediyor. 
Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir. 

ISayın Özdenoğlu, bu şekilde zatıâliniziıı 
önergesini işleme koymam mümkün olamıyor. 

Komisyon önergeyi tekabbül etti. Önergeye 
filhal katılıyor musunuz Sayın Komisyon? 
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ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Filhal katılıyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — O halde, 161 nci maddeyi de
ğişik şekliyle takdim ediyorum: 

(Madde 161. — Bu İçtüzük, 1 Eylül 1973 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 161 nci maddeyi okunan bu de
ğişik şekliyle Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

162 nci maddeyi okutuyorum : 
Yürütme : 
Madde 162. — Bu İçtüzük, Millet Meclisi 

tarafından yürütülür. 
BAŞKAN — 162 nci madde üzerinde Sayın 

Özgüner, buyurunuz. 
Açık oylama işlemi sona ermiştir. Bütün ku

paları kaldırınız. 
TURHAN ÖZGÜNER (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım: 
«Bu İçtüzük Millet Meclisi tarafından yürü

tülür» biçiminde olan bu maddeyi, «Bu İçtü
zük, Millet Meclisi Başkanlığı tarafından yü
rütülür» şeklinde bir önerge veriyorum. 

Gerçekte «Bu İçtüzüğü Millet Meclisine ni-
yabeten Başkanlık esasen yürütecektir», deni
lebilir. Ama, buna açıklık getirmek ve hakikaten 
yürütücü organın Başkanlık Divanı olduğunu, 
maddede açıkça belirtmek yararlı olur, kanı
sındayım. 

Bu nedenle, «Bu İçtüzük Millet Meclisi tara
fından yürütülür» şeklinde değil, «Bu İçtüzük 
Millet Meclisi Başkanlığı tarafından yürütülür» 
biçiminde verdiğim önergeye ilgi gösterilmesini 
diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Başka Söz isteyen yok. Bu se
beple verilmiş bulunan değişiklik önergesini 
takdim ediyorum: 

Sayın Başkanlığa 
İçtüzüğün 162 nci maddesinin aşağıdaki bi

çimde değişmesini öneriyorum. 
ıSözlü olarak da açıklayacağım. 
Saygılar sunarım. 

İçel 
Turhan Özgüner 

«Madde 162. — Bu İçtüzük; Millet Meclisi 
Başkanlığı tarafından yürütülür.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor 
mu! 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — Sayın Başkan, katıl
mıyoruz. Eski İçtüzüğümüzün 236 ncı maddesi 
aynı hükmü ifade ediyordu: «Bu nizamname 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafımdan icra 
olunur.» tâlbiri vardı. Aynı zamanda, Anayasa
mızın 85 nci maddesinde de, aynı şekilde Mec
lislerin yürütmesinin esası kabul edilmiş oldu
ğu için, katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. 

Değişiklik önergesini Yüce Meclisin oyuna 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmemiştir. 

162 nci maddeyi teklif metninde yazılı şek
liyle oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... 162 nci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; şimdi İçtüzük tek
lifinin bütün madelerini görüşmüş ve kararlaş
tırmış bulunmaktayız. Ancak, hu maddelerin 
tanzimi sırasında bâzı tabı hataları veya ufak 
tefek deyim hataları, noktalama işaretlerinde 
mevcut nokasnlıklar ve birtakım iltibaslara 
meydan bıraikan deyimler bahis konusu olduğu 
cihetle bunların düzeltilmesini, halen yürürlük
te bulunan Meclis İçtüzüğümüzün 109 ncu 
maddesine göre Komisyon taleibetmeiktedir; bu 
talebini takdim edeceğim. Onu takiben Yüce 
Meclisin oyuna sunacağım. Müsaade ederseniz; 
bu tamamen tertip, baskı, deyim ve noktalama 
işaretlerinde hatalar olduğu için, tümünü bir
likte oyunuza sunacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşülmekte olan İçtüzük teklifinin tümü

nün kesin olarak oylanmasından önce İçtüzüğün 
109 ncu maddesi gereğince ibare, üslûp, tertip 
ve tensik yönünden noksan veya iltibasa mahal 
verilmemesini teminen aşağıdaki düzeltmelerin 
yapılmasını saygıyle arz ederim. 

Anayasa Komisyonu Başkanı 
Cevdet Akçalı 

(Adana Milletvekili) 

1. Teklifin 2, 6, 7, 9, 19, 38, 53, 61, 71, 82, 
83, 84, 8 \ 91, 92. 94, 100, 101; 102, 107, 110, 
113, 114, 123 ve 129 ncu maddelerinde yazılı 
madde ve fıkra numaraları dışındaki bütün ra* 
kamların yazı ile yazılması, 

— 053 
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2. 1 nci maddenin sondan ikinci fıkrasında
ki «günde» kelimesinin «gününde» olarak dü-
zelttilmesi, 

3. 5 nci maddenin ikinci fıkrasındaki «için» 
kelimesinden sonra virgülün kaldırılması son
daki «gerekir» kelimesinin «suretiyle olur.» de
yimiyle değiştirilmesi, 

4. 6 nci maddenin birinci fıkrasındaki «ara 
verme» ve ikinci fıkrasındaki «alması» kelime
sinden sonra virgül konulması, 

5. 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki 
«Türkiye Büyük Millet Meclisini» deyiminden 
sonra «;» konulması ve takibeden Millet Mec
lisini deyiminden sonra «;» ün çıkarılması, 

İkinci fıkrasının ilk cümlesinde «taşıyan» ke
limesinden sonra «gerekçeli» kelimesinin konul
ması, son cümlesindeki «önerge de ve» deyiminin 
çıkarılması, 

6. 11 nci maddenin ikinci fıkrasındaki 
«oran» kelimesinin «oranı» ve dördüncü fıkra
sındaki «gösterir» kelimesinin «gösteren» ola
rak değiştirilmesini, 

7. 16 nci maddenin son fıkrasının son cüm
lesindeki «başkentte» deyiminin «Ankara'da» 
olarak düzeltilmesi, 

8. 21 nci maddenin ilk fıkrasındaki «ko
misyonda da» deyiminin «komisyonlarda da» 
deyimiyle değiştirilmesi, 

9. 24 ncü maddenin ikinci fıkrasındaki «her 
bir» deyiminden «bir» kelimesinin çıkarılması, 

10. 25 nci maddenin matlabındaki «Başkan 
ve Başkanvekilleri» kelimelerinin büyük harfle 
yazılmaması ve «Kâtibin» kelimesinin «Kâtibi
nin» olarak düzeltilmesi, 

11. 32 nci maddenin birinci fıkrasındaki 
«Bakanlar Kurulu Üyelerine» deyiminden son
ra gelen «,» ün «ve» olarak değiştirilmesini, 

12. (40 nci maddenin birinci fıkrasının birin
ci cümlesindeki «Kanun tasarı ve teklifinin» de-
yimindeki «ve» nin «veya» olarak değiştiril
mesi, 

Son cümlesindeki «Başbakanlığa » kelimesin
den sonra «veya ilgili Bakanlığa» deyiminin 
ilâvesi, 

13. 45 nci maddesindeki «sonraki» kelimesi
nin «sonra», «zarfında» kelimesinin «içinde» 
ve «bildirmezse» kelimesinin «bildirmemiş olur
sa1» deyimleriyle değiştirilmesini, 

14. 47 nci maddedeki «BaşkanJığı» kelimesi
nin «Başkanı» olarak değiştirilmesi, 

15. 49 ncu maddenin matlabındaki «evrakı» 
kelimesinin «dosyaları»kelimesiyle değiştirilme
si, 

16. 50 nci maddenin 5 nci numara altındaki 
«görüşme» ve «araştırması» kelimelerinin bü
yük harfle yazılması, 

Sondan dördüncü fıkranın birinci cümlesin
deki «değiştirilebilir» kelimesinin «Genel Ku
rula teklif olunabilir.» deyimiyle değiştirilmesi; 

Aynı maddenin son fıkrasının başındaki «Ge
nel Kurulun teklifi üzerine» deyimi yerine «Da
nışma Kurulunun görüşü alınıp,» deyiminin ko
nulması, 

17. 51 nci ımaddeki «görüşme günü» deyimi
nin «görüşme günleri» şeklinde değiştirilmesi, 

18. 52 nci maddenin son fıkrasının «gelen 
kâğıtlar, tatile rastlamadığı takdirde Cumartesi 
ve Pazar hariç her gün yayınlanır, ilân tahta
sına asılır ve ilk birleşim tutanağına eklenir» 
şeklinde düzeltilmesi, 

19. 54 ncü maddenin birinci fıkrasındaki 
«zapta» kelimesinin «tutanağa» şeklinde düzel
tilmesi, 

20. 56 nci maddedeki «gerekli durum varsa» 
deyiminin «gerekirse» deyimi ile değiştirilme
si, 

Aynı fıkranın son cümlesindeki «oturum» 
kelimesinin «oturumun» kelimesiyle değiştiril
mesi, 

Aynı maddenin son fıkrasındaki «zorunlu 
hallerde» deyiminden sonra «,» konulması, 

21. 53 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki 
«okumak» kelimesinin «okunmak» kelimesiyle 
değiştirilmesi, 

22. 64 ncü maddedeki «veyahut» kelimesi
nin «veya» olarak değiştirilmesi, 

23. 69 ncu maddenin birinci cümlesindeki 
«bunun için» deyimi yerine «bu nedenle!» deyi
minin konulması, 

Aynı fıkranın son cümlesindeki «için» keli
mesinin çıkarılması, 

24. 70 nci maddenin ikinci fıkrasında «Baş
kan» kelimesinden sonra «,» konulması ve «ay
nı oturum içinde» deyiminden sonra «olmak üze
re» deyiminin ilâvesi, 

25. 73 ncü maddenin birinci fıkrasının bi
rinci cümlesindeki «yeter olmadığına dair» de
yiminin yerine «devanı etmesine dair» deyiminiiL 
konulması, 

— »654 — 
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26. 75 nci maddenin üçüncü fıkrasının «Ko
misyonlar, şartlarına uymayan kanun teklifleri
ni, sahiplerine tamamlatmaya yetkilidirler» şek
linde değiştirilmesi, 

127. 78 nci maddenin son fıkrasındaki «so
nunda kelimesinin «hasında» kelimesiyle değiş
tirilmesi, 

28. 82 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki 
«yirmi dakika ile» deyiminin «yirmişer dakika 
ile ve» deyimiyle değiştirilmesine, 

29. 83 ncü maddenin matlâbmm «Komis
yon metninin önce oylanması» şeklinde değiş
tirilmesine, 

30. 87 nci maddenin «tasarı veya teklifin 
tümünün kesin olarak oylanmasından önce mil-
letvekileri, ne yolda oy kullanacaklarını kürsü
den belirtmek isterlerse, Başkan lehte ve aleyh
te ibirer kişiye söz verir. Bu konuşma kısa, açık 
ve gerekçeli yapılır.» şeklinde ifadesinin düzel
tilmesini, 

31. 89 ncu maddenin 'birinci fıkrasındaki 
«Hükümet» kelimesinden sonra «,» konulma
sı, 

32. 91 nci maddenin ikinci fıkrasındaki 
«'bitip teklifin tümünün kabul edilmesinden haş
layarak» deyiminin çıkarılarak yerine «hitimin-
den» deyiminin konulmasını, 

33. 92 nci maddenin son fıkrasının 91 nci 
maddenin hirinci fıkrası ile aynı olması seıbe-
hiyle metinden çıkarılmasını, 

'34. 94 ncü maddenin birinci fıkrasında 
«soru» kelimesinden sonra «,» konulmasını ve 
«sürmeksizin» kelimesinin «sürülmeksizin» ke
limesiyle değiştirilmesini, 

Aynı maddenin son fıkrasiyle sondan hir 
evvelki fıkrasının yerlerinin değiştirilmesi, 

35. 97 nci maddenin son fıkrasındaki «öz
rü kelimesinin «özürü» şeklinde düzeltilmesini, 

36. 104 ncü maddenin birinci fıkrasındaki 
«özel gündem tespit edilir.» deyimi yerine «Ge-
nel Kurula hir özel gündem teklif olunur.» de
yimi ile değiştirilmesini, 

37. 105 nci maddenin ikinci fıkrasındaki 
«özel ^gündem, düzenlenir.» deyimi yerine «Ge
nel Kurula hir özel ^gündem teklif olunur.» deyi
minin konulmasını, 

Gene aynı maddenin üçüncü fıkrasının ikin
ci cümlesindeki «tespit eder» deyimi yerine «Ge
nel Kurula teklif eder » deyiminin konulması, 

38. 110 ncu maddenin ikinci fıkrasındaki 
«yazılı» deyiminden sonra «olarak» kelimesinin 
ilâvesini, 

39. 115 nci maddenin sondan üçüncü fıkra
sının ilk cümlesindeki «özel 'görevliler tarafın
dan deyiminden sonra «sıralar arasında», deyi
minin ilâvesini, 

40. 119 ncu maddenin üçüncü fıkrasındaki 
«kabullenilmez» kelimesinin yerine «kabul edil
mez» kelimesinin konulmasını, 

Aynı maddenin dördüncü fıkrasındaki «on-
beş milletvekilinin» deyiminin «on'beş milletve
kilinden herhangi birinin» deyimiyle değiştiril
mesini, 

41. 122 nci maddenin son fıkrasındaki «işa
retle oylamada» deyiminin fıkradan çıkarılma
sını, 

42. 125 nci maddenin son fıkrasındaki «zil 
çalmak» deyiminin «zil çalınmak» şeklinde de
ğiştirilmesini, 

43. 1137 nci maddenin 3. ile haşlayan fık
rasında «Cumhuriyet ıSenatosu Başkanına, «de
yiminden sonra «Meclis Başkanına» deyiminin 
ilâvesini, 

44. 139 ncu maddenin hirinci fıkrasındaki 
«Başkanının» kelimesinin «Başkanın» şeklinde 
düzeltilmesini, 

45. 78 nci madde metninde ve 148 nci mad
denin matlahmda yazılı «T. B. M. M.» inisiya-
linin «Türkiye- Büyük Millet Meclisi» olarak 
düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI CEV
DET AKÇALI (Adana) — ıSaym Başkan, ek 
bir önergemiz daha var efendim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, sa
yın komisyon tarafından ek bir önerge veril
miştir, bunu da ilâve ettiriyorum. 

iSaym Başkanlığa 
İçtüzüğün 109 ncu maddesi gereğince aşa

ğıdaki ilâvenin düzeltilmesini arz ve teklif ede
rim. 

GeVdet Akçalı 
Anayasa Komisyonu Başkanı 

1. 17 nci maddenin son fıkrasındaki, «Söz 
sırası» deyiminin, «iSöz sırasını» şeklinde değiş
tirilmesi ; 

2. 19 ncu maddenin ikinci fıkrasındaki, 
«Veya» kelimesinin «ve» ile değiştirilmesi; 
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3. 67 nei maddenin 2 nei fıkrasındaki «sa
dece» kelimesinin, «konuya» olarak değiştiril
mesini ; 

4. 88 nei maddenin son fıkrasında, «De
ğişiklik önergesini derhal komisyona haber ve
rir» deyiminin, «Değişiklik önergesinden der
hal komisyonu haberdar eder» şeklinde değişti
rilmesini ; 

5. 123 ncü maddenin 1 nei fıkrasındaki «Ol
duğu» kelimesinin, «bulunduğu» şeklinde de
ğiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, şimdi 
komisyon tarafından taleb edilmiş olan ve halen 
yürürlükte bulunan İçtüzüğümüzün 109 ncu 
maddesi işleme konulması istenen tertip, ten
sip, ibare, tab, imlâ noktalama işareti gibi ha
taların düzeltilmesine matuf bu önerge üzerin
de söz isteyen var mı?... Yok. 

Önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. Buna göre yeni İçtüzük teklifi bu dü
zeltmelerle birlikte yürürlüğe girecektir. 

Şimdi, çok uzun bir zamandan beri müza
keresi intacolunan ve yeni Anayasanın yürürlü
ğe girdiği 1961 yılından bugüne kadar lâfı edi
len, değiştirilmesi arzu edilen İçtüzüğün yeni 
şekliyle Meclisimizce kabulü cihetine gidiyoruz. 
Bu bir teklif mahiyetinde Mecliste müzakereye 
tabi olmuştur. Teklif olsun, tasarı olsun sonun
da oyunu izhar yönünden iki arkadaşıma söz 
vereceğim. Sayın Şinasi Özdenoğlu ile Sayın 
Bozatlı lehte söz istemişler, yalnız Sayın Öz
denoğlu daha evvel söz istemiş olduğu cihetle 
yalnızca Sayın Özdenoğlu'na söz vereceğim. 
Buyurunuz. 

Sayın Özdenoğlu, biliyorsunuz bu, fevkalâ
de veciz ve kısa oluyor, oyunuzun rengini iz
har yönünden... Aslında bu açık oylamaya tabi 
değil, işarî oylamaya tabidir. Lehte konuşmak 
üzere... 

SİNASİ ÖZDENOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 

Anayasamızın 85 nei maddesi, «Meclisler 
çalışmalarını kendi yaptıkları İçtüzük hüküm
leri ile yürütürler» emrini getirmiştir. 85 nei 
madde esprisine göre Anayasanın halk oyu ile 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra kurulacak ilk 
Milet Meclisinin kendi İçtüzüğünü yapması ge
rekirdi. Aradan tam 12 yıl geçtikten sonra ken
di İçtüzüğünü yapma şerefi Yüce Meclinize 

aidolmaktadır. Hemen 'belirtelim ki ; yeni İç
tüzük demokratik düzenin dinamizmini ispat 
gibi hayatî bir zorunluktan doğmuştur. Hedef 
bir kelime ile en verimli çalışmayı sağlamak
tır, hedef Parlamenter çalışma sistemi üzerine 
düşürülen ıgölgelcrin ve şüphelerin en kısa ve 
eri meşru yoldan silinmesi, millet iradesinin tek 
temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
bir kanadının Yüce Meclisinizin kamu vicdanm-
daki gerçek yerine oturtulmasıdır. 

Yeni İçtüzüğümüzün başlıca karakteristiği
ni şöylece ve kısaca özetleyebiliriz sayın mil
letvekilleri. 

1. Bu İçtüzük devamı sağlayacak hüküm
ler getirmektedir. 

2. Engelleme gibi meşru bir hakkın gerçek
ten suiistimali sayılabilecek yolları önlemekte
dir. 

3. Müzakere usullerine basitlik getirerek 
süreleri kısaltarak işleri mümkün olduğu kadar 
çabuklaştırmasını sağlamaktır. 

Sayın arkadaşlarım, bu İçtüzükle yapılmak 
istenilen her şey yapılabilmiş midir? Bu İçtü
zük hayal ettiğimiz eser midir? Hiç şüphe yok 
ki bir bütün olarak, bir sistem olarak yeni İç
tüzük başarılı bir adımdır. Yeni İçtüzük siste
matiği yönünden göz atmak fırsatını bulabildi
ğimiz bâzı yabancı Parlâmentoların İçtüzükle
rinden de daha derli toplu, daha ahenkli bir 
İçtüzüktür. Ancak gönül isterdi ki bu görüş
melerde grup lolarak, gruplar olarak ve kişisel 
görüşlerimizle eleştirdiğimiz bâzı maddeler mil
letvekilinin kişiliğini ve söz hakkını teminat al
tına alan nitelikte çıkmış olsun. Maalesef ar
kadaşlarım bu mümkün olamamıştır. 

İşte bir 73 ncü madde ki, ters işlemeye mah
filin bir sistem getirmekte, milletvekilinin ısöz 
hakkını kısıtlayayım derken her grup sözcü
sünden sonra milletvekili lebine doğacak söz 
halikı ile, ki her grup sözcüsünden sonra yüksek 
malûmlarınız olduğu üzere otomatikman iki 
milletvekiline söz hakkı tanıyordu. .Âdeta bir 
hakkın 'kötüye kullanılması gibi bir sonuca bi
zi götürecek ve işlerin kısaltılmasını isteyen Yü
ce Meclis iradesine ters olarak işler aksine uza
yacaktır. Oysa ki biz bu madde görüşülürken 
hatırlardadır; grup sözcülerinden sonra belli 
adette milletvekiline kesinlikle söz hakkı tanın
ması gibi bir hükmün açıkça İçtüzüğe konulma-
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sini önermiştik. Fakat maalesef ıbu önerimiz 
reddedilmişti. 

ıSaym milletvekilleri, işte 'bir 100 ve 102 nci 
maddeler ki genel görüşme ve Meclis araştır
ması gibi iki güçlü silâhı miletvekilinin elin
den almaktadır. Evet, ne yazık ki milletin tem
silcisi olan sizler tek başına denetim hakkınızı 
kullanamayacak, genel görüşme ve Meclis araş
tırması isteminde 'bulunamayacaksınız. Ve işte 
bir 58 nci madde ki, yoklama gibi oturumların 
meşruluğunu tescil eden en tabiî işlemde Baş
kanlık .Divanını 'devamlı surette şüphe altında 
tutabilecek gerçekten sakıncalı bir sistem ge
tirmektedir ve aynı madde ile devamı sağlamak 
yerine çoğunluk var olup olmadığım istemek 
gibi 'bir hakkı kullanmayı imkânsız hale getir
mektedir. Eskiden 5 sayın üyenin isteği ile ya
pılan yoklama şimdi 10 üyenin talebi ile müm
kün olacaktır. 

Devamsızlığın müeyyidesini getiren 129 ncu 
maddenin devamı sağlacak nitelikte bulunmadı
ğını da üzüntü ile belirtmek isterim huzurunuz
da. Sayın arkadaşlarım bunlar yeni İçtüzüğü
müzün zaaflarıdır. Örneğin Ibir 135 nci madde 
çoğunluk 'grubunun duygusal kararları ile azın
lık grupları üzerinde tahakküm yaratmak gibi 
bir sonuç sağlayacaktır. ©ilerim ki uygulama
lar Ibu .görüşümüzü doğrulamasın. 

Arkadaşlarım, karşı çıktığımız, sakıncalı 
'gördüğümüz bâzı hükümler yanında ki bu sa
kıncalı gördüğümüz hükümler üzerinde, mad
deler üzerinde görüşlerimi önergeler vermek 
suretiyle 'bu işin meşru yoldan mücâdelesini ya
parak olumlu 'bir istikamete yöneltmek istemiş
tik. 

Bu hükümler yanında genel hatları ile kısa 
sürede fazla iş ve verimli çalışma hedefine yö
nelmiş ve her 'şeyden önce geçirdiğimiz tecrü
belerden de ders alınarak yaratılan bu eseri 
şahsan reform niteliğinde, bir Parlâmento re
formu niteliğinde gördüğümüzü ve bu yüzden 
olumlu biçimde değerlendirdiğimizi belirtmeyi 
de bir vicdan 'borcu 'sayıyorum. 

ISaym milletvekilleri, her reform bir feda
kârlıktır. Reformları kendisinden başlatabilen 
parlâmentolardır ki öteki reformlara inanç ve 
cesaretle yönelebilirler ve halktan fedakârlık is
teyebilirler. Millete büyük fedakârlıklar paha
sına mal olan Yüce Meclisin sorumluluğuna ya

raşır bir verimlilikte çözüm bekleyen nice prob
lemi en kısa zamanda ve toplum yararına çö
zümlemesini .gönülden dilemekteyiz. Evet; hal
ka dönük, Türk Milletinin özlemlerini gerçekleş
tirmesi ıgereken Yüce Meclisin ıbu İçtüzükle yep
yeni ve verimli bir hizmet yarışının geleneğini 
başlatmasını yine gönülden dilemekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım, Parlâmento reformu ni
teliğinde gördüğümüz ve İçtüzüğün bu safhaya 
gelmesinde emeği 'geçenlere, ibaşta Sayın Komis
yon Başkanı ve üyesi arkadaşlarıma ve hizmeti 
geçmiş tüm milletvekili arkadaşlarıma huzuru
nuzda teşekkür 'benim için zevkli bir görev ol
maktadır. İçtüzüğümüzün Türk Parlâmentosu
nun temel eserlerinden »biri olarak verimli ve 
aydınlık bir hizmet u'fkunda Türk ulusuna ba
şarılar getirmesini, büyük hamlelerin bayrağı 
olmasını gönülden diler, arz ettiğim nedenlerle 
şahsan bu İçtüzüğe olumlu oy kullanacağımı 
arz eder, Yüce Meclise derin saygılar sunarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Aleyhte söz isteyeni.. Yok. 
İçtüzük teklifini tümü itibariyle Yüce Meclisin 
oyuna sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Mevcutun ittifakı ile kabul edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, şu anda Millet 
Meclisi İçtüzüğünün Meclisimizce kabulü dola-
yısiyle büyük 'bir mutluluk ve kıvanç duymak
tayım. Meclis çalışmasını düzenleyen ve her 
milletvekili için hak <ve yetkilerini tanzim eden 
>bu eserin ortaya çıkması (hakikaten fevkalâde 
(bir başarının tezahürüdür, sonucudur. Elbette 
metinlere asıl ruhu verecek olan onu tatbik 
eden ve ona uyması gereken şâhısların hüsnüni
yetidir. Aslında 1961 Anayasasının yürürlüğe 
girdiği günden 'bugüne kadar 'geçen 12 yıllık 
süre zarfında işte bu hüsnüniyettir ki eski bir 
İçtüzükle meseleleri (bugüne kadar eriştirebil-
miş ve Meclis çalışmalarını bu hüsnüniyet içe
risinde, vücut Ibulan (ortam içerisinde yürütmek 
olanağını bulmuştur. Bu sebeple her şeyin ba
şında adalet ve hüsnüniyette millet mümessille
ri olarak yeni İçtüzüğün büyük milletimize ya
rarlı hizmetler ifasında çok önemli bir araç 
olacağını umuyorum ve hu eserin vücuda gel
mesinde emeklerini vermiş 'bulunan bütün ar
kadaşlarıma, şimdi de lütfedip kabul oyu ver
miş bulunan bütün arkadaşlarıma teşekkür edi
yor, millet ve memleket için hayırlı hizmetler 
getirmesini diliyorum.' (Alkışlar.) 
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IV - BAŞKANLIK DİVANININ OENEL 

4. — Grup Başkanv ehillerinin, Genel Kurul 
çalışmalarının Pazartesi, Çarşamba ve Cuma gün
leri saat 15,00 ilâ 19,00 arasında yapılmasına dair 
önergesi. 

BAŞKAN — Şimdi muhterem milletvekille
ri, Başkanlığa bir önerge gönderilmiş bulun
maktadır. 

Bu önerge, daha önce Genel Kurulca her 
gün saat 15,00 - 19,30 arasında yapılmakta olan 
çalışmaların normale dönüşmesi ve içtüzükte 
yazılı şekliyle Pazartesi, Çarşamiba ve Cuma 
günleri 15,00 - 19,00 arasında yürümesini öngör
mektedir. Bu önergeyi takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Daha önce Yüksek Genel Kurulca alınmış 

bulunan her gün saat 15,00 ilâ 19,30 arası ça
lışma kararının kaldırılarak normal çalışma gün 
ve saatlerinde toplantı yapılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Adalet Partisi 
Grup Başkanvekili C. H. P. Grup Başkanvekili 

Orhan Dengiz Hüdai Oral 
Cumhuriyet Güven Partisi 

D. P. Grup Başkanvekili Grup Başkanvekili 
Vedat Önsal Vefa Tanır 

BAŞKAN — Grupları bulunan bütün parti
lerin yetkili imzalarını ihtiva etmektedir; daha 
önceki önenge de bu şekilde, düzenlenmiş ve bu 
şekliyle oya sunulmuş olduğu için, oya sunul
masında bir sakınca görmedim. Bu sebeple bu 
önergeyi Yüce Meclisin oyuna sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kaibul edilmiş
tir. Bundan böyle İçtüzükte yazılı olduğu şek
liyle Meclisimiz Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 
günleri saat 15,00te toplanacaktır, toplantının 
19,00'a kadar devam edeceği işrab edildiği için 
19,00'a kadar devam edecektir. 

iSaym milletvekilleri; açık oylamaların so
nuçlarını arz ediyorum. 

261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe alı
nan kararın onaylanması hakkında kanun tasa
rısının yapılan açık oylamasına (118) milletve
kili katılmıştır; (117) kaObul, 1 çekinser oy çık
mıştır. Tasarı gelecek birleşim tekrar Yüce Mec
lisin oyuna suunlacaktır. 

261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe alı
nan kararın onaylanması hakkında kanun tasa-

KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

rısının yapılan açık oylamasına (119) milletve
kili katılmıştır; (117) kabul, (2) çekinser oy 
çıkmıştır. Tasarı gerekli oy çoğunluğunu sağla
yamadığı cihetle gelecek birleşim tekrar açık 
oya sunulacaktır. 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının ay
rıcalık ve muafiyetleri hakkında Anlaşmaya 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin katılması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
yapılan açık oylamasına (117) milletvekili ka
tılmıştır; (116) kaibul, (1) çekinser oy çıkmış
tır. Tasarı (gerekli oy çoğunluğunu sağlayama
dığı cihetle gelecek birleşim tekrar Yüce Mec
liste açık oya sunulacaktır. 

Türkiye - Danimarka 'Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısının yapılan açık oylaması
na (117) miletvekili katılmıştır; (116) kabul, 
(1) çekinser oy çıkmıştır. Tasarı gelecek birle
şim tekrar açık oya sunulacaktır. 

Milletlerarası nakliyatta kullanılan paletle
rin gümrük rejimine dair Avrupa Sözleşmesine 
katılmamızın uygun bulunduğu hakkında kanun 
tasarısının yapılan açık oylamasına (112) mil
letvekili katılmıştır; (111) kaibul, (1) çekinser 
oy çıkmıştır. Tasarı igerekli oy çoğunluğunu 
sağlayamadığı cihetle 'gelecek birleşim tekrar 
açık oya sunulacaktır. 

Türkiye ile Polonya arasında ticarî belge
lerin tasdikinden harç alınmamasına mütedair 
Andlaşmanm onaylanmasına dair kanun tasa
rısının yapılan açık oylamasına (108) milletveki
li katılmıştır; (107) kabul, (1) çekinser oy çık
mıştır. Tasarı (gelecek birleşim tekrar açık oya 
sunulacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Kıral-
lığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısının yapılan açık oylaması
na (107) milletvekili katılmış; (104) kabul, (1) 
ret, (2) çekinser oy çıkmıştır. Gerekli oy ço
ğunluğu sağlanamadığı cihetle tasarı 'gelecek 
birleşim tekrar açık oya sunulacaktır. 

XXXVII ısayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi 
En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi
nin yürürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar 
Kurulu kararının onaylanması hakkında kanun 
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tasarısının yapılan açık oylamasına (96) millet
vekili katılmıştır; (93) ka'bul, (1) ret, (2) çe
kinser oy çıkmıştır. x Gerekli oy çoğunluğu sağ
lanamadığı cihetle tasarı gelecek birleşim tek
rar açık oya sunulacaktır. 

3 'Kasım 1970 tarihinde Viyana'da imzalanan 
«Gelir ve Servet vergilerinde çifte vergilendir
menin önlenmesine ve diğer bâzı hususların dü
zenlenmesine ilişkin anlaşma» mn onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısının 
yapılan açık oylamasına (89) milletvekili ka
tılmıştır; (86) kabul, (1) ret, (2) çekinser oy 
çıkmıştır. Tasarı gelecek birleşim tekrar açık 
oya sunulacaktır. 

Türkiye Cumihuriyeti Hükümeti ile Avus
turya Federal .Hükümeti arasında Hava Ulaştır
masına dair 31 Ekim 1967 tarihli Anlaşmanın 
oylanmasının uygun (bulunduğu hakkında ka
nun tasarısının yapılan açık oylamasına (90) 
milletvekili katılmıştır; (87) kabul, (1) ret, 
(2) çekinser oy çıkmıştır. Gerekli oy çoğunlu
ğu sağlanamadığı cihetle tasarı gelecek birle
şim tekrar Yüce Meclisin açık oyuna sunulacak
tır. 

Meslekî malzemenin geçici ithaline ilişkin 
Gümrük (Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısının yapılan 
açık oylamasına (89) milletvekili katılmıştır; 
(86) kabul, (1) ret, (2) çekinser oy çıkmıştır. 
Gerekli oy çoğunluğu sağlanamadığı cihetle ta
sarı gelecek (birleşim tekrar açık oya sunulacak
tır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Roman
ya /Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanmış bulunan Konsolosluk (Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun 'bulunduğuna dair ka
nun tasarısının yapılan açık oylamasına (91) 
milletvekili katılmıştır; (88) kaibul, (1) ret, (2) 
çekinser oy çıkmıştır. Gerekli oy çoğunluğu sağ
lanamadığı cihetle tasarı gelecek birleşim tek
rar açık oya sunulacaktır. 

(Sergi, fuar, toplantı veya benzeri yerlerde 
sergilenecek veya kullanılacak eşyanın it'halin-
deki kolaylıklarla ilgili Gümrük Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun 'bulunduğuna dair ka
nun tasarısının yapılan açık oylamasına (92) 
milletvekili katılmıştır; (89) kabul, (1) ret, (2) 
çekinser oy çıkmıştır. Gerekli oy çoğunluğu sağ

lanamadığı cihetle tasarı gelecek «birleşim tekrar 
açık oya sunulacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Kı-
rallığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırması An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısının yapılan açık oyla
masına (92)) milletvekili katılmıştır; (90) ka
bul, (2) çekinser «oy çıkmıştır. Tasarı gelecek 
birleşim tekrar açık oya sunulacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya 
Halk Cumhuriyeti^ Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair 25 Ağustos 1967 tarihli An
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısının yapılan açık oyla
masına (91) milletvekili katılmış; (89) kabul, 
(2) çekinser oy çıkmıştır. Gerekli oy çoğunluğu 
sağlanamadığı cihetle tasarı gelecek birleşim 
tekrar açık oya sunulacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında Ha
va Ulaştırmasına dair 29 Ağustos 1967 tarihli 
Anlaşmanın onaylanma'sınm uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısının yapılan açık oyla
masına (86) milletvekili katılmıştır; (84) ka
bul, (2) çekinser oy çıkmıştır. Gerekli oy ço
ğunluğu sağlanamadığı cihetle tasarı gelecek 
birleşim tekrar açık 'oya sunulacaktır. 

6 Ekim 1970 tarihinde ıSofya'da imzalanan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile [Bulgaris
tan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kon
solosluk 'Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
'bulunduğuna dair kanun tasarısının yapılan 
açık oylamasına (86) milletvekili katılmıştır; 
(84) kabul, (2) 'çekinser oy çıkmıştır. Gerekli 
oy çoğunluğu sağlanamadığı cihetle tasan ge
lecek (birleşim tekrar açık oya sunulacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç 
Kiralığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğu 'hakkında kanun tasarısının yapılan açık oy
lamasına (89) milletvekili katılmış; (86) kabul, 
(3) çekinser oy çıkmıştır. Tasarı gerekli oy ço
ğunluğunu sağlayamadığı cihetle «gelecek birle
şim tekrar açık oya sunulacaktır. 

Uydular aracılığı ile Telekominikasyon ulus-
larası 'örgütüne (INTELSAT) ilişkin Anlaşma, 
İşletme Anlaşması ve Nihaî Senedinin onaylan-
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masının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısının yapılan açık oylamasına (87) sayın üye 
katılmış; (84) kabul, (3) çeklnser oyu çıkmış
tır. Tasarı gerekli oy çoğunluğunu sağlayama
dığı cihetle gelecek birleşim tekrar açık oyla
rınıza sunulacaktır. 

Muhterem milletvekilleri; süremiz dolmuş 
bulunmaktadır. Bu sebeple, biraz önce alınmış 
karar gereğince, 7 Mart 1973 Çarşamba günü 
saat 16,00'te toplanılmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kaıpamıma saati : 19,02 

>s®^< 
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261 Sayılı Kanun gereğince Hükümetçe alman (kararın lomaylaııımıaisı (haJkkmdalksî Kanun tasıarıısma 
verilen loylamn »sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Kıza Güllüoğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki G-üler 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Şeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılma? 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Kemal Erdem 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğhı 
Osman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 118 

Kabal edenler : 1İ1T 
Reddedenler : —t 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 320 

Açık üyelikler : İSI 

[Kabul 
BOLU 

Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğhı 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Behzat Eg i l i 
Abdüllâtif Etnsarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 

ESKİŞEHİR 
Mehmet Ismıet Angı 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç ı 
Erdem Ocak 

edenler] 
GİRESUN 

M. Emin Turgutalp 
GÜMÜŞANE 

Mustafa Karaman 
HAKKÂRİ 

Ahmet Zeydan 
HATAY 

Ali Yılmaz 
İSPARTA 

Ali İhsan Balım 
İÇEL 

Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Nuri Eroğan 
A. Şeref Lâç 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Burhanettiin Asutay 
Münir Daldal 
Coşkun Karagözoğlu 
Ali Naki Üner 

KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Demiz ı 

Mehmet Seydibeyoğlu 
Hac^n Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu-

KIRKLARELl 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah ÇanJkçı 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Sezai Engun ( 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NtÖDE 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 
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RlZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 

Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltaın 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

Ahmet İhsan Birincioğiı; 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Âdil Turan 
Orhan Dengiz 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 

[Çekin ser] 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

[Açık üyelikler] 

Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elazığ 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Kocaeli 
Hatay 
Malatya 
Nevşehir 

Yeıkûn 

.1 
1 
2 
I 

12 

— 662 - (D 



M. M e c M B : 72 5 . 3 . 1973 O : 1 

261 sayılı Kanun gereğince HüMimnetçe alınan kararın lomayliammosı IhalkkındaJka! Kanun tasarısına 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Ali Rıza Güllüoğlu 

ADIYAMAN 
M. Zekli Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAE 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
A. Sakıp Hiç erimez 
Şinasi özdenoğlu 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Şeraf ettin Yıldırım 
.Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Mustafa Eona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Kemal Erdem 
Mehmet Nurettin San 
dıkçıoğihı 
Osıman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim öop 
M. Şükrü Kiyfkıoğlu 

verilen oyların isonuou 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : Dlf9 

Kabul edenler : 1117 
Reddedenler : — 

Çelkinserler : 2 
Oya Katılmayanlar : 319 

Açık üyelikler : 113 

[Kabul edenler] 

(Çoğunluk yoktur.) 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 
Mustafa Tayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki Önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Behzat EğMi 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuız 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

ISPAETA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Nuri Eroğan 
A. Şeref Lâç 
Mehmet Yardımcı 

İZMlE 
Burhanettin Asutay 
Münir Daldal 
Ali Naki Üner 
KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Iftmail Hakkı Alaoa 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Mehmet Şeydik ey oğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Sezaii Ergim 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli . 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
Mevlüt Ocaikcıoğlu 
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ORDU 
Cengiz Ekinci 
Fenda Güley 

RÎZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SÎVAS 
Vahit Bozatlı 

Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Komitan 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbal'oğhı 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

1 Ahmet ihsan Birincioğl'u 
Ahmet Semer 

URFA 
1 MJe-hmıet Aksoy 

Necmettlin Gevheri 

UŞAK 
Âdil Turam 
Orhan Detıgiız 

[Çekinserler] 
İSPARTA 

Yusuf Uysal 

[Açık 
Ağn 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edime 
Elâzığ 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

üyelikler] 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Hatay 
Kocaeüii 
Malatya 
Nevşehir 

Yeıkûn 

1 
1 
2 
1 

12 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytüfk 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 

»»•<a»—•»-
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Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının ayrıcalık ve muafiyetleri hakkında anlaşmaya T. C. Hükü
metinin katılmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur,) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 117 

Kabul edenler : 116 
Reddedenler : — 

Çeürinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 321 

Açık üyelikler : 12 

ADANA 
CeVdet Akçalı 
Ali Riza Güllüoğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinç er 
Şevkd Güler 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Oğuz Ay gün 
Hüseyin Balan 
A. Sakıp Hiç erimez 
Şinasi özdenoğlu 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Kemal Erfdeım 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osıman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

[Kabul 
Halil İbrahim öop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt H u M önür 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Behzat Egiffi 
Abdüllâtif Ettısarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îsmıet Angı 
Orhan Oğuz 
M. Şemjsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ooak 

GİRESUN 
M» Emin Turgutalp 

edenler] 
GÜMÜŞANE 

Mustafa Karaman 
HAKKÂRİ 

Ahmet Zeydan 
HATAY 

Ali Yılmaz 

İSPARTA . 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Nuri Eroğan 
A. Şeref Lâç 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Burhanettin Asutay 
Münir Daldal 
Coşkun Karagözoğlu 
Ali Naikd Üner 

KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaoa 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Naküboğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çanlkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdeımtoğlu 

KONYA 
BaJhri Dağdaş 
Stezai Ergum 
B<aha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
Muammer Erten 
C. Selçuk Gümüşpala 

MUĞLA 
Ahmet Buidanlı 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakcıoğlu 
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ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 

Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 

Ahmet İhsan Birineioğlu 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmet Aks oy 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

Adil Turan 
Orhan Deaıgâız 

[Ç elcin ser] 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

[Açık üyelikler] 
Ağn 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yokun 

1 
1 
2 
1 

— 
12 

— 666 — (3) 



M. Meclisi B : 72 6 . 3 . 1973 O : 1 

Türkiye - Daakıicirka 'Sosyal Güvenlik Söz'^mesinm'onaıylaa^ 
tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza Güllüoğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Oğuz Ay gün 
Hüseyin Balan 
A. Sakıp Hiç erimez 
Şinasi özden oğlu 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Buyrukçu 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Kemal Er>dem 
M. Nurettin Sandıkçı-
cğlu 
Ostman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

üyo sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

450 
117 
116 

1 
321 
12 

[Kabul 
BURSA 

Er tuğnü Mat 
Kasım önadım 

ÇANAKKALE. 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demlrer 
Ali Naki Uhısoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emân Durul 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

edenler] 
HAKKÂRİ 

Ahmet Zeydan 
HATAY 

Ali Yılmaz 
İSPARTA 

Ali ihsan Balım 
İÇEL 

Cavit Okyayuz 
İSTANBUL 

Fcrruh Bozbeyli 
Nuri Eroğan 
A. Şeref Lâç 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Burhanettin Asutay 
Münir Daldal 
Coşkun Karagözoğlu 
Ali Naıki Uner 
KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 
Feyzullah Çanlkçı 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Jüdıemoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
Mevlût Ocakçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

— 667 — (4); 



M. Meclisi B : 72 5 . 3 . 1973 O : 1 

SAKARYA 
M. Vedat Onsal 

SÎVAS 
Vahit Bazatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koralta.n 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlıı 

TRABZON 
Mehmet Arşlantürk 
Ahmet ihsan Birinck»ğru 
Ahmet Şener 

UEFA 
Mıelhm t̂ Aksoy 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Âdil Turan 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Afomöt Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Ferzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 

[Çekinser] 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

[Açık üyelikler] 
Ağn 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
2 
1 
.L. 

— 
12 
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Milletlerarası nakliyatta kullanılan paletlerin GHimrük rejimine dair Avrupa sözleşmesine katılma
mızın uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 112 

Kabul edenler : 111 
Reddedenler : — 

Çökinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 326 

Acık üyelikler : 12 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARA HİSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Oğuz Ayıgün 
Hüseyin Balanı 
A. Sakıp Hiçfvimez 
Şinasi özdenoğlu 
Yusuf Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Şeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç . 
Kemal Er*deım 
M. Nurettin Bandık-
çıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BlTLÎS 
Kenan Mümtaz Akı şık 

BOLU 
Nihat Bayramoğhı 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kıykıoğlu 

[Kabul 
BURSA 

Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğhı 
Zeki Gülsen 
Me&uit Hullri önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Kemal Demirer 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
M. Emin Turgut alp 

GÜMÜŞANE 
Mustâfa Karaman 

edenler] 
HAKKÂRİ 

Ahmet Zeydan 
HATAY 

Ali Yılmaz 
İSPARTA 

Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Cavit Okyayui. 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
A. Şeref Lâç 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Bıırhanettiin Asutay 
Münir Dal dal 
Ali Naki Üner 
KAHRAMAN MARAŞ 

M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Osman Yelteikin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Mehmet Seydilbeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakil x>£;ıu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KIRŞEHİR 
Mustafa Kemal Güneş 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Sezai Erıgun 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan Da ut 
C. Selçuk Gümüşpala 

MUĞLA 
Ahmet Buldanh 
AH Döğerli 
izzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin' Baş er 

NlĞDE 
Mevlüt Ocakcıoğlu 
Haydar Özalp 

ORDU • 
Cengiz Ekinci 
Ferda Gül ey 

RİZE 
Salih Zeki Köscoğlu 
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SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlıı 
Tevfik Koraltaın 

TOKAT 
İsmet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Birincioğlı' 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 

UŞAK 
Adil Turan 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Ferzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 

[Çekinser] 

Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

Yusuf Uysal 

[Açık Üyelikler] 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehiı 

Yekûı 

1 
ı 
2 
1 

12 

» • • < » • • » 
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Türkiye ile Polonya arasında ticarî belgelerin tasdikinden harç alınmasına mütedair Anlaşmanın 
onaylanmasına dair kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Ali Rıza G-üllüoğlu 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Oğuz Aygün 
Hüseyin Balan 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Yusuf. Ziya Yağcı 
Aydın Yalçın 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Kemal Endem 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışıl? 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Oop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 108 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler : 

Çekinserler : 1 
Oya katılmayanlar : 330 

Açık üyeiMer : 12 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 
Erdem Ocak 

GİRESUN 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
A. Şeref Lâç 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Burhamettfin Asutay 
Münir Daldal 
Coşkun Karagözoğlu 
Ali Nakli Üner 

KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

Mehmet Atagün 
Feyzullah Çarıkçı 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
Bahıft Dağdaş 
Necmettin Eribaikan 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
Mevlüt Ocaıkçıoğlu 

ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

— 671 — (6> 



SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SÎVAS 
Vahit Bozatîı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlıı 

M. Meclisi B : 72 

Tevfik Koraltan 
TOKAT 

ismet Hilmi Balcı 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 

5 , 3 . 1973 O : 1 

Alımet ihsan BÜrincioğlu 
Ahmet Şener 

UEFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Gevheri 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 

S. Tekin Müftüo£lu 

[Çekinserler] 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

1 
1 
1 
-1 
i. 
1 
2 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
2 
1 

— 
12 
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T. 0 . Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

A D I Y A M A N 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Kemal Ataman 
Oğuz Ay gün 
Hüseyin Balan 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Aydın Yalçın 
§ er af ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 

A R T V İ N 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Osman T a n 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
Halil İbrahim Cop 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 

Üye sayısı : 4*50 
Oy veren le r : 107 

Kabul edenler : 104 
Reddedenler : 1 

Çekinse rler : 2 
Oya katılamayanlar : 331 

Açık üyelikler : 12 

[Kabul edenler) 
Zekiye Gülseaı 
Metot HulM öniir 

ÇANKIRI 
Hazım Dağl ı 
Arif Toiyal ıoğlu 

ÇORUM 
Kemal Demirer 
Ali Naki Ulusoy 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Behzat EgiM 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îsrcuet Angı 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Möhmet Kıflıç 
Erdem Ooak 

GİRESUN 
M. Emin Turgutalp 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
A. Şeref Lâç -
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Bnrhanıcttıin Asutay 
Münir Daldal 
Coşkun Karagözoğlu 
Ali Naaci Üner 

KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Musa Doğan 
Kemal Kaya 
Osman Yelte/kin 

KASTAMONU 
Orhan Deniz 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin NakîboğUu 

3 KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Afcagün 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 

K Ü T A H Y A 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 
C. Selçuk Gümüşpala 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 
İzzet Oktay 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

N E V Ş E H İ R 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 
Haydar Özalp 

— 673 — (?) 
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ORDU 
Cengiz Ekinci 
Ferda Güley 

RÎZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlı 
Tevfik Koraltae 

TOKAT 

1 

İsmet Hilmi Balcı 

Osman Hacıbaloğlu 
TRABZON 

Mehmet Arslantürk 
Ahmet ihsan B'irincioğlu 
Ahmet Şener 

URPA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 

[Reddeden] 

ANKARA 
Yusuf Ziya Yağcı 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

[Çekinserler] 

BİTLİS 
Kenan Mümtaz Akışık 

[Açık üyelikler] 

Ağn 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
2 
1 

— 
12 

| YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akm 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğîu 

— 674 — 7) 



M. Meclîsi B : 72 5 . 3 . 1973 O : 1 

37 Sayı3ı T. C. L i toâ en teriyajde tmfü®aJadıey« mazfoar nıülM *tarâfeaiiinıin yürürlüğe laaMiIimıaâsma dadr 
olan Balkanlar Kurulu Kadarının ionaytaıımaisı ıha^kında kamun tosarısına verülen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 

ADIYAMAN 
M. ZeM Adıyaman 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Kâzım. Uysal 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinası özdenoğlu 
Aydın Yalçın 
Şerafettiı* Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Osıman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Ertuğrul Mat 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 98 

Kabul edenler : 93 
Reddedenler : 1 

Çeldnserlcr : 2 
Oya katılmıyanlar ; 342 

Açık üyelikler : Vi 

[Kabul edenler] 
Kasım önadım 
Mustafa Tiayyar 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 

ÇORUM 
Kemal Demirer 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Behzat EgiM 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmjez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Nuri Eroğan 
A. Şeref Lâç 
Mehmet Yardımcı 

IZMlR 
Burhanettin Asutay 
Münir Daldal 
Ali NalM Üner 

KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

675 .— (8) 



SAKARYA 
M. Vedat önsal 

StVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltam 

M. Meclisi B : 72 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet îhsan BİTİncioğlu 
Ahmet Şener • 

TUNCELİ 
Kenan Araıl 

5 . 3 . 1973 O 

Hüseyin Yenipmar 

URFA 
Möhmıet Aksoy 

Necmettin Gevheri 

YOZGAT 

Tu^gnt Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fu&t Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 

Ferzi Fırai 
S. Tekin Miiftüoğlu 

[Reddeden] 
ANKARA 

Yusuf Ziya Yağcı 

[ÇekimerUr] 
İSPARTA 

Yusuf Uysal 
BİTLİS 

Kenan Mümtaz Akışık 

[Açık üyelikler] 

Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

1 
1 
1 
1 
1 

2 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
2 
1 

12 

- •<« 
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3 Kasım 1970 tarihinde Viyana'da imzalanan «Gelir ve Servet Vergilerinde çifte vergilendirmenin 
önlenmesine ve diğer bâzı hususların düzenlenmesiaıe ilişkin anlaşma» nın onaylanmasının uygun 

bulunduğuna dah* kanun tasarısına verilen oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADIYAMAN 
M. Zekd Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Aydın Yalçın 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Ömer Eken 

ARTVlN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Osman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal' Bağcıoğhı 
Zekiye Gülsen 
Mesut HuHri önür 

üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

450 
89 
86 

1 
2 

349 
13 

[Kabul edenler] 
ÇANKIRI 

Hazum, Dağlı 
ÇORUM 

Kemal Demire* 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 
DİYARBAKIR 

Behzat EgiM 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Caviıt Okyayuz 

İSTANBUL 
Ferrnh Bozbeyli 
Nuri Eroğan 
A. Şeref Lâç 
Mehmet. Yandımcı 

IZMlR 
Münir Daldal 
Ali Nakıi Üner 

KAHRAMAN MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaoa 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nalkiboğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
(Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 

MUĞLA 
AH Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin- Başer 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakçıoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltaın 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğhı 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan BMneioğlu 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehmet Ak&oy 
Necmettün Cevheri 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat A i 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
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[Beddeden] 
ANKARA 

Yusuf Ziya Yağcı 

[Çehinserler] 
İSPARTA 

Yusuf Uysal 

Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

BÎTLÎS 
Kenan Mümtaz Akıgık 

[Açık üyelikler] 

1 
1 
•i 

1 
1 
2 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
2 
1 

•—• 
12 

»>••<« 
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T. C. iHükiimötl 'ile Avusturya Federal Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına dadr 31 Ekim 1967 
ItaaüihH Anlaşmanın lonaylanmaaının uygun Ibulunlduğm hakkında karnın tasarısına verilen 

o y t a n ISOTUUCU 

(Çoğunluk yoktur.') 

ADIYAMAN 
M. Zefiri Adıyaman 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Aydın Yalçın 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
İhsan Ataov 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
M. Şükrü Kiyikıoğlu 

BURSA 
Barlas Küntay 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 

üye sayısı : 450 
Oy verenler : 191 

Kabul edenler : 88 
Reddedenler : 1 
Çekinserler : 2 

Oya katılmayanlar : 348 
Açık üyelikler : 12 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Kemal Bağcıoğlu 
Zekâye Gülsen 
Mesuit Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 

ÇORUM 
Kemal Demirer 

DENÎZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Ferrııh Bozbeyli 
Nuri Eroğan 
A. Şeref Lâç 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Münir Daldal 
Goşfeun Karagözoğlu 
Ali Nalki Üner 

KAHRAMAN MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 

MARDİN 
Abdülkadir özmen 
Şevki Altındağ . 
Esat Kemal Ay bar 
Seyfi Güneştan 
Abdülkadir Kermooğlu 
Abdurrahim Türk 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlıı 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
Mevlüt Ocaskçıoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

— 679 — (10)' 
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SÎVAS 

Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltam 

1 TOKAT 
Osman Hacıbaloğhı 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

[ Ahmet Şener 

URFA 

Mehmet Aks oy 
Necmettün Cevheri 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

[Reddeden] 

ANKARA 
Yusuf Ziya Yağcı 

[Çekinserler] 
İSPARTA 

Yusuf Uysal 
BÎTLÎS 

Kenan Mümtaz Akışık 

[Açık üyelikler] 
Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 2 

Hatay 1 
Kocaeli 1 
Maktya 2 
Nevşehir 1 

Yekûn 12 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 

9>9<t 
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Med'dM msSk&m&tân geçici i tha lne tilişkaı O-iim ük Sözleşmiöslitaliın uygım (buılunduğuna ıdaiür İkamın 
taisaroısına verifllen oyların 'sKmucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi Özdenoğlu 
Aydın Yalçın 
Serafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
îhsan Ataöv 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Mustafa R,ona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 

'M. Şükrü Kiykıoğlu 
BURSA 

Ertuğrul Mat, 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 89 

Kabul edenler : 8'6 
Reddedenler : 1 

Çekinscrler : 2 
Oya katılmayanlar : 349 

Açık üyelikler : İÜ 

Zekiye Gülsen 
Mesuıt HulM önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Kemal Demirer 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Sabahattin Savcı 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

1 HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Nuri Eroğan 
A. Şeref Lâç 
Mehmet Yardımcı 

[Kabul edenler] 
İZMİR 

Münir Daldal 
Ali Nakli Üner 
KAHRAMAN MARAŞ 
Veysi Kadıoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakilboğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Ce^%t Âdemoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 

MUĞLA 
Ali Döğerli 

. MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NÎĞDE 
Mevlüt Ocakçı oğlu 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğhı 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koral tan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Birineroğlu 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehanet Aks oy 
Necmettin Cevheri 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
S. Tekin Müftüoğln 
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[Reddeden] 

ANKARA 
Yusuf Ziya Yağcı 

[Çekinserler] 

İSPARTA 
Yusuf Uysal 

Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

BÎTLÎS 
Kenan Mümtaz 

[Açık üyelikler] 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

Akışık 

1 
i 
2 
1 

12 

» e « 
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T. C. HiMkmieM tiHe Romanya Sosyaüsft ünmnuriyeti Hükümetli arasında imızalanımaş bultmiaın ICon.-
sloDoslıulk SiMleşnıieteİnlin (onaylanmasının «uygnaı bnlunduğıına 'dair (kanım tasarısına veriden 

oylarım isonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHISAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
A. Sakıp Hiçeriımez 
Şinasi özdenoğlu 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğılu 
Osman T a n 
Mevlüt Yılmaz 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt H u M önür 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 91! 

Kabul edenler : 88 
Reddedenler : İ 

Çefcmserler : 21 
Oya katılmıyanlar : 347 

Açık üyelikter : 12 

[Kabul edenler] 
ÇORUM 

Kemal Demdrer 
DENÎZLÎ 

Mehmıet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Behaaıt Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettıiın Gönenç 
Sabahattin S£vcı 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
M. Şemıseıttin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Nuri Eroğan 
A. Şeref Lâç 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Münir Daldal 
öoşkun Karagözoğlu 
Ali Naiki Üner 
KAHRAMAN M ARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Osman Yeltelkin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydiibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin NaMboğlu 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Sezai Erguın 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başer 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 

RlZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

StVAS 
Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Barineioğlu 
Ahmet Şener 

URFA 
Mehımet Aks'oy 
Necmettin Cevheri 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytûrk 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 
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[Reddeden] 

ANKARA 
Yusuf Ziya Yağcı 

[Çekinserler] 
İSPARTA 

Yusuf Uysal 

Ağrı 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

•BİTLİS 
Kenan Müımtaz Akışık 

[Açık üyelikler] 

1 

2 
1 

12 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûı 

"•• < > • » « 
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Sergi, Fuar, toplantı veya benzeri yerlerde 'sergilenecek veya (kullanılacak leşyanın ithaliııdeki ko-
layîhlkdanlja ilgili Gümrük ISözlesmeşdnin onaylanmasının uygun ibulunıduğuna dair Okıanun ıta&asnjsına 

verilen oyların isonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 

ADIYAMAN 
M. Zekâ Adıyaman 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Ke^a l Yılmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
M. Şükrü Kiyikıoğlu 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 92 

Kabul edenler : 89 
Reddedenler : 1 

Çefldnserler : 2 
Boş oy : 346 

Oya katılmayanlar : 3 
Açık üyelikler : 12i 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekîye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 

[Kabul edenler] 
İÇEL 

Cavit Okyayuz 

ÇANKIRI 
Hazwn Dağlı 

ÇORUM 
Kemjal -Demirer 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Behaat Eği l i 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Nari Eroğan 
A. Şeref Lâç 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Münir Dalda! 
Ali NaM Üner 

KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut-Artaç 
Musa Doğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet SeydJbeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
Bahri Dağda? 
ISeaaâ Ergum 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 

MUĞLA 
Ahmet Bulda nlı 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Basen* 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
M. Vedat Önsal 

(113)! 
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SİVAS 

Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çınar 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltaın 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğhı 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan BMncioğlu 
Ahmet Şener 

URFA 

Mefomıet Aksıoy 
Necmettin Cevheri 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

[Reddeden] 

ANKARA 
Yusuf Ziya Yağcı 

[Çekinserîer] 
ISPARTOA 

Yusuf Uysal 
BİTLİS 

Kenan Mümtaz AJk 

[Açık üyelikler] 

Ağrı 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elâzığ 2 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
2 
1 

12 

ZONGULDAK 
Fuıat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
Sadık Tekin Müftüoğlu 

»•••« 
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T. C. 'HüMiımiertti, il© tsveç Krallığı HüSkümıetâ /arasında Hava Ulaştıranla AaılaJşrriaJsunın omiaiyüianıınaJSMiın 
ujyıgnin toutoıldıığu faaMmuda ıkanun tasansınıa vıerilen oylarıra Isontucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 

ADIYAMAN 
M. Zelki Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
Hüseyin Balan 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Aydın Yalçın 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğılu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
M. Şükrü Kiyfkıoğlu 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 92 

Kabul edenler : 90 
Reddedenler : — 
Çefcinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 346 
Açık üyelMer : U2 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut HuUri önür 

ÇANKIRI 
Hazım, Dağlı 

ÇORUM 
Kemal Demler 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdülllâtif EnBari'oğüu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Perruh Bozbeyli 
Nuri Eroğan 
A. Şeref Lâç 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Münir Daldal 
Coşkun Karagözoğlu 
Ali Nakd Üner 

KAHRAMAN M ARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaoa 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Osıman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydîbeyoğlıı 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Seaai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin' Başer 

NİĞDE 
Mevlüt Ocaikcıoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
M. Vedat Önsal 

— 687 — (14) 
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SÎVAS 

Vahit Bozatlı 
Hüseyin Çmar 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltaın 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Mehmet Arsılantürk 
Ahmıet ihsan Bmnei'oğlu 
Ahmet Şener 

UEFA 

Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

[Çekinserler] 
ISPABTA 

Yusuf Uysal 
BİTLİS 

Kenan Mümtaz Akısık 

[Açık üyelikler] 

Ağn 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 

12 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 

»&<{ 
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*F. 0. HliMmettü 'j3!e Polonya Halk ^ u m t a i y e t i Hülîüimeltü araisınidia Hıaiva UlaşteMalsıaıa dair 25 Ağus
tos 1967 'tariiMii AnUaşımıatnın oraa'ylaııımasifnaıı uygun (bulunduğu (haköamldialkli! Ikanun tasarısınla verilen 

'dyülarım Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 

AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinç er 
Şevki Güler 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
A. Sakıp Hiçerknez 
Şinasi özdenoğlu 
Aydın Yalçın 
Serafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılma* 

ANTALYA 
ömer Eken 

AETVÎN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman T a n 
Mevlüt Yıılmaz 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 91i 

Kabul edenler : 89 
Reddedenler : — 
Çekin«erler : 2 

Oya katılmıyanlar : 347 
Açık üyelikler : 1)2 

[Kabul edenler] 
ÇANAKKALE 

Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt Hulki önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Necımettiin Gönenç 
Kental Demirer 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Behzat Eğıilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

* ESKİŞEHİR , 
Orhan Oğuz 
M. Şemjsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Nuri Eroğan 
A. Şeref Lâç 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Münir Daldal 
Coşkun Karagözıoğlu 
Ali Naiki Uner 

KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm -
ismail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet S&ydilbeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu | 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Cevat Âdıemioğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başeır 

Nt&DE 
Mevlüt Ocak^ıoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 

RlZB 
Salih Zeki Köseoğla 

— 689 — (15) 
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SİVAS 

Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltaaı 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Mehmet Ars'İantürk 
Ahmet ihsan Birincioğlu 
Ahmet Semer 

TJRFA 

Necati Aksoy 
Necmettin Cevheri 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

[Çekinserler] 
İSPARTA 

Yusuf Uysal 
BÎTLlS 

Kenan Mümtaz Akışık 

[Açık üyelikler] 

Ağn 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
Klaziff 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
2 
1 

12 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 

— 690 (15) 
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T. C. HüiküinııeM Üe (S. i&. C. B. 'arasında Hava Ulaştu-ma&ma dair 29 Ağustos 1967 ttariiMi Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun Muniduğu haikkında kanun tasarısına 'verilen (oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 

AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Aydın Yalçın 
Ş?erafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osman Tan 
Mevlüt Yılmaz 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut HulM önür 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 86 

Kabul edenler : 84 
Reddedenler : —ı 

Çeikinserler : 2 
Oya katılmayanlar J 35̂ 2 

Açık üyelikler : 12 

[Kabul edenler] 
ÇANKIRI 

Hazım Dağlı 
ÇORUM 

Kemal Demîrer 
DENİZLİ 

Mehmjet Empbı Durul 
DİYARBAKIR 

Behzat EgM 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savca 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Ferruh Bozfoeyüi 
Nuri Eroğan 

A. Şeref Lâç 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Münir Daldal 
Coşkun Karagözoğlu 
Ali Naıkd Üner 

KAHRAMAN MARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydübeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Hayrettin Nakiboğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Cevat Ademoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsametin Başer 

NİĞDE 
Mevlüt Ocakcıoğlu 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltan 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Biirincioğlu 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 

— 691 — (16) 
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[Çekinserler] 
BİTLİS 

Kenan Mümtaz Akışıîc 
İSPARTA 

Yusuf Uysal 

[Açık üyelikler] 
Ağrı ' 1 
Aydın 1 
Bursa 1 
Diyarbakır 1 
Edirne 1 
Elazığ 2 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

1 
1 
2 
1 

— 
12 

\>&<İ 
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6 'Elkilm 1970 tortfihinide (Sofya'da (imzalaman T. C. H'iükiüJmıeitii lile ÖBulgarisIbaıı Halk iöuımtoiydfci Htü-
151111111610 arasımıda IKonıgoiaslIuik ıSö^epuefs&üin oiüaylanmuaisının uygun bulunduğuna ıdalisr İkamın tasarı

sına verilen 'oyların 'sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 

ADIYAMAN 
M. Zelki Adıyaman 
AFYON KARAHlSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Kâzım Uysal 

ANKARA 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Aydın Yalçın 
Şeraf ettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 

BALIKESİR 
tb-rahim Aytaç 
Mehmet Nurettin San> 
dıkçıoğûu 
Osnnan Tan 

BOLU 
Ni!hat Bayramoğlıı 
M. Şükrü Riykıoğlu 

BURSA 
Ertuğruil Mat 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğhı 
Zekiye Gülsen 
Mesult Hulfci önür 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

450 

m 
84 
—» 

2 
3fâ 

12 

[Kabul edenler] 
ÇORUM 

Kemal Demirer 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
M. Şemise/ttin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Nuri Eroğan 
A. Şeref Lâç 
Mehmet Yardımcı 

İZMİR 
Münir Daldal 
Coşkun Karagözoğlu 
£'li Naikd Üner 
KAHRAMAN M AR AŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
İsmail Hakkı Alaca 
Turgut Artaç 
Musa Doğan 
XVc 111 d i U U V t î l l 

Kemal Kaya 
Osman Yeltekin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 
Hayrettin Nakiboğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun ı 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
İlhan Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Mustafa Orhan D aut 

MUĞLA 
Ahmet Buldanh 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Başar 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Teyfik Koraltam 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahnaet İhsan Bürincioğlu 

URFA 
Mehmet Aks oy 
Necmettin Cevheri 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 

— 693 — (17) 
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BİTLİS 
[Çekinserler] 

Kenan Mümtaz Akışık 

Ağn 
Aydın 
Bursa 
Diyarbakır 
Edirne 
El'âzığ 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

I ISPAEJTA 
Yusuf Uysal 

Hatay 
Kocaeli 
Malatya 
Nevşehir 

Yekıırs 

1 
1 
2 
1 

— 
12 

>VÖ<< 
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T. C. Hükümeti ite Norveç Krallığı Hükümeti ara^ııutia Hava Ulajşjtmnma Anlaşmasının onaylanması
nın uygun bulunduğu naktada kanun tasarısına verilen oyların sonutou 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 

AFYON KARAH1SAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Kâzım. Uysal 

ANKARA 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi özdenoğlu 
Aydın Yalçın 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
İbrahim Aytaç 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğılu ' 
Osman Tan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
Kasım Önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesut HulM önür 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çeflrinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

450 
m 

3 
34$ 

[Kabul edenler] 
ÇANKIRI 

Haznn Dağlı 
ÇORUM 

Kemal Demirer 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 
DİYARBAKIR 

Behzıat Eği'lli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğuz 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç ( 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Nuri Eroğan 
A. Şeref Lâç 

IZMtR 
Burbanettim Asutay 
Münir Daldal 

Ootşkun Karagözoğlu 
Ali Nalkd Üner 

KAHRAMANMARAŞ 
M. Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

KARS 
Lâtif Aküızüm 
İsmail Hakkı Alaea 
Turgut Artaç 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Osman Yalteikin 

KASTAMONU 
Mehmet Seydilbeyoğlu 
Basan Tosyalı 

KAYSERİ 
M. Şevket Doğan 

Hayrettin Nakiboğlu 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 

KOCAELİ 
Cevat Âdemoğlu 

KONYA 
Bahri Dağdaş 
Sezai Ergun 
Baha Müderrisoğlu 

KÜTAHYA 
ilhan Ersoy 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Süleyman Çağlar 
Mustafa Orhan Daut 

MUĞLA 
Ahmet Buldanlı 

MUŞ 
Nimet Ağaoğlu 

NEVŞEHİR 
Hüsamettin Bager 

ORDU 
Ferda Güley 

RİZE 
Salih Zeki Köseoğlu 

SAKARYA 
M. Vedat önsal 

SİVAS 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Tevfik Koraltan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Mehmet Arslantürk 
Ahmet İhsan Blirincioğlu 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Necmettin Cevheri 
Vehbi Melik 

YOZGAT 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Fuat Ak 
Ahmet Nihat Akın 
Hüseyin Baytürk 
Fevzi Fırat 
S. Tekin Müftüoğlu 

— Wb (16) 
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İSTANBUL 
Mehmet Yardımcı 

Ağrı 
Aydm 
Bursa' 
Diyarbakır 
Edirne 
Elâzığ 

[Çekinserler] 
İSPARTA 

Yusuf Uysal 

[Açık üyelikler] 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Hatay 
Kocaeli 

Malatya 
Nevşehir 

Yekûn 

BlTLÎS 
Kenan Mümtaz Akıgık 

1 
1 

:2 
1 

12 

»>e-« 
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Uydular aracılığı lüle Telekominikasyon Uluslar* ısı 'örgütüne (INTELSAT) ilişkin Anlaşana işlet
me Anlaşmajsı ve Nihaî ISenetinın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 'tasarlısına veri

len oyların sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADIYAMAN 
M. Zeki Adıyaman 
AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Şevki Güler 
Kâzım. Uysal 

ANKARA 
A. Sakıp Hiçerimez 
Şinasi Özdenoğlu 
Aydın Yalçın 
Şerafettin Yıldırım 
Mustafa Kemal Yılmaz 

ANTALYA 
Ömer Eken 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

BALIKESİR 
ibrahim Aytaç 
Mehmet Nurettin San-
dıkçıoğlu 
Osıman Tan 

BOLU 
Nihat Bayramoğlu 
M. Şükrü Kiykıoğlu 

BURSA 
Ertuğrul Mat 
Kasım önadım 

ÇANAKKALE 
Kemal Bağcıoğlu 
Zekiye Gülsen 
Mesuıt H u M önür 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar : 

Açık üyelikler 

450 
87 
84 

351 
12 

[Kabul edenler] 
ÇANKIRI 

Hazım; Dağlı 
ÇORUM 

Kemal Demirer 
DENİZLİ 

Mehmet Emin Durul 
DİYARBAKIR 

Behzat Egilli 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Necmettin Gönenç 
Sabahattin Savcı 

ERZİNCAN 
Hasan Çetinkaya 

ESKİŞEHİR 
Orhan Oğu2 
M. Şemsettin Sönmez 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞANE 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İÇEL 
Cavit Okyayuz 

İSTANBUL 
Ferruh Bozbeyli 
Nuri Eroğan 
A. Şeref Lâç 

ÎZMlR 
Burhanettin Asutay 

Münir Daldal 
Öoşjkun Karagözoğlu 
Ali Na/kıi Üner 
KAHRAMAN M ARAŞ 
M. 'Nejat Çuhadar 
Veysi Kadıoğlu 

KARS 
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72 NCI BİRLEŞİM 

5 . 3 . 1973 Pazartesi 

Saat : 15.00 

I 
Â - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — Türk basını ve mensuplarının sorunla

rını tespit etmek üzere kurulması kabul edilen 
Meclis Araştırması Komisyonuna üye seçimi. 
(10/81) 

2. — Pamuk üreticilerinin ihyası, teşviki ve 
istenilen seviyeye ulaştırılması için alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle kurul
ması kabul edilen Meclis Araştırması Komisyo
nuna üye seçimi. (10/92) 

3. — Sivas Milletvekilleri Mustafa Kemal Pa-
laoğlu ile Ekrem Kangal'ın korunmaya muhtaç 
çocuklar, malûller ve yaşlılar konusunda ger
çekleri ve alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek için Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Mecis araştırması yapılmasına dair önerge
si (10/21) ' 

4. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'nm, 
Türkiye'de kredi dağılımındaki aksaklığın ön
lenmesi ve kredi düzensizliğine engel olunma
sı bakımından gerekli tedbirlerin alınması mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/8) 

5. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, ta
rım ürünlerinin değerlendirilmesi ve üreticinin 
kazancının üreticiye bırakılması için alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/9) 

6. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzarın, 
orman köylüsünün içinde bulunduğu ekonomik 
çıkmaza bir çare bulmak ve orman içindeki bu 
köylerin kalkmamama sebebini tespit maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/22) 

7. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
yabancı memleketlere çalışmaya giden ve ya

bancı memeketlerde bulunan hekim, teknisyen 
ve bilim adamlarının yurda dönmelerini temin 
için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/23) 

8. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
banka ve özel sektör ikramiyelerinin dağıtı
mında meydana gelen aksaklıkların giderilmesi 
ve bu konuda yararlı tedbirlerin alınması bakı
mından Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/11) 

9. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Türkiye'de gaye dışı kullanılan ziraat arazisi 
ile ilgili meseleleri araştırmak, bunun memleket 
ekonomisine ve tarımına verdiği kayıpları tes
pit etmek, «Arazi kullanma planlanması» nı 
gerçekleştirmek için ilgili tedbirleri ve çözüm 
yollarını bulmak üzere Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması yapılma
sına dair önergesi (10/24) 

10. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'de kurulmuş bulunan yabancı uyruklu 
okulların kuruluş amaç ve nedenlerinin günü
müz koşulları içerisinde yeniden incelenmesi ve 
düzenlenmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/25) 

11. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
cay üretimi, haşatı, alım yerleri, fabrikasyonu, 
depolanması ve satışı ile personel istihdam po
litikası hususlarında bilgi edinmek ve alınması 
gerekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması yapılmasına dair önergesi (10/26) 

12. — Bursa Milletvekili Sadrettin Çan-
ffa ile Nail Atlı'nm, Marmara Zeytin Tarım Sa
tış Kooperatifleri Birliği yöneticilerinin tutum 
ve davranışları sonucu meydana geldiği iddia 
edilen zararları tespit ve gereken tedbirleri al-

(X).• Açık oıja sunulacak işleri gösterir. 
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mak üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/27) 

13. — Manisa Milletvekili Muammer Erten 
ile Burdur Milletvekili Nadir Yavuzkan'm, ta
rım ürünlerinin satış fiyatlarıyle ilgili alınması 
lüzumlu tedbirleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması yapılmasına dair önergesi (10/28) 

14. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, çeşitli mahsullerin taban 
fiyatlarının tespit ve ilânında vuku bulan ge
cikmeleri önlemek ve alınması gerekli tedbir
leri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci mad
desi gereğince bir Genel görüşme yapılmasına 
dair önergesi (8/12) 

15. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Deniz Ticaret Filomuzun ve Deniz Ticareti
mizin bugünkü durumundan kurtarılmasına 
millî ekonomiye yararlı katkıda bulunacak 
şekilde organize edilmesine yardımcı olacak ted
birleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Genel Görüşme yapıl
masına dair önergesi (8/13) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Tarım alanında kontrollü ve planlı bir Tarım 
planlamasının Türkiye'de de tatbik edilmesini 
sağlamak ve alınması gereken tedbirleri tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Genel görüşme yapılmasına dair 
önergesi (8/14) 

17. — Manâsa Milletvekili Mustafa Ok ile 
Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm, Haş
haş ekimi ile Afyon istihsalinin sınırlan
dırılmasına süratle gidilmesinin ekonomik ve 
sosyal gerçeklere uygun olup olmadığı, bu sı
nırlamanın yapılmasında başka ülkelerin bir 
baskıda bulunup bulunmadığını tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gere
ğince bir Meclis Araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/31) 

18. —. Malatya Milletvekilli Mustafa Kaf
tan'm, Türkiye'de Afyon ekiminin kısmen veya 
tamamen yasaklanmasında, geçimini bu yoldan 
sağlayan ekicilerin uğrayacağı zararı tespit et
mek maksadıyle Anaaysanın 88 nci maddesi ge
reğince bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergesi (10/80) 

19. — Erzurum Milletvekili Gıyasetfcin Ka-
raea'nm; Hınıs ilçesi, Kızılahmet köyü halkı
nın karşı karşıya bulunduğu heyelandan korun
ması ve yerleşme mıntakasımn tespit edilmesi 
maksadıyle Anayasanın 88 nei maddesi gereğin
ce bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/29) 

20. — Ordu Milletvekili Memduh Eksa'rcin, 
Fındık mahsulünün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesi
ni temin için Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi (10/32) 

21. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
mahrumiyet bölgelerinde bulunan köylerin ve 
köylülerin kurulacak «Köy merkezlerinde»1 yer
leştirilmesi hakkında gereken incelemeleri yap
mak maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/15) 

22. — Nevşjehir Milletvekili ıSalâhattin Hak
kı Esatoğlu'nun, Devlet Planlama Teşkilâtının 
bugünkü yönetici kadrosunun çalışmaları, kişi
likleri ve Planlama Dairesinin genel tutumu 
hakkında bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/38) 

23. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
Gima T. A. Ş. Müessesesinin 1966 malî yılı bi
lançosu ibra edilmediği ve müessesenin usulsüz 
ve müessese aleyhine mubayaalar yaptığı iddi
asıyla, inceleme yapmak üzere Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/34) 

24. — İçel Milletvekilli Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye turizmine içten ve dıştan yapılan olum
suz etkileri ve tarihî eser kaçakçılığını önle
mek, turizm kredilerinin doğıflimasmdaki aksak
lıkların neler olduğunu teshit etmek maksao'jy-
le Anayasanın 88 nei maddesi uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına dair önergesi (8/16; 

25. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Millî Eğitim sistemimizdeki aksaklıklann ve 
sorunlarımızın neler olduğu hakkında bilgi edin
mek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyaran
ca bir genel görüşme açılmasına darîv önergesi 
(8/17) 

26. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'deki ilâç sanayii ve sağlık sûranrar'uz 
hakkında bilgi edinmek maksadıyle Anayasa^m 



88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/18) 

27. — I§el Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
©•nei sağbık sigortasının memleketimizde ta t l ik 
edilebdlnıesıini sağlamak amaeıyle Anayasanıu 88 
nei maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi (8/20) 

28. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tarım iş Kanununun biran evvel çıkmasını sağ
lamak amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi (8/21) 

29. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Toprak reformunun biran evvel gerçekleşmesini 
sağlamak amaeıyle Anayasanın 88 ncı maduesi 
uyarınca, bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/22) 

30. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve iki arkadaşının, tonaj uygulamasının tatbik 
edilmemesinin nedenleri konusunda bilgi edin
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarmea bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/23) 

31. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üniversite reformunun biran evvel gerçekleşmesi 
ve alınacak tedbir ve çarelerin neler olduğu 
konusunda biilgd edinmek maksadıyla Anay*.ta
nın &8 ncd maddesi uyarınea bir genel görülme 
aşılmasına dair önergesi (8/24) 

32. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Orta - Doğu Teknik Üniversitesinde son zaman
larda meydana gelen kanunsuz hareketlerin ne
denlerini tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması aul-
masma dair önergesi (10/35) 

38. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın 
TÖS'e ve bu sendikaya üye olan bazı öğretmen
lere karşı girişilen hareketlerin lrimleı taraAn-
dan yönetildiği ve amaçlarının ne olduğunu tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 ncd mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/36) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğhı'nun, devalüasyondan önce Merkez 
Bankasından naniği bankaların kredi aldığını 
ve bu kredilerin kimlere dağıtıldığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nei maddesi 
uyarınea bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
©imgesi (40/87) 

35. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barba-ros Turgut Boztepe'nin, Hükü-
mek taralından uygulanan devalüasyon kara
rının önceden haber alınmasında hangi kuru
luş ve şahısların büyük faydalar sağladığı ve 
haberin önceden verilmesinde kimlerin kusurlu 
bulunduğunu tespit etmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına dair önergesi (10/38) 

36. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'm, 
Türk Parasınını kıymetinin ayarlanmasıyle ilgili 
kararın resmen ilânından önce duyuLluğu id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/40) 

37. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uy
sal ile Barbaros Turgut Boztepe'nin, yurt dı
şında bulunan bir Ermeni vatandaşın Türkiye'
deki bütün iMşkilerinin meydana çıkarıl'masmı 
temin maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/41) 

38. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'm, 
Türk Parasının dış değerinin yeniden ve sü
ratle düşmesini önlemek için alınması gereken 
tedbirleri tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına daiv önergesi (10/43) 

39. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'deki topyekûn ve aydın işsizliğinin ne
denlerini tespit etmek ve bu soruna bir çare 
getirmek amaeıyle Anayasanın 88 ncı maddesi 
uyarınca bir genel görüşme açılmalına dair 
önergesi (8/40) 

40. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
rüşvet ve adam kayırma olaylarının önlenme
si içm alanması gerekM tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/45) 

41. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türkiye'de tarıma elverişli arazilerin, yeraltı 
ve yerüstü kaynaklardan yararlanarak biran 
önce sulama imkânlarıma kavuşturulması için 
bulunacak çareleri ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek maıksadıylıe Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meelis Araştırması açılması
na dair önergesi (10/46) 



42. — içel Milletvekili Celâl Kargılı 'nın, 
Kamu îktüsadî Kuruluşlarının içinde bulun
dukları çıkmazın nedenlerini ortaya çıkarmak 
ve inkişafını sağlamak amacıyle alınması ge
rekli tedbirleri tespit etmek maksadıyle Ana
yasanın 88 noi maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/47; 

43. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı 'nm, 
boraks madenimin mil î çıkanımız paralelinde i§-
ıetlilmesinde ve değerlendirilmesini sağlamak 
içsin alınması gerekli tedbirleri tespit etmek 
maksadıyla Anayasanın 88 nci maddesi u\a-
rmca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/48) 

44. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türk Müaiğinin içine düşürüldüğü bugünkü du
rumdan kurtarılması için alınması lâzım gel en 
tedbir ve çarelerin tespit edilmesi amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mtı üs 
araştırması açılmasına dair önergesi (10/49; 

45. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
üreticinin mahsulünü değer pahasına satabil
mesi, halkın ve köyliünün zaruri ihtiyaçla"-]m 
gerçek fiyatlar üzerinden satmalmabilmesini 
temin maksadıyle kooperatifçiliğin hu la ki .*r al
ması ve gelişmesini sağlayacak tedbirlerin ne.er 
olduğunu tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması ;.ell
in asma daiir önergesi. (10/50) 

46. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm 
tatbik edilmekte olan orman politikasının olum
lu neticeler vermediği iddiasıyle, yeniden or
manların korunması için alınması gerekli ted
bir ve çarelerin neler olduğunu tesbit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi gerekin
ce bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi (10/51) 

47. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
balıkçılığın ve diğer su ürünlerinin değerlendiril
mesi, korunması ve çoğaltılması için alına(ak 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca Lir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergtsi. 
(10/52) 

48.— İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışmakta olan işçilerin sosyal ve 
ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarın

ca bir Mecüds Araştırması açılmasına iair o? .er. 
gesi. (10/53) 

49. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
tüm el sanatlarımızın geliştirilmesi ve değerlen
dirilmesi maksadıyle alınması gereken tedbirleri 
tespit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/54) 

50. — İçel Milletvekili Celâl ' Kargılı'nm, 
Türk dilinin" zenginleştirilmesi, yabancı kelime
lerden arınması maksadıyle almmas: gerekli 
tedbirlerin neler olduğunu tespit etmek ü/t re 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/55) 

51. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hayvansal ürünlerimizin değerlendirilmesi ve 
korunması için alınması gerekli tedbirleri tespit 
etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Mecliis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/56) 

52. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî kabiliyet ve değerlerimizin en iyi bir şe 
külde desteklenmesi, teşvik edilmesi ve koran 
ması yönünden alınması gereken tedbirleri tes
pit etmek üzere Anayasanın 88 nci maddesi «va
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/57) 

53. — Adana Milletvekili Ali Rıza Güllüoğ-
lu'nun, Türkiye'de millî bir motor ve aktarma 
sanayiinin kurulması için şartların neler oldu
ğunu tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına dair önergesi. (10/58) 

54. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk sporunun sorunlarının, inkişafı için ted
birlerin neler olduğunu tespit etmek amacıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına dair önergesi (10/59) 

55. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Tapulama ve Kadastro işlerinin süratle yürütül
mesi ve neticelendirilmıesi konusunda alınacak 
tedbir ve çareleri tespit etmek üzere Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/60) 

56. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'ım, 
Türkiye'de stratejik üsler ve silâhlar ile bu si
lâhlar açısından tneirlik üssünün kumanda iliş
kileri bakımından yarattığı tehlikeleri ; tespit 



etmek konusunda Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi, (10/61) 

57. — Bursa Milletvekili Kasını Önadım'ın,-
TRT Kurumunun yayınlarının düzenlenmesi, ıs
lah edilmesiyle diğer oluşumları tespit etmek ve 
gereken tedbirleri almak maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına dair önergesi. (10/62) 

58. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün, 
tstanbul Kültür Sarayında meydana gelen yan
gının sebepleriyle sorunlarını tespit etmek 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi 
(10/63) 

59. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ile içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, gençliğim 
gerçek durumunu, gençlik olaylarını, yaralan
maların, ölümlerin nedenleri ile Hükümet hak
kındaki iddiaların ne derece doğru olduğunu 
tespit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/29) 

60. — Sivas Milletvekili Vahit Bozath'mn, 
bütün yurttaşlara ilköğrenimin sağlanması ve 
bu konuda alınmış olan tedbirlerin tatbiki ko
nusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına dair önermgesi (10/68) 

61. — Samsun Milletvekilli Kâmran Evliye-
oğlu'nun, son öğrenci olayları karşısında hü
kümetin alacağı ve almayı düşündüğü tedbirle
re ışık tutmak maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/26) 

62. — Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk'ün, 
yabancı memleketlerden alman dış borçlar ile iç 
barçİar konusunda bilgi edinmek maksadıyle 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/65) 

63. — Sivas Milletvekili Vahit Bozath'mn,' 
asayişsizlik konusunda icranın ihmallerini, 
noksanlarını, ve sorumlu olduğu konuları tes
pit etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına da
ir önergesi. (8/27) 

64. — İçel Milletvekili Turhan özgüner ve 
iki arkadaşının, İmar ve İskân Bakanlığı İmar 

Genel Müdürlüğü tarafından İçel iline bağlı 
Gülnar ilçesi sınırları içerisinde yapılması 
düşünülen gecekondu önleme bölgesinin bir 
müteahhide ihalesinde yolsuzluk yapıldığı id-
diasıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarımca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/66) 

65. — Maraş Milletvekili İbrahiım Öztürk'ün, 
üç yıl içinde öldürülen üniversiteli gençler 
konusunda bilgi edinmek maksadıyle Anayasa
nın 88 nci maddesi uyarınca bir genel görüş-
m>e açılmasına dair önergesi. (8/28) 

66. — İstanbul Milletvekilli Eşref Derinçay' 
in, Halic'in temizlenmesi ve turistik bir yer 
haline getirilmesi için gerekli tedbir ve çalış
maların neler olduğunu tespit etmek üzere 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meelâs 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/67) 

67. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzdoğ-
lu'nun, Resmî Gazetede yayımlanan «1971 yılı 
programı» adlı resmî belgede, İktisadî Devlet 
J'eşekküllerinin özel kuruluş ve şahıslarla or
taklık veya iştirak şeklinde giriştikleri teşeb
büsler hakkında bilgi edinmek maksadıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/69) 

68. — Maraş Milletvekili İbrahim öztürk'ün, 
son günlerde meydana gelen olaylarda kullanı
lan patlayıcı maddelerin temin edilişinde iç ve 
dış örgütlerin etkili olup olmadığını tespit et
mek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/70) 

69. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'in, son günler
de meydana gelen, emniyet ve asayişi ihlâl eden 
kanlı olaylar nedeniyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/30) 

70. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'deki işsizliğin artış sebepleriyle ön
leme çarelerinin neler olduğunu ve işsizliğin or
tadan kaldırılabilmesi için hangi kesimlerde re
form yapılması gerektiğini tespit etmek ama-
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/31) 

71. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
Türkiye'deki gençlik hareketlerinin nedenleri-
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ni tespit etmek ve bunların çözüm yollarının 
neler olduğu konusunda bilgi edinmiek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına dair önergesi (8/32) 

72. —• Maraş Milletvekilli İbrahim Öztürk' 
ün, 12 Mart 1971 günü Genelkurmay Başka
nı ve Kuvvet Kumandanlarının vermiş olduğxı 
muhtıranın ışığı altında siyasî partilerin ve 
Parlâmentonun "nasıl bir tutum ve davranış içi
ne girmesi gerektiği konusunda bilgi edinmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/33) 

73. — Konya Mliilletveküli Özer Ölomen'm, 
halen yurt dışında hayatlarını kazanmak zorun
da olan Türk vatandaşları ile ailelerinin sosyal 
ve ekonomik sorunlarının neler olduğunu tespit 
etmek maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırmıası açılmasına dair 
önergesi. (10/71) 

74. — îçel Milletvekili Turhan Özgüner'in, 
İçel'in Arslanköy bucağında 1969 yılında yap<p 
tınlan konutların yapımında meydana geldiği 
iddia olunan yolsuzlukları tespit etmek maksa
dıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına vdair önergesi. 
(10/73) 

75. — Adıyaman Milletvekili Kâmil Kırık-
oğlu ile Konya Milletvekili Or(han Okay'ın, ya
bancı sermayenin Türkiye ekonomisine etkile
rini saptayabilmek ve gerekli tedbirleri almak 
üzere Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/74) 

76. •—' Maraş Mil et vekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye'de turizm politikası ve turizmin 
ulusal ekonomiye katkısı hakkında Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/37) 

77. — Gaziantep Milletvekilli Şinasi Çolak-
oğlu'nun, sermaye çoğunluğu Devlete aidolan 
ve sermayesinde Devletin payı bulunan özel 
bankaların kimlere ve hangi nedenlerle ne mik
tar kredi açtıklarını, bu kredilerim taJhsil edil
me durumlarını tespit etmek maksadiyle Ana
yasanın .88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/75) 

78. — îçel Mületvdkii Celâl Kargıla'nın, 
kürtajın tıbbî, sosyal, ekonomik ve moral et
kilerini tespit etmek ve se^bestleştirilimıesini 
sağlamak amaeıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir MecKs araştırması açılma
sına dair önergesi. (10/76) 

79. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal 
Çilesiz'in, çiftçilerimizin kalkınmasının ne gifbi 
şartlara bağlı bulunduğunu, bu konuda alına
cak tedbirleri, kredi ve fiyat politikasını tespit 
etmek amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/77) 

80. — îçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
«Türkiye Millî Yatırım ve Kalkınma Fonunun» 
meydana getirilmesi için alınacak tedbirleri 
tespit etmek amaeıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılması. 
na dair önergesi (10/78) 

81. — içel Miletvekil Celâl Kargılı'nm, 
lüks tüketimin kontrol altına alınmasını sağla
mak amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/79) 

82. — Kayseri Milletvekili Enver Turgut 
ve 5 arkadaşının, işçi ücretlerinin fiyatları et
kileyecek derecede artmış olduğu iddialarını 
tespit etmek ve kesin bir yargıya varmak ama
eıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/80) 

83. — îçel Milletvekili Celâl KargûVnın, 
Kırtasiyeciliğin ülkemize verdiği zararları tes
pit etmek ve kırtasiyeciliğin önlenmesi için ge
rekli tedbirleri almak amaeıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir MecMs Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/82) 

84. — Balıkesir Milletvekili ibrahim Aytaç 
ile Uşak Milletvekili Orhan Dengiz'in, îmam 
Hatip okullarının birinci devresinin kapatılma
sının nedenlerini tespit etmek amaeıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bdr Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi, (10/83) 

85. — îznuir Milletvekili Kemal. Önder $e iki 
arkadaşının; gümrük mevzuatının uygulama
daki aksaklıklarına çözüm yolları bulmak ama-
eıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi, 
(10/84) 



86. — Uşak Milletvekili Fahri Uğrasızoğ-
lu*nun, TRT'yi düzene sokmak ve Türk Milleti
ne lâyık tarafsız bir kurum haline getirmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/85) 

87. — Ankara Milletvekili Suna Tur al ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, güreş spo
rumuzun içinde bulunduğu acı durumun neden
lerini ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama-
eıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/86) 

:88. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 5 arkadaşının, hayvancılığı su 
ürünlerini, beslenme mevzuunu bünyesinde bir
leştirecek bir bakanlığa ihtiyacolup olmadığını 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na dair önergesi. (10/87) 

89. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman 
ile Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, Güreş 
sporumuzun içinde bulunduğu aeı durumun ne
denlerini tespit etmek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/88) 

90. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
usulsüz kesim, tarla açma, yerleşme, düzensiz 
otlatana ile orman yangınlarına, böceklerine ve 
haşaratlarına karşı ormanlarımızı korumak için 
alınacak tedbirleri tespit etmek amcıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına dair önergesi. (10/89) 

91. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'm, 
Memleketimiz için halk sağlığı bakımından teh
like teşkil eden bulaşıcı bağırsak hastalıkları ile 
ilgili olarak alınacak tedbirleri tespit etmek 
maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına dair öner
gesi. (10/90) 

92. — İçel Milletvekili Çetin Yılfmaz'm, 
spor tesislerinin yapımında yolsuzluk yapılıp 
yapılmadığını tespit etmek maksadıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/91). 

&8. — Çorum Milletvekili Yakup Çağla-
yan'm, bağırsak hastalıkları hakkında epide-
miyolojik araştırma, teşhis, korunma ve tedavi 
ile ilgili konuların açıklığa kavuşturulması için 
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Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına dair önergesi. (10/93) 

94. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in; yurt dışında çalışan Türk işçileri ile 
ailelerinin sosyal ve ekonomik sorunlarının tes
piti maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına 
dair önergesi. (10/94) 

95. — Ankara Milletvekilli Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, bankaları
mızın 1965 - 1971 yılları arasında verdikleri 
krediler, dağıttıkları ikramiyeler ve bu banka
ların ekonomimize katkılarını tespit etmek mak
sadıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına dair önergesi. 
(10/95) 

96. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Kültür Bakanlığının yeniden kurulması hak
kındaki görüş ve esaslarını tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi, uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/41) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, 
üniversite ve yüksek okullarda «çift öğretim» 
sisteminin uygulanması için gerekli tedbir ve 
çareleri tespit etmek maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme açıl
masına dair önergesi. (8/42) 

98. — Adana Milletvekili Alpaslan Tür-
keş'in, Türk Deniz Ticaretinin ve Ticaret Filo
sunun geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alın
ması maksadıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına dair 
önergesi (10/96) 

99. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 657 sayılı 
Devlet Personeli Kanununun uygulanmasından 
doğan huzursuzlukları ve bu konuda Maliye 
Bakanlığının tutum ve davranışlarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi 
uyarınca bâr Genel Görüşme açılmasına dair 
önergesi (8/43) 

100. — Yozgat Milletvekili Abdullah Baş-
türk'ün, besin maddelerinin, üretim, kalite ve 
fiyat sorunlarını, vatandaşlarımızın iyi beslen
me düzenine kavuşturulması için gerekli ça
lışmaları tespit etmek ve bir «Beslenme Ba
kanlığı» nın kurulmasının gerekli olup olmadı
ğını incelemek maksadıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına dair önergesi (10/97) 



101. — İçel Milletvekili Celâl Kargıli'mn, 
Personel Kanunu uygulamasından doğan ma
aş farklarının ödenmesi için gerekli tedbirleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
dair önergesi (8/44) 

102. — Demokratik Parti Grubu adına Grup 
Baskanvekili ve Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan'm, gençlik sorunlarına ışık tuta
cak şekilde bir millî gençlik politikasının tes
pit edilmesi maksadıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
dair önergesi (10/99) 

103. — Denizli Milletvekili Sami Aralan'in, 
Türk güreş sporunun gelişmesi için gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 
nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına dair önergesi (10/100) 

104. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sağladığı 
döviz rezervinin millî kalkınmamız için isa
betli bir şekilde kullanılmasını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Genel görüşme açılmasına dair önergesi. 
(8/45) 

105. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
döner sermayeli hastanelerle Devlet hastanele
rinin, hasta ve fakir vatandaşlarımıza daha 
yararlı bir şekilde hizmet edebilmeleri için ge
rekli tedbirleri tespit etmekr amacıyle Anaya
sanın 88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına dair önergesi. (10/101) 

106. — içel Milletvekili Celâl Kargıılı'nm, 
Sosyal 'Sigortalar Kurumunun bugünkü duru
munu tespit etmek ve içerisinde bulunduğu 
maddî çöküntüden kurtarmak için alınacak 
tedbirleri belirlemek amacıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/102) 

107. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
hastalık, bakımsızlık ve diğer sebeplerden 
meydana gelen kuzu kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri almak maksadıyle Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına dair önergesi. (8/46) 

108. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
millî iradeyi, Parlamentomuzda tam anlamıyle 
yansıtacak bir seçim sisteminin ülkemizde yer
leşmesi için gerekli tedbir ve çareleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci madde uya

rınca bir genel görüşme açılmasına dair önerge
si. (8/47) 

109. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Patrikhanenin, Türkiye hudutları dışına çıka
rılması için gerekli tedbir, çare ve görüşleri 
tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci mad
desi uyarınca bir genel görüşme açılmasına dair 
önergesi. (8/48) 

110. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
halkımızın iyi beslenmesini sağlamak ve Beslen
me ve Gıda Bakanlığı kurulmasını teımin etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/49) 

111. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile 
Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, Türk spo
runun bugünkü kötü durumunun nedenlerini ve 
gelişmesi için gerekli tedbirleri tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına dair önergesi 
(8/50) 

112. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, gelir dağılımında adaleti sağlayıcı, tarım
da çalışanların yaşama seviyelerini yükseltici 
ekonomik ve sosyal tedbirleri tespit etmek ve 
gerçekleştirebilmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir genel görüşme açılması
na dair önergesi. (8/51) 

113. — içel MMetvekiM Celâl Kargılı'nm, 
birikmiş 9 aylık maaş farklarının memurlara 
ödenmesi için gerekli paranın nereden ve nasıl 
temin edileceğini tespit etmek üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına dair önergesi. (10/103) 

114. — içel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
12 Mart 1971 muhtırasının hedefine varamama
sının nedenlerini tespit etmek ve ülkemizde de
mokrasinin yerleşmesini sağlamak üzere gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
dair önergesi. (8/52) 

115. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'in, eği
tim sistemimizin öz, biçim, içerik, ekonomik, te
mel hak ve özgürlükler bakımından çağ dışı kal
masının nedenlerini ve çözüm yollarını tespit 
etmek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/104) 

116. — Afyon Karahisar Milletvekilli Süley
man Mutlu'nun, haşhaş ekiminin yasaklanması 



nedeniyle işsiz kalan üreticilere yaşama, ola
nakları sağlamak ve gerekli tedbirleri tespit et
mek amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına dair 
önergesi. (10/105) 

117. — Manisa Milletvekili Muammer Er-
ten'in, kuru üzüm üreticilerinin haklarının ko
runması ve aşırı fiyat farkının üreticiye iadesi 
yolunda gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
genel görüşme açılmasına dair önergesi (8/53) 

118. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul'da yapılan inşaatların mevzuata ve ge
rekli koşullara uygun olarak yapılıp yapılma
dığını tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştırması yapıl
masına dair önergesi. (İD/106) 

119. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
Türkiye'de gerçek demokrasinin yerleşmesini 
sağlamak, Atatürkçü yoldan çağdaş uygarlık 
düzeyine kavuşmak için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis araştrıması yapıl
masına dair önergesi. (10/108) 

120. — Erzurum Milletvekili Gevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumunun kuruluş gayesine uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını tespit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis araştırması yapılmasına dair öner
gesi. (10/109) • 

121. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, ha
yat pahalılığı ve fiyat artışlarını tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri almak üzere Anayasanın 
88 nci maddesi uyarınca bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi. (10/110) 

122. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldan-
lı'nın, Türk sporunun sorunlarını ve içinde bu
lunduğu çöküntü sebeplerini tespit etmek ama
cıyle Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir 
Meclis araştırması yapılmasına dair önergesi. 
(10/107) 

• 123. — Ankara Milletvekili Suna Tural ile Si
nop Milletvekilli Hilmi İşgüzar'ın, çeltik üreti
minin/yeter seviyeye yükseltilmesi ve Toprak 
Mahsulleri Çeltik Ofisinin satın almalardaki tu
tum ve davranışlarını tespit etmek ve gerekli 
tedbirleri almak üzere Anayasanın 88 nci nıad-
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desi. uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına 
dair önergesi (10/111) 

124. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, An
kara ilinin 'kirli havadan kurtarılması ile Anka
ra, İstanbul ve İzmir illerindeki trafik, taşıt, su 
ve havagazı sorunlarına çözüm yolu bulunması 
için gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Genel Gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/54) 

125. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
ıSosyal Güvenlik İşleri BaJkanlığı (kurulması ko
nusunda gerekli görüşleri tespit etmek amacıy
le Anayasanın 88 nci maddesi gereğince bir Ge
nel Görüşme açılmasına dair önergesi. (8/55) 

126. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum Şelker Pancarı Şirketinin, 
Erzurum ve Erzincan hayvan müstahsilleri 
(Besici aleyhine yaratmış olduğu durumları 
tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıy
le Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis Araştırması yapılmasına dair önergesi 
(10/112) 

127. — Elâzığ Milletvekili Samet Gülldoğan' 
in, 1970 yılında işletmeye açılan Elâzığ (Sivri
ce) Süperfosfat Gübre Fabrikasının bugüne ka
dar tam kapasiteyle çalışamamasının sebepleri
ni tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci 
maddesi uyarınca bir Meclis Araştırması yapıl
masına dair önergesi. (10/113) 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
1. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, ya

pılan kaçakçılığın yurt ekonomisinde meydana 
getirdiği tesirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci maddesi uyarınca bir genel gö
rüşme açılmasına dair önergesi. (8/4) 

2. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
enflasyon tehlikesi ve tedbirleri, ithalât - ihra
cat formaliteleri ve etkileri ile hayat pahalılığı 
ve nedenlerini içine alan ekonomik durum hak
kında bir genel görüşme açılmasına dair öner
gesi ile Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğlu 

I ve iki arkadaşının; hayat pahalılığı, yatıranlar, 
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i|skİik, israf, zamİar, dış ticaret, emisyon hac
mi, işçi döviz] erinin değerlendirilme şekli, teş
vik tedbirleri ve Hükümetin, genel iktisadî tu
tumu hakkında Anayasanın 88 nci maddesi uya
rınca bir genel görüşme açrlmıasma dair öner
gesi. (8/38, 8/39) 

3. — İzmıir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'in Seferihisar ilçesinde yapılan -NATO tat
bikatında zarara uğrayan köylülere dair Millî 
Savunma Bakanından sözlü sorusu (6/29) 

4. — izmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir'e bağlı Bergama - Kınık ilçelerinden geçen 
Bakirçayın meydana 'getirdiği taşkınlara dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
rusu (6/32) 

5. — İzmir Milletvekili Talât Orhon'un, İz
mir Ticaret gazetesinde yayınlanan «Mesuliye
ti kim yüklenecek» başlıklı makaleye dair Baş
bakan ve Ticaret bakanlarından sözlü sorusu 
06/37) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, Eber ve Akşehir göllerinim 
meydana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü sorusu (6/39) 

7. — Sinop Milletvekili Hilmi Işgikar'm, 
Sinop'un Boyabat ilçesi Ceza, Evine dair Adalet 
Balkanından sözlü sorusu (6/46) 

g. __ Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Pa-
laoğlu'nun, Sivas'ta bir Ticaret Borsası kurul
masının düşünülüp düşünülmediğine dair Tica
ret Bakanından sözlü sorusu (6/52) 

9.. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, Cumhuriyet savcılarının durumuna dair Ada
let Bakanından sözlü sorusu (6/56) 

10.— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
326 sayılı Kanunun tatbikatından mağdur olan 
eğitmenlere dair Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/62) 

11. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ha- j 
zinenin mM'kiyet ve tasarrufu altında bulunan 
zimate elverişli topraklara dair Maliye Bakanm-
dan sözlü sorusu (6/64) 

12. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Ak
şehir ve Beyşehir gölleri için yapılan çalışmala
ra dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/65) | 

13. — İçel Milletvekili Çetin Yıteaz'ın, İçel' 
in Gülnar ilçesinin ihtiyaçlarına dair Başba
kandan sözlü sorusu. (6/66) 

14. — Ordu Milletvekili Ata Topaloğlu'nua, 
Hastaş ve iştiraklerine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/74) 

15. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
İstanbul Yıldız Mimarlık ve Mühendislik Aka
demisinde meydana gelen olaylara dair İçişleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/78) 

16. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 
öldürülen üniversite öğrencilerinin katilleri
nin bulunmasına dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/80) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
difoeyoğlu'nun, Kastamonu'da bir kâğıt fabrika
sının kurulup kurulmayacağına dair Başbakan
dan sözlü sorusu (6/81) 

18. — Kastamonu Milletvekili Mehmet Sey-
dibeyoğlu'nun, Kastamonu Abdurrahmanpaşa 
Lisesinde boş geçen derslere dair Millî Eğitim 
Bakanından sözlü sorusu. (6/82) 

. 19. — Antalya Milletvekili Ömer Buyrukçu' 
nun, Elmalı hudutları içindeki Karagöl'ün mey
dana getirdiği taşkınların önlenmesine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından sözlü 
sorusu (6/84) 

20. — Aydın Milletvekili M. Kemal Yılmaz' 
m, boş geçen ders saatlerine ve öğretmen boy
kotu dolayısiyle açığa alınan öğretmenlere 
dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/90) 

21. — Afyon Karahisar Milletvekili Süley
man Mutlu'nun Montaj Sanayiine dak Sana
yi Bakanından sözlü sorusu (6/91) 

22. — Konya Milletvekili Vefa Tanır'm, Il
gın'ım kurutulan Haremi Gölü arazisine dair 
Maliye ve Köy İşleri bakanlarından sözlü so
ruştu (6/92) 

23. — Konya Milletvekili Vefa Tamr'iö, Il
gın depolaması ve Atlandı sulama projesini» ne 
zaman bitirileceğine dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu, (6/94) 

24. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlu'nun, Etibanka bağlı bara tesisleri* 
büyük sermaye çevrelerine devredilme sebebi
ne dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka&ındaa 
sözlü sorusu (6/95) 
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£5. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'm, İlk-
öğretâînde vazife gören öğretmenlere de ek ücret 
ödenmesine dair Millî Eğitim. Bakanından sözlü 
sorulu (6/96) 

26. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'da bir adliye binasının yapılma
sına dâir Adalet Bakanından sözlü sorusu 
(6/98) 

27. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'ın, Antalya'ya kurulması düşünülen kâ
ğıt fabrikasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/99) 

28. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, zararlı faaliyetlerinden dolayı hudut dışı 
edilenlere dair İçişleri ve Dışişleri bakanların
dan sözlü sorusu (6/100) 

29. — Afyon Karahisar Milletvekili Hamdi 
Hamamcıoğlu'nun, tüccar ve küçük esnafa ve
rilen kredilerin faiz hadlerine dair Ticaret Ba
kanımdan sözlü sorusru (6/101) 

80. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
oan'ın, Antalya'nın Çakırlar ilçesine bağlı bazı 
köylerin sel felâketinden korunmasına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/102) 

31. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Fen Fakültesinde ödenek yokluğundan 
lâboratuvar çalışmalarının aksadığının doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/103) 

32. — Ankara Milletvekili İbrahim Cüceoğ-
lu'nun, Almanya'da çalışan Türk işçilerinin 
eğitim çağındaki çocuklarına dair Çalışma ve 
Millî Eğitim bakanlarından sözlü sorusu (6/105) 

33. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk' 
ün, Türkiye petrol politikası tespiti işinin bir 
Amerikan firmasuna para karşılığı verilmesinin 
doğru olup olmadığına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü sorusu (6/106) 

34. — Mara§ Milletvekili İbrahim öztürk' 
ün, Maraş Belediyesi tarafından başlatılan, ge-
cekıoaıdu ıslah ve önleme faaliyetlerinin ne safha
da olduğuna dair İmar ve İskân Bakanından 
«özlü sorusu (6/107) 

35. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'mn, pa
so ihtilâfı üzerine, Başbakaa tarafından, A. P. 
Ortak Grup toplantısında yapılan konuşmaya 
dair Başbakandan sözlü sorusu (6/108) 

36. — Adana MiâletvekiÜ Turgut Topal©!!^ 
nun, tarım ilâçlarına 'dair Tarım Bakanından 
sözlü sorusu (0/109) 

37. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
ca/n'ın; Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yeni bir 
Hükümet konağı yapılmasına dair Maliye ve 
içişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/110) 

38. — Antalya Milletvekili Hasan M. Gül-
can'm, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde yapıl
ması düşünülen baraja ve Söğüt gölünün kuru
tulmasına dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü sorusu (6/111) 

39. — Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, Ugak'a 
bir fabrika kurulup kurulamayacağına dair Baş
bakandan sözlü sorusu (6/113) 

40. -T- Uşak Milletvekili Âdil Turan'ın, ilk ve 
orta dereceli okullarda okutulan ders kitapla
rına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü sorusu 
(6/114) 

41. — Ankara Milletvekili İbrahim Oüceoğ-
iu'nun, Kalecik sulaMa projesinin ne zaman 
tamamlanacağına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü sorusu (6/115) 

42 — Zonguldak Milletvekili Hüseyin Bay-
türk'ün, Kömür tahsis belgelerinin veriliş şek
line dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü sorusu (6/116) 

43. — Ordu Milletvekili Memıduh Ekşi'nm, 
Karadeniz Bölgesinde üretilen patetes ürünü
nün değerlendirilmesine dair Ticaret Bakanın
dan sözlü sorusu (6/117) 

44 — İstanbul Milletvekili Beşit Ülker'in, 
bir gazetede yayınlanan «Diyanet İşleri Başkanı 
fetva verdi» başlıklı yazıya dair Devlet Baka
nından sözlü sorusu. (6/118) 

45. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
5 Şubat 1970 tarihli Ulus Gazetesinde «Çorum'-
un Gökçam köyü nasıl cezalandırıldı» başlıklı 
yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/119) 

46. — Gaziantep Milletvekili Şinasi Çolak-
oğlu'nun, Güney - Doğu illerini birbirine bağli-
arama yapan resmî kişilere dair İçişleri Baka
yan yollarda, kaçakçılığın men ve takibi için 
nından sözlü sorusu (6/120) 

47. — İstanbul Milletvekili Eşref Derinçay' 
in, 1 Ocak 1968'den beri Devlet Demiryolları 
Genel Müdürlüğünce satılan arsalara dair Ulaş
tırma Bakanından sözlü sorusu (6/121) 



— 12 — 

48. — ıSivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, 
Sivas'ta bir DSİ Bölge Müdürlüğü kurulmasına 
dair Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü sorusu (6/124) 

49. -r- Sinop Milletvekili Hilmi tşgüzar'ın, 
Hürriyet Gazetesinde yayımlanan «çocuksuz 
aileleri sevindiren tıp olayı» başlıklı yazıya 
dair Sağlık, ye Sosyal Yardım Bakanından söz
lü sorusu (6/125) 

50. — Erzurum ^Milletvekili (riyasettin Ka-
raca'nm, Erzurum'un Hınıs ilçesine bir lise bi
nası yaptırılmasına ve öğretmen ihtiyacının kar
şılanmasına .dair Millî Eğitim .••Bakanından söz
lü sorusu (6/127) 

51. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raea'nm, Erzurum'un Araş bucağına bir orta
okul yaptırılmasına ve Hükümetçe yardım ya
pılıp yapılmıyacağıria dair Millî Eğitim Baka
nından sözlü sorusu (6/128) 

.., 52. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Aşkale ilçesi köylerinin istifadesi için 
de bir tren istasyonu yapılmasına dair Ulaştır
ma Bakanından sözlü sorusu (6/129) 

53. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nm, ilçe ve köylerdeki vekil imamların 
asıl kadroya alınmasına ve imam, müezzin ihti
yacının karşılanması için ne düşünüldüğüne 
dair Devlet Bakanından sözlü sorusu (6/130) 

54. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın, Hınıs ilçesi Kavar köyüne bir ilkokul 
ile köyü ilçeye bağlayan yolun yaptırılmasına 
dair Millî Eğitim ve Köy İşleri Bakanlarından 
sözlü sorusu (6/131) 

55. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka
raca'nm, Horasan ilçesi Okçular köyünün içme 
suyuna kavuşturulmasına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/132) 

56. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
râca'nm, Hınıs'ta meydana gelen depremden 
zarar görenlerin yurt dışına gitmelerine öncelik 
tanınmasına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/134) 

57. — Tokat Milletvekili Reşit Önder'in, 
Tokat ilinin sağlık hizmetleri bakımından pilot 
bölge haline konulup konulmayacağına dair 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so-
rusu(6/İ36) 

58. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan 
Avşargdl'in, Kayseri İmam - Hatip Okulunda 
Atatürk aleyhine girişilen hareketlerin doğru 
olup olmadığına dair Millî Eğitim Bakanından 
sözlü sorusu (6/137) 

59. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
Konya Ereğlisi'nde bir şahsa kanunsuz ve usul
süz olarak bâzı menfaatler sağlandığı iddiasına 
dair Tarım ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba
kanlarından sözlü sorusu (6/139) 

60. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
yurttaşların can ve mal güvenliklerinin sağ
lanması için Hükümet tarafından alman ted
birlere dair Başbakandan sözlü sorusu (6/140) 

61. — Konya Milletvekili İrfan Baran'ın, 
Konya ovasının sulanması ve taşkınlardan ko
runmasına dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/141) 

62. — Ankara Milletvekili Şinasi Özden-
oğlu'nun, THY nm, Fransa'nın «Akdeniz Ku
lübü» yle yaptığı anlaşmaya dair Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru (6/142) 

63. — Amasya Milletvekili Vehbi Meş-
hur'un, 1961, 1964 ve 1969 yıllarında pancar 
istihsali ile şeker istihsaline, pancar fiyatları
nın artırılmasına dair Sanayi Bakanından söz-
p'ı sorusu (6/144) 

64. —- Erzurum Milletvekili Gıyasettin Ka-
raca'nın Hınıs'ın Güvenlik köyü arazilerinin 
su taşkınlarından korunmasına ve selden zarar 
gören arazilerin ıslahına dair Köy İşleri, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar bakanlarından sözlü sorusu 
(6/145) 

65. — Ankara Milletvekili İbrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun Suriye'de hak ve menfaatleri 
zarara uğrayan vatandaşlarımızla ilgili olarak 
alman kararların tatbikine dair Dışşileri ve 
Maliye bakanlarından sözlü sorusu (6/147) 

66. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya 
Yılmaz'ın, Antalya'da çıkan İleri Gazetesinde 
yayınlanan «A. P. 11 Kurulu Ankara'da müspet 
çalışmalar yaptı» başlıklı yazıya dair Köy İş
leri Bakanından sözlü sorusu (6/148) 

67. — Ankara Milletvekili Şinasi Özdenoğ-
lu'nım, spor karşılaşmalarında aldığımız mağ
lûbiyetlerin sebebine dair Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü sorusu (6/149) 

68..— Çorum Milletvekili Cahit Angı'nm, 
/'îıkara'daki Çorum Yüksek Öğrenim 'Talebe 
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Vunlunun basılma olayına dair İçişleri Baka
nından sözlü sorusu (6/150) 

69. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi'nin, 
Amerika Adalet Bakanının Türkiye'deki haş
haş ekimi ile ilgili beyanına dair Başbakan
dım sözlü sorusu (6/151) 

70. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Gediz deprem felâketine uğrayan vatan
daşlara yapılan aynî ve nakdî yardımların mik
tarına dair Başbakandan sözlü sorusu (6/153) 

71. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 
New - York'ta Turizm ve Tanıtma Bakanlığına 
bağlı turizm bürosu olup olmadığına dair Tu
rizm ve Tanıtma Bakanından sözlü sorusu 
(6/154) 

72. — Ankara Milletvekili Suna Tural'ın. 
basında çıkan yüksek öğretmen okullarının ka
patılacağı haberine dair Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/156) 

73. — İstanbul Milletvekili Turgut Topai-
oğlu'nun, hiçbir resmî görevi olmayan bir şah
sa, Kıbrıs buhranı sırasında, Türk - Yu^an 
hükümetleri arasında arabuluculuk görevi ve 
rilip verilmediğine dair Başbakandan sözlü so
rusu (6/157) 

74. — İstanbul Milletvekili İbrahim Abak' 
m, devalüasyon kararını bir şahsın önceden 
öğrenip öğrenmediğine dair Başbakandan sözlü 
sorusu (6/158) 

75. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli' 
mn, Muğla'nın Milas ilçesi Ziraat Bankasın
dan usulsüz olarak kredi verilen şahıslara dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/159) 

76. — Antalya Milletvekili Ömer Buyruk-
çu'nun, Türkiye'de mevcut askerlik daire ve 
şubelerinden hangi il ve ilçe merkezlerindeki-
lerin lağvedileceğine dair Millî Savunma Ba
kanından sözlü sorusu (6/160) 

77. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
na.r'm, DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 13 ncü 
Bölge Müdürlüğü Prefabrik Kanalat Fabrika
sında çalışan bazı işçilerin ücretlerine dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/163) 

: 78. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpj-
nar'ın, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
bağlı Bölge Müdürlüklerinde çalışan ve ücret
lerini alamayan işçilere dair Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/164) 

79. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erverdi* 
nin, Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörünün 
yapmış olduğu açış konuşmasına dair MİM Eği
tim Bakanından sözlü sartısu (6/165) 

80. — Erzurum Milletvekili Selçuk Erver-
di'nin, Maliye Bakanlığının yüksek ziraî eğitim 
projelerinden «Doğu - Anadolu sığırcılarını ge
liştirme projesine» dair Maliye ve Tarım bakan
larından sözlü sorusu (6/166) 

81. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Cumhuriyet Gazetesinde neşredilen, if
tar yemeği veren bir ilkokul müdürü hakkında
ki yazıya dair Başbakandan sözlü sorusu (6/167) 

82. — Samsun Milletvekili llyas Kılıç'm, İs
tanbul Kültür Sarayında görev alan personele 
ve yangın sebebine dair Millî Eğdtim Bakanın
dan sözlü sorusu (6/168) 

83. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, İstanbul Kültür Sarayının yanma se
bebine ve bir tedbir almıp alınmadığına dair 
Başbakandan sözlü sorusu (6/169) 

84. — Trabzon Milletvekili Mehmet Ars-
lantürk'ün, İstanbul Kültür Sarayına nakledi
len tarihî eserlere ve yangın sebebine dair MiMî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/170) 

85. — Kayseri Milletvekili Tufan* Doğan 
Avşargil'in, 11 Ekim 1967 yılnıdan bu yana 
Kayseri Millî Eğitim örgütünde yapılan nakil 
ve tayinlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu (6/171) 

86. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in,. 
Ankara Belediye Başkan yardımcısının bir tö
rendeki tutum ve davranışına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu. (6/172) 

87. — Malatya Milletvekili Mustafa Kaf-
tan'm, Eğitim programlarında Atatürk ve dev
rimlerine daha fazla yer verilmesine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu. (6/174) 

88. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in. 
1969 - 1970 yıllarında Gümrük ve Tekel Ba
kanlığınca, İçel'in üzüm yetiştirilen bölgele
rinden ne miktar mubayaa yapıldığına dair 
Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü sorusu. 
(6/175) 

89. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Kolera aşısı yapılmasına tatil günleri de de
vam edilmesine dâir Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakamdan sözlü sorusu. (6/176) 
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90. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'in, Ka
radeniz Bölgesinin Lâdik Ovasmdaki gölün ku
rutulması için bir çalışma olup olmadığına dair 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
sorusu (6/178) 

91. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde 
5 . 3 . 1971 günü meydana gelen silâhlı çatış
mada Ankara Belediye Başkanvekilinin tutum 
ve davranışına dair İçişleri Bakanından sözlü 
sorusu (6/180) 

92. — istanbul Milletvekili Kesit Ülker'in, 
İstanbul ili Kasımpaşa Lisesi Müdürünün yap
mış olduğu yolsuzluklara dair Millî Eğitim Ba
kanından sözlü sorusu (6/181) 

93. — Samsun Milletvekili İlyas Kılıç'm, 
Fransa'dan ithal edilen tabancalara dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/182) 

94. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'm, Sosyal Sigortalar Kurumu personeli ara
sında Nureuılar ve Süleymancıların bulunup bu
lunmadığına dair Çalışma Bakanından sözlü so
rusu (6/185) 
- 95. — İçel Milletvekili Turhan özgüner'in, 
depremden zarar görenlere yardım gerekçesiy
le yapılmış olan zamlara dair Gümrük ve Tekel 
Bakanından sözlü sorusu (6/186) 

96. — Ankara Milletvekili Kemal Ataman' 
m, bir gazete haberine göre, bazı artist acenta-
ları ve şirketleri tarafından kandırılarak batak
lıklara sürüklenen insanlara dair Dışişleri ve 
İçişleri bakanlarından sözlü sorusu (6/187) 

97. — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
kürtajın serbestçe yapılıp yapılmayacağına da
ir Adalet ve Sağlık ve Sosyal Yardım bakan
larından sözlü sorusu (6/188) 

98. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, Hükümet üyelerinin verdikleri demeçle
re dair, Başbakandan sözlü sorusu (6/189) 

99. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının taşındığı 
iddia edilen eve dair, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanından sözlü sorusu (6/190) 

100. — İstanbul Milletvekili ilhan Darende-
lîoğlu/nun, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 
yayınlanan Bin Temel Eser dizisinin lâğvedMiş 
(Sfijtfbine dair Millî Eğitim Bakanından sözlü so
rusu (6/191) - , , - - . 

101. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Finike ilçesine bağlı Turunçova Bele
diyesi içinden geçen çay ve arklar direnajmın 
yapılmasına dair, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanından sözlü sorusu (6/192) 

102. — Antalya Milletvekili Hasan Ali Gül-
can'm, Antalya ili Kaş ilçesine bağlı bazı köy
lerin yollarının yapımına dair Köy İşleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/193) 

103. — İstanbul Milletvekili Turgut Topaloğ-
lu'nun, son zamlardan önce demir, çinmento ve 
kâğıt ticareti yapanların beyana tabi tutulma
dıkları iddiasına dair, Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü sorusu (6/194) 

104. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 
Anayasa değişikliği tasarısının Parlamento ta
rafından aynen kabul edilmemesi halinde mec
lislerin lağvedileceği söylentilerine dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/195) 

105. — Kütahya Milletvekili Fuat Azmioğlu' 
mm, İmam - Hatip okulları orta kısmının lağ
vına karar verildiği söylentilerine dair Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/196) 

106. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral* 
m, Tunceli ilinin ulaşımını sağlayan yolların du
rumuna dair Başbakan ve Bayındırlık Bakanın
dan sözlü sorusu (6/197) 

107. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinde yaşayan vatandaşlarımızın yaşa
ma şartlarını elverişli duruma getirmek için ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne dair Başbakandan 
sözlü sorusu (6/198) 

108. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulunan 
Havaçor çayının taşmaması için ne gibi tedbir
ler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu (6/199) 

109. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ili Ovacık ilçesi sınırları içinde bulu
nan Munzur vadisinin millî park haline getiril
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Baş
bakan ve Orman Bakanından sözlü sorusu 
(6/200) 

110. —• Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli ilinin ulaşımını sağlıyan yolların ne za
man yapılacağına dair Başbakan ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü sorusu (6/201) 

111. — Tekirdağ Milletvekili Orhan öztrak'm 
tarımda verimin artırılması ve üreticinin emeği 
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olan ürünün değerlendirilmesi için ne gibi ted
birler alınacağına dair Başbakan ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü sorusu 
(a/202) 

112. — Adıyaman Milletvekili Yusuf Ziya Yıl-
maz'm, eski Başbakan Süleyman Demirel'in kar
deşlerine haksız kredi teminine adı karışan şah
sa dair Başbakandan sözlü sorusu (6/203) 

113. — Bolu Milletvekili Ahmet Çakmak'ın, 
Türk Silâhlı Kuvvetleri- komutanlarının vermiş 
olduğu demeçlere dair Başbakandan sözlü sorusu 
(6/204) 

114. — Burdur Milletvekili Ahmet Mukadder 
Çiloğlu'nun, Burdur deprem bölgesinde çalışan 
Devlet personeline, Personel Kanunu uygula
masından doğan 9 aylık maaş farklarının öden
mesinin düşünülüp düşünülmediğine dair Maliye 
Bakanından sözlü sorusu (6/205) 

115. — Tunceli Milletvekili Kenan Aral'ın, 
Tunceli iline bağlı ilçelerde birer yatılı bölge 
okulu açılmasının düşünülüp düşünülmediğine 
dair Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından söz
lü sorusu (6/206) 

116. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde bir şahsın dö
vüldüğü iddiasına dair içişleri Bakanından söz
lü sorusu. (6/208) 

117. — Denizli Milletvekili Fuat Aveı'nın, 
Başbakan Yardımcısının Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Devlet Bakanı ve Başba
kan Siyasi İşler Yardımcısından sözlü sorusu 
(6/209) 

118. — Denizli Milletvekili Fuat Aveı'nın, 
Başbakan Yardımcısının 9 Kasım 1971 günü 
verdiği beyanata dair Başbakandan sözlü soru
su (6/210) 

119. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün 
Antalya ili Kaş ilçesi köylerinin içme sularına 
dair Koy İşleri Bakanından sözlü sorusu (6/211) 

120. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, 
Antalya M bütçesinden köyülere yardım faslı 
ile ne kadar para ayrıldığına dair İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu (6/212) 

121. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
Irak'taki soydaşlarımıza Irak Hükümetince 
baskı yapıldığı haberine dair Dışişleri Baka
nından sözlü soruısu. (6/213 

122. — Erzurum Mi'Uetveküâ Naci Gaciroğ-
İu'nun, İstanbul'da yayımlaman bir gazetede 

koımıünâst Çin hakkında yapılan rapörtaja dair 
Başbakandan sözlü sorusu. (6/214) 

123. — Sinop MaBetvekili HHimi işgüzar'ın, 
Sinop ili Gerze ilçesinde tütün deposu yapımı
na dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü so
rusu. (6/216) 

124. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
Bursa - Uhıdağ'daki mfülî park alanında ruh
satsız inşaat yapılıp yapılmadığına dair Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/217) 

125. — MMî Saraylara görevli olarak gön
derilen Millet Meclfişi memıuruina, dair, Samsun 
MMietvekifld llyas Kıhç'ın Millet Meclisi Başka
nından sözdü soru önergesi, (6/218) 

126. — izmir MMetvekHi Münir Daldal'ın, 
yabancı ülkelerde çalışan doktorlarımızın yur
da dönmeleri için ne gibi çalışmalar yapıldı
ğına dair Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü sorusu. (6/219) 

127. — istanbul MMletveldM Turgut Topaloğ-
lu'nun, Maliye Bakanı Sait Naci Ergin'in; ne 
zamana kadar görevde kalacağına dair Başba
kandan sözlü sorusu (6/220) 

128. — Uşak Milletvekili M. Fahri Uğrasız-
oğlu'nun yabancı ülkelerde okuyan öğrencileri-
ımizin durumuna dair Başbakandan sözlü soru
su (8/221) 

129. — Ankara Milletvekili Osman Soğukpı-
nar'ın, Kayseri Yol - iş Sendikası Genel Başka
nının karakolda işkenceye tabi tutulduğu iddia
sına dair içişleri Bakanından sözîü sorusuı. 
(6/222) 

130. — istanbul M^etveMli Hhan Daren-
deKoğlu'nun, bazı Danıştay ve Yargıtay üyele-
nkıin idam cezalarının kaldırılıması için imza 
verdikleri hakkında bazı gazetelerin iddiaları
na dair Adalet Bakanından sözlü sorusu. 
(6/223) 

131. — Ankara Milletvekili ibrahim Sıtkı 
Hatipoğlu'nun, Maliye Bakanlığı Vergi daire
lerinin bazı memuriyetlerine iş riski güçlüğü 
zammı verilmemesi nedenine dair Maliye Baka
nından sözlü sorusu. (6/224) 

132. — Sinop Milletvekili Hilmi işgüzar'ın, 
Sinop ili Durağan ilçesi Yalmzkavak ve Sa
rıyer köylerinin içmesuyu ihtiyaçlarına dair 
Köy işleri Bakanından sözlü sorusu. (6/225) 

133. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gül-
sen'in Bakanlığımız emrine verilen «uzman* 
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kadrolarının • tahsis durumuna dair Millî Eği
tim Bakanından sözlü sorusu. (6/226) 

134. —- Ankara Milletvekili Kemal Ata-
man'm, bir gencin polis tarafından copla öl
dürüldüğü hakkındaki bir gazetenin haberine 
dair, İçişleri Bakanından sözîü sorusu. (6/227) 

135. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop ili ve ilçelerinin okul ve öğretmen ih
tiyacına dair Millî Eğitim Bakanından sözlü 
sorusu. (6/228) 

136. — İstanbul Milletvekili Turgut To-
paloğlu'ımn, Haliç'te batan gemilerin batış 
nedenleri ile sabotaja karşı -alınacak ted
birlere Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu. 
(6/229) 

137. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Sinop Cezaevinin durumuna dair Adalet Ba
kanından sözlü sorusu. (6/230'I 

138. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Türkiye'de beden eğitimi öğretmeni ihtiya
cına dair Millî Eğitim ve Gençlik .ve Spor 
bakanlarından sözlü soru önergesi. (.6/231) 

139. — Malatya Milletvekili İsmail Hakkı 
Sengillerin, O. D. T. Ü. eski Rektörü Prof. Er
dal İnönü'nün, üniversite olaylarıyle ilgisine da
ir Başbakandan sözlü sorusu (6/233) 

140. — Afyon Karahisar Milletvekili Ham-
di Hamamcıoğlu'nun, haşhaş ekiminin yasak-
lanmasıyle üreticiye ödenecek tazminatlara dair 
Tarım Bakamı ulan sözlü sorusu (6/234) 

141. — Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın, 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından, Devlet 
müesseselerine ve şahıslara tahsis yoluyla veri
len sanayi odununun miktarı hakkında Orman 
Bakanından sözlü sorusu (6/235). 

142. r— Sinop Milletvekili Hilmi İşgüzar'ın. 
millî eğitim müdürleri ile ilköğretim müdürle
rine iş riski zammının verilmesi hakkında Millî 
Eğitim Bakanından sözlü sorusu (6/236) 

143. — İstanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, Başbakan Ferid Melen'in televizyon 
konuşmasına dair Başbakandan sözlü sorusu. 
(6/238) 

144. — istanbul Milletvekili Turgut Topal-
oğlu'nun, 21 Kasım 1972 tarihli Resmî Gazetede 
yayınlanan 7/5307 sayılı Kararname hakkında 
Ticaret Bakanından sözlü sorusu. (6/239) 

. 145. — Erzurum Milletvekili Cevat Önder'in, 
Türk Tarih Kurumuna dair Başbakan, Maliye, 

İçişleri, Millî Eğitim, Ticaret ve Sanayi ve Tek
noloji bakanlarından sözlü sorusu. (6/240) 

146. — Denizli Milletvekili İlhan Açıkalm'm, 
tütün fiyatlarının bölgelere göre değişmesine 
dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü soru
su (6/241) 

147. — İstanbul Milletvekili İlhan Darende-
lioğlu'nun, Devlet Bakanı Başkanlığındaki bir 
heyetin Moskova'ya gideceği haberine dair Dış
işleri Bakanından sözlü sorusu (6/242) 

148. — Denizli Milletvekili İlhan Açıkalın'm, 
ekim yapılmadan önce anason fiyatlarının ilâ
nına dair Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
sorusu (6/243) 

III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

X I . — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpas
lan ve 6 arkadaşının, Siyasî Partiler Kanununun 
74 TH'ü maddesinin yeniden düzenlenmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet, Anayasa ve Plan ko
misyonlarından 5 er üyeden kurulu 49 No. iu Ge
çici Komisyon raporu (2/540) CS. Sayısı -.421) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 9 . 1971) 

X 2. — 648 sayılı Siyasî Partiler Kanunu
nun 5, 8, 14 ve 76 ncı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna iki ek ve bir geçici mad
de ile 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin kuruluş 
ve yargılama usulleri hakkındaki Kanunun 
18 nci maddesinin (B) fıkrası ve 5S nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile 
Malatya Milletvekili Mustafa Kaftan'm, 648 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 10 ncu madde
sinin (b) bendinin değiştirilmesi hakkında ka
nun teklifi ve Aydın Milletvekili İsmet Sezgin 
ve 2 arkadaşının, 648 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 79, 80, 82 isçi maddelerinin değiştiril
mesine. ve 81 nci maddesinin kaldırılmasına dair 
kanun teklifi ve içişleri, Adalet, Anayasa ve 
Plan komisyonlarından seçilen 4 er üyeden ku
rulu 72 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/61.1, 2/659, 2/666) (S. Sayısı : 661) (Dağıt
ma tarihi : 22 .-4 1972) 

X 3. — 6831 sayılı Osman Kanununun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesi, ve bu kanuna bir 
ek madde eklenmesine dair kanun tasarısı ve 
Antalya Milletvekili İhsan Ataöv ve 2 arkada
şının, 6831 sayılı Orman Kanununa geçici bir 
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madde eklenmesine dair kanun teklifi ile, Cum
huriyet Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 74 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bir ek madde ile bir geçici madde ilâvesine, 
5237, 5422, 6969, 7336 ve 756 sayılı kanunlarla 
konu gelirlerin kaynak olacağı Orman Köyle
rini Kalkındırma Fonu teşkili ile Orman Köy
leri Kalkındırma Kooperatifleri kurulması hak
kında kanun teklifi Anayasa, Adalet, Orman 
ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçilerek ku
rulan 73 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/583. 2/572, 2/515) (S. Sayısı : 584, 584 ve 
695'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 14 .4 .1972 
ve 1 . 11 . 1972) 

4. — Çorum Milletvekili Abdurralıman Gü
ler, Tunceli Milletvekili Kenan Aral, Muş Mil
letvekili Nermin Neftçi, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker, Konya Milletvekili M. Kubilay İnıer 
ve Van Milletvekili Salih Yıldız'm, Millet Mec
lisi İçtüzük teklifi ve Anayasa Komisyonu ra
poru (2/706) (S. Sayısı : 763) (Dağıtma tari
hi : 29 . 11 . 1972) 

X 5. — Memur Yardımlaşma Kurumu ka
nun tasarısı ve Ankara Milletvekili A. Sakıp 
Hiçerimez ve 58 arkadaşının, Türkiye belediye
ler, il özel idareleri, İktisadî Devlet kuruluş
ları ve Devlet Memurları Yardımlaşma Kuru
mu (MEYAK) kanunu teklifi ve Adalet, Millî 
Eğitim, İçişleri, Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er üye seçi
lerek kurulan 67 numaralı Geçici Komisyon ra
poru (1/582, 2/591) (S. Sayısı : 663) (Dağıtma 
tarihi : 2 . 5 . 1972) 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzioğ-
lu ve iki arkadaşının, petrolle ilgili 8957 numa
ralı Kararnamenin meydana getirdiği tesir
leri tespit etmek üzere bir Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergesi ve Meclis Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/2) (S. Sayısı : 156) 
(Dağıtma tarihi : 16 . 5 . 1970) 

2. — Kayseri Milletvekili Turhan Feyzi oğ
lu ve 2 arkadaşının, Tarımla uğraşanların emek

lerinin karşılığını almaları için, kredi ve üretim 
alanında alınması gerekli tedbirleri tespit et
mek üzere ve Giresun Milletvekili M. Kemal 
Çilesiz'in, tefeciliğin halkın ekonomik ve sos
yal durumuna yaptığı etkileri önlemek maksa
dı ile bir Meclis araştırması yapılmasına dair 
önergeleri ve Meclis Araştırma Komisyonu ra
poru (10/1, 10/6J (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 20 . 7 . 1971) 

3. — Türkiye'de meydana gelen trafik ka
zalarının artış sebepleri ile önleme çarelerini 
tespit etmek üzere. Anayasanın 88 nci maddesi 
gereğince kurulan Meclis Araştırma Komisyo
nu raporu (10/5) (S. Sayısı : 673) (Dağıtma 
tarihi : 17 . 5 . 1972) 

4. — Maraş Milletvekili İbrahim Öztürk'ün 
ruhsatsız silâh edinmek ihtiyacının meydana 
getirdiği sonuçları tespit etmek maksadıyla 
Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir Mec
lis araştırması yapılmasına dair önergesi ve 
Meclis Araştırma Komisyonu raporu (10/16) 
(S. Sayısı : 745) (Dağıtma tarihi : 11.10.1972) 

X 5. — Köy İşleri Bakanlığı kuruluş ve gö
revleri hakkında kanun ile Cumhurbaşkanının 
geri gönderme tezkeresi ve Köy İşleri ve Plan 
komisyonlarından 8'er üye seçilerek kurulan 19 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/594) (S. 
Sayısı : 311'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihi : 
1 . 4 . 1972) 

X 6. — Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arkadaşı
nın, Çırak, Kalfa ve Ustalar hakkındaki kanun 
teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, Adalet, 
Millî Eğitim, Çalışma ve Plan komisyonlarından 
4'er üyeden kurulu 5 No. lu Geçici Komisyon ra
poru. (2/702, 2/577) (S. Sayısı : 126'ya 3 ncü 
ek) (Dağıtma tarihi : 27 . 9 . 1972) 

7. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaas-
la-n'm, İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teş
kilâtında 'çalışan memurların ımıaaş intibakı 
hakkındaki 627 sayılı kanıma ıgeçici bir madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
ve Plan komisyonları raporları (2/269) (S. Sa
yısı : 721 ve 721'e 1 nci >ek) (Dağıtma (tarihle
ri : 10. 7 . 1972 ve 1 . 2 . 1972) 

8. — C. İSenatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, ellerinde sağlık muayene fişi bulun
mayan İstiklâl Madalyalı muharip gazilerle di-
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ğer bütün muharip gazilere Millî Savunma Ba
kanlığınca sağlık muayene fişi verilmesi hak
kında kanun teklifi ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (2/301) (S. Sayısı : 372, 372'ye 
1 nci ek ve 372'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
26 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

9. — C. Senatosu İstanbul Üyesi Mebrure 
Aksoley'in, 1076 sayılı İhtiyat Zabiti ve İhtiyat 
Askerî Memurları Kanununun 8 nci maddesinin 
(E) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Millî Savunma Komisyonu raporu 
(2/281) (S. Sayısı : 381,.381'e 1 nci ek ve 381'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 7 .1972, 
4 . 2 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

10. — 7126 sayılı ISivil Savunma Kanununa 
iki madde eklenmesine dair kanun ile 
Cumhurbaşkanının geri gönderme tezkeresi ve 
tçişlleri Komisyonu raporu (1/150) (S. Sayısı : 
375, 375'e 1 nci ek ve 375'e 2. nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 2.7.1971, 29.12.1971 ve 21.12.1972) 

11. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi -Salih Tan-
yeri'nin, 13 Mart 1329 tarihli İdarei Umumiyei 
Vilâyat Kanununun 118 ve 138 nci maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu kanuna bir madde efe
lenmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri Ko
misyonu raporu (2/201) (S. Sayısı : 492 ve 
492'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16.2.1972 

* ve 21 . 12 . 1972) 
12. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 

Tanyeri'nin, 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 62 ve 77 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/202) (S. Sayısı : 493 ve 
493'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 2 . 1972 
ve 21 . 12 . 1972) 

13.' — İçel Milletvekili Celâl Kargılı'nın, 403 
sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 25 nci 
maddesinin (b) fıkrasına bir bent eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ve Dışişleri, Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/532) (S. Sa
yısı : 698 ve 698'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihle
ri : 25 . 6 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

14, — Nevşehir Milletvekili Esat Kıraıtlıoğlu 
ve 15 arkadaşının, Mehmet Teyfikoğlu Hatice' 
den doğma 1339 doğumlu Nevşehir Yenimahal
le 10 hanede kayıtlı Mustafa Parmaksızın affı 
hakkında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/96) (S. Sayısı : 161,161'el nci ek, 161'e 

2 nci ek ve 161'e 3 ncü ek) (Dağıtma tarihleri : 
18 . 4 .1970, 2.1. 6 .1971, 4 .2 .1972 ve 28.12.1972) 

15. —• İçel Milletvekili Celâl Kargılı, An
kara Milletvekili Suna Tural ile JSinop Millet
vekili Hilmi İşgüzar'm ve Kocaeli Milletvekili 
Vehbi Engiz'ıin, Genel af kanunu teklifleri 
ve Adalet Komisyonu rapora (2/383, 2/439, 
2/482) (S. Sayısı : 353, 353'e 1 nci ek ve 353'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
Avukatlık Kanununun 7 nci maddesinin kal
dırılması ye 113 ncü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/284) (S. Sayısı : 359, 359'a 1 nci 
ek ve 359'a 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
17 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

17 — C. Senatosu İstanbul Üyesi Rifat öz-
türkçine'nin, Türk Kanunu Medenisinin 485 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/9) 
OS. Sayısı : 360, 360'a 1 nci ek ve 360'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri: 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 . 12 .1972) 

18. — Burdur Milletvekili Mehmet Öz-
bey'in, eşinden beş sene ayrı kalan karı, ko
canın ayrılması hakkında kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/423) (S. Sayı
sı : 361, 361'e 1 nci ek ve 361'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 16 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12. . 1972) 

1:9. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'-
nm, Türk Ceza Kanununun değişik 449 ncu 
maddesinin 2 nci bendinin tâdili hakkında Ka
nun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/449) 
(S. Sayısı : 366, 366'ya 1 nci ek ve 366'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

20. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal 
ve 19 arkadaşının, Devlet Memurlarının disip
lin cezalarının affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (2/135) (S Sayısı : 
367, 367'ye 1 nci ek ve 367'ye 2 nci ek) (Dağıt
ma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

2ıl. — Burdur Milletvekili Mehmet özbey'-
in, Türk Ceza Kanununun 455 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/112) 



(S. Sayısı : 368, 368'e 1 nci ek ve 368'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 
ve 27 .12 .1972) 

2:2. — Burdur Milletvekili Mehmet Özibey'-
in, Türkiye'de sabotaj yapanların ölüm cezası 
ile cezalandırılmaları hakkında kanun teklifi 
ve Adalet Komisyonu raporu (2/427) (S. Sayı
sı : 369, 369'a 1 nci ek ve 3'69'a 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri: 21 . 6 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 .12 .1972) 

23. — C. Senatosu Tunceli Üyesi Arslan Bo-
ra'nm, Türk Ceza Kanununun 480 nci maddesi
ne son fıkra olarak bir fıkra eklenmesi hakkında 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/155) (S. Sayısı : 370, 370'e 1 nci ek ve 370'e 
2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 6 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

24. — leel Milletvekili Celâl Kargılı'nm, 
Türk Ceza Kanununun 141/1 ve 142/1 nci 
maddelerinin yürürlükten kaldırılması hak
kında kanun teklifi ve Adalet Komisyonu ra
poru (2/388) (:S. Sayısı : 377, 377'ye 1 nci ek ve 
377'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 6 . 7 . 1971, 
4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972 

25. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adı
yaman'ın, Türk Ceza Kanununun 426 nci mad
desinin tâdiline dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu (2/456) (S. Sayısı : 378, 
378'e 1 nci ek ve 378'e 2 nci ek) (Dağıtma ta, 
rihleri : 6 . 7 . 1971, 4 . 2 . 1972 ve 27 . 12 .1972) 

26. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz'm, 
27 . 5 . 1935 gün ve 2739 sayılı Ulusal Bayram
lar ve Genel Tatiller hakkındaki Kanuna 1 mad
de eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçişleri 
Komisyonu raporu (2/491) (S. Sayısı : 413, 
413'e 1 nci ek ve 413'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 ve 27.12.1972) 

27. — Nevşehir Milletvekili Selâhatitin Hak
kı Esatoğlu ve 8 arkadaşı, ile İçel Milletvekili 
Celâl Kargılı ve 6 arkadaşının, Ölüm cezasının 
kaldırılması hakkında kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/286, 2/578) (S. Sayı
sı : 512, 512'ye 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
10 . 3 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

28. — Ankara Milletvekili Suna Tural ve Si
nop Milletvekili Hilmi İşgüzar'm, 6762 sayılı 
Ticaret Kanununun 626 nci maddesindeki hü
kümlerin ihlâline sebebolan ticaret erbaplarının 
itibarının iadesi hakkındaki kanun teklifi ve 

Ticaret ve Adalet Komisyonları raporları 
(2/474) (S. Sayısı : 683 ve 683'e 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 25 . 5 . 1972 ve 27.12.1972) 

29. — Adıyaman Milletvekili M. Zeki Adıya
man'ın, uzun saç, uzun favori (erkeklerde) il© 
kadınların mini etek giymelerinin men'ine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/665) (S. Sayısı : 688 ve 688'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 29 . 5 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

30. — 1944 doğumlu, Hüseyinoğru,Azime'den 
doğma Zara'nm, Tekke köyünde nüfusa kayıtlı 
Salim Göl'ün özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/525) (S. Sayısı: 725 
ve 725'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 19.5.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

31. — İstanbul Milletvekili Sadettin Bilgiç 
ve 9 arkadaşının, Oğuz Bakırburç'un affına dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/523) (S. Sayısı : 726 ve 726'ya 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 27.12.1972) 

32. — Sivas ili, İmranlı ilçesi, Duran mahal
lesinden Celâl Karaca ile eşi Naime Karaca ve 
Şehitoğlu er Kemal Karaca'nm dul eşi Mürüvet 
Karaca ve yetimlerinin özel affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/368) 
(S. 'Sayısı : 727 ve 727'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

33. — 1328 doğumlu, Ali Kızı Zeliha'dan 
doğma Simav ilçesinin Bahtıllı köyü, cilt 11, 
sayfa 6, hane 6'da nüfusa kayıtlı Saide Ya-
•man'ın özel affına dair kanun tasarısı ve Ada
let Komisyonu raporu (1/522) (S. Sayısı : 728 
ve 728'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 15.9.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

34. — 1933 doğumlu Haındioğlu, Sivas Sa-
rıkışla nüfusunda kayıtlı Hayati Ercan'ın özel 
affına dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/526) (S. Sayısı : 729 ve 729'a 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

3ö. — 1940 doğumlu Hamzaoğlu, Sultan'dan 
doğma Malatya'nın Çarmuzu mahallesinden Be
kir Dur'un özel affına dair kanun tasarısı ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/527) (S. Sayısı : 
730 ve 730'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 9 . 1972 ve 27. 12 . 1972) 

36. — Sabık Pilot Assuibay (941/828) Baş
çavuş Emekli M. Fevzi Gökdeniz'in (Gezgin) 
özel affına dair Kanun tasarısı ve Adalet Ko-
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44. — Cumhuriyet Senatosu Ankana Üyesi 
Yiğit Kölkor ve 3 arkadaşının, inhisar Beyiye
leri üçte birlerinin harp malûlle nine ve şefaat 
y etlimle nine tahsis ve tevziine dair 30 . 5 . 1929 
tarih ve 1485 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişilklik-
ler hakkında M. Meclisi Plân Komisyonu rapo
ru (2/3G8) (İS. Sayısı : 245, 245'e 1 nci ve 245'e 
2 nci elk) (Dağıtma tarihleri : 27 . 1 . 1971, 
27. 6 . 1972 ve 15 . 2 . 1973) 

45. — T. B. M. M. Saymanlığının Haziran, 
Temmuz ve Ağustos 1972 ayları hesabına ait 
Meclis Hesaplarını İnceleme Koımıisyonu raporu 
(5/23) (S. Sayısı : 847) (Dağıtma tarihi : 
22 . 2 . 1973) 

46. — 1412 sayılı Oeza Muhakemeleri Usulü 
Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmıesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun tasarısı hakkında Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca yapılan değişikliğe dair Adalet Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi : 1/616; Cumhuriyet 'Se
natosu 1/113) (Millet Meclisi S. Sayısı : 671 
ve 671 1e 1 nci ek; Cumhuriyet .Senatosu S. Sa
yısı : 154) (Dağıtma tarihleri : 15 . 5 . 1972 ve 
22 . 2.1973) 

misyonu raporu (1/371) (S. Sayısı : 731 ve 731'e 
1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 
28 . 12 . 1972) 

37. — 5 . 1 . 19*50 doğumlu Alioğlu, Fefai-
ıme'den doğma Samandağ Deniz mahallesinde 
<*09 hanede kayıtlı Enver Özelin özel affına. 
dair kanun tasarımı ve Adalet Komisyonu ra
poru (1/326) (S. Sayısı : 732 ve 732'ye 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15.9.1972 ve 28.12.1972) 

38. — 1945 doğumlu Osımanoğlu, Zehra'dan 
doğma Denizli'nin Tavas kazası orta mahalle 
nüfusunda kayıtlı Mehmet Ballı'nm özel affına 
dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu rapo
ru (1/370) (iS. Sayısı : 733 ve 733'c 1 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15 . 9 .1972 ve 28.12.1972) 

39. — 1 Mart 1932 doğumlu Hurşitoğlu, 
Edibe'den doğma Giresun Hacısiyam mahalle
sinden Süleyman Rozbağ'ın özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/521) (S. Sayısı : 734 ve 734'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

40. — 1929 doğumlu, Mahiroğlu, Hatice'den 
doğma, Zara Yenicami mahallesi 321 hanede 
kayıtlı Adil Bedirhanoğlu'nun özel affına dair 
kanun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/367) (S. Sayısı : 735 ve 735'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 15 . 9 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

41. — T. B. M. M. Saymanlığının Mart, Nisan 
Ve Mayıs 1972 aylan hesabına ait Meclis Hesap
larını İnceleme Komisyonu raporu (5/22) (S. 
•Sayısı : 783) (Dağıtma tarihi : 8 . 1 . 1973) 

42. — İstanlbul Milletvekili 'Mustafa Fevzi 
Güngör ile Cumhuriyet Senatosu İstanbul Üyesi 
tRıifat Öztüı%çinc'nıin, Toptancı halleri kanun 
tekliflerine dair Cumhuriyet Senatosu Başkan
lığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosunca yapı
lan değişiklikler hakkında Millet Meclisi 57 
numaralı Geçici Komisyon raporu (2/221, 
2/173) (S. Sayısı : 433 ve 433'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 23 . 11 .1971 ve 14 . 2 . 1973) 

43. — Danıştay Kanununun bâzı maddeleri
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı madde
ler eklenmesine dair kanun tasarısı hakkında 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler 
i ıakkmda Millet Meclisi 71 numaralı Geçici Ko
misyon raporu (1/612) (S. Sayısı : 5831e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 4.4.1972 ve 14.2.1973) 

V 
IKÎ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X I . — Bursa Milletvekili Kasım Önadım' 
m, 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Ka
nununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve 
bazı maddelerine fıkralar eklenmesine dair ka
nun teklifi ve Adalet, İçişleri, Ticaret, Sanayi 
ve Plan komisyonlarından seçilen 3'er üyeden 
kurulu 6 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(2/15) (S. Sayısı : 136'ya 1 nci ek) (Birinci Da
ğıtma tarihi : 20 . 5 . 1970; ikinci dağıtma ta
rihi : 18 . 3 . 1971) 

X 2. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 
39 arkadaşının, Tarım ve hayvan ürünlerinin ta
ban fiyatlarının saptanması ve ilânı hakkında 
ve Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Taban 
fiyat kanunu teklifleri ve Ulaştırma, Gümrük 
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ve Tekel, Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret, Maliye, 
Tarım, Dış Ekonomik İlişkiler ve Plan komis
yonlarından 2'şer üyeden kurulu 48 No. lu Ge
çici Komisyon raporu (2/535, 2/543) (S. Sayı
sı : 424) (Dağıtma tarihi : 18 . 9 . 1971) 

X 3. — Ankara Milletvekili Cengizhan Yorul
maz ve 17 arkadaşının, Ankara iline bağlı Kırık
kale ilçesinde (Kırıkkale) adı ile bir il kurulma
sı hakkında kanun teklifi ve İçişleri ve Plan 
komisyonlarından seçilen 7'şer üyeden kurulu 
54 No. lu Geçici Komisyon raporu (2/561) (Mil
let Meclisi S. Sayısı : 429 ve 429'a 1 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 10 . 1971, 2 . 2 . 1972) 

X 4. — Niğde Milletvekili Mevlüt Ocak-
çıoğlu ile Avni Kavurmacıoğlu'nun, Niğde ili
ne bağlı Aksaray ilçesinde (Aksaray) adı ile 
yeniden bir il ve dört ilçe kurulması hakkın
da kanun teklifi ve içişleri ve Plan Komisyon
larından seçilen 7'şer üyeden kurulu 54 No.lu 
Komisyon raporu (2/573) (S. Sayısı : 463) 
(Dağıtma tarihi : 4 . 2 .1972) 

X 5. — Millî Parklar kanunu tasarısı ve Ta
rım, Orman. Adalet, Maliye ve Plan komisyonla
rından 3'er üyeden kurulan 76 No. lu Geçici Ko
misyon raporu (1/91) (S. Sayısı : 685) (Da
ğıtma tarihi : 29 . 5 .1972) 

X 6. — Sosyal Hizmıetler Kurumu kanun ta
sarısı ile Cumhuriyet Senatosu Kastamonu Üye
si Ahmet Nusret Tuna ve 4 arkadaşının, Sos
yal Hizmetler Kurumu kuruluş kanun teklifi 
ve Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Ra-
gıp Uner'in, 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç 
Çocuklar hakkında Kanunun 8 nci maddesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 
içişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım ve Plan ko
misyonlarından 7'şer üyeden kurulu 65 numa
ralı Geçici Komisyon raporu (1/663, 2/604, 
2/44). (S. Sayısı : 692) (Dağıtma tarihi : 
8 .6 .1972) 

X 7. — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi 
Mustafa Deliveli ve 2 arkadaşının, İskenderun 
Demir ve Çelik İşletmeleri Anonim Ortaklığı 
kanunu teklifi ve Sanayi ve Teknoloji, Ticaret, 
Adalet, Maliye ve Plan komisyonlarından 3'er 
üyeden kurulu 79 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (2/655) (S. Sayısı : 700) (Dağıtma ta
rihi : 21 . 6 . 1972) 

X 8. '— 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı 
Finansman Kanunu ile diğer bazı vergi ka

nunlarının değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ile Sinop Milletvekili Fikret Övet, Tekir
dağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş Trabzon Millet
vekili Selâhattin Güven, Afyon Karahisar Mil
letvekili Haindi Ilamacıoğlu, Kayseri Millet
vekili Enver Turgut, Bursa Milletvekili Ka
sım Önadım, İstanbul Mileltvekili Kâzım Öze
lce'nin, aynı kanunun bâzı maddelerinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifleri ve Ada
let, İçişleri, Maliye, Plan komisyonlarından 
seçilen 6'şar üyeden kurulu 59 Numaralı Ge
çici Komisyon raporu (1/545, 2/410, 2/472, 
2/473, 2/486, 2/663) (S. Sayısı : 707) (Da
ğıtma tarihi -. 30 . 6 .1972) 

X 9. — Belediye Gelirleri kanunu tasarısı ve 
Kastamonu Milletvekili Mehmet Seydibeyoğlu 
ile Sinop Milletvekili T. Fikret Övet'in, 5237 
sayılı Belediye Gelirleri Kanununa ek kanun 
teklifi ve Maliye, İçişleri, Orman ve Plan ko
misyonlarından 5'er üyeden kurulu 53 No. lu 
Geçici Komisyon raporu (1/509, 2/372) (S. Sa
yısı : 713) (Dağıtma tarihi : 11 . 7 . 1972) 

X 10. — Veteriner Sağlık Zabıtası kanunu 
tasarısı ve 1234 sayılı Hayvanların Sağlık Zabıta
sı hakkında Kanunun 22,46 ve 48 nci maddeleri
ni tadil eden 1775 sayılı Kanunun 1 nci madde
sinin değiştirilmesine dair karnın tasarısı ile 
Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mutlu 
ve 14 arkadaşınım, Hayvan Sağlık Zabıtası ka
nun teklifi ve İçişleri, Adalet, Millî Savunma, 
Gümrük ve Tekel, Sağlık ve Sosyal Yardım, Ta
rım ve Plan komisyonlarından 3 er üyeden ku
rulu 47 No. lu Geçici Komisyon raporu (1/142; 
1/481; 2/175) (S. Sayısı : 711) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 9 . 1972) 

11. — Kamu hizurnetlileri birlikleri kanun ta
sarısı ve Ankara Milletvekili Sakıp Hiçerimez 
ve 65 arkadaşının, kamu hizmetleri personeli 
birlikleri kanunu teklifi ve Anayasa, Adalet, 
İçişleri ve Plan komisyonlarından seçilen 4'er 
üyeden kurulu 80 numaralı Geçici Komisyon 
raporu (1/643, 2/623) (S. Sayısı : 722) (Dağıt
ma tarihi : 15 . 9 . 1972) 

12. — Gümrük ve Tekel Bakanlığının kuru
luş ve görevleri hakkındaki 2825 sayılı Kanu
nun bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına 
ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine, 2825 
sayılı Kanunda değişiklik yapan 6851 ve 6410 
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sayılı kanunların bazı maddelerinin değiştiril
mesine, Gümrük Muhafaza ve muamele sınıfı 
memurları teşkilâtı hakkındaki 3944 sayılı Ka
nuna bazı maddeler eklenmesine ve bazı madde
lerinde değişiklik yapılmasına, Tekel Genel Mü
dürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 
4037 sayılı Kanunla, bu kanuna bağlı cetveller
de değişiklik yapan 6939 sayılı Kanunun bazı 
maddeleri ile 'bazı kadrolarının kaldırılmasına 
dair kanun tasarısı ve Gümrük ve Tekel ve Plan 
komisyonları raporları (1/139) (S. Sayısı : 110, 
110'a 1 nci ek ve 110'a 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 9 . 4 . 1970, 15 . 9 . 1972 ve 1.12 .1972) 

13. — 14 . 7 . 1965 tarihli ve 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa 14 . 8 . 1970 ta
rih ve 1327 sayıb Kanunla eklenen >ek geçici 
5 nci maddenin değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve Plan komisyonu raporu (1/485) (S. 
Sayısı : 343, 343'e 1 nei ek ve 343'e 2 nei ek) 
(Dağıtma tarihleri : 11 . 6 . 1971, 9 . 12 . 1971 
ve 1 . 12 . 1972) 

14. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlı-
oğlu ve 9 arkadaşının, Türkiye Jeologlar Odası 
Kanunu teklifi ve Adalet, Enerji ve Tabiî Kay
naklar ve Plan komisyonları raporları (2/197) 
(S. Sayısı : 362, 362'ye 1 nci ek ve 362'ye 2 nci 
ek) (Dağıtıma tarihleri: 2 1 . 6 .1971, 9 .12 .1971 
ve 1.12 .1972) 

15. — Arşliv kanunu tasarısı ve İçişleri, Ada
let ve Plan komisyonları raporları (1/143) (S. 
iSayısı : 646, 646'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 22 . 4 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

16. — Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü 
Kuruluş ve görevleri hakkında kanun tasarısı 
ve İçişleri ve Plan komisyonları raporları 
(1/506) (S Sayısı : <670 ve 670'e 1 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 12 . 5 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 17. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman Kararın onaylanması hakkında ka
nun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plan komis
yonları raporları (1/145) (S. Sayısı: 677, 677'ye 
1 nci ek ve 677'ye '2 nci >e.k) (Dağıtma tarihle
ri : 16 . '5 . 1972, 3 . 7 . 1972 ve 1 . 12. 1972) 

X 18. — 261 sayılı Kanun gereğince Hükü
metçe alman kararın onanması hakkında kanun 
tasarısı ve Ticaret, ve Plan komisyonları rapor
ları (1/115) (S. -Sayısı : 678, 678'e 1 nci ek ve 
678'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 5 . 1972, 
3 . 7 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

19. — Tabiplerin meslekî pratik tatbikatı 
hakkında kanun tasarısı ve Balıkesir Milletve
kili A. İhsan Kırımlı ve 13 arkadaşının, Entern-
lik kanun teklifi ve 'Sağlık ve 'Sosyal Yardım 
ve Plan komisyonları raporu (1/264, 2/189) 
(S. Sayısı : 704 ve 704'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri: 27 . 6 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

X 20. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sının ayrıcalık ve muafiyetleri hakkında anlaş
maya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ka
tılmasının uygun 'bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri, Maliye ve Plan komisyonları 
raporları (1/34) (S. Sayısı : 746 ve 746'ya 1 
nci ek) (Dağıtma tarihleri : 12 . 10 . 1972 ve 
1.12.1972) 

21. _ 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
31 . 7 . 11)70 tarih ve 1323 sayılı Kanunla deği
şik 137 nci maddesine Eik - 7 sayılı cetvelin de
ğiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Plan 
Komisyonu raporu (1/687) (S. Sayısı : 751 ve 
751'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 21. 10 . 1972 
ve 1.12 . 1972) 

X 22. — Seyir ve Hidrografi hizmetleri ka
nun tasarısı ve Ulaştırma, Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları (1/307) (S. Sayısı: 
753 ve 753'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
24 . 10 . 1972 ve 1 . 12 . 1972) 

23. —• Kumluca'nm Sarıkavak köyü hane 
188, cilt 3. A, sayfa 27'de nüfus siciline kayıtlı 
Ali Rıza oğlu Teslim e'den doğma 1 . 7 . 1947 
doğumlu Mehmet Özcan'm ölüm cezasına çarp
tırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/856) (S. Sayısı : 
755) (Dağıtma tarihi : 5 . 12 . 1972) 

24. — 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek As
kerî Memurlar Kanununun 3 ncü maddesinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna geçici maddeler 
ilâvesine dair 97 sayılı Kanuna geçici bir mad
de ile 1076 sayılı Kanunun 97 sayılı Kanunla de
ğişik 3 ncü maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun tasarıları ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/27, 1/248) (S. Sayısı : 246, 
246'ya 1 nci ek ve 246'ya 2 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 28 . 1.1971, 4 . 2 . 1972 ve 9 .12 .1972) 

25. — 15 . 12 . 1934 tarih ve 2615 sayılı 
Askerî hastaneler ile hastane gibi kullanılacak 
revirlerde hastaların beslenme ve bakımları hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin birinci fık-



rasma (E) bendi eklenmesine dair kanun tasa
rısı ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/660) 
(S. Sayısı : 691 ve 691'e 1 nci ek) (Dağıtma,. 
tarihleri : 2 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

26. — 27 Mayıs 1960 tarihini müteakip halk
tan toplanmış silâhlara yapılacak işlem hakkın
da kanun tasarısı ve içişleri, Adalet ve Millî 
iSavunma komisyonları raporları (1/491) (S. Sa
yısı : 706 ve 706'ya 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri :. 29 . 6 . 1972 ve 9 . 12 . 1972) 

X 27. — Sermaye piyasasının tanzimi ve teşviki 
hakkında kanun tasarısı ve Bursa Milletvekili 
Kasım Önadım ve 12 arkadaşının, Sermaye pi
yasasının tanzimi ve teşviki hakkında kanun tek
lifi ve Adalet, Ticaret, Maliye, Çalışma ve Plân 
'komisyonlarından seçilen 3'er üyeden kurulu 35 
numaralı Geçici Komisyon raporu (1/334, 2/52) 
(S. Sayısı : 764) (Dağıtma tarihi: 14 . 12 . 1972) 

28. — Amasya Milletvekili Yavuz Acar ve 
23 arkadaşının ve İzmir Milletvekili Burhanet-
tin Asutay ve 9 arkadaşının, 2 . 1 . 1961 tarihli 
ve 195 sayılı Basın İlân Kurumu teşkiline dair 
Kanunun 5 nci maddesinin (a) fıkrasının de
ğiştirilmesine dair kanun teklifleri ve Çalışma 
ve İçişleri komisyonları raporları (2/507, 2/308) 
(S. Sayısı : 412, 412'ye 1 nci ek ve 412'ye 2 nci 
âk) (Dağıtma tarihleri : 17.8.1971, 29.12.1971 
ve 21 . 12 . 1971) 

29. — Polis vazife ve Salâhiyet Kanununun 
25 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
tasarısı ve İçişleri Komisyonu raporu (1/231) 
(S. Sayısı : 470 ve 470'e 1 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 8 . 2 . 1972 ve 21 . 12 . 1972) 

30. — Mehmetoğlu Eliften doğma, 1933 do-
ğura'lu Boğazlıyan Kazası Deveci Pınarı Köyü 
nüfusuna kayıtlı Abdülkadir Şener hakkında 
Özel Af kanunu tasarısı ve Adalet Komisyonu 
raporu (1/673) (S. Sayısı : 752 ve 752'ye 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 21 . 10 . 1972 ve 
26 . 12 . 1972) 

X 31. — Yargıtay kanunu tasarısı ve Ada
let ve Plân komisyonları raporları (1/615) (S. 
Sayısı : 774) (Dağıtma tarihi : 26 .12 .1972) 

32. —• İsmailoğlu 1931 doğumlu İlhan Cum
hur Türker'in özel Affına dair kanun tasarısı 
ve Adalet Komisyonu raporu (1/702) (S. Sa
yısı : 780) (Dağıtma tarihi : 26 . 12 . 1972) 

33. — Fazla fiyatla bilet satanların cezalan
dırılmaları hakkında kanun tasarısı ve İçişleri 
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ve Adalet komisyonları raporları (1/113) (S. 
Sayısı : 158, 158'e 1 nci ek ve 158'e 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 18 . 5 .1970, 4 .2 .1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

34. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'-
ün, 44 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluş ve 
Yargılama Usulleri hakkındaki Kanununun 38 
nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/489) (S. 
Sayısı : 304 304'e 1 nci ek, 304'e 2 nci ek) (Da
ğıtma tarihleri : 8 . 3 .1971, 4 . 2 . 1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

35. — Edirne İli Lalapaşa İlçesi Çöm-
lekpmar Köyü hane 1, cilt, 5, sayfa l 'de 
nüfusa kayıtlı Osmanoğlu, Nazmiye'den doğ
ma 22 . 1 . 1937 doğumlu Mehmet Yama ile 
aynı nüfusa kayıtlı Emin kızı, Fatma'dan doğ
ma 1928 doğumlu Zehra Yama'nm ölüm ceza
larına çarptırılmaları hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/43) 
(.S. Sayısı : 346, 346'ya 1 nci ek, 346'ya 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri : 15 . 6 .1971, 1 .2.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 

36. — Kastamonu İline bağlı Daday ilçesinin 
Uyukören Köyü hane 9, cilt 5 ve sayfa 391 nu
marasında nüfusa kayıtlı Mehmetoğlu, Necibe' 
den doğma 15 . 3 .1943 doğumlu Hüseyin Ören' 
in ölüm cezasına çarptırılması hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu rapo-

| ru (3/48) (S. Sayısı : 347, 347'ye 1 nci ek ve 
I 347'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 16 . 6 .1971, 
j 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 
j 37. — Boğazlıyan ilçesine bağlı Yeni Fakılı 

bucağı Yiğitler Köyünün 15 hanesinde nüfusa 
kayıtlı Döndü Şahin'den doğma Mehmet Ali-
oğlu 2 . 1 . 1950 doğumlu Sırcalı Köyünde otu
rur Hüseyin Şahin'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu raporu (3/290) (S. Sayısı : 348, 
348'e 1 nci ek ve 348'e 2 nci ek) (Dağıtma ta
rihleri : 16 . 6 .1971, 1 .2.1972 ve 27 .12 .1972) 

38. — Artvin ilinin Şavşat ilçesinin merkeze 
bağlı Kireçli Köyünün 52 nci hane, 8 nci cilt ve 
146 sayfasında kayıtlı Mehmetoğlu, Güneş'ten 
doğma 4 . 2 . 1944 doğumlu Alim Gümüş'ün 
ölüm cezasına çarptırılmasına dair Başbakan
lık tezkeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/53) 
(S. Sayısı : 349, 349'a 1 nci ek ve 349'a 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihleri 15 . 6 . 1971, 1.2.1972 
ve 27 . 12 . 1972) 
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39. — Kastamonu iline bağlı Devrekani ilçe
sinin Contay Köyü, hane 4, cilt 23, sayfa 11'de 
nüfusa kayıtlı Hüseyiınoğlu Fikriye'den doğma 
4 . 3 . 1944 doğumlu Süleyman ÇeMk'in ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başbakanlık 
teskeresi ve Adalet Komisyonu raporu (3/489) 
(S. Sayısı : 350,350'ye 1 nci ek ve 350'ye 2 nci ek) 
(Dağıtma tarihleri : 15. 6 .1971, 1.2.1972 ve 
27 . 12 . 1972) 

40. — Zile ilçesinin İğdir nahiyesi Büyük 
Aköz köyü hane 20, eilt 35, sayfa 73'te kayıt
lı Alioğlu, Hanım'dan doğma 1935 doğumlu 
Abidin Demirbağ'm ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu raporu (3/417) (S. Sayısı : 351, 351V 
1 nci ek ve 351'e 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri -. 
15 . 6 . 1971, 1 . 2 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

41. — İstanbul ilinin Sarıyer ilçesi. Büyük-
dere Dedekorkut sokak, hane 313, cilt 37 ve 
sayfa l l l ' d e nüfusa kayıtlı Saffetoğlu Havva'
dan doğma 8 . 6 . 1943 doğumlu Selâmi Ko-
dal'ın, ölüm cezasına çartırılması hakkında 
Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyonu 
raporu (3/49) (S. Sayısı : 352, 352'ye 1 nci ek 
ve 352'ye 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 
15 . 6:1971, 1 .2.1972 ve 27 .12 .1972) 

42. — Bartın ilçesinin Esenyurt 'köyü ha
ne 47, Cilt 20, Sayfa 73 numarasında, nüfus si
ciline kayıtlı Mustafaoğlu, Hatice'den doğma 
1949 doğumlu Ahmet Güneş'in ö'lüm cezasına 
çarptırılmasına dair Başbakanlık tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu raporu (3/640) (S. Sayısı : 

' 510 ve 510'a 1 noi ek) (Dağıtma tarihleri : 
2 . 8 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

43. — Artvin ili Borçka ilçesi Güneşen kö
yünün Selimiye Mahallesinin Hane 1, Cilt 13 ve 
sayfa 92 numarasında nüfus siciline kayıtlı 
Eyüpoğlu Şadiye'den doğma 23 . 6 . 1948 doğum
lu Âdil Kalfa'nm ölüm cezasına çarptırılmasına 
dair Başbakanlık tezkeresi ve Adalet Komisyo
nu raporu (3/584) (S. Sayısı : 511 ve '511'e 1 ndi 
•ek) (Dağıtma tarihleri : 8.3.1972 ve 27.12.1972) 

44. — Çorum Milletvekili Cahit Angı'nın, 
Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hakkındaki 6136 sa
yılı Kanunun 4 ncü maddesinin değişikliği ile 
ilgili kanun teklifi ve İçişleri ve Adalet komis
yonları raporları (2/440) (S. Sayısı :689 ve 
689'a 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 29.5.1972. 
ve 27 . 12 . 1972)' 

45. — Nevşehir Milletvekili Hüsamettin Ba-
şer ve 14 arkadaşının, Jandarma Assubay Üstça
vuş Ali Mutlu'nun özel affına dair kanun tek
lifi ve Adalet Komisyonu raporu (2/545) (S. 
Sayısı : 718 ve 718'e 1 nci ek) (Dağıtma tarih
leri : 11 . 7 . 1972 ve 27 . 12 . 1972) 

46. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bâzı fıkralarla bir mad
de eklenmesine dair kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları rapor
ları (1/245) (S. Sayısı : 778) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

47. — 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
hakkındaki Kanunun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım ve Adalet komisyonları raporla
rı (1/541) (S. Sayısı : 779) (Dağıtma tarihi : 
27 . 12 . 1972) 

48. — 16 . 6 . 1927 tarih ve 1076 sayılı İh
tiyat Zabitleri ve İhtiyat Aıdkerî Memur]arı Kanu
nunun 27 . 7 . 1970 (tarifli ve 1316 sayılı Kanunla 
•değiş'Jk 23 ncü maddesine bir (d) fıkram'eklenmesi 
'hakkında kanun tasarısı ve Millî Savunma Komis
yonu raporu (1/720) (S. 'Sayısı : 784) (Dağıtma 
tarihi : 24 . 1 . 1973) 

X 49. — Türkiye - Danimarka Sosyal Güven
lik Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân 
komisyonları! raporları (1/552) (S. Sayısı : 786) 
(Dağıtma tarihi : 29 . 1 . 1973) 

X 50. — Milletlerarası nakliyatta kullanılan 
paletlerin Gümrük rejimine dair Avrupa Söz
leşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kamun tasarısı ve Ulaştırma, Gümrük ve 
Tekel, Dışişleri ve Plân komisyonları raporla
rı (1/355) (S. Sayısı : 787) (Dağıtma tarihi : 
30 .1 .1973) 

X 51. — Türkiye ile Polonya arasında ticarî 
bölgelerin tasdikinden harç alınmamasına müte
dair Andlaşraanın onaylanmasına dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri ve Plân komisyonları raporla
rı (1/416) (S. Sayısı : 789) (Dağıtma tarihi : 
30 . 1 . 1973) 

X 52. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Danimarka Kırallığı Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaş-
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tırma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/447) (S. Sayısı : 791) (Dağıtma tarihi : 
30 . 1 . 1973) 

X 53. — XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriye
ti Listesi en Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet 
tarifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan 
Bakanlar Kurulu Kararının onaylanması hakkın
da kanun tasarısı ve Ticaret, Dışişleri, Maliye ve 
Plân komisyonları raporları (1/97) (S. Sayısı : 
788) (Dağıtma tarihi : 1 . 2 . 1973) 

X 54. — 3 Kasım 1970 tarihinde Viyana'da 
imzalanan «Gelir ve Servet Vergilerinde çifte 
vergilendirmenin önlenmesine ve diğer bâzı hu
susların düzenlenmesine ilişkin anlaşma» nın 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Maliye, Dışişleri ve Plân komisyon
ları raporları (1/453) (S. Sayısı : 790) (Dağıt
ma tarihi : 1 . 2 . 1973) 

X 55. — Belediye Cezaları kanunu tasarısı ve 
içişleri, Adalet ve Plân komisyonlarından 5'er 
üyeden kurulu 100 No. lu Geçici Komisyon ra
poru (1/665) (S. Sayısı : 793) (Dağıtma tari
hi : 2 . 2 . 1973) 

X 56. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Avusturya Federal Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırmasına dair 31 Ekim 1967 tarihli Anlaş
manın onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Ulaştırma, Dışişleri ve 
Plân komisyonları raporları (1/125) (S. Sayı
sı : 795) (Dağıtma tarihi : 8 . 2 . 1973) 

X 57. — Meslekî malzemenin geçici ithaline 
ilişkin Gümrük Sözleşmesinin 'onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dış
işleri, Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları 
raporları (1/119) (S. Sayısı : 796) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 2 . 1973) 

X 58. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imzalanmış bulunan Konsolosluk Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Adalet, Dışişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/346) (S. Sayısı : 797) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1973) 

X 59. — Sergi, fuar, toplantı veya benzeri 
yerlerde sergilenecek veya kullanılacak eşyanın 
ithalindeki kolaylıklarla ilgili Gümrük Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Gümrük ve 

Tekel ve Plân komisyonları raporları (1/123) 
(S. Sayısı : 798) (Dağıtma tarihi : 9 . 2 . 1973) 

X 60 .— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
isveç Kırallığı, Hükümeti1 arasında Hava Ulaş
tırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma, 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/449) 
(S. Sayısı : 799) (Dağıtma tarihi : 10 . 2 . 1973) 

X 61. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmasına dair 25 Ağustos 1967 tarihli 
Anlaşmanın onyalanmasmm uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma, Dışişleri 
ve Plân komisyonları raporları (1/127) (S. Sa
yısı ; 800) (Dağıtma tarihi : 12 . 2 . 1973) 

X 62. — Türkiye Cunnhurıiyetıi Hükümeti ile 
(Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasın
da Hava Ulaştırmasına dair 29 Ağustos 1967 
tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bu
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma, 
Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1/128) 
(S. Sayısı : 803) (Dağıtma tarihi : 12.2.1973) 

X 63. — 6 Ekim 1970 tarihinde Sofya'da imza
lanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bul-
ıgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ada
let, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
< 1/476) (S. Sayısı : 801) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1973 

X 64. — Türküye Cumhuriyeti Hükünneti ile 
Norveç, Kırallığı Hükümeti arasında Hava 
iUlaştıraıa Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştır
ma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları 
(1/448) .(S. Sayısı : 802) (Dağıtma tarihi : 
13 . 2 . 1973) 

65. — Sözleşmeli sulbay kanunu tasarısı ve 
içişleri, Millî Savunma ve Plân komisyonların
dan 5'er üye seçilerek kurulan 15 kişilik 97 No. 
lu Geçici Klomisyon raporu (1/753) (S. Sayısı : 
804) (Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

66. — Yem kanunu tasarısı ve Tarım, Adalet 
ve Plân komisyonlarından 5'er üye seçilerek 
kurulan 15 kişilik 93 No. lu Geçici Komisyon 
raporu (1/626) (S. Sayısı : 805) (Dağıtma ta
rihi : 13 . 2 . 1973) 

67. — Farukoğlu 1950 doğumlu Mete Yat
maz'in affı hakkında kanun tasarısı ve Adalet 
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Komisyonu raporu (1/704) (S. Sayısı : 839) 
(Dağıtma tarihi : 13 . 2 . 1973) 

6:8. — Ali Suphioğlu 1939 doğumlu İzmir 
Cedid Mahallesi nüfusunda kayıtlı Mustafa 
Kapancıoğlu'nun 2 yıl 6 ay hapis ve 83 lira 30 
kuruş ağır para cezasının özel affına dair ka
nun tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/677) ı(iS. Sayısı : 839) ((Dağıtma tarihi : 
14 . 2 . 1973) 

69. — izmir Milletvekili Şükrü Akkan ve 223 
arkadaşınım, Anayasanın 68 aidi maddesinin de
ğiştirilmesine ve referandumla kabul edilen ge
çici 11 nci maddesinin kaldırılm'asma dair ka
nun teklifi ve Anayasa Komisyonu raporu 
(2/37(1) (S. Sayısı : 235'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 .1973) 

70. — İsparta Mil letvekiM Süleyman Demirci 
ve 218 arkadaşımın, Anayasanın 68 nci madde
sinin değiştirilmesine ve referandumla kabul 
«dilen geçici 11 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair kanun teklifi (2/477) (S. Sayısı : 845) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1973) 

X 71. — Uydular aracılığı ile Telekomini-
feasyon Uluslararası örgütüne (INTELSAT) 
ilişkin Anlaşma işletme Anlaşması ve Nihaî Se
nedinin onaylanmasını uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Ulaştırma, Dışişleri ve Plân 'ko
misyonları başkanlıkları raporları (1/758) (S. 
Sayısı : 846) (Dağıtma tarihi : 20 . 2 . 1973) 

iX 72. — Türkiye inşaat ve Tesisat Müteah
hitleri Odaları Birliği kanunu tasarısı ve imar 
ve iskân, Adalet, Sanayi ve Ticaret ve Bayın
dırlık koımisyonılarından seçilen '6 şar üyeden 
kurulu 63 numaralı Geçici Komisyon raporu 
(1/270) (S. Sayısı : 848) (Dağıtma tarihi : 
23 . 2 . 1973) 

73. — Ankara Milletvekili Suna Tural ite 
Sinop Milletvekili Hilmi Işgüzar'ın, İ l l i sayılı 
Askerlik Mükellefiyeti Kanununun 6 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve Millî Savunma Komisyonu raporu (2/749) 
(S. Sayısı : 849) (Dağıtma tarihi : 23:2.1973) 

(Millet Meclisi 72 nci Birleşim) 



Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 245 e 2 nci ek 

C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker ve 3 arkadaşının, İnhisar 
Beyiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetimlerine 
tahsis ve tevziine dair 3 0 . 5 . 1 9 2 9 tarih ve 1485 sayılı Kanuna 
ek kanun teklifi hakkında C. Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve 
Cumhuriyet Senatosunca yapılan değişiklikler hakkında M. Mec
lisi Plân Komisyonu raporu (M. Meclisi : 2 /368; C. Senatosu : 2 /38) 

<Not : C. (Senatosu İS. (Sayısı : 190) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 14 . 2 . 1973 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 1092, 2/38 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 6 . 1 . 1973 gün ve 1955 sayılı yazınız: 
İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair 

30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı Karnına (bâzı maddeler ve geçici bir madde eklenmesi hakkın
da kanun teklifinin, Millet Meclisince kabul olunan metni, Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 
13 . 2 . 1973 tarihli 31 nci Birleşiminde değiştirilerek ve işari oyla kabul edilmiş, dosya ilişikte 
gönderilmiştir. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Tekin Arıburun 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 15 . 2 . 1973 

Esas No. : 2/368, C. S. 2/38 
Karar No. : 231 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13 . 2 . 1973 tarihli 31 nci Birleşiminde değiştirilerek 
feajbul edilen inhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tev
ziine dair 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna bâzı maddeler ve geçici bir madde eklenme
si hakkında kanun teklifinin Komisyonumuzda tekrar yapılan görüşmeler sonunda, teklifin ek 
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2 nci maddesinin son fıkrasının kanun metninden çıkarıldığı anlaşılmış, yapılan bu değişiklik ye
rinde görülerek aynen benimsenmiştir. 

Grcnel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Afyon K. 
H. Hamamcıoğlu 

imzada bulunamadı 

Bursa 
A. Türkel 

Eskişehir 
î. Angı 

İçel 
C. Okyayuz 

Konya 
N. Kalayeıoğlu 

İmzada bulunamadı 

Niğds 
H. A. Kavurmacıoğlu 

Saımun 
H. Özalp 

İmz.ıda bulımamad ı 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 
İmzada bulunamadı 

Aydın 
N. Menteşe 

İmzada bulunamadı 

Edirne 
1, Ertem 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
8. Öztürk 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

Malatya 
H. Gökçe 

İmzada bulunamadı 

Ordu 
0. Vural 

Trabzon 
A. Şener 

Zonguldak 
S. T. Müftüoğlu 

İmzada bulunamadı 

Adana 
S. Kılıç 

Bursa 
N. Atlı 

İmzada bulunamadı 

Erzurum 
R. CinisU 

İsparta 
A. 1. Balım 

İzmir 
K. önder 

Manisa 
M. Ok 

Sakarya 
H. Uysal 

İmzada bulunamadı 

Yozgat 
C. Sungur 

Millet Meclisi (S. Sayım : 245'e 2 nci ek) 



MİLLET MECLİSİNİN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

İnhisar beyiyeleri üçte ıbirlerinin harp malûlle
rine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair 
30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna bâzı 

maddeler ve geçici bir madde eklenmesi 
hakkında Kanun 

EK MADDE 2. — Barışta : 

a) Olağanüstü yönetim usullerinin uygulan
dığı haller ile talimi, tatbikat veya manevra sı
rasında, çeşitli harp silâh veya vasıtalarının, ya
hut da görevin sebep ve tesiriyle vazife malûlü 
sayılan Türk Silâhlı Kuvveltlerii ımıenısupları ile 
bunlardan ölenleriln dul ve yetimlerime, 

b) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ha
reketleri veya güvenlik ve asayişin sağlanma
sında, Silâhlı Kuvvetlerle birlikte yahut ayrı 
olarak bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriy
le vazife malûlü sayılan sivili iştirakçiler ile 
bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine, 

İnhisar beyiyesi üçte birlerinden harp sm'alûl-
leri ile şehit dul ve yetimlerinin 15 . 4 .1969 ta
rihli ve 1145 sayılı Kanunun 2 ııci maddesi ge
reğince saklı tutulan hakları dağıtıldıktan son
ra artan miktar üzerinden, bu kanunla belirti
len esas ve usullere göre, (aynı derecedeki harp 
malûlleri ile, şehit dul ve yetimlerine ödenen 
miktarlara ulaşıncaya kadar) ödetme yapılır. 

Aynı miiktarlara ulaştıktan sonra, artan 
miktar Hazineye kalır. 

Ancak muaddelim ikinci fıkrası hükmüne gi
ren sivil iştirakçilerle dul ve yetimlerinden özel 
kanunlarına göre nakdî maluliyet veya ölüm 
tazimdnatı alanlar bu kanun hükmünden istifa
de edemezler. 

C. SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp malûlle
rine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair 
30 IMayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna bâzı 

maddeler ve geçici bir madde eklenmesi 
hakkımda Kanun 

EK MADDE 2. — Baı-ışta : 

a) Olağanüstü yönetim usullerinin uygulan
dığı haller ile talim, tatbikat veya manevra sı
rasında, çeşitli harp silâh veya vasıtalarının, ya
hut da görevin sebep ve tesiriyle vazife malûlü 
sayılan Türk Silâhlı KuvveMeri mien&uplan ile 
bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine, 

b) Askerî harekâtı gerektiren iç tedip ha
reketleri veya güvenlik ve asayişin sağlanma
sında, Silâhlı Kuvvetlerle birlikte yahut ayrı 
olarak bu görevlerin çeşitli sebep ve tesirleriy
le vazife malûlü sayılan sivil iştirakçiler ile 
bunlardan ölenlerin dul ve yetimlerine, 

İnhisar beyiyesi üçte birlerimden harp Malûl
leri ile şehit dul ve yetimlerinin 15. 4.1969 ta
rihli ve 1145 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ge
reğince saklı tutulan hakları dağıtıldıktan son
ra artan miktar üzerinden, bu kanunda belirti
len esas ve usullere göre, (aynı derecedeki harp 
malûlleri ile, şehit dul ve yetimlerime ödenen 
miktarlara ulaşıincaya kadar) ödem'e yapılır. 

Aynı mİikitarlara ulaştıktan sonra, artan 
miktar Hazineye kalır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 245'e 2 nci ek) 
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BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN GENEL 
KURULA İTAVSİYELERİ 

inhisar beyiyeleri üçte birlerimin harp malûl
lerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevziine dair 
30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı Kanuna bâzı 
maddeler ve geçici bir madde eklenmesi hak

kında Kanun 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

EK MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

EK MADDE 2. — Benimsenmiştir. 

EK MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 

EK MADDE 4 .— Kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

OEÇİOİ MADDE — Kesinleşmiştir. 
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MİLLET MECLÎSİNİN KABUL ETTİĞİ METlN 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 3. — Aynı kanunun 29 ncu maddesi aşağıda yazılı okluğu şekilde değiştirilmiştir: 

:Madde 29. — Bir hâkim reddini mucip sebepleri bildirerek dâvaya bakmaktan çekinirse ret 
talebini incelemeye yetkili olan merci, bu çekinmenin yerinde olup olmadığına karar verir. 

Bu karar hâkimin işten çekilmesini gerektirdiği ve bu sebeple dâvanın aynı mercide görülmesi 
imkânsız olduğu takdirde, karar veren merci dâvayı başka hâkime tevdi veya başka mahkemeye 
nakleder. 

Bâzı haller, bir hâkimin hâkimlik görevini yapmaktan memnu olduğu zannını uyandırırsa, ay< 
nı merci bu hususu kendiliğinden inceliyerek gereken kararı verir. 

Bu maddede yazılı hallerde de gecikmesi caİL' olmıyan isler hakkında 28 nci madde hükmü uy
gulanır. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 30 ncu-maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 30. — Bu fasılda yazılı hükümler zabıt kâtipleri hakkında da uygulanır. 
Zabıt kâtibinin reddi veya kendisinin reddini mucip sebepleri bildirerek görevden çekinmesi 

halinde gereken karar, zabıt kâtibinin yanında çalıştığı hâkim veya mahkeme başkanı tarafından 
verilir. 

Aynı işte zabıt kâtibinin hâkim ile birlikte reddine karar verecek merci, hâkime göre tâyin 
oliunur. 

MADDE 5. — Aynı kaaıuintun 32 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 32. — Bütün hâkimlik ve mahkemelerin her türlü kararlan muhalefet şerhleri dâhil 
gerekçeli olarak yazılır. Kararların suretlerinde muhalefet şerhleri de gösterilir. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 45 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 45. — Tanıklar davetiye ile çağırılır. Davet üzerine gelmemenin kanuni neticeleri da
vetiyede gösterilir. 

Tutuklu işlerde mahkeme ve sorgu hâkimleri davatiye tebliğ ettirmeksizin tanıklar için ihzar 
müzekkeresi verebilirler. Şu kadarki, bu müzekkere ile ihzar edilenlere mahkeme ve sorgu hâkim-
liklerince davetiye ile gelen tanıklar hakkındaki muamele tatbik olunur. 

Davetiye fiilî hizmette bulunan askerlere bulundukları yerlerdeki askerî makamlar vasıtasıyle 
tebliğ olunur. 

MADDE 7. — Aynı kamumun 46 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

M-Met Meclisi (S. Sayısı : G71'e 1 nci ek) 
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C. SENATOSUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 3. — Aynı kanunun 29 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Hâkimin re'sen ret karan ve tetkik mercii : 

Madde 29. — Bir hâkim reddini mucip sebapleri bildirerek davaya bakmaktan çekinim ret 
talebini incelemeye yetkili olan merci, bu çekinmenin yerinde olup olmadığına karar verir. 

Bu karar hâkimin işten çekilmesini gerektirdiği ve bu sebeple davanın aynı mercide görülmesi 
imkânsız olduğu takdirde, karar veren merci davayı başka hâkime tevdi veya başka mahkemeye 
nakleder. 

Bâzı haller, bir hâkimin hâkimlik görevini yapmaktan memnu olduğu zannını uyandırırsa, 
aynı merci bu hususu kendiliğinden inceleyerek gereken kararı verir. 

Bu maddede yazılı hallerde de gecikmesi ca;z olmayan işler hakkında 28 nci madde hükmü 
ulgulanır. 

MADDE 4. — Aynı kanunun 30 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir. 

Zahit kâtiplerini ret : 

Madde 30. — Bu fasılda yazılı hükümler zabıt kâtipleri hakkında da uygulanır. 
Za/bıt kâtibinin reddi veya kendisinin rteddini mucip sebepleri bildirerek görevden çekinmesi 

halinde gereken karar, zabıt kâtibinin yanında çalıştığı hâkim veya mahkeme başkanı tarafından 
verilir. 

Aynı işte zabıt kâtibinin hâkim ile birlikte reddine karar verecek merci, hâkime göre tâyin 
olunur. 

MADDE 5. — Aynı kanunun 32 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Kararların yazılış şekli : 

Madde 32. — Bütün hâkimlik ve mahkemelerin her türlü kararları muhalefet şerhleri dahil 
gerekçeli olarak yazılır. Kararların suretlerinde muhalefet şerhleri de gösterilir. 

MADDE 6. — Aynı kanunun 45 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Tanıkların çağrılması : 

Madde 45. — Tanıklar davetiye ile çağırılır. Davet üzerine gelmemenin kanunî neticeleri da-
vatiyede gösterilir. 

Tutuklu işlerde mahkeme ve sorgu hâkimleri davetiye tebliğ ettirmeksizin tanıklar için ihzar 
müzekkeresi verebilirler. Şu kadar ki, bu müzekkere ile ihzar edilenlere mahkeme ve sorgu hâkim-
liklerince davetiye ile gelen tanıklar hakkındaki muamele tatbik olunur. 

Davetiye fiilî hizmette bulunan askerlere bulundukları yerlerdeki askerî makamlar vasıtasıy-
le tebliğ olunur. 

MADDE 7. — Aynı kanunun 46 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 671'e 1 nci ek) 
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Madde 46. — Usulü dairelinde çağırıüıp da mazeretini bildirmeksizin gelmiyen tanıklar zorla 
getirilir ve gelmemelerinin sebeboldukları masraflar ile beraber elli liradan ikiyüz liraya kadar ha
fif para cezasına mahkûm edilirler. 

Mazereti kabul olunarak yeniden davetiye ile çağırılması tensibolunan tanıklara para cezası 
ve masraf hükmolunmaz. 

Zorla getirilen tanık, evvelce gelmemesini mazur gösterecek sebepleri sonradan bildirir ve bu 
mazeretin doğruluğunu ispat eder delil ve vesikaları gösterirse aleyhine hükmedilmiş olan ceza 
ve masraflar kaldırılır. 

Yukardaki fıkralar hükümlerinin tatbikine istinabe olunan hâkim ve naipler ile hazırlık ve ilk 
soruşturma esnasında sulh ve sorgu hâkimleri dahi yetkilidir. 

Fiilî hizmette bulunan askerler hakkındaki ihzar müzekkeresi askerî makamlar vasıtasıyle 
infaz olunur. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 63 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 63. — Kanunî bir sebebolmaksızm tanıklıktan veya yemÜm, etmekten çekinen tanık 
tounidan doğan masraflara ve 46 nci miaidde güğümce para cezasımıa mahkûm olur. 

(Bundan başjka tanıklığa velya yeminıe ztoriliaımaJk içim; Idinleneceği dâva haktaida hütotiim ve
rilinceye kaJdar ve her hailde 6 ayı geçmueanek üzere tanık hapolunıalbilir. 

KalbaJhaJt dâvalarUnida bu müiddlet alttı haftayı geçeanesz. 
Bu tddbirieri İttihaza, istinabe olunan hâteiım ve nıaiper ile hazırlık ve ilk sonışittona esna

sında sulh ve sorgu hâkimleri dahi yetkilidir. 
Bir dâvamın görüldüğü sıraJda bu teidibiiırler alındıktan ve tatbik olunduktan sonra o dâva 

veya aynı işe ait diğer bir dâvada tekrar edilmez, 

MADDE 9. — Aynı kanunun 66 mu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 66. — Bilirkişinin tâyini ve adtedinin tesbiti hâkime aittir. 

Hazırlık soruşturmasında, gecikmede sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı da bu yet
kiyi haizdir. 

Belli hususlar hakkında rey ve mütalâalarını beyan ile kanun tarafından görevlendirilmiş 
resmî bilirkişi varsa, hususi sebepler olmadıkça başkası tayin edilemez. 

Tedavi ve muhafazaya hükmolunması veya Ceza Kanununun 47 nci maddesinin uygulanması ba
kımından bilirkişi tetkikatı yaptırmaya hâkimler mecburdur. Bilirkişinin, adlî tabip yoksa, müte
hassıs bir hekim olması şarttır. 

Hazırlık soruşturmasında muayeneleri icabeden kimselerin muayeneleri, Cumhuriyet Savcıla
rının talebi ile yapılar. 

MADDE 11. — Aynı Kanunun 70 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 70. — Rey vermekle mükellef olduğu ve usulü dairesinde çağırıldığı halde gelmiyen 
veya gelip de yeminden ve rey ve mütalâa beyanından çekinen bilirkişi bu hareketinin sebebiyet 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 671'e 1 nci ek) 
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Çağrıya uymayan tanildar- : 

Madde 46. — Usulü dairesinde çağırılıp da mazeretini bildirmeksizin gelmeyen tanıklar zorla 
getirilir ve gelmemelerinin sebeboldukları masraflar ile beraber elli liradan ikiyüz liraya kadar 
hafif para cezasına mahkûm edilirler. 

Mazerieti kabul olunarak yeniden davetiye ile çağrılması tensibolunan tanıklara para cezası 
ve masraf hükmolunmaz. 

Zorla getirilen tanık, evvelce gelmemesini mazur gösterecek sebepleri sonradan bildirir ve bu 
mazeretin doğruluğunu ispat eder delil ve vesikaları gösterirse aleyhine hükmedilmiş olan ceza 
ve masraflar kaldırılır. 

Yukardaki fıkralar hükümlerinin tatbikine istinabe olunan hâkim ve naipler ile hazırlık ve 
ilk soruşturma esnasında sulh ve sorgu hâkimleri dahi yetkilidir. 

Fiilî hizmette bulunan askerler hakkındaki ihzar müzekkeresi askerî makamlar vasıtasıyle 
infaz olunur. 

MADDE 8. — Aynı kanunun 63 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Tanıklıktan ve yeminden sebepsiz çekinme : 

Madde 63. — Kanunî bir sebebolmaksızın tanıklıktan veya yemin etmekten çekinen tanık 
bundan doğan masraflara ve 46 ncı madde gereğince para cezasına mahkûm olur. 

'Bundan başka tanıklığa veya yemine zorlamak için; dinleneceği dava hakkında hüküm ve
rilinceye kadar ve her halde 6 ayı geçmemek üzere tanık hapsolunabilir. 

Kabahat davalarında bu müddet altı haftayı geçemez. 
OBu terbirleri ittihaza, istinabe olunan hâkim ve naipler ile hazırlık ve ilk soruşturma esna

sında sulh ve sorgu hâkimleri dahi yetkilidir. 
Bir davanın görüldüğü sırada bu tedbirler alındıktan ve tatbik olunduktan sonra o dava veya 

aynı işe ait diğer bir davada tekrar edilmez. 

MADDE 9. — Aynı kanunun 66 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Bilirkişinin tayini : 

Madde 66. — Bilirkişinin tâyini ve adedinin tespiti hâkime aittir. 

Hazırlık soruşturmasında, gecikmede sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet Savcısı da bu yet
kiyi haizdir. 

Belli hususlar hakkında rey ve mütalâalarını beyan ile kanun tarafından görevlendirilmiş 
resmî bilirkişi varsa, hususî sebepler olmadıkça başkası tâyin edilemez. 

Tedavi ve muhafazaya hükmolunması veya Ceza Kanununun 47 nci maddesinin uygulanması ba
kımından bilirkişi tetkikatı yaptırmaya hâkimler mecburdur. Bilirkişinin, adlî tabip yoksa, müte
hassıs bir hekim olması şarttır. 

Hazırlık soruşturmasında muayeneleri icabeden kimselerin muayeneleri, Cumhuriyet Savcıla
rının talebi ile yapılır. 

MADDE 11. — Aynı Kanunun 70 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Görevini yapmayan bilirkişi hakkındaki işlem : 

Madde 70. — Rey vermekle mükellef olduğu ve usulü dairesinde çağırıldığı halde gelmeyen 
veya gelip de yeminden ve rey ve mütalâa beyanımdan çekinen bilirkişi bu hareketinin sebebiyet 

MiH'Jet Meclisi (S. Sayısı : 671'e 1 nci ek) 
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(Millet Meclisinin kabul ettiği metin) 

verdiği masrafları ödemekle beraber elli liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezasına mahkûm 
edilir. 

OBilirkişi yine gelmez veya vazife ifasından çekinirce para cezası tekrar hükmolunur. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 74 ncü maddesi aşağıda yazık olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 74. — Tedavi ve muhafazaya hüikmölunmaJsı veya Ceza Kanununun 47 nci maddesinin 
uygulanması bakımından yapılan tetiklikte, bilirkişinin teklifi üzenine Cumhuriyet Savcısı ve mü
dafi dinlendikten sonra, sanığın resmî bir müessesede gözaltına alınmalına, hazırlık soruştur
ması sırasında sulh hakimi, ilk soruşturma sırasında sorgu hâkimi ve son soruşturma sırasında 
mahkeme tarafından karar verilebilir. 

Sanığın müdafii yoksa, yandım için re'sen kendisine bir müdafi tâyin edilir. 
Sanık, gözaltına alma kararı aleyhine acele itiraz yoluna müracaat edebilir. Bu itiraz kara

rın yerine gelfârilmesM dundurur. 
Resmî müessesede gözaltına alma süresi altı haftayı geçemez. Bu sünenin yetmijyeeeği anla

şılırca, resmî müessesenin talebi üzerine, her sef erinde altı haftayı geçmemek üzere, ek süreler 
venlebülir; fakat sünelerin toplamı hiçbir zaman altı ayı geçemez. Sanık resmî müesseseye gön-
derilirken soruşturma dosyası da yollanır. Dosyanın bütünlü Be yollanmasında sakınca gören hâ
kim, bâzı belgelerin suretlerini gönderebilir. Dosya en geç bir ay içinde geri gıönderüıir. Gerek
tiği takdirde hâkim bu süreyi üç ayı geçmemek üzere uzatabilir. 

Reömî müessesede gözaltına alma sünesi ilende verilecek cezadan ve muhafaza ve tedavi ted
birinin asgari süresin/den indirilir.» 

MADDE 13. —• Aynı Kanunun 106 mcı maddesi aşağıda yazık olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 106. — Sanığın tutuklanması hâkim tarafından verilen bir tutuklama müzekkeresi ile 
olur. 

Tutuklama müzekkeresinde, sanığın mümkün olduğu kadar açıkça kim olduğu ve şekli ve aley
hine isnadedilen suç ve tutuklamanın sebebi yaziır. 

Tutuklama müzekkeresinin sureti tutma anında tebliğ edilir. Bu mümkün olmadığı takdirde 
de, tutma sebepleri ve aleyhindeki isnat sanığa hemen yazılı olarak bildirilmekle beraber tevkif 
evine konulduğunun en geç ertesi güim kendisine tebliğ olunur. Tebliğ, tutuklama müzekkeresinin 
aslına, bir suretinin sanığa verildiği ve tarihi yazılmak ve sanığın yakalandığı gün gösterilmek 
ve altı sanık ile tebliğ yapan memur tarafından imzalanmak suretiyle olur ve bu asıl 
tevkif evi dosyasında saklanır. Bu muamelenin yapıldığı yazılı olan tutuklama müzekkeresinin di
ğer bir sureti dâva dosyasına konur. 

Sanığa, tutuklama müzekkeresinin tebliğinde tutuklama kararına itiraz hakkı olduğu bildiri
lir. 

MADDE 14. — Aynı kanunun 107 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 107. — Tutuklamamın gayesini ihlâl etmemek şartı ile tutuklanan sanığın yakınları
na ve esaslı bir alâkası olan diğer kimselere, tutulmasını bildirmesine müsaade olunur. Tutukla
nan, isterse bunlara resmen dahi haber verilir. 

Tutuklanan sanık hâkim Önüne çıkarılınca, durum yakınlarına bu hâkim tarafından verilen 
bir kararla hemen bildirilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 671'e 1 nci ek) 
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verdiği masrafları ödemekle beraber elli liradan iki yüz liraya kadar hafif para cezasına mahkûm 
edilir. 

Bilirkişi yine gelmez veya vazife ifasından çekinirse para cezası tekrar hükmolunur. 

MADDE 12. — Aynı kanunun 74 ncii maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Sanığın şuurunun tetkiki : 

Madde 74. — Tedavi ve muhafazaya hükmolunması veya Ceza Kanununun 47 nci maddecinin 
uygulanması bakımından yapılan tetkikte, bilirkişinin teklifi üzerine Cumhuriyet Savcısı ve mü
dafi dinlendikten sonra, sanığın resmî bir müessessde gözaltına alınmasına, hazırlık soruştur
ması sırasında suüh hâkimi, ilk soruşturma sırasında sorgu hâkimi ve son soruşturma sırasında 
mahkeme tarafından karar verilebilir. 

Sanığın müdafii yoksa, yardım için re'sen kendisine bir müdafi tayin edilir. 
Sanık, gözaltına alma kararı aleyhime acele itiraz yoluna müracaat edebilir. Bu itiraz kara

rın yerine getirilmeğini durdurur. 
Resmî müessesede gözaltına alma sürssi altı haftayı geçemez. Bu sürenin yetmeyeceği anla

şılırsa, resmî müessesenin talebi üzerine, her seferinde altı haftayı geçmemek üzere, ek süreler 
verilebilir; fakat surelerin toplamı hiçbir zaman altı ayı geçemez. Sanık resmî müesseseye gön
derilirken soruşturma dosyası da yollanır. Dosyanın biütünü ile yollanmasında sakınca gören hâ
kim, bâzı belgelerin suretlerini gönderebilir. Dosya en geç bir ay içinde geri gönderilir. Gerek
tiği takdirde hâkim bu süreyi üç ayı geçmemek üzere uzatabilir. 

Resmî müessesede gözaltına altma süresi ilerde verilecek cezadan ve muhafaza ve tedavi ted
birinin asgarî süresinden indirilir. 

MADDE 13. — Aynı Kanunun 106 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Sanığın tutuklanması ve tutuklama müzekkere sinin şekli : 

Madde 106. — Sanığın tutuklanması hâkim tarafından verilen bir tutuklama müzekkeresi ile 
olur. 

Tutuklama müzekkeresinde, sanığın mümkün olduğu kadar açıkça kim olduğu ve şekli ve 
aleyhine isnadedilen suç ve tutuklamanın sebsbi yasılır. 

Tutuklanma müzekkeresinin sureti tuıinıa anında tebliğ edilir. Bu mümkün olmadığı takdirde 
de, tutma sebepleri ve aleyhindeki isnat sanığa hemen yazılı olarak bildirilmekle beraber tevkif -
evine konulduğunun en geç erteısi günü kendisine tsbliğ olunur. Tebliğ, tutuklama müzekkeresinin 
aslına, bir suretinin sanığa verildiği ve tarihi yazılmak ve sanığın yakalandığı gün gösterilmek 
ve altı sanık ile tebliğ yapan memur tarafından imzalanmak suretiyle olur ve bu asıl tevkifevi 
dosyasında saklanır. Bu muamelenin yapıldığı yazılı olan tutuklama müzeikkeresinin diğer bir \ 
sureti dâva dosyasına konur. 

(Sanığa, tutuklama müzekkeresinin tebliğinde tutuklama kararına itiraz hakkı olduğu bildiri
lir. 

MADDE 14. — Aynı kanunun 107 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş/tMlımiştir : 

Sanığın tutuklanmasından kimlere haber verileceği: 

Madde 107. — Tutuklamanın gayesini ihlâl etmemek şartı ile tutuklanan sanığın yakınları
na ve esaslı bir alâkası olan diğer kimselere, tutulmasını bildirmesine müsaade olunur. Tutuk
lanan, isterse bunlara resmen dahi haber verilir. 

Tutuklanan sanık hâkim önüne çıkarılınca, durum yakınlarına bu hâkim tarafımdan verilen 
bir kararla hemen bildirilir. 
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MADDE 15. — Aynı kanunun 108 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 108. — Sanık tutuklama müzekkeresi üzerinle tutulduğunda derhal ve nihayet kırk
sekiz saat içinde yetkili hâkim önüne çıkarılarak «origuya çekilir ve tutmanın devam edip etmi-
yeoeği hakkında bir karar verilir. 

Sanığı yetkili hâkim önüne götürmek için gerekli süre bu kırksekiz saatlik süreye dâhil değil-
dir. 

Sanığa, sorgu sırasında aleyhindeki vaziyet ve hallerden haber verilir. 
Sorguya çekme, sanığın kendi lehine meydana koyacağı delillere mâni olmayacak tarzda cere< 

yan etmelidir. 
Üç veya daha ziyade kişinin bir suçun icrasına iştiraki suretile toplu olarak işlenen suçlar

da; sanık sayısının çokluğu veya sanıkların yahut delillerin durumu veya suçun niteliği sebebiyle 
birinci fıkra hükmünün uygulanamaması halinde sanık, soruşturmanın bitiminde ve her halde yedi 
gün içinde yetkili hâkim önüne çıkarılır; ancak, zabıta, Cumhuriyet Savcısının veya gecikmesinde 
sakınca bulunan hallerde sulh veya sorgu hâkiminin yazılı emri bulunmadıkça sanığı kırksekiz 
saatten fazla1 tutamaz. 

MADDE 16. — Aynı Kanunun 109 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 109. — Sanık 108 noi maddede gösterilen süre içinde yetkili hâkim önüne çıkarılamaz-
sa aynı süre içinde tutulma yerine en yakm sulh hâkimi önüne çıkarılır. 

Sorguya çekilmede tutuklama müzekkeresinin geri alındığı veya tutulan kimsenin tutuklama 
müzekkeresinde yazılan şahıs olmadığı anlaşılırsa sanık hetmen salıverilir. 

MADDE 18. — Aynı kanunun 128 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 128. — Yakalanan şahıs bırakılmazsa lüzumsuz veya muhik olmayan bir gecikmeye mey
dan vermeyecek surette ve yakalanma yerine en yakm sulh hâkimine gönderilmesi için gerekli 
süre hariç en geç kırksekiz saat içinde bu sulh hâkimi önüne çıkarılır ve sorguya çekilir. 

Üç veya daha ziyade kişinin bir suçun icrasına iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen suçlar
da ; sanık sayısının çokluğu veya sanıklarm yalhut delillerin durumu veya suçun niteliği sebebiyle 
birinci fıkra hükmünün uygulanamaması halinde sanık, soruşturmanın bitiminde ve her halde yedi 
gün içinde sulh hâkimi önüne çıkarılır; ancak zabıta, Cumhuriyet Savcısının veya tehirinde za
rar umulan hallerde sulh veya sorgu hâkiminin yazılı emri bulunmadıkça sanığı kırksekiz saat
ten fazla tutamaz. 

Sulh hâkimi yakalamayı gerektiren bir hal görmez veya yakalama sebepleri ortadan kalk
mış bulunursa yakalanan şahsın bırakılmasını emreder. 

Aksi halde vereceği tutuklama müzekkeresi hakkında 126 nci madde hükmü uygulanır. 

MADDE 20. - - Aynı kanunun 134 neti maddesi aşağuda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 134. — İhzar müzekkeresi ile çağrılan şahıs derhal, mümkün olmadığı takdirde yol 
süresi hariç en geç kırksekiz saat içinde çağıran 'hâkimin önüne götürülür ve sorguya çekilir. 
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MADDE 15. — Aynı kanunun 108 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Tutuklunun sorguya çekihnesi : 

Madde 108. — Sanık tutuklama müzekkeresi üzerine tutulduğunda derhal ve nihayet kırk
sekiz ?aat içinde yetkili hâkini önüne çıkarılarak sorguya çekilir ve tutmanın devam edip etme
yeceği hakkında bir karar verilir. 

Sanığı yetkili hâkim önlüne götürmek için gerekli süre bu kırksekiız saatlik süreye dâhil değil
dir. 

Sanığa, sorgu sırasında aleyhindeki vazıyet ve hallerden haber verilir. 
Sorguya çekme, sanığın kendi lehine meydana koyacağı delillere mâni olmayacak tarzda ce

reyan etmelidir. 
Üç veya daha ziyade kişinin bir suçun icrasına iştiraki suretiyle toplu olarak işlenen suçlarda; 

sanık sayısının çokluğu veya sanıkların yahut delillerin durumu veya suçun niteliği sebebiyle 
birinci fıkra hükmünün uygulanamaması halinde sanık, soruşturmanın taliminde ve her halde ye
di gün içinde yetkili hâküm önıüne çıkarılır; ancak, zabıta, Cumhuriyet Savcısının veya gecikme
sinde sakmea bulunan hallerde sulh veya sorgu hâkiminin yazılı emri bulunmadıkça sanığı kırk
sekiz saatten fazla tutamaz. 

MADDE 16. — Aynı kanunun 1Ö9 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu sakilde değiştirilmiştir : 

Tutuklunun salıverilmesi : 

Madde 109 — Sanık 108 nci maddede gösterilen süre içinde yetkili hâkim önüne çıkanlamaz-
sa aynı süre içinde tutulma yerine en yakın sulh hâkimi önüne çıkarılır. 

Sorguya çekilmede tutuklama müzekkeresinin geri alındığı veya tutulan kimsenin tutuklama 
müzekkeresinde yazılan şahıs olmadığı anlaşılırsa sanık hemen salıverilir. 

MADDE 18. — Aynı kanunun 128 nci maddesi aşağıda yazüı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Yakalanan kimsenin sorguya çekilmesi : 

Madde 128. — Yakalanan şahıs bırakılmıazsa lüzumsuz veya muhik olmayan bir gecikmeye 
meydan vermeyecek surette ve yakalanma yerine en yakın sulh hâkimine gönlderilmesi içdn gerekli 
süre hariç en geç kırksekiz saat içüaıde bu sulh hâkimi önüne çıkarılır ve sorguya çekilir. 

Üç veya daha ziyade kişinin bir suçun icrasına iştiraki suretiyle toplu olarak imlenen suçlar
da; »anık sayısının çokluğu veya sanıkların yahut delilerin durumu veya suçun niteliği sebebiyle 
birinci fıkra hükmünün uygulanamaması halinde sanık, soruşturmanın bitiminde ve her halde yedi 
gün içinde sulh hâkimi önüne çıkarılır; ancak zabıta, Cumhuriyet Savcısının veya tehirinde za
rar umulan hallerde sulh veya sorgu hâkiminin yazılı emri bulunmadıkça sanığı kırksekiz saat
ten fazla tutamaz. 

Sulh hâkimi yakalamayı gerektiren bir hal görmez veya yakalama sebepleri ortadan kalk
mış bulunursa yakalanan şahsın bırakılmasını emreder. 

Aksi halde vereceği tutuklama müzekkeresi hakkında 126 nci madde hükmü uygulanır. 

MADDE 20. — Aym kanunun 134 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

İhzar olunan sanığın sorguya çekilmesi : 

Madde 134. — ihzar müzekkeresi ile çağrılan şahıs derhal, mümkün olmaldığı takdirde yol 
süresi hariç en geç kırksekiz saat içinde çağıran hâkimin önüne götürülür ve sorguya çekilir. 
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Hhsar, getirme için muhik görülecek bir zamanda başlar ve hâkim tarafından sorguya çekilme
nin sonuna kadar devam eder. 

MADDE 21. — Aynı Kanunim 158 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 158. — Meşhut suçlarla gecikmesinde zarar umulan hallerde sulh hâkimi veya sor
gu hâkimi, tutuMama dâhil bütün soruşturma muamelelerini resen yapmak yetkisini haizdir. 

Cumhuriyet Savcıları da tutuklamadan başka yukarda yazılı muameleleri yapabilMer. 

MADDE 22. — Aynı kanunun 171 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Maddte 171. — Oürümleıide Cumhuriyet Savcısı lüzum görürse, talebi üzerine ilk soruşturma 
yapılır. 

ıSuçun önemi, dağınıklılığı ve delillerin korunup toplanması hâkim tarafından soruşturma 
yapılmasını gerekli İnliyorsa Cumhuriyet Savcısı ilk soruşturmanın yapılmasını ister. 

îrtibat dolayısıyle yüksek görevli mahkemeye ait dâvalarla birleştirilmesi hali ayrık olmak 
üzere sulh mahkemelerinin göreceği işlerde ilk soruşturma yapılmaz. 

Hazırlık soruşturması 158 nci maddeye göre yapılmış ilse ilk soruşturma, hazırlık soruştur
masının noksamnu tamamlama suretiyle yapılır. 

MADDE 23. — Aynı kanunum 173 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 173. — Sorgu hâkimi bu talepnameyi görev veya yetkisizlik, kamu dâvasının kabule 
şayan olmaması veya işin ilk soruşturmaya tabi cinsten bulunmaması yahut fiilin cezayı müstel-
zim olmaması sebeplerinden kirine dayanarak reddedebilir. 

Karar verilmeden önce sanık dinlenebilir. 

MADDE 25. — Aynı kanunun 176 nıcı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 176. — tik soruşturmanın açıümıası hakkındaki talebinin reddine dair sorgu hâkimi 
tarafından verilen karar aleyhine (Cumhuriyet .Savcısı acele itiraz yoluna müracaat edebdlr. 

MADDE 26. — Aynı kanunun 183 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 183. — İlk sonışturma, sanık hakkında son soruşturmanın açılmasına veya muhakeme
nin menine yahut kamu dâvasının düşmesine karar verilmeye yetecek bir derecede bütün delille
rin toplanmasını ve elde edilmesini gerektirir. 

Muhakemeden önce kaybından korkulan veya sanığın müdafaasını hazırlamak için tespiti zaruri 
olan delillerin her halde toplanıması lâzımdır. 

MADDE 27. — Aynı kanunun 188 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
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İhzar, getirme için muhik görülecek bir zamanda başlar ve hâkim tarafından sorguya çekilme
nin sonuna kadar devam ©der. 

MADDE 21. — Aynı kanunun 158 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmâştir : 

Soruşturmanın re'sen yapılması : 

Madde 158. — Meşhut suçlarla gecikmesinde zarar umulan hallerde sulh hâkümi veya sor
gu hâkimi, tutuklama dâhil bütün soruşturma muamelelerini re'sen yapmak yetkisini haizidir. 

Cumhuriyet Savcıları da tutuklamadan başka yukarda yazılı muameleleri yapabilirler. < 

MADDE 22. — Aynı kanunun 171 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

İlk soruşturmanın yapılacağı haller : 

Madde 171. — Cürümlerde Cumhuriyet Savcısı lüzum görürse, talebi üzerine ilk soruşturma 
yapılır. 

ıSuçun önemi, dağınıiklılığı ve delillerin korunup toplanması hâkiim tarafımdan soruşturma 
yapılmasını gerekli kılıyorsa Cumhuriyet Savcısı ilk soruşturmaman yapılmasını ister. 

İrtibat dolayBjyle yüksek görevli mahkemeye ait dâvalarla birleştirilmemi hali ayrık olmak 
üzere sulh mahkemelerinin göreceği işlerde ilk soruşturma yapılmaz. 

Hazırlık soruşiturmasl 158 nci maddeye göre yapılmış ise ilk soruşturma, hazırlık soruştur
masının noksanını tamamlama suretiyle yapılır. 

MADDE 23. — Aynı kanunun 1'73 ncü maddîsi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Talepnamenin reddi : 

Madlde 173. — Sorgu hâkümi bu talepnameyi görev veya yetkisizlik, kamu dâvasının kabule 
şayan olmaması veya işin ilk soruşturmaya tabi cinsten bulunmaması yahuit füün cezayı müıstel-
zim olmaması sebeplerimden birine dayanarak reddedebilir. 

Karar verilmeden önce sanık dinlenebilir. 

MADDE 25. — Aynı kanunun 176 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Talepnamenin reddi kararı aleyhine itiraz : 

Madde 176. — ilk soruşturmanın açılması hakkındaki talebinin reddine dair sorgu hâkimi 
tarafından verilen karar aleyhine Cumhuriyet Sa,vcısı acele itiraz yoluna müracaat edebilir. 

MADDE 26. .— Aynı kanunun 183 ncü maddesi aşağıda yazık olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

İlk soruşturmanın gerektirdiği hususlar. : 

Madde 183. — ilk soruşturma, sanık hakkında son soruşturmanın açılmasına veya muhakeme
nin menine yahut kamu davasının düşmesine karar verilmeye yetecek bir derecede bütün delille
rin toplanmasını ve elde edilmesini gerektirir. 

Muhakemeden önce kaybından korkulan veya sanığın müdafaasını hazırlamak için tespiti zaruri 
olan delillerin her halde toplanması lâzımdır. 

MADDE 27. — Aynı kanunun 188 nci maddesi aşağıda yazık olduğu şekilde değiştirilmiştir : 
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Madde 188. — Bilirkişi iştiraki ile bir keşif veya muayeneye lüzum görülürse, sanık duruş
ma sırasında getirtmek arzusunda bulunduğu bilirkişinin de bu muamelenin yapılacağı güne da
vet edilmesini istiyebilir. Bu isteğinin hâkim tarafmdan reddi Ihalinde sanık, bilirkişiyi kendili
ğinden davet ettirebilir. 

Sanığın seçtiği bilirkişi hâkimin tayin ettiği bilirkişinin işine engel olmamak kaydıyle keşif 
ve muayene ve soruşturma işlerine iştirak ettirilir. 

Sanığın seçtiği bilirkişinin kleşif veya muayene sırasında ileri sütdüğü isteklerinin kabul 
edilmemesi halinde ret karan gerekçeli olarak tutanağa geçirilir. 

MADDE 28. — Aynı Kanunun 191 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Maddİe 191. — İlk soruşturma yapılan işlerde son soruşturmanın açılmasına, sanığın muhake
mesinin men'ine, kamu dâvasının düşmesine veya son soruşturmanın geçici olarak durmasına karar 
vermek yetkisi sorgu hâkiminindir. 

Cumhuriyet Savcısı soruşturma evrakını iddiası ile birlikte en geç yedi g\m içinde sorgu hâ
kimime geri verir. 

Son soruşturmanın açılması talebi iddianameyle olur. 

MADDE 34. — Aynı kanunun 226 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir ; 

Madde 226. — Sanık veya vekâletnamesinde sarahat bulunması halinde müdafi isterse, mah
keme sanığı duruşmada hazır bulunma mecburiyetinden vareste tutabilir. 

Ağır cezalı suçların m'aaldalsında sanık daha önce sulh veya sorgu hâkimi tarafından sorgu
ya çekilmemiş ilse, dâvaya esas olan olaylar üzerine istinabe suretiyle sorguya çekilir. 

Ağır cezalı suçlarda, sanık daha önce sulh veya sorgu hâkimi tarafından sorguya çekilmiş 
olsa bile, dâvaya esas olan olaylar üzerine istinabe suretiyle sorguya çeMlir. 

Duruşmadan vareste tutulmasını talebetmese bile, davanın görüldüğü yer mahkemesinin yar
gı çevresi dışında başka bir suçtan tutuklu veya cezası infaz edilmekte olan sanığın sorgusu bu
lunduğu yerdeki mahkeme aracılığı ile yaptırılabilir. 

SotigvL için tayin olunan gün, Cumhuriyet Savcısı ile müdafie bildirilir. Bunların sorgu sıra
sında hazır bulunması zorunlu değildir. 

Sorgu tutanağı duruşmada okunur. 

MADDE 35. — Aynı kanunun 227 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 227. — Sanığın, hazır bulunmaksızın yapılabilecek bütün duruşmalara müdafiini gön
dermek selâhiyeti vardır. 

MADDE 36. — Aynı kanunun 238 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 238. — Delillerin ikamesi, davet edilen bütün tanıkların ve ibilirk%Mn dinlenmesi ve 
sair subut vasıtalarının iradedilmesi demektir. 

îkaanesi istenilen her hangi bir delil aşağıda yazılı hallerde reddolunaibİir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 671'e 1 nci ek) 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

Sanığın bilirkişi çağırma hakla : 

Madde 188. — Bilirkişi iştiraki ile bir keşif veya muayeneye lüzum görülürse, sanık duruşma 
sırasında getirtmek arzusunda bulunduğu bilirkişinin de bu muamelenin yapılacağı güne davet 
edilmesini istiyebilir. Bu isteğinin hâkim tarafından reddi halinde sanık, bilirkişiyi kendiliğinden 
davet ettirebilir. 

Sanığın seçtiği bilirkişi hâkimin tâyin ettiği bilirkişinin işine engel olmamak kaydıyle keşif ve 
muayene ve soruşturma işlerine iştirak ettirilir. 

Sanığın seçtiği bilirkişinin keşif veya muayene sırasında ileri sürdüğü isteklerinin kabul edil
memesi halinde ret karan gerekçeli olarak tutanağa geçirilir. 

MADDE 28. — Aynı Kanunim 191 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

İlk soruşturmada sorgu hâkiminin yetkisi : 

Madde 191. — ilk soruşturma yapılan işlerde son soruşturmanın açılmasına, sanığın muhake
mesinin men'ine, kamu davasının düşmesine veya son soruşturmanın geçici olarak durmasına karar 
vermek yetkisi sorgu hâkiminindir. 

Cumhuriyet Savcısı soruşturma evrakını iddiası ile birlikte en geç yedi gün içinde sorgu hâ
kimine geri verir. 

Son soruşturmanın açılması talebi iddianameyle olur. 

MADDE 34. — Aynı kanunun 226 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Sanığın duruşmadan vareste tutulması : 

Madde 226. — Sanık veya vekâletnamesinde sarahat bulunması halinde müdafi isterse, mah
keme sanığı duruşmada hazır bulunma mecburiyetinden vareste tutabilir. 

Ağır cezalı suçların maadasında sanık daha önce sulh veya sorgu hâkimi tarafından sorgu
ya çekilmemiş ise, davaya esas olan olaylar üzerine istinabe suretiyle sorguya çekilir. 

Ağır cezalı suçlarda, sanık daha önce sulh veya sorgu hâkimi tarafından sorguya çekilmiş 
olsa bile, davaya esas olan olaylar üzerine istinabe suretiyle sorguya çekilir. 

Duruşmadan vareste tutulmasını talebetmese bile, davanın görüldüğü yer mahkemesinin yar
gı çevresi dışında başka bir suçtan tutuklu veya cezası infaz edilmekte olan sanığın sorgusu bu
lunduğu yerdeki mahkeme aracılığı ile yaptırılabilir. 

Sorgu için tâyin olunan gün, Cumhuriyet Savcısı ile müdaîie bildirilir. Bunların sorgu sıra
sında hazır bulunması zorunlu değildir. 

Sorgu tutanağı duruşmada okunur. 

MADDE 35. — Aynı kanunun 227 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Sanığın müdafi gönderebilmesi : 

Madde 227. — Sanığın, hazır bulunmaksızın yapılabilecek bütün duruşmalara müdafiini gön
dermek salahiyeti vardır. 

MADDE 36. — Aynı kanunun 238 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Delillerin ikamesi ve reddi : 

Madde 238. — Delillerin ikamesi, davet edilen bütün tanıkların ve bilirkişinin dinlenmesi ve 
sair sübut vasıtalarının iradedilmesi demektir. 

İkamesi istenilen herhangi bir delil aşağıda yazılı hallerde reddolunafeilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 671'e 1 nci ek) 
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(Millet Meclisimin kabul, ettiği metin) ; 

a) Delil ikamesi kanun hükümleri mucibince caiz değilse, 
b) Delilin belli açık bir hususa taallûku itibariyle ikamesi lüzumsuz ise, 
c) Delil ile ispat edilmek istenilen vakıanın karara tesiri yoksa veya sanık lehine evvelce 

sabit olmuş bir duruma ilişkin olursa, 
d) Delil hiçbir suretle maksada elverişli değilse, 
e) Delilin elde edilmesi imkânı yoksa, 
f) Delil ikamesi talebi işi uzatmak maksadiyle yapılmış ise, 
g) Sanığın beraatini ispat edecek önemli bir iddia ileri sürülüp de bu iddiada bildirilen va

kıa, gerçek olarak kabul edilebilecek mahiyette ise, 
Bu hüküm, ilk olarak duruşma celsesinde Veya 212 nci madde mucibince duruşma hazırlı

ğında veya hâkim soruşturmasında davet olunup dinlenmeleri istenilen tanıklar ve bilirkişiler 
hakkında ve diğer sübut vasıtalarının iradı halinde de uygulanır. 

Cumhuriyet Savcısı ile sanık ve varsa müdahil müştereken talebederlerse mahkeme şu veya 
bu delilden vazgeçebilir. 

Müdâhil, yalnız şahsi hakları ispat için gösterdiği delilden, başkalarının uygun beyanlarına 
hacet olmadan, her zaman vazgeçebilir. 

Kabahata taallûk eden veya şahsi dâva üzerine görülen işlerde mahkeme dâvaya ve feragate 
ve evvelce verilen kararlara bağlı olmıyarak delillerin ne hudut dâhilinde ikâme edileceğini 
tâyin eder. 

MADDE 37. — Aynı kanunun 253 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 253. — Duruşmanın sona erdiği tef him olunduktan sonra hüküm verilir. 
Sanığın beraetine veya mahkûmiyetine, dâvanın reddine veya düşmesine ve muhakemenin 

durmasına dair kararlar hükümdür. 
Aynı konuda, aynı sanık için evvelce verilmiş ıbir hüküm veya açılmış bir dâva var ilse dâva

nın reddine karar verilir. 
Kovuşturmanın ve dolayısiyle muhakemenin yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın 

gerçekleşmediği anlaşılırsa, gerçekleşmesini beklemek üzere, muhakemenin durmasına karar ve
rilir. 

Ceza Kanununun birinci kitabının dokuzuncu babında dâvanın düşmesi sebebi olarak gösteri
len haller varsa veya muhakeme şartının gerçekleşmiyeceği anlaşılırsa dâvanın düşmesine karar 
verilir. 

Derhal beraet kararı verilebilecek hallerde durana veya düşme kararı verilemez. 

MADDE 39. — Ayna kanunun 299 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 299. — İtirazı incelemeye yetkili merciler aşağıda gösterilmiştir. 
1. Sorgu hâkimlerinin kararlan aleyhine yapılan itirazlar mensubolduğu asliye mahkemesi 

başkan veya hâkimi tarafımdan incelenir. 
2. Sulh hâMmıaindin kararlarınla karşı yapılan- İtirazların inceletnımM yargı çevresi içinde bu

lundukları asliye mahkemesi başkan veya hâMminıe aittir. 

Sulh işleri asliye hâMmi tarafından görülüyo ;sa itirazı inceleme yetkisi ağır ceza işlerini 
gören mahkeme başlkanınındır. Sulh işleri asliye mlahkemiesi üye veya üye yardımcılarımdan biri 
tarafından görülüyorsa İtirazı incelemeye o mahkemenin, bakkam yetkilidir. 
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a) Delil ikamesi kanun hükümleri mucibince caiz değilse, 
b) Delilin belli açık bir hususa taallûku itibariyle ikamesi lüzumsuz ise, 
c) Delil ile ispat edilmek istenilen vakıanın karara tesiri yoksa veya sanık lehine evvelce 

sabit olmuş bir duruma ilişkin olursa, 
d) Delil hiçbir suretle maksada elverişli değilse, 
e) Delilin elde edilmesi imkânı yoksa, 
f) Delil ikamesi talebi işi uzatmak maksadıyle yapılmış ise, 
g) Sanığın beraatini ispat edecek önemli bir iddia ileri sürülüp de bu iddiada bildirilen va

kıa, gerçek olarak kabul edlebilecek mahiyette ise. 
Bu hüküm, ilk olarak duruşma celsesinde veya 212 nci madde mucibince duruşma hazırlı

ğında veya hâkim soruşturmasında davet olunup dinlenmeleri istenilen tanıklar ve bilirkişiler 
hakkında ve diğer sübut vasıtalarının iradı halinde de uygulanır. 

Cumhuriyet Savcısı ile tanık ve varsa müdahil müştereken talebederlerse mahkeme şu veya 
bu delilden vazgeçebilir. 

Müdahil, yalnız şahsî hakları ispat için gösterdiği delilden, başkalarının uygun beyanlarına 
hacet olmadan, her zaman vazgeçebilir. 

Kabahate taallûk eden veya şahsî dava üzerine görülen işlerde mahkeme davaya ve feragate 
ve evvelce verilen kararlara bağlı olmayarak delillerin ne hudut dâhilinde ikame edileceğini 
tâyin eder. 

MADDE 37. ~ Aynı kanunun 253 ncü maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir ; 

Buruşmanın bitmesi ve hüküm : 

Madde 253. — Duruşmanın sona erdiği tefhim olunduktan sonra .hüküm verilir. 
Sanığın beraetine veya mahkûmiyetine, davanın reddine veya düşmesine ve muhakemenin 

durmasına dair kararlar hükümdür. 
Aynı konuda, ıaynı sanık için evvelce verilmiş bir hüküm veya açılmış bir daıva var ise dava

nın reddine karar verilir. 
Kovuşturmanın ve dolayısıyle mulhakememin yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da sarftan 

gerçekleşmediği anlaşılırsa, gerçekleşmesini beklenıiek üzere, muJhakemenin durcmaısınıa karar ve
rilir.. 

Cezia Kanununun birinci Mltalbının dokuzuncu babında davanın düşmesi sebebi olarak gösteri
len haller varsa veya muhakeme şartının gerçekleşmeyeceği anlaşılırsa davanın düşmesine karar 
verilir. 

Derhal beıraet kararı verilebilecek hallerde durma veya düşme kararı verilemez. 

MADDE 39. — Aynı kanunun 299 ncu maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştdrilmûştdr: 

İtirazın tetkiki mercileri ve usulü : 

Madde 299. — İtirazı incelemeye yetkili merciler aşağıda gösıterilmiştdr. 
1. !Sorgu hâkmilerinlin kararları aleyhime yapılan itirazlar menısubolduğu asliye mahkemesi 

başkan veya hâkimi tarafından incelenir. 
2. Sulh hâkiminin kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi yargı çevresi içinde bu

lundukları asliye mahkemesi başkan veya hakimline adltltir. 
Sulh işleri asliye hâkimi tarafından görülüyorsa itirazı inceleme yetkisi ağır ceza işlerini 

gören mlhakeme başkanınındır. Sulh işleri asliye mahkemesi üye veya üye yardımcılarından biri 
tarafından göriülüyonsa itirazı incelemeye o mahkemenin başkanı yetküdldir. 
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3. Mahkeme naibi ve istinabe olunan hâkim kararlan aleyhinle yapılacak itirazların imcelıetn.-
mesi, raiemsufooldulkları asiye veya ağır cem mfiijhkıemieisinân hâkim veyıa b^lkanuna ve asliye nıaih-
kenıesi hâkim ve [balkana tarafımdan verileni (kararlar aleyhindeki âMr&zlarım incelemmlelsii yargı 
çevresinde bulundukları ağır ceza işlerimi görem mahkeimıeye ve bu mıahketme ile balkanı ifcarta-
fımdam verilen kararlar hakkımdaki itirazlarım Smcelanimıeisd iise, yinie ağır ceza ilşlıeriiıni gönen em 
yakım Mahkemeye iaattıtdrr. 

4. Yaırgııtay daiMerimâm eiaaJs mıahkeanıe sıfatı ille ıbalktıikları dâvalardaiki ilk ve son duiruşimıa!-
Ilarda itirazları : 

A) Yargıtay üyiesdmin kararı aleyhime memsuboldukları daire başkam, 
B) Yargıtay daire başkanının kararı aleyhine diğer dairte başkanı, 
O) Yargıtay dairesinin kararı aleyhin© düğer daire tetkik eder. Diğer daireden maksat siayı 

iftdlbartıyflle takibedem ceza dairesidir. Sonuncu daire bahis konusu ilsıe Mrimei dairedir. 
Karar aleyhinle yapılan it&r&z, kararı veren cmıakama verilecek bir dilekçe veya o hususta 

bir tutiamlak yazılmıak üzere zabıt kâtibime yapılacak bir ıbeyan ile olur. Tutamak beyanımı ve im
hayı mahlkemle başkanı veya hâkim. tasdik eder. 

Acele hallerde altûıiaz, limıceılemeyi yapacak m alkarna da arz olunjalbilr. 
Kararına itiraz olunan makam, itirazı varit görürse o kararı düzeltir. Aksi takdirde heımem 

ve nihayet üç güm içimde itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir. 

MADDE 40. — Aynı kanunun 303 neü maıddssi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 303. — itiraz üzerime verilen kararlar kesinidir. Ancak, merci satmağın tutufclamimfaisı-
na karar verirse, acele itiraz yolluna gidilebilir. 

MADDE 43. — Aynı kanunun 317 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 317. — Yargıtay, temyiz dilekçesinin veya depo parasının süresinde verilmediğimi, hük
mün temyiz edilmez olduğunu, temyiz edenin buna hakkı olmadığını görürse, temyiz isteğini red
deder, görmezse tet'kiikatını yapar. 

MADDE 45. — Aynı kanunun 340 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 340. — 336 ve 338 nci maddeler gere günce verilen kararlara karşı acele itiraz yoluma 
gidilebilir. 

MADDE 48. — Aynı kamunun 377 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 377. — Gizli yapılan duruşmalarda mıaJhkemıe, (bâzı kümselerüln hazır bulunamıasiBUa 
miüsajaide edebilir. Bu halde başkan, bunlaaia duruşmanın gMÎ olmasını gerektiren kejyffiyetlerim 
açıklanmamasını tembih eder. 

'(Mi yapılan duruşimalalrida icra kılmam muhıakemlenin yayımı yaisaklto. 

Açık duruşmalarda cereyan edem muhakeme millî güvemİğe veya geme! ahlâka veya kişilerim 
haysiyet, şeref ve haklarımla dokunıacak veya suç işlemeye kaışkırtaciak mahiyette ise maJhkem/e 
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3. Mahkeme nailbi ve istinabe olunan hâkim kararları aleyhine yapılacak itirazların incelen -̂
mıesi, mıensubıoldukları asliye veya ağır ceza mahkemesinin hâkim veya başkanına ve asliye mah
kemesi hakim ve başkanı tarafından verilen Ikaıariar aleyhindöki itirazların incelenmesi yargı 
çeivreisünde buluniduklan ağır ceza işlerini gören mahkemeye ve bu mahkeme ile başkanı tara
fından verilen kararlar hakkındaki itirazların incelenmesi ise, yine ağır ceza işlerinii gören en 
yalcın mahkemelye aittir. 

4. Yargıtay dairelerinin esas mahkeme sıfatı ile baktıkları daıvalardaki ilk ve son duruşma
larda itirazlar : 

A) Yargıtay uyesinin kararı aleyhine m enisıf/oldukları daine başkanı, 
B) Yargıtay daire başkanının kararı aleyhine diğer daire başkanı, 
O) Yargıtay dairesinin kararı aleyhine diğer daire teltkilk eder. Diğer daireden imıaksaft sayı 

itibariyle takübedem cem dairesidir. Sonuncu daire (bahis konusu ise birinci ,daireldir. 
Karar aleyhine yapılan itiraz, karan veren rnakaıma verilecek bir dilekçe veya o hususta 

bir tutanak yazılmak üzere zaibıt kâtibine yapılacak bir ibıeıyan ile olur. Tutanak beyanımı ve im
zayı mahkeme başkanı veya hâkim tasdik eder. 

Acele hallerde itiraz, incelemeyi yapacak makama da arz olunajbiliır. 
'Kararına itiraz olunan makam, itirazı varit görürse o kararı düzeltir. Aksi takdirde hemen 

ve nihayet üç gün içinde itirazı incelemeye yetkili olan mercie gönderir. 

MADDE 40. — Aynı kanunun 303 ncü madde d aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

İtiraz üzerine verilen kararlar : 

Madde 303. — İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Ancak, merci sanığın tutulklanlmasîna 
karar verirse, acele ütiraz yoluna gidilebilir. 

MADDE 43. — Aynı kanunun 317 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Yargttayea temyiz isteğinin reddi : 

Madcie 317. — Yargıtay, temyiz dilekçesinin vöya depo parasının süresinde verilmediğini, hük
mün temyiz edilmez olduğunu, temyiz edenin buma hakkı olmadığını görürse, temyiz isteğini red
deder, görmezse tetkikatım yapar. 

MADDE 45, — Aynı kanunun 340 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şeiMMe değiştirilmiştir : 

İade talebi hakkındaki karar aleyhine- acele itiraz : 

Madde 340. — 336 ve 338 nci maddeler gereğince verilen kararlara karşı acele itiraz yoluna 
gidilebilir. 

MâDDE 48. — Aynı kanunun 377 nci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiş'tiral'miiştir : 

Gizli duruşmalarda huhınabihnc müsaadesi : 

Madde 377. — Gizli yapılan duruşmalarda mahkeme, bâzı kimselerin hazır bulunımıasına mü
saade edebilir. Bu halde başkan, bunlara duruşmanın gizli olmasını gerektiren keyfiyetlerin 
açıklanmamasını temıbtth eder. 

Gdzli yapılan duruşmalarda icra Mınıan muhakemenin yayımı yasaktır. 

Açık duruşmalarda cereyan eden muhakemie ımillî güvenliğe veya genel ahlâka veya kişilerin 
haysiyet, şeref ve haklarına dokunacak veya suç işlemeye kışkırtacak mahiyette ise mahkeme 
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buharı örû&mek amiacı ile ve bu amacım gerektirdiği ölçüde muhcafcemenin kısmen veya tamamen 
yajyınlanmasını yasaklar ve kararım açık olanak tefhim eder. 

Açık ve gizi muhakemeleri yasağa aykırı olarak yayınlıyanlar ibieşjbfiln liradan aşağı olmamak 
iizere ağır para ceıaası ile cezalandırılır. 

IBu madde hükmü hukuk muhakeme usullerimde dahi caridir. 

MADDE 49. — Aynı Kanunun 386 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiş
tir : 

Madde 386. — Sulh mahkemelerinin görevi dâhilinde bulunan ve kabahat nevinden olan 
suçlara sulh hâkimi duruşma yapmaksızın bir ceza kararnamesi ile karar verebilir. 

Bu ceza kararnamesi ile ancak hafif para cefasına veya nihayet üç aya kadar hafif hapis ve
ya bir meslek ve sanatın icrasının tatiline veya müsadereye yahut bunlardan birkaçına veya hep
sine hükmedilebilir. 

Ceza kararnamesiyle hükmedilecek hafif hapis cezası yerine «Cezaların infazı hakkında Ka
nun» gereğince para cezası da hükmolunabilr. 

MADDE 50. — Aynı kanunun 390 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 390. — Ceza kararnamesi ile hafif hapis cezasına hükmedilmişse itiraz üzerine du
ruşma yapılır. Şu kadar ki, sanık duruşmadan evvel itirazından vazgeçerse duruşmaya mahal 
kalmaz. 

Duruşmada sanığı müdafii temsil edebilir. Hâkim itiraz üzerine vereceği hükümde evvelki ka
ran ile bağlı değildir. 

Ceza kararnamesiyle hafif para cezasına veya muayyen bir meslek ve sanatın tatiline veya mü
sadereye yahut bunlardan birkaçına veya hepsine hükmedilmişse itiraz üzerine Asliye Mahkeme
si Biaşkan veya Hâkimi 301, 302 ve 303 ncü madde hükümlerine göre itirazı inceler. Bu halde itiraz 
dilekçesinin verilmesi, aleyhine itiraz olunan ceza kararnamesinin icrasını durdurur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 671'e 1 noi ek) 
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(Cumhuriyet Senatosunun kabul ettiği metin) 

tadarı önlem'ek amacı ile ve bu amacın gerektirdiği ölçüde muhakemenin kısmen veya tamamen 
yayıniammalsımı yasaklar ve kararını açık olanak ıtiefhim elder. 

Açık ve gizli mulhaikemelleri yasağa aykırı olarajk yayınlayanlar beş bin liradan aşağı olamamak 
üzere ağır para cezası Üe cezalandırılır. 

Bu mıadde hükmü hulkuk muhakeme usullerinde dalıi caridir. 

MADDE 49. — Aynı Kanunun 386 ncı maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Dunışmasız ceza kararnameleri : 

Madde 386. — Sulh Mahkemelerinin görevi dâhilinde bulunan ve kaibahait neviniden oltan suçlara 
sulh hâkimi duruşma yapmajksızın bir ceza kararnamesi îte karar verefbiüMır. 

Bu ceza kararnamemi ile ancak hafif para cezasına veya nötoayeit üç aya kadar haffcf hapis ve
ya bir meslek ve sanatın icrasının tatiline veya müsadereye yahut bunlardan birkaçına veya hepsi
ne hükmddiilebilir. 

Ceza kararnamesiyle hükmedilecek hafif hapis cezası yerine «Cezaların infazı hakkında Kanun» 
gereğince para-cezası da hükmolunabilir. 

MADDE 50. — Aynı kanunun 390 ncı madldesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

Ceza kararnamesine itiraz : 

Madde 390. — Ceza kararnamesi ile hafif hapis cezasına hiiknıedilmişse itiraz üzerine duruş
ma yapılır. Şu kadar ki, sanık duruşmadan evvel itirazımdan vazgeçerse duruşmaya mahal kalmaz. 

Duruşmada sanığı müdafii temsil edebilir. Hakim itiraz üzerime vereceği hükümde evvelki ka
rarı ile bağlı değildir. 

Ceza kararnamesiyle hafif para cezasına veya muayyen bir meslek ve sanatın tatiline veya mü
sadereye yahut bunlardan birkaçına veya hapsine hüfcmieldilmişae itiraz üzerine Asliye Mahkeme
si Başkan veya Hâkimi 301, 302 ve 303 ncü madde hükümlerine göre itirazı inceler. Bu halde iti
raz dilekçesinin verilmesi, aleyhine itiraz olunan ceza karamiamesinin icrasını durdurur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 671'e 1 ncd ek) 
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Adalelt Komisyonunun Gfcemel Kurula tavsiyeleri 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve hu kanuna bâzı 

maddeler eklenmesine dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 2. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 3. — Cumhuriyet Senatosunun 3 ncü maddesi benimjslenmlişltir. 

MADDE 4. — Cumhuriyet Senatosunun 4 ncü maddesi beniımiseiümÂşitir. 

MADDE 5. — Cumjhuriiyeit Senatosunun 5 nci maddesi benimisienmiiştir. 

MADDE 6. — Cumhuriyet Senatosunun 6 ncı maddesi benimlsenmişltıir. 

MADDE 7. — Cumhuriyet Senatosunun 7 nci maddesi benimsenmiştir. 

MADDE 8. — Cumhuriyet Setniatosunun 8 nci maddesi benimsenıjnâştir. 

MADDE 9. — Cumhuriyet Senatosunun 9 ncu maddesi benliımısenımişltir. 

MADDE 10. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 11. — Ouımihu-riyıet Senatosunun 11 nci maddesi benimsenmiştir. 

MADDE 12. — Cumhuriyet Senatosunun 12 nci maıddesi benimsenmiştir. 

MADDE 13.— Cuımlhuriyıeit Senatosunun 13 ncü maddesi benimsenmiştir. 

MADDE 14. — Cumhuriyet Senatosunun 14 ncü maddesi benimsenmiştir. 

MADDE 15. — Cumhuriyet Senatosunun 15 nci maiddesi benimsenmiştir:. 

MADDE 16. — Cumhuriyet Senatosunun 16 ncı maddesi benimsenmiştir. 

MADDE 17. — Kesinleşmişitir. 

MADDE 18. — Cumlhurijyıet Senatosunun 18 nci maddesi benimsenmiştir* 

MADDE 19. — Kesllnleşmigltir. 

MADDE, 20. — Cumhuriyet Senatosunun 210 nci tmadıdasi benimsenmiştir. 

MADDE 21. — Cumhuriyet Senatosunun 21 nci maddesi benimsenmiştir. 

MADDE 22. — Cumhuriyet Senatosunun 22 nci maddesi benimsenmiştir. 

MADDE 23. — Cumhuriyet !Semtaltosxmun 23 ncü maddesi benimsenmiştir. 

MADDE 24. — Kesinleşmiştir. 

MADDE 25. — Cumhuriyet Senaitoısunun 25 nci maddesi benimsenmiştir. 

MADDE 26. — Cumhuriyet Senatosunun 26 ncı maddesi benimsenmiştir. 
MADDE 27. — Cumlhuriyet Senatosunun 27 nci mad|desi benimsenmiştir. 
MADDE 28. — Cumhuriyet Senaitoısunun 28 nci maddesi benimsenmiştir. 
MADDE 29. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 30. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 31. — Kesinleşmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 671'e1 nei ek) 
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MADDE 32. — KeiSİnteşmMk. 
MADDE 33. — Kesdnlepıîşıtir. 
MADDE 34. — Cumhuriyet Senatosunun 34 acü mıaıddeısi benimsenmiştir. 
MADDE 35. — Cumhuriyet Senatosunun 35 nci madılssi bsndisı̂ eniînştiir. 
MADDE 36. ~ Ouımhuriyeıt Senaltıosunun 36 acı madıdesi benimsenmiştir. 
MADDE 37. — Cumhuriyet Senatosunun 37 nci ımadıdeısi benimsenmiştir. 
MADDE 38. ~ Kesinleşmiştir. 
MADDE, 39. — Cumhuriyet Senatosunun 39 nciı maıdideâ benimsenmiştir. 
MADDE 40. — Cumhuriyet Senatosunun 40 nci maddesi bsnimsenmiştar. 
MADDE 41. — Keskîleamfıştir, 
MADDE 42. — Kasfmi'eşmişitir. 
MADDE 43. — Cumhuriyet Senatosunun 43 ncü malddeıi benimsenmiştir. 
MADDE 44. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 45. — Cumihuriyeit Senatosunun 45 nci maddesi besnimsenmiştir. 
MADDE 46. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 47. — Kesinleşmiştir, 
MADDE 48. — Cumhu:ri|yet Senatosunun 48 nci m&dıcbsi benimsenmiştir. 
MADDE 49. — Cumhuriyet Senıait'osunun 49 ncû maididesi benimsienmiştir. 
MADDE 50. — Cumhuriyet Senatosunun 50 nci maddesi benimsenmiştir. 

EK MADDE 1. — Kesinleşmisjtir. 
EK MADDE 2. — Kösinlisşımliıştir. 
EK MADDE 3. — Kesinleşmiştir. 
EK MADDE 4. — Kesinleşmiştir. 
EıK MADDE 5. — Kesinleşmiştir. 
EK MADDE 6. — Kesinleşmiştir. 
EK MADDE 7. — Kesinleşmşitir. 
EK MADDE 8. — Kesinleşmiştir. 
EK MADDE 9. -— Kesinleşmişitir. 

MADDE 51. — Kesinleşmiştir. 
MADDE 52. — Kesinleşmişitir. 
MADDE 53. — Kesinleşmiştir. 

^•m 
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Dönem : 3 
Toplantı 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Say»ı : 
261 Sayılı Kanun gereğince hükümetçe alınan kararın onaylanması 
hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plân komisyonları 

raporları (1 /145) 

T. C. 
Başbakanlık 17 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 460/9919 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 10 . 1 . 1967 tarih ve 71 - 460/148 sayılı yazımız. 
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 

29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe alman kararın 
onanması hakkında kanun tasarısı» gerekçesi ve eki cetvel ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
Süleynmn D emir el 

Başbakan 

GEREKÇE 

ihracatı geliştirmek amaeıyle vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair 
27 . 6 . 1963 tarihli; 261 sayılı Kanunun 1 nci maddesine istinaden «Bâzı mamullerimizin tevsik 
edilecek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve benzer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri 
bertaraf etmeyi ö.ngÖren usul ve şartların ihdası hakkında karar» hazırlanmış ve 6/3071 sayılı 
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuştur. 

ilişik 6/6.854 sayılı Kararname ile 6/3071 sayılı Kararnamenin bazı maddeleriyle eki (I) sayılı 
listede değişiklikler yapılmıştır. 

Tasarının birinci maddesi, yürürlüğe girmiş olan 6/6854 sayılı Kararnamenin onandığını ifade 
etmektedir. 

2 nci ve 3 ncü maddeler yürürlüğe girme ve uygulama yetkisi hükümlerine taallûk etmektedir. 

Ticaret Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 23 . 3 . 1970 

Esas No: 1/İ15 
Karar No: 16 

Yüksek Başkanlığa 

261 sayılı Kanun giereğince Hükümetçe alman kararın onanması hakkında kanun tasarısı ilgili 
Bakanlık temsilcilermin, de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Gerek tasarının gerekçesinde -arz ve izah olunan hususlar ve gerekse ilgili Bakanlık temsilcile
rinin verdikleri mütemmim malûmatı uygun mütalâa eden Komisyonumuz tasarıyı aynen kabul 
ötaıîştir. t 

877 
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Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi buyurulmak üzene Yüksek Başkanlığa, saygı ile 

sunulur. 
Kâtip 
Sakarya Ankara Ankara 

Yaşar Bir Sinan Bosna Ferhat Nuri Yıldırım 
jımzalda bukınalmadı 

Bal ıkesi r E rzu run ı Mara s 
M. Nurettin tfaudıkcıoğlu Eethullah Taşkesenlioğlu Veysi Kadıoğlıı 

Manas 
İbrahim. Öztürk 

Baş'kan ve Sözcü 
Bursa 

Kasım Önadım 

Balıkesir 
Kemal Erdem 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No: 1/145 
Karar No: 60 

Maliye Komisyonu Raporu 

1.4. 1970 

Yüksek Başkanlığa 

261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe alınan kararın onanması hakkında kanun tasarısı, ilgili 
Bakanlık: temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Grerekçede arz ve izah olunan hususlar, Komisyonumuzca, da uygun mütalâa edilerek tasarı ay
nen kabul edilmişti i'. 

Havalesi 'gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek, üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü Kâltip 

istanbul Muğla Hatay 
Nuri Eroğan Ahmet Buldanlı Talât Köseoğlti 

Ağrı 
Abdülkerim Bay azıt 

Bolu 
Şükrü Kiykıoğlu 

İmzalda ibu'lunalmaidı 
Bursa 

Ahmet Türkel 

Afyon Karaıhisar 
Kâzını Uysal 

Çankırı 
Hazmı Bağlı 

fstanlbul 
Hüseyin Bolun 

tz/inir 
Münir Baldal 

Kütahya 
MeJhimöt Emoy 

İmzalda bukınaimadı 
Hilmi Biçer 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/145 
Karar No. : 149 

Bütçe Plân Komisyonunun raporu 

Millet Meclisi Başkanlığına 

6 . 5 . 1972 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyuruları «261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe alı
nan kararın onanması hakkında kanun tasarısı iıle önıhavalesi uyarınca Ticaret ve Maliye komis
yonlarının raporları, Ticaret ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de kaltılklığı toplantıda incelendi 
ve görüşüldü. 

İhracatımızın gelişmesi için I^ükümetçe çeşitli tedbirler .alınmaktadır. 26 . 6 . 1963 tarih ve 261 
sayılı Kanunun .1 nci ınaddesıine istİniaden, bazı makullerimizin tevsik edilecek ihraç fiyatlarm-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 677) 
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dan vergi resini, harç ve benzeri tesirler icra eden mükellefiyetleri bertaraf etmeyi öngören, 
usul ve şartların ihdası hakkındaki karar, 6/3071 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe kon
muştur. 

'6/3071 sayılı Kararnamenin; bazı maddeleriyle (1) sayılı 'listede değişiklik yapan 6/6854 sa
yılı Kararname ihtiyaca daha iyi cevap verecek tarzda hazırlandığı gerekçesiyle • Komisyonu
muzca tasarı olumlu karşılanmış ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci, 2 nci ve 3 ııcü maddelerinin aynen kabulüme, Bakanlar Kurulunca alınmış olan 
kararın, tarihin, eski olduğunu dükikate alarak ve tasarının biran evvel kanunlaşmasında fayda 
olduğu gerekçesiyle Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Bu itibarla, öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz olunanak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

G. Bügehan 
Amasya 

8. Aygün 
Denizli 
H. Oral 
Konya 

N. Kalay cıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Ankara 

H. Balan 
Diyarbakır 

S. Savcı 
Konya 

B. Müderrisoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 
Aydın 

N. Menteşe 
Giresun 

M. E. Turgutalp 
Manisa 

H. Okçu 

Adana 
S. Kılıç 

Bolu 
/ / . Z. Cop 

İçel 
C. Okyayuz 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

HÜKÜMETİ TEKLİFİ 

261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe alınan Kararın onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — İhracatı geliştirmek amacıyle vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak ted
birlere dair 27 . 6 . 1963 tarihli ve 261 sayılı Kanunun 1 nci maddesine göre hazırlanan 
26 . 8 . 1966 tanihli ve 12385 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle yürürlüğe konulan 
6/6854 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi sözü geçen Kanunun 2 nci maddesi gereğince onan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
8. Demirci 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Dışişleri Bakanı 
Z. S. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
A. Ballı 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

Maliye Bakam 
M. Erez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Çalışma Bakanı 
8. Öztürk 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Devlet Bakanı 
/ / . Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 
Sanayi Bakanı 

S. Kılıç 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapantı 

29 . 11 . 1969 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

İçişleri Bakanı 
/ / . Menteşeoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Tarım Bakanı 
Z. Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Z. Sezgin 

Millet • Meclisi : , (S. Sayısı : 677) 
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I ISogdlı liste 

A)' Vasıtalı vergiler 3 
ıa) Daıhlülide laıİMHaıılair : 
1- İisitihlsal Veiıgifsi (Möktrilk ve haıvıaıgazı ile ıa^aı,yaı^,ıt3aridaiiı alMianlar 

daih'iO,) (6®Q2 s.ajyılı Kanun ile ek veı *adii]lleri)i 
2. Şefcer fetıiiMâk Verdisi ('6747 sayılı Kanıjnjle^ek ve taıdillepi) 
b) İthalde alınanlar : 
1. Güimıtüik Verfeiifiö (S$83 is'ayılı Kanun «24 meü nıaiddesi hüjkmıü1 hariç» ile elk ve tadilleri) 
2, İstühısal Vergisi (6802 »ayıttı Kamun ille ek ve (tadilleri) 
c)l Hiztaıet vergileri r 
.1. Baraka vıe sigorta muameleleri Vergisi (6802 ısayılı Kayrıiuaı ile efc -ve tadilleri) 
2. Nakliyat Vergisi ('61802 sayılı Kanun ile ek ve tatpişr i) 
3. PTT hizmetleri Vergisi (6802 sayılı Kaniim ile ek ve ıtiaıdilleııî) 
B)' VafSTİtalsız: vergiler : 
1- Ücretlerden alınan Gelir Vergisi (193 sayılı {Kanun ile. ek ve (tadilleri) ı 
C): Resimler, harçlair ve betlejjEİiye^hlssölerd 
a)' Resijiaiiler : • 
1. İthal beyamınşmeleraradıen alınan % 5 Danıiga fesimi (185 saynlı Kanun ile ıefc ve ıtadil-

leııi')' 
2. Damga Resımi ve Daftnga Vergisi (1324 sayılı Kainim île elk ve t'adilleırinin yürürlükte 

kalam hiifoüimılerji ile 488 ısayılı Kamın)1 

3. iTuı^danuatonan T^akelReşımi, (3|Q7(8 ısayııb.ılî'api^îi ile elk ve Uaiçliî çri)' 
4t îspfortb ve frspiriMu1 içJkifer luihiiîsar Res<mi (4250 Isayilı Kanlın ile ek ve Itadilleri) 
5. Çaryfd'aö lalınan Tekel Resmi (3-7881 sıayılı Kanlım! ille elk ve tadilleri) 
6. Tütün vıe ;mMmtMeıündein A ı a n Tekel Resmi (3437 sayılı Kanun ile.ek ve tadilleri) 
ib) Haıriçikır : 
1. Harçlar Kaaruınu (492 sayılı Kıaıiıunı1) 
c)ı Belediye hifesesü 3 
1. 3690 sayıl1]! Kanun ve 51237 sayılı Kanunun! 2 nci «nadidesi gereğince iıbbal kınasında 

(Mmrük Vergisinin % 15 i nispetlinde' alınan belediye payı., 

Millet- Meçlisi (S. bayisi i6?7-> 
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261 sayılı Kanun gereğince hükümetçe alınan kararın onaylanması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi (1 /145) 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 20 . 6 . 1972 

Esas No. : 1/145 
N,o. : 626 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe alman Kararın onanması hakkında kanun tasarısı, 
Komisyonumuzda görüşülerek 6 . 5 . 1972 gün ve 149 kararla Genel Kurulda görüşülmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulmuş, gündemde iken de dosyasında 13 . 8 . 1966 gün ve 6/6854 sayılı 
Kararname ile eki kararın noksan olduğu müşahede edilerek Komisyona geri istenilmişti. 

Yukarda sözü edilen Kararname ile ekinin suretleri ilgili Bakanlıktan temin edlmiş ve ilişikte 
takdim olunmuştur, 

Gereğini arz edieriım. 

Bütçe Plan Komisyonu Başkanı 
Balıkesir Milletvekili 

- C. Bügehan 

KARARNAME 

Karar sayısı : 6/6854 

13 . 5 . 1964 tarihli ve 6/3071 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan «Bazı mamulLerimizin 
tevsik edilecek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve benzer tesirler icra eden sair mükellefi
yetleri bertaraf etımıeyft öngören usul ve şartların ihdası hakkında Karar» m Bazı maddeleriyle eki 
(I) sayılı' listenin değıiştirillmesdıne ildlgkiin Kararın yürürlüğe konulması; Tiearet Bakanlığının 
18 . 7 . 1966 tarihli ve 0504-20-5/12491 sayılı yazısı üzerine, 27 . 6 . 1963 tarihli ve 261 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 13 . 8 . 1966 talihinde kararlaştırılmıştır. 

C. Sunay 
Cumhurbaşkanı 

Başbakan 
8. Demirel 

ve Bakanlar Kurulu üyeleri 
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Bazı mamullerimizin tevsik edilecek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare- ve beneer tesirler icra 
eden sair mükellefiyetleri bertaraf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hakkında Kararın ham 

maddeleri ile eki (I) sayıh listenin değiştirilmesine ilişkin Karar 

MADDE 1. — 6/3071 sayılı Bakanlar Kurulu Karanyle yürürlüğe konulan (Bazı mamulleri
mizin tevsik edilecek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve benzer tesirler icra ©den sair mü
kellefiyetleri bertaraf etmeyi Öngören usul ve şartların ihdası hakkında) Kararın; 

a) 1 nci maddesinin (c) bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
«Bu suretle seçilecek mamulleri Türkiye'de imal eden başlıca müesseselerden bilgi alınarak ve 

gerekli görüldüğü hallerde mahaJllinde incelemeler yapılarak, karara ekli I sayıh listede yazılı 
mükellefiyetlerin mamullerin % 5 kârlı maliyetlerine ne nispette, icabında birimlerine ne miktar
da tesir ettiği tespit olunur.» 

b) 1 nci maddesinin (e) bendi sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 
ihracı sırasında, ihracatçısına bu karar hükümleri dahilinde vergi iadesi yapılan mamullerin 

aynen veya bir işlem gördükten sonra yurda geri getirilmesi halinde, evvelce iade edilen vergiler 
T. C. Merkez Bankasına ödenmedikçe bunların ithaline müsaade olunmaz. 

c) 1 nci maddesinin (f) bendinin 2 nci fıkrası sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 
Bu maddenin (c) bendinde yazılı incelemeleri yapmak üzere İViK'ce teknik heyetler kurula

bilir. Bu heyetlerin çalışmaları mezkûr komisyonca düzenlenir. 
ç) 1 nci maddesinin (g) bendi, yürürlükten kaldınlmıştır. 
d) 1 nci maddesinin (i) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
«(i) II ve III sayılı listelerde yer almamış ve 1 nci maddenin (f) bendinde yazılı komisyon 

tarafından tespit edilmiş bulunan ve aynı ihracatçı tarafından bir defada veya oniki aylık süre
ler içinde çeşitli partiler halinde, ayrı zamanlarda ihracedildiği lüzumlu belgelerle tevsik edilen 
ve milletlerarası tasnife göre aynı sanayi grubuna giren mamullerin FOB ihraç bedelleri topla
mı 50 000 Türk Lirası ve daha yukarı kıymette olan mamuller için geçici olarak vergi iadesi 
yapılır. Geçici vergi iadesi nispetleri, İstihsal Vergisine tabi olan mamullerde FOB ihraç kıyme
tinin % 15'i, istihsal Vergisine tabi olmayanlarda ise % 5'i dir. 

On iki aylık süre içinde FOB 50 000 liralık ihraç haddini doldurarak % 15 veya % 5 geçici 
vergi iadesinden yararlanan mamuller, mütaakıp ihracatta bu haddi doldurup doldurmadıklarına 
bakılmaksızın katı iade nispetleri tespit olununcaya kadar geçici vergi iade nispetlerimden ya
rarlanmaya devam ederler. 

% 15 veya % 5 geçici iadeden yararlanan mamul için, (c) bendine göre gerekli incelemeler 
yapılarak, II sayılı listeye konulacak kati iade nispet veya miktarı tespit edilir. 

Bilâhara, usulü dairesinde yürürlüğe girecek olan bu nispet veya miktar bu bendin birinci 
fıkrasına göre yapılmış olan ödemeden fazla bir ödemeyi gerektirdiği takdirde, bu para ilgili ihra
catçıya usulü dairesinde ödenir; aksi takdirde, kendisine fazla ödenmiş olan para, tespit ve ilânı 
mütaakıp, 15 gün içinde ihracatçı tarafından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına iade edilir. 
Bu müddet içinde borçlarını ödemeyenler hakkında 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.» 

e) 3 ncü maddesinin 1 nci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«Bu karar gereğince mamul ihraç edenlerin veya yurt içinde travellerers'çek veya yetkili bir 

banka kanalı ile yurda getirilmiş döviz mukabilinde bir yabancıya mamul satıpta bu mamulün yurt 
dışına çıkışını gümrük mevzuatına göre tevsik edenlerin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
merkez veya şubelerine, ihracatın yapıldığını gösterir gümrükçe tasdikli çıkış beyannamelerinden 
veya gümrük mevzuatına göre bu beyannameler hükmünde olan belgelerden bir nüshayı tevdi 
ve mamulün FOB ihraç bedeline tekabül eden dövizin yurda getirilip Türk lirasına tahvil edil
diğini veya travellers'çekin yetkili bir bankada bozdurulduğunu gösteren döviz alım bordrosunu 
ibraz etmeleri üzerine, Merkez Bankasınca;» 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 677'ye 1 nci ek) 
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f) 3 ncü maddesinin (b) bendinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«b) Mamul bu listede henüz yer almamış ise, kararın birinci maddesinin (i) bendindeki esas
lar dahilinde % 15 veya % 5 geçici vergi iade nispeti uygulanmak,» 

g) 4 ncü maddesinin (b) bendinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir .: 

«b) Mamul II sayılı listede henüz yer almadığı için, kararın 1 nci maddesinin (i) bendi ge
reğince geçici olarak yapılan % 15 veya % 5 iadelere ait tutarın, yapılan inceleme sonunda mamule 
ait kafi iade nispet veya miktarının, II sayılı listede yer almasını mütaaklp, IV sayılı listeye göre 
bu mamule ait iadeye tekabül eden belediye hissesi, bankaca hesaplanarak, yukarıda belirtilen 
usul dairesinde Hazineye (Merkez Saymanlığına) bildirilir.» 

h) 4 ncü maddenin (c) bendine ait iki fıkra birleştirilerek aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«c) Her yıl, bütçenin Maliye Bakanlığı kısmına bu işlemler için gerekli Ödenek konulur, öde
neğin yetmemesi halinde, ilâvesi gereken miktarların bütçelere ödenek kaydedilmesine Maliye Ba
kanı yetkilidir.» 

i) 4 ncü maddesinin (f) bendinin 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Bu dekontta o ay içinde, bu karar gereğince ihracedilen mamullerin, karara ekli II sayılı 
listedeki sıra takibedümek ve sonra % 15 veya % 5 geçici iadelerden faydalananlar kaydedilmek 
suretiyle cins, nevi ve miktarları, ihraç tarihleri ile FOB ihraç fiyatları ve tutarları yapılan iade
ler yekûnu, ihracatçı ile imalâtçının adları (unvanları), adresleri ve bağlı oldukları vergi daireleri
nin adları gösterilir.» 

k) 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

«Madde 5. — Kararın 1 nci maddesi (f) bendinde anılan Komisyon üyeleri ile teknik heyet üye
lerine ve (j) bendi gereğince çalışmalara katılacak olanlara Ankara'da yapılacak toplantıların her 
biri, teknik heyet çalışmalarının her günü için Ticaret Bakanlığı bütçesinin İlgili faslından elli
şer lira huzur hakkı ödenir. (Harcırah Kanununa göre gündelik ahnması ayrıca huzur hakkı alın
masına mâni değildir.)» 

MADDE 2. — Ç/3071 sayılı Kararnameye bağlı (I) sayılı liste kaldırılarak yerine işbu karara 
ekli (I) sayılı liste konulmuştur. 

MADDE 3. — Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

• • ı^Mfcil • 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 677'ye 1 nci ek) 





Toplantı : 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 677 ye 2 nci ek 
261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe alınan Kararın onaylan
ması hakkında kanun tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Plan komisyonları 

raporları (1 /145) 

Millet 3Ieclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/145 
Karar No. : 208 

27 . 11 . 1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3 ncü toplantı yılı içinde görüşülerek karara bağlanan (261 sayılı Kanun gereğince Hükümet
çe alman Kararın onanması hakkında kanun tasarısı). 

Bu toplantı yılında yeniden benimsenmek üzere Komisyonumuza gönderilmiştir. S. Sa
yısı : (677 ve 677'ye 1 nci ek) olan rapor Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
Başkan 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Ankara 
H. Balan 
Eskişehir 
1. Angı 

İçel 
C. Okyayuz 

Manisa 
M. Ok 

İmzada bulunamadı. 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Aydın 

N. Mente§e 
Eskişehir 
S. öztürk 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

Niğde 
H. A. Kavurmacıoğlu 

Trabzon 
A. Şener 

İmzada bulunamadı. 

• ı ^m*t • • 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 
Bursa 

A. Türkü 
İsparta 

A. î. Balım 
Malatya 

Söz hakkım mahfuzdur, 
H. Gökçe 
Samsun 

H. Özalp 





Dönem : 3 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

261 Sayılı Kanun gereğince hükümetçe alınan kararın onanması hak
kında kanun tasarısı ve Ticaret ve Plan komisyonları raporları 

(1 /115) 

T. C, 
Başbakanlık 3 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kurarlar 
Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-600/9560 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 14 . 10 . 1967 tariih ve 71-600/6505 sayılı yazımız. 
Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 

29 . 11 . 1969 tarühinde kararlaştırılan «261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe alınan kararın 
onanması hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demir el 

Başlbakan 

G E R E K Ç E 

İhracatı geliştirmek amaeiyle vergilerle ilgili' olarak Hükümetçe alınacak tedbirlere dair 
27 . 6 . 1963 tarıihli, 261 sayılı Kanunun 1 nci maddesine istinaden «Bazı mamullerimizin tevsik 
edilecıek ihraç fiyatlarında vergi, resim, harç ve benzer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri 
bertaraf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hakkında karar» hazırlanmış ve 6/3071 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulmuştur. 

İlişik 6/8101 sayılı Kararname ile 6/3071 sayılı 'Kararnamenin bazı maddeleri değiştirilmiş ve 
(II A)sayıllı liste ilave edilmiştir. 

'Tasarının birimci maddesi, yürürlüğe girmiş olan 6/8101 sayılı Kararnamenin onandığını ifade 
" etmektedir. 

2 nci ve 3 ncü maddeler yürürlüğe girme ve uygulama yetkisi hükümlerine taallûk etmektedir. 

Ticaret Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ticaret Komisyonu 23 . 3 . 1970 
Esas No. : 1/115 
Karar No. : 16 

Yüksek Başkanlığa 

261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe alman kararın onanması hakkında kanun tasarısı ilgili 
bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Gerek tasarının gerekçesinde arz ve izah olunan hususlar ve gerekse ilgili bakanlık temsilci
lerinin verdikleri mütemmim malûmatı uygun mütalaa eden Komisyonumuz tasai'iyı aynen kabul 
etmiştir. 

678 
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Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile su
nulur. 

Başkan ve Sözcü 
Bursa 

K, Önadım 

Balıkesir 
K. Erdem M. 

Kâtip 
Sakarya 
Y. Bir 

Balıkesir 
Nurettin Sandıkçıoğlu 

Ankara 
S. Bosna 

İmzada bulunamadı 
Erzurum 

F. Taşkesenlioğlu 
Mıaraş 

/ . Öztürk 

Ankara 
F. Nuri Yıldırım 

Maraş 
V. Karfkoğlu 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/115 
Karar No. : 143 

6 . 5 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan «261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe 
alınan kararın onanması hakkında kanun tasarısı» ile, önhavalesi uyarınca Ticaret Komisyonunun 
raporu, Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi ve 
görüşüldü. 

Ekonomik kalkınmamızın anahedeflerinden biri de, ithalât ve ihracat dengesinin her geçen gün 
lehimize dönecek tarzda gerekli ve müessir tedbirlerin alınmasının sağlanmasıdır. 

Ekonomi tarihinin gelişen seyri içerisinde ülkelerin bu çabaları, bugün örnek seviyededir. Ka
zançlı olan muhakkak ki, dengeyi lehine çeviren ülkeler olmuştur. 

Hükümetimizin son yıllarda almış olduğu tedbirler verimli olmaya başlamış, ithalât ve ihracat 
dengesindeki açığın minimum düzeye yaklaşması için olanaklarımız ölçüsünde çalışmalar yapılmış 
ve yapılmaktadır. 

Mamullerimizin ihraç fiyatlarında jvergi, resim, hare ve benzeri tesirler icra eden sair mükel
lefiyetleri bertaraf etmek için hazırlanmış olan tasarı Komisyonumuzca olumlu karşılanmış ve 
maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddelerinin aynen kabulüne, Bakanlar Kurulunca alınmış 
olan kararın tarihinin eski olduğu dikkate alınarak, tasarının biran evvel kanunlaşmasında fayda 
olacağı gerekçesi ile, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Bu itibarla, öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
Amasya 

8. Ay gün 
Denizli 
/ / . Oral 
Konya 

N. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Ankara 

H. Balan 
Diyarbakır 

8. Savcı 
Konya-

B. Müderrisoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 
Aydın 

N. Menteşe 
Giresun 

M. E. Turgntalp 
Manisa 

II. Okçu 

Adana 
8. Kılıç 

Bolu 
H. 1. Cop 

îçel 
C. Okyayuz 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 678) 
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HÜKÜMETİ TEKLİFİ 

261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe alınan 
Karann onanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — İhracatı geliştirmek amacıyle 
vergilerle ilgili olarak Hükümetçe alınacak ted
birlere dair 27 . 6 . 1963 tarih ve 261 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesine' istinaden hazırlanan 
23 . 5 .1967 tarih ve 12603 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanmak suretiyle yürürlüğe konulan 
6/8101 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, sözü 
geçen Kanunun 2 nci maddesi gereğince onan
mıştır. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

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

Başbakan 
8. D emir el 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Ticaret Bakanı 
A. Dalh 

Güm. ve Tekel Bakam 
A. 1. Birincioğlıı 
Ulaştırma Bakanı 

Ar. Menteşe 
Sanayi Bakanı 

8. Kılıç 
Turizm ve Ta. Bakanı 

İV. Cevheri 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapardı 

29 . 11 . 1969 
Devlet Bakanı 

E. Sezgin 
Devlet Bakanı 

T. Bilgin 
Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 
Maliye Bakanı 

M. Erez 
Bayındırlık Bakanı 

T. Gülez 
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 

V. Â. Özkan 
Tarım Bakanı 

/. Ertem 
Çalışma Bakanı 

8. Öztiirk 
En. ve Ta. Kay. Bakam 

8. O. Avcı 
İmar ve İskân Bakanı 

H. Nakiboğlu 
Orman Bakanı 

H, Özalp 
Gençlik ve Spor Bakanı 

/. Sezgin 

»m*u 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 078) 





Dönem : 3 
Toplantı : 3 MİLLET MECLÎSİ S, Sayısı : 

261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe alınan kararın onanması 
' hakkında kanım tasarısı ve Plan Komisyonu tezkeresi (1 /115) 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/115 
No. : 627 

20 . 6 . 1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

261 sayılı Kanun gereğince Hükümetçe alman Kararın onanması hakkında kanun tasarısı, 
Komisyonumuzda görüşülerek 6 . 5 . 1972 gün ve 143 kararla Genel Kurulda görüşülmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunulmuş, gündemde iken de dosyasında 28 . 4 . 1967 gün ve 6/8101 sayıiı 
Kararname ile eki kararın noksan olduğu müşahede edilerek Komisyona geri istenilmişti. 

Yukarda sözü edilen Kararname ile ekinin suretleri ilgili Bakanlıktan temin edilmiş ve dtlişikte 
takdim olunmuştur. 

Gereğini arz ederim. 

Bütçe Plan Komisyonu Başkanı 
Balıkesir Milletvekilli 

O. Bilgehan 

T. G. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Karar sayısı : 6/8101 

KARARNAME SURETİ 

26 . 5 . 1964 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 13.5.1964 tarihli ve 6/3071 sayılı Kararname 
ile yürürlüğe konulan «Bazı mamullerimizin tev 'k edilecek ihraç fiyatlarında vergi, resim, harç 
ve benzer tesirler icra eden sair mükellefiyetleri bertaraf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası 
hakkında Karar» m bazı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; 
Ticaret Bakanlığının 11 . 4 . 1967 tarihli ve 0504.200-5/6291 sayılı yazısı üzerine, 27 . 6 . 1963 
tarihli ve 261 sayılı Kanunun birinci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 28 . 4 . 1967 tarihinde 
kararlaştırılmıştır. 

C. Sunay 
Cumhurbaşkanı 

Başbakan ve Bakanlar Kurulu 
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Bazı mamullerimizin tevsik edilecek ihraç fiyatlarında vergi, resim, hare ve benzer tesirleri icra 
eden sair mükellefiyetleri bertaraf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hakkında Kurarın bazı 

maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Karar 

MADDE 1. — 6/3071 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan «Bazı mamulleri-
mizin tevsik edilecek ihraç fiyatlarında vergi, r^sim, harç ve benzer tesirler icra «den sair mü
kellefiyetleri bertaraf etmeyi öngören usul ve şartların ihdası hakkında Karar» m; 

a) 2 nci maddesi (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«5383 sayılı Gümrük Kanununun 23 ncü maddesine istinaden geçici kabul yolu ile ithal edilen 
ve memleket dahilinde az veya çok bir işçilik gördükten sonra tekrar ihraç olunacak mamulün* 
gümrükte teminata bağlanmış Gümrük Vergi ve resimleri dışında kalan ve ithalden ihracına ka-
tdar olan safhada mamulün bünyesine giren bu Karara ekli I sayılı listede kayıtlı mükellefiyet
ler ayrıca hesabedilerek iade edilecek nispet ve miktralar II A sayılı listeye ilâve olunur. 

Şu kadar ki, bu fıkra hükmü gereğince vergi iadesinden faydalanmak isteyen müesseselerin 
muhasebe kayıtlarında bu işlemlere ait hesapları ayrıca göstermeleri gerekmektedir. 

Buna karşılık, Gümrük idareleri, gene bu karar hükümleri dairesinde ihraç edilmiş mamul
lerde kullanılmış olup, evvelce Gümrük Kanununun 24 ncü maddesi gereğince geçici kabul re
jimi ile yurda sokulmuş olan eşyanın bu rejimle ilgili muamelelinin çözülmesinde sözü edilen 
ihracatı göz önünde bulundurarak geçici kabule ait teminatın bu ihracata tekabül eden kısmım 
mevzuat hükümleri dairesinde irat kaydederler.» 

ıb) 1 nci maddenin (h) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Bu maddenin (b) ve (c) bentlerine göre tespit edilmiş mamuller ve bunlara ait vergi iadesi 
nispetleri veya miktarları bu Karara ekli II veya II A sayılı listede ve bu Karar hükümlerinde 
faydalandırılmayacak mamullerin isimleri de III sayılı listede gösterilmiştir.» 

c) 1 nci maddenin (i) bendinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«II, II A ve III sayılı listelerde yer almamış ve 1 nci maddenin (f) bendinde yazılı Komisyon 
tarafından tespit edilmiş bulunan ve aynı ihracatçı tarafından bir defada veya on iki aylık sü
reler içinde çeşitli partiler halinde ayrı zamanlarda ihraç edildiği lüzumlu belgelerle tevsik edi
len ve milletlerarası tasnife göre aynı sanayi grubuna giren mamullerin FOB ihraç bedelleri 
toplamı 50 000 Türk Lirası ve daha yukarı kıymette olan mamuller için geçici olarak vergi iadesi 
yapılır. Geçici vergi iadesi nispetleri, istihsal Vergisine tabi olan mamullerde FOB ihraç kıy. 
metinin % 15'i, istihsal Vergisine tabi olmayanlarda ise % 5'idir.» 

d) 1 nci maddenin (i) bendinin 3 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«% 15 veya % 5 geçici iadeden yararlanan mamul için, (c) ıbendine göre gerekli incelemeler 
yapılarak, II veya II A sayılı listeye konulacak katı nispet veya miktarı tespit edilir.» 

e) 3 ncü maddenin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Bu Karara bağlı II veya II A sayılı listede, o mamul için gösterilen nispet mamulün FOB 
ihraç kıymeti ile, iade edilecek vergi mamulün birimine isabet eden miktar ile gösterilmiş ise 
mamulün bu birim cinsinden ihraç edilen miktarı ile çarpılmak,» 

f) 4 ncü maddenin (a) bendi 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
«Bu bildiride, iade edilen miktarın ne kadarının genel bütçeye ve ne kadarının (belediye hisse

lerine taalluk ettiği belirtilir. (İhracatçılara yapılan ödemelerin ne kadarının belediye hissesine 
tekabül ettiği Karara ekli IV sayılı listede, II veya II A sayılı listedeki mamuller sırasına para
lel olarak ve yüzde nispetleri halinde gösterilmiştir.)» 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 678'e 1 nci ek) 
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g) 4 ncü maddenin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Mamul II veya II A sayılı listede henüz yer almadığı için Kararın 1 nci maddesinin (i) bendi 
gereğince geçici olarak yapılan % 15 veya % 5 iadelere ait tutarın, yapılan inceleme sonunda 
mamule ait kati iade nispet veya miktarının, IIveya II A sayılı listede yer almasını mütaakıp 
IV sayılı listeye göre bu mamule ait iadeye tekabül eden belediye hissesi, bankaca hesaplanarak, 
yukarda belirtilen usul dairesinde Hazineye (Merkez Saymanlığına) bildirilir.» 

h) 4 ncü maddenin (f) bendi 2 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

«Bu dekontta o ay içinde bu Karar gereğince ihraç edilen mamullerin, Karara ekli II veya 
II A sayılı listedeki sıra taMbedilmek ve sonra % 15 veya % 5 geçici iadelerden faydalananlar 
kaydedilmek suretiyle cins, nevi ve miktarlan, ihraç tarihleri ile FOB ihraç fiyatlan ve tutar-
ları, yapılan iadeler yekunu, ihracatçı ile imalâtçının adlan (unvanları), adresleri ve bağlı 
oldukları vergi dairelerinin adlan gösterilir.» 

MADDE 2. — Bu Karara n A sayılı liste eklenmiştir. 

MADDE 3, — Bu karar yayam tarihinde yürürlüğe girer. 

• • M İ » I I 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 678'e 1 nci ek) 





T^HHIPITYI • 3 

Toplantı 4 MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 678 e | ne: ek 
261 sayılı Kanun gereğince hükümetçe alman Kararın onanması 
hakkında kanun tasarısı ve Ticaret ve Plan komisyonları raporları 

(1 /115) 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/115 
Karar No. : 207 

27 . 11 . 1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

3 ncü toplantı yılı içinde görüşülerek karara bağlanan (261 sayılı Kanun gereğince Hükümet
çe alman kararın onanması hakkında kanun tasarısı). 

Bu toplantı yılında yeniden benimsenmek üzere Komisyonumuza gönderilmiştir. S. Sa
yısı : 678) olan rapor Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

H. 

Başkan 
Zonguldak 

K.. Nedimoğlu 
Ankara 

H. Balan 
Bursa 

A. Türkel 
İsparta 

A. î. Balım 
Kayseri 

V. Â. Özkan 

Niğde 
L. Kavurmacıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Aydın 

N. Mente§e 
Eskişehir 
1. Arığı 

içel 
C. Okyayuz 

Malatya 
Söz hakkım mahfuzdur, 

H. Gökçe 
Samsun 

H. Özalp 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 
Bursa 

N. Atlı 
Eskişehir 
S. öztürk, 

izmir 
K. önder 

Manisa 
M. Ok 

İmzada bulunamadı. 
Trabzon 
A. Şener 

İmzada bulunamadı. 





T S L Î S , M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : / 4 6 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının ayrıcalık ve muafiyetleri 
hakkında anlaşmaya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin katılması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 

ve Plan komisyonları raporları (1 /34) 

T.G. 
Başbakanlık 1 . 12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 742/9446 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

ilgi : 29 . 11 . 1968 tarih ve 71 - 742/8736 sayılı yazımız. 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru

lunca 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının Ayrıcalık 
ve Muafiyetleri hakkında Anlaşmaya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin katılmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

Süleyman D emir el 

GEREKÇE 

Atom Enerjisinin barışçı amaçlarla kullanıl ması alanında milletlerarasında işbirliğini sağ
lamak ve bu alanda geri kalmış memleketlere yardım etmek amaciyle 1956 yılında kurulmuş 
olan Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının Statüsü 14 . 6 . 1957 tarihli ve 7015 sayılı Ka
nunla tasdik edilmişti!'. Bu Statünün XV. nci maddesinin (c) fıkrası gereğince, Ajansa tanına
cak ayrıcalık ve muafiyetleri tespit eden bir anlaşmanın Guvernörler Meclisi tarafından ka
bulü gerekmektedir. Statünün bu hükmü gereğince, Ajans Sekretaryası tarafından bir tasarı 
hazırlanmış ve Ajans Guvernörler Meclisinin bu tasarıyı 1 Temmuz 1959 tarihinde kabul etme
sinden sonra üye devletlerin iltihakına sunulmuştur. 

Anlaşmanın 12. nci maddesinin (Bölüm 38) okunmasından da görüleceği gibi, üyelerin 
taraf olmaları için katılma belgelerini Ajansa vermeleri yeter sayılmakta ve bu tarihten itiba
ren de Anlaşma o memleketler için yürürlüğe girmektedir. 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı ile olan faal bağlarımız bilhassa teknik yardım pro
jelerinin yürütülmesi ile bunlara bağlı olarak yurdumuza gelecek uzmanların hukukî sta
tülerinin tespiti, Anlaşmanın ivedilikle incelenmesini gerekli kılmaktadır. 

İncelenmesinden de görüleceği gibi, Anlaşma, ayrıcalıkların kötüye kullanılması üze
rindeki VIII. nci maddesi ile yorumlama üzerindeki XI. nci maddesi hariç hemen bütü
nüyle 15 . 3 . 1950 tarihli ve 5598 sayılı Kanunla onaylanmış bulunan «Birleşmiş Milletlerin 
Ayrıcalık ve muafiyetlerine dair Sözleşmenin aynıdır. Bu sebepten beynelmilel teşekküllerdeki 
Türk memurlarının vergi mükellefiyeti konusunda 5598 sayılı Kanunla konan ve 6 Mayı» 
1957 tarihli ve 6961 sayılı Kanunla kaldırılmayan hükümlerin bu Anlaşmaya da ihtirazi kayıt 
olarak konması ve Anlaşmaya bu kayıtlarla kaltımamız yerinde olacaktır, 
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Değişik olan iki maddenin özellikleri şunlardır : 
Madde VIII — Ayrıcalıkların kötüye kullanılması, 
B " m ad'1 er) e, genel olarak kötüye kullanılan bir ayrıcalık veya muafiyetin hangi şart

larla kaldırılabileceği incelenmektedir. Bir kötüye kullanma olayının çıkışında, Ajansla mua
fiyet tanıyan Devlet arasında olayın mahiyeti üzerinde bir görüş birliğine varılmadığı takdir
de, uyuşmazlıkların halline dair X. neu maddenin 34. ncü bölümündeki çözüm yoluna baş
vurulacağı kabul edilmektedir. Bu maddede ileri sürülen çözüm yolu ise 5598 sayılı Ka
nunla esasen kabul edilmiş bulunduğundan bir yenilik teşkil etmemektedir. 

Madde XI — Yorumlama, 
XI. nci maddede, bir memleket tarafından, Ajansa, işbu maddede sayılan hususlarda tanı

nan özel ayrıcalık ve muafiyetlerin söz konusu Anlaşma ile sınırlanmış sayılmayacağı kayıt
lıdır. 

Bu maddenin Anlaşmaya ithalinin esas sebebi, Ajans projelerinin mahiyeti icabı (meselâ 
radyoaktivitenin yayılmasının önlenmesi, sair emniyet tedbirlerinin alınması ve Ajans yardım 
ve malzemesinin münhasıran sulhçü maksatlar için ıkullanlıdığmm kontrolü) gerektiğinde ilgili 
memleketin Ajansa ilâve bazı muafiyetler tanı yabllmesini mümkün kılmaktır, 

5. Yukarıda özellikleri belirtilmiş bulunan iki madde dışında, «Birleşmiş Milletlerin 
Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme» nin tamamen aynı olan söz konusu Anlaşmaya, bey
nelmilel teşekküllerdeki Türk memurlarının vergi mükellefiyetleri konusunda 5598 sayılı Ka
nunla konan ve 6 Mayıs 1957 tarih ve 6961 sayılı Kanunla kaldırılmayan hükümlerin ihtirazî 
kayıt olarak derci suretiyle katılmamızın muvafık olacağı düşünülmektedir. 

6. «Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Anlaşma» nın 
onaylanması ile memleketimizde görevli bulunan Ajans uzmanlarıyla mukavele akdi ko
laylaşacak ve Ajans tarafından tertiplenecek bazı teknik ve bilimsel toplantıların memleke
timizde yapılması imkân dahiline girebilecektir. 

Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 2 . 3 . 1971 
Esas No. : 1/34 
Karar No. : 3 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 
Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının ayrıcalık ve muafiyetleri hakkında Anlaşmaya Türkiye 

Cumhuriyeti Hükümetinin katılmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede belirtilen hususlar Komisyonumuzca da--uygun görülerek tasarı aynen kabul edil
miş, mevzuun lüzum ve ehemmiyeti nazarı itibara alınarak öncelik ve ivedilikle müzakeresi temen
niye şayan görülmüştür. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri1 Komisyonu 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Manisa îzmir Balıkesir 

E. Akça Ş. Osma A. î. Kırımlı 
Adana Afyon K. Aydın 

A. B. Güllüoğlu M. R. Çerçel Muhalifim. 
M. K. Yılmaz 

Çankırı istanbul istanbul 
H. Dağlı N. 1. Tokgöz M. Yardımcı 

îzmir Kocaeli Konya 
8. Adaları, N. Erim S. Koçaş 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 746) 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 

Esas No. : 1/34 
Karar No. : 41 

11 . 6 . 1971 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının ayrıcalık ve muafiyetleri hakkında Anlaşmaya Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin katılmasının uyg'un bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık 
temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar, Komisyonumuzca da uygun görülmüş, tasarı maddeler 
üzerinde yapılan değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu ~ . 

Başkanı Sözcü 
Muğla Diyarbakır Artvin 

A. Buldanh ' S. Savcı A. N. Budak 
Bolu Burdur Çanakkale 

Ş. Kiykıoğlu N. Yavuzkan Z. Gülsen 
Erzurum 

S. Er verdi 

Bütçe Plan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/31 
Karar No. : 138 

6 . 5 . 1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan «Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının ayrı
calık ve muafiyetleri hakkında Anlaşmaya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin katılmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı» ile önhavalesi uyarınca Dışişleri ve Maliye komisyonları rapor
ları Başbakanlık Dışişleri ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi ve 
görüşüldü. 

Atom enerjisi, ülkelerin son yıllarda hassasiyetle üzerinde durduğu bir konu haline gelmiştir. 
Bu enerjinin barışçı amaçla kullanılmasını sağlamak nedeniyle çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. 
Geri kalmış memleketlerde yardım etmek amacıyle 1956 yılında kurulmuş olan Milletlerarası 
Atom Enerjisi Ajansının Statüsü 14 . G . 1967 tarihinde 7015 sayılı Kanunla tasdik edilmiştir. 

Statünün XV nci maddesinin (e) fıkrası gereğince ajansa tanınacak ayrıcalık ve muafiyetleri 
tespit eden bir anlaşmanın Guvernörler Meclisi tarafından kabulü gerekmektedir. Bu hüküm ge
reğince ajans sekreteryası tarafından bir tasarı hazırlanmış, Ajans Guvernörler Meclisinin bu ta
sarıyı 1 Temmuz 1959 tarihinde kabul etmesinden sonra üye devletlerin iltihakına sunulmuştur. 

Tarifler, tüzel kişilik, sermaye ve alacaklar, haberleşme kolaylıkları, üyelerin temsilcileri, me
murlar ajans tarafından görevlendirilen uzmanlar, ayrıcalıkların kötüye kullanılması, giriş çıkış 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 746) 
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vesikaları, uyuşmazlıkların çözülmesi, yorumlama, nihaî hükümler gibi anabölümleri ihtiva eden 
Sözleşme önemli faydalar sağlayacaktır. 

Yukardaki gerekçe muvacehesinde Komisyonumuzca tasarı Maliye Komisyonunca değiştirilen 
şekliyle uygun görmüş, ancak kanun başlığında ve birinci maddede geçen (ayrıcalık) kelimeleri
nin (istisna) olarak değiştirilmesine; 

Anlaşma tarihinin bir hayli eski oluşu bir an önce kanuniyet kesbetmesiııde yararlar bulundu
ğu gerekçesiyle Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Bu itibarla öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
• Balıkesir 

C. Bilgehan 
Adana 

8. Kılıç 
Aydın 

N. Menteşe 
Diyarbakır 

S. Savcı 
Konya 

N. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Amasya 

S. Aygün 
Bolu 

H. t. Cop 
Giresun 

M. E. Turgutalp 
Konya 

B. Müderrisoğhı 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 
Ankara 

H. Balan 
Denizli 
H. Oral 

içel 
G. Okyayuz 

Manisa 
//. Okçu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 746) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının Ayncalılc ve Muafiyetleri Jıakkında Anlaşmaya Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin katılmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansa Cuvernörler Meclisinin 1 Temmuz 1959 ta
rihinde kabul ettiği «Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının Ayrıcalık ve Muafiyetleri hakkındaki 
Anlaşma» ya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ikinci maddede yazılı ihtirazî kayıtla katılması 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansmca Türkiye için görevlendirilen Türk vatan
daşı memurlar vatandaşların tabi tutuldukları vergilere tabi tutulur. 

Bunlar ücretlerini de, 31 . 12 . 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 4 ncü kısmı
nın 2 nci bölümündeki hükümlere göre yıllık beyanname ile bildirirler. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Dışişleri Bakanı 
/. 8. Çağlayan gil 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Ulaştırma Bakanı 
N. Mente§e 

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. 1. Birincioğlu 
Sanayi Bakanı 

S. Kılıç 
Köy İşleri Bakanı 

T. Kapanlı 

29 . 11 . 1969 
Devlet Bakanı 

T. Bilgin 
İçişleri Bakanı 
Fi. Menteşeoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Tarım Bakanı 
/. Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

Orman Bakanı 
//. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 74G) 



_ 7 — 
MALİYE KOMİSYONU DEĞİŞTİRİŞİ 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının ayrıcalık 
ve muafiyetleri hakkında anlaşmaya Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin katılmasının uygun 

bulunduğuna dair kanun 

(MADDE 1. — 14 . 6 . 1957 tarihli ve 7015 
sayılı (kanunla onaylanan Milletlerarası Atom 
Emerjisi Ajansı ıstatüsü'nün XV nci maddesi
nin '(c) fıkrası gereğince, anılan, Ajansın ida
reciler Meclisince 1 . 7 . 1959 tariMnde ka
bul ledilen, «Milletlerarası Atom Enerjisi Ajan
sı Ayrıcalık ve Muafiyetleri Sözleşmesinin, 
aşağıda 2 nci maddede münderiç 'ihtirazî ka
yıtlarla onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — A) (Sözleşmenin 19 ncu bölü
mü il© ilgli olarak Milletlerarası Atom Ener
jisi Ajansında görevlendirilecek Türk vatan
daşlarının Millî görevleriyle ilgili ertelemele
rine, bu konuda mer'i Türk mevzuatı uygula
nacaktır. 

B) Birleşmiş Milletler teşkilâtınca Türkiye 
dahilinde görevlendirilecek Türk vatandaşı 
memurlar, vatandaşların tabi tutulduğu ver
gilere tabi tutulur. 

Bunlar ücretlerini de, 5421 sayılı Gelir Ver
gisi! (Kanununun 4 ncü kısmının 2 nci Bölümün
deki hükümlere göre, yıllık beyanname ile bil
dirirler. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı 
yürürlüğe girer. 

tarihinde 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının istisna 
ve muafiyetleri hakkında anlaşmaya Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin katdmasının uygun 

bulunduğuna dair kanun 

MADDE 1. — Milletlerarası Atom Enerjisi 
Ajansı IGuvernörler Meclisinin 1 Temmuz 1959 
tarihinde kabul ettiği «Milletlerarası Atom 
Enerjisi Ajansının İstisna v* Muafiyetleri 
hakkındaki anlaşma» ya Türk'ye Cumhuriyeti 
Hükümetinin ikinci maddede yazılı ihtirazî ka
yıtla katılması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Maliye Komisyonunun 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunim 
Bakanlar Kurulu yürütür. 

hükümlerini 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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MİLLETLERARASI ATOM ENERJİSİ AJANSININ AYRICALIK VE MUAFİYETLERİ HAK
KINDA ANLAŞMA 

Milletlerarası Atom -Enerjisi Ajansı statüsünün XV nci maddesinin (e) paragrafında (belirtildiği 
üzere bu maddede yazılı yetki, ayrıcalık ve muafiyetlerin, İdare Meclisinin talimatları dahilinde 
hareket eden Genel Müdür tarafından temsil olunan Ajans ile Ajans üyeleri arasında ayrı bir an
laşma veya anlaşmalarla tespit edilmesi gerektiği gözününde tutularak, 

Ajans ve Birleşmiş Milletler Teşkilâtı arasındaki bağıntıları düzenleyen bir anlaşmanın, sta
tünün XVI nci maddesi gereğince kabul edildiğidüşünülerek, 

Birleşmiş Milletler Teşkilâtı Genel Kurulunun İm Teşkilâtın ve onunla anlaşma akteden çeşitli 
- kurumların faydalandığı ayrıcalık ve muafiyetleri, mümkün olduğu kadar birleştirmek 'aımacıyle 
ihtisas kurumlarının Ayrıcalık ve Muafiyetleri Hakkındaki 'Sözleşmeyi kabul ettiği ve Birleşmiş 
Milletler Teşkilâtına üye birçok devletlerin bu sözleşmeye katıldığı güzününe alınarak, 

İdare Meclisi : 
1. — Bu Mecliste temsil edilen Hükümetleri taahhüt altına sokmaksızm, genel olarak ihtisas ku

rumlarımın Ayrıcalık ve Muafiyetleri Hakkındaki Sözleşmeye uyan.aşağıdaki metni tasdik etmiş
tir. 

2. Ve Ajansa üye devletleri, bu anlaşmayı tetkike ve uygun gördükleri takdirde kabule davet 
eder. 

MADDE - I 

Tarifler 

BÖLÜM 1. 

Bu Anlaşimada : 
(i) «Ajans» deyimi Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı için lrallanılmıştiır . 
(ii) I I I ncü maddedeki «mal ve alacaklar» deyimi, aynı zamanda, Ajansın uhdesinde 'bulunan 

statüden doğan görevlerini yerine getirirken Ajans veya tarafından yönetilen mal ve sermayeler için 
kullanılmıştır. 

(iii) V've VII nci maddelerdeki «üyelerin temsilcileri» deyimi; bütün idarecileri, •temsildileri, 
yedek temsilcileri, müşavirleri, teknik uzmanları ve heyet kâtiplerini içine alır. 

• (iv) 12, 13, 14 ve 27 nci bölümlerdeki «Ajansın çağırışı üzerine yapılan toplantılar» deyimi; 
(1) Ajans Genel Kurulu ve İdare Meclisi, (2) Ajans tarafından düzenlenen her türlü Milletlerarası 
konferans, symposium, seminer, münazara, (3) ve bu organların herhangi birine ait bir komisyon 
toplantısı için kullanılmıştır. 

v) VI ve IX ııeu maddeler yönünden, «Ajans memurları» deyimi; gerektiğinde maıhalllıinide 
temin olnan ve saat başı ücret alanlar hariç, Genel Müdür ve 'bütün ajans personeli için kulla
nılmıştır. 

MADDE - II 

Tüzelkişilik 

BÖLÜM 2. 

Ajans, tüzelkişiliğe sahibolup; (a) mukavele akdine, (b) taşınır ve taşınmaz mallar almaya ve 
satmaya, (e) dava açmaya yetkilidir. 
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•MADDE - III 

Mal Sermaye ve Alacaklar 

BÖLÜM 3. 

Malları ve alacakları nerede bulunursa bulunsun ve bunları elinde tutan kim olursa olsun Ajans 
hakkında 'açıkça vazgeçtiği 'belli haller müstesna olmak üzere, adlî muafiyetten, faydalanıır. Bu
nunla beraber şurası mukarrerdir ki, bu feragat, yürütme tedbirlerine şamil olmayacaktır. 

BÖLÜM 4. 

Ajansın (binaları dokunulmazlığı haizdir. Ajansa ait mallar ve alacaklar, nerede bulunursa bu
lunsun ve bunları elinde tutan kim olursa olsun, her türlü arama, el koyma, zorla alma, kamulaştır
ma ve diğer her türlü icraî, idarî, adlî ve teşriî müdahalelerden muaftır. 

BÖLÜM 15. 

Ajansın arşivleri ve genel olarak, kendisine ait veya elinde bulunan bütün belgeler, nerede bu
lunursa bulunsun, dokunulmazlığı haizdir. 

BÖLÜM 6. 

Ajans, hiç bir akçalı denetleme, düzenleme veya moratorium'a bağlı olmaksızın : 
a) Elinde her türlü sermaye, altın veya döviz tutabilir ve her aıevi para üzerinden hesap açtı-

rabilir. 
b) Sermaye, altın veya dövizlerini bir memleketten diğerine veya herhangi bir memleket için

de serbestçe nakledebilir ve elindeki her nevi dövizi her nevi başka paraya çevirebilir. 

BÖLÜM 7. 

Ajans, yukarıdaki 6 ncı bölüm gereğince kendine tanınmış olan hakları kullanırken iş bu anlaş
maya taraf herhangi bir devletin hükümeti tarafından yapılacak teşebbüsleri, kendi menfaatlerine 
zarar vermeyeceğine kanaat getirdiği ölçüde, nazarı itibare alacaktır. 

BÖLÜM 8. 

Ajansın alacakları, gelirleri ve diğer malları : 
a) Her türlü vasıtasız vergiden muaftır. Bununla beraber, şurası mukarrerdir ki, Ajans, sırf 

kamu menfaatlerine mahsus hizmetlerin bedelleri mahiyetinde olan vergilerden muafiyet istemeye
cektir. 

b) Ajans tarafından resmî maksatlarla kullanılmak üzere ithal ve ihracolunan eşya, ithalat 
veya ihracata konulan gümrük resimleri, yasaklar ve kısıntılardan muaftır. Bununla beraber şurası 
mukarrerdir ki, bu suretle muafen ithâl edilmiş eşya, ithal edildiği memlekette satılmayacaktır. 
Meğer ki, satış, bu memleketin hükümetince kabul edilmiş şartlar altında yapılmış olsun. 

v) Ajans yayınları, ithalât ve ihracata konulan gümrük resimleri, yasaklar ve kısıntılardan 
muaftır. 

BÖLÜM 9. 

Ajans, prensip itibariyle, istihlâk vergilerinden ve taşınır ve taşınmaz malların fiyatlarına da
hil satış resimlerinden muafiyet talebinde bulunmakla beraber, Ajansın resmî maksatla kullanmak 
üzere yapacağı ve fiyatlarında bu çeşit vergi ve resimlerin dahil bulunduğu önemli mubayaalarda 
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iş bu anlaşmaya taraf devletler, mümkün oldukça, bu vergi ve resimlerin miktarlarının indirilmesi 
veya iadesi hususunda uygun idarî tedbirleri alacaktır. 

MADDE - IV 

Haberleşme Kolaylıkları 

BÖLÜM 10. 

Ajans, resmî haberleşmeleri hususunda, bu aniaşmaya taraf her devletin ülkesinde ve bu dev
letin taraf oİduğu her türlü Milletlerarası sözleşne, talimat ve nizamlara uygun olduğu ölçüde, 
böyle bir devletin hükümetinin, diğer herhangi birhükümete, bu hükümetin diplomatik misyonu da 
dahil olmak üzere, öncelikler, posta, telgraf ve telefon ücret ve resimleri ve basın ve radyoya veri
len haberlere ait basın ücretleri konusunda tanımış olduğu muameleden daha az müsaidolmayan 
bir muameleden faydalanır. 

BÖLÜM 11. 

Ajansın resmî yazıları ve diğer resmî haberleşmeleri sansür edilemez. 
Ajans, şifre kullanmak, diplomatik kurye ve çantaların haiz olduğu muafiyetlerin aynından 

faydalanacak olan kurye veya mühürlü çantalarla haberleşmelerini veya diğer yazışmalarını gön
dermek ve almak hakkını haiz olacaktır. 

İşbu bölüm, hiçbir şekilde, bu anlaşmaya taraf bir devletle Ajans arasında mutabık kalınarak 
tespit edilecek uygun güvenlik tedbirlerinin alınmasına mani olacak şekilde yorumlanmayacak-
tır. 

MADDE - V 

Üyelerin Temsilcileri 

BÖLÜM 12. 

Ajansın çağrısı üzerine yapılan toplantılara katılan üyelerin temsilcileri, görevleri süresince 
ve toplantı yerine gidiş ve toplantı yerinden dönüş seyahatleri esnasında aşağıdaki ayrıcalık ve mua
fiyetlerden faydalanırlar: 

a) Tevkif ve tutukluk ve şahsî eşyalarına el konması konusunda muafiyet, ve resmî sıfatlarıy-
le ilgili sözleri, yazıları ve bütün hareketleri bakımından tam kazaî muafiyet. 

b) Her türlü kâğıt ve vesikaların dokunulmazlığı. 
e) Şifre kullanmak ve kurye veya mühürlü çanta ile haberleşmelerde bulunmak veya yazılar 

•almak hakkı, 
d) Görevlerini yaptıkları sırada ziyaret edecekleri veya geçecekleri memleketlerde göçmenlik

le ilgili her türlü kısıntı, yabancüarm tescili veya millî hizmet mükellefiyetleri bakımından kendileri 
ve eşleri için muafiyet. 

e) Para ve kambiyo kısıntıları konusunda, yabancı hükümetlerin geçici resmî ,görev sahibi 
temsilcilerine tanınan kolaylıkların aynı. 

f) Şahsî eşyaları bakımından diplomatik misyonların mümasil sırasındaki mensuplarına tanı
nan muafiyet ve kolaylıkların aynı. 

BÖLÜM 13. 

Ajansın çağrısı üzerine yapılan toplantılarda görevlerini yapabilmeleri için üyelerin temsilci
lerine tam, bir bağımsızlık ve söz hürriyeti sağlamak amacıyle, görevin ifası sırasında sarfettikle-
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ri sözleri, yazıları ve hareketlerinden dolayı temısilcilcrin haiz oldukları kazaî muafiyet, görevleri 
sona erdikten sonra dahi devam edecektir. 

BÖLÜM 14. 

Herhangi bir vergi mükellefiyetinin ikamet şartına bağlı olması halinde, Ajansın çağrısı üzeri
ne yapılan toplantılara katılan üyelerin temsilcilerinin, görevlerini yapmak, amacıyle bir üyenin 
ülkesinde bulundukları süreler ikamet süresi olarak telâkki olunmayacaktır. 

BÖLÜM 15. 

Ayrıcalık ve muafiyetler, üyelerin temsilcilerine, şahsî istifadeleri için değil, Ajans ile ilgili 
görevlerini tam bir bağımsızlık içinde yapmalarını sağlamak anracıyle tanınmıştır. Binaeneteyh, 
bir üye devlet için, kendi görüşüne göre muafiyetin adaletin tecellisine engel olduğu ve uğrunda ta
nınmış olduğu maksada zarar vermeksizin kaldırılabileceği kanaatinde bulunduğu bütün ıhalleirle, 
temsilcisinin haiz olduğu muafiyetten feragat etmek, yalnız hak değil aynı zamanda bir ödevdir. 

BÖLÜM 16. 

12, 13, 14 neü hükümleri, şahıs; uyruğu olduğu, temsilciliğini yaptığı veya yapmış olduğu bir 
devletin makamları karşısında bulunduğu zaman uygulanamaz. 

MADDE -VI 

[ Memurlar 

BÖLÜM 17. 

Ajans, iş bu madde ile 9 ncu madde hükümlerinin kendilerine uygulanacağı memurların isimle
rini zaman zaman iş bu anlaşmaya taraf bütün devletlere bildirilecektir. 

BÖLÜM 18. 

a) Ajans memurları : 
(i) Resmî sıfatları ile ilgili sözleri, yazıları ve hareketleri bakımından kazaî muafiyetten fayda

lanırlar. 
(ii) Kendilerine Ajans tarafından ödenen maaşlar ve ücretler hususunda, Birleşmiş Milletler 

memıui'larınm faydalandıkları vergi muafiyetlerinden aynı şartlarla faydalanırlar, 
(iii) (krek kendileri gerekse eşleri ve bakımı kendilerine ait aile üyeleri, göçmenliği kısan ted

birlerden ve yabancıların tesciline ait muamelelerden muaftır, 
(iv) Kambiyo kolaylıkları bakımından diplomatik misyonların mümasil sıradaki mensupları

na tanınan ayrıcalıkların aynından istifade ederler, 
ı(v) Kendileri, eşleri ve bakımı kendilerine ait aile üyeleri, Milletlerarası buhran zarma'nla-

rında, diplomatik misyonların mümasil sıradaki mensuplarına tanıman memleketlerine dönüş ko
laylıklarının aynından istifade ederler, 

(vi) İlgili (memlekette görevlerine yeni başladıkları zaman ev ve şahsî eşyalarını gümrüksüz 
ve resimsiz sokmak hakkından istifade ederler. 

b) Ajans memurları, Ajans Statüsünün 12 nci maddesi gereğince kontrol görevini yapar
ken veya aynı statünün 11 nci maddesi gereğince bir projeyi tetkik ile görevli iken, bu görev
leri süresince veya resmî sıfatla seyahatleri arasında işbu Anlaşmanın VII nci maddesinde ka
yıtlı bütün ek ayrıcalık ve muafiyetlerden görevlerinin gerektirdiği ölçüde faydalanırlar. 
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BÖLÜM 19. 

Ajans memurları, millî hizmrte müteallik mükellefiyetlerinden muaftırlar. Bununla beraber 
işbu muafiyet, vatandaşı oldukları devletler bakımından, Ajans Genel Müdürü tarafından hazır
lanan ve vatandaşı oldukları devietin tasvibinden geçen listede, görevleri icabı isimleri zikrolunan 
Ajans memurlarına hasredilecektir. 

Ajansın diğer memurları millî hizmete çağırıldıkları takdirde, Ajansın talebi üzerine ilgili 
devlet, esaslı bir hizmetin inkitaa uğramasını önlemek amacıyle gerekli bir süre boyunca bu 
memurların askerliklerini tecil edecektir. 

BÖLÜM 20. 

18 ve 19 ncu bölümlerde belertilen ayrıcalık ve muafiyetlere ilâveten, Ajans Genel Müdürü, 
onun yokluğunda namına hareket eden memur dahil olduğu halde, eşi ve reşidolmayan çocuk
lar?, milletlerarası hukuk kuralları gereğince diplomatik temsilcilere ve bunların eşlerine ve 
reşidolmayan çocuklarına tanınan ayrıcalık ve muafiyetlerden, istisna ve kolaylıklardan fayda
lanırlar. Genel Müdür Yardımcıları veya Ajans'm aynı sıradaki memuru da bu ayrıcalık ve mu
afiyetlerden, istisna ve kolaylıklardan istifade eder. 

BÖLÜM 21. 

Ayrıcalık ve muafiyetler, memurlara yalnızca Ajansın yararına olmak üzero tanınmış olup, 
onların şahsî menfaatleri için "verilmiş değildir. Ajans, kendi görüşüne göre, muafiyetin, ada
letin yerine getirilmesine engel olduğu veya Ajans menfaatlerine zarar vermeksizin kaldırıla
bileceği düşüncesinde bulunduğu bütün hallerde, bir memurun muafiyetini kaldırabilecek ve bu
nu yapmakla ödevli olacaktır. 

BÖLÜM 22. 

Ajans, adaletin lâyıkı ile tecelli etmesini kolaylaştırmak, polis tüzüklerine uymayı sağla
mak ve işbu maddede sayılan ayrıcalık, muafiyet ve kolaylıkların kötüye kullanılmasını önlemek 
amacıyle, her zaman, üye devletlerin yetkili makamları ile işbirliği yapacaktır. 

MADDE - VII 

Ajans tarafından görevlendirilen uzmanlar : 

BÖLÜM 23. 

VI ncı maddede anılan görevli memurlardan gayrı uzmanlar, Ajans Statüsünün XII nci mad
desi gereğince kontrolla ve aynı statünün XI nci maddesi gereğince proje tetkiki ile görevli bulu
nan misyonlar dahil olmak üzere, aşağıda belirtilen ayrıcalık ve muafiyetlerden, görevleri süre
since olduğu gibi görevli olarak seyahat ettikleri esnada da görevlerini müessir şekilde yapma
ları için gerekli olan ölçüde faydalanırlar. 

a) Tevkif veya tutukluluk ve şahsî eşyasına el konulması konusunda muafiyet, 
b) Görevlerinin yapılması üe ilgili hareketleri, sözleri ve yazıları hakkında her türlü kazaî 

muafiyet ((ilgililer Ajans Komisyonları nezdinde veya Ajans misyonlarında görevli bulunduk
ları zaman dahi bu muafiyetten faydalanmakta devam ederler). 

c) IBütün kâğıt ve vesikaların dokunulmazlığı, 
d) Ajans ile yapılacak haberleşmeler için şifre kullanma, kurye veya mühürlü valizler ile ya

zışmalarda bulunma veya evrak alma hakları, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 746) 



— 14 — 

€) Para ve kambiyo mevzuatı hususunda, geçici görev sahibi yabancı Hükümet temsilcileri
ne tanınan kolaylıkların aynı, 

f) Şahsî eşyaları bakımından, diplomatik misyonların mümasil sıradaki m-ensuplarına tanı
nan muafiyet ve kolaylıkların aynı. 

BÖLÜM 24. 

23 ncü bölümün, (c) ve (d) paragrafları, işbu anlaşmaya taraf olan bir devlet ile Ajans 
arasında, anlaşma ile tespit edilecek gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına engel olacak şe
kilde yorumlanmayacaktır. 

BÖLÜM 25. 

Ayrıcalık ve muafiyetler (Ajans uzmanlarına) Ajansın yararına olmak üzere tanınmış olup 
onların şahsî menfaatleri için verilmiş değildir. Ajans, kendi görüşüne göre, muafiyetin, adale
tin yerine getirilmesine engel olduğu ve Ajans menfaatlerine zarar vermeksizin kaldırılabile
ceği düşüncesinde bulunduğu bütün hallerde, bir uzmanın muafiyetini kaldırabilecek ve bunu 
yapmakla ödevli olacaktır. 

MADDE - VIII 

Ayrılacakların kötüye kullanılması : 

BÖLÜM 26. 

İşbu anlaşmaya taraf devletlerden biri, anlaşma mucibince tanınan bir ayrıcalık veya muafi
yetin kötüye kullanıldığına kani olursa, bu Devlet ile Ajans arasında, bunun hakikaten vu-
kubulup bulmadığının tayini için ve kötüye kullanma tespit edildiği takdirde tekrarını önlemek 
üzere istişare edilecektir. Bu husustaki istişare, Devlet ile Ajans için tatminkâr bir netice ver
mez ise, bir ayrıcalık veya muafiyetin kötüye kullanılmış olup olmadığı meselesi 34 ncü bölüm
de belirtilen usule göre halledilecektir. Böyle bir kötüye kullanmanın vukuu tespit olunursa 
anlaşmaya taraf olup bahis konusu kötüye kullanmadan zarar gören Devlet, Ajansı haberdar 
ettikten sonra, Ajans ile olan münasebetlerinde kötüye kullanılmış olan ayrıcalık ve muafiyeti 
tanımaya devam etmemek hakkım haiz olacktır. Ancak, 'bu ayrıcalık ve muafiyetlerin kaldırıl
ması Ajansın esas faaliyetlerinin ve görevlerinin ifasına engel olmamalıdır. 

BÖLÜM 27. 

Ajansın çağrısı üzerine yapılan toplantılara katılan üyelerin temsilcileri, görevleri süresince 
ve toplantı yerine gidiş ve toplantı yerinden dönüş seyahatleri esnasında ve Bölüm 1 (v) de 
belirtilen memurlar; resmî sıfatla yaptıkları hareketlerden dolayı, mahallî makamlarca, görevin 
bulunduğu memleketi terke zorlanamazlar. Bununla beraber, böyle bir şahıs bu memlekette 
görevi ile ilgili olmayan hareketlerde bulunarak ikamet ayrıcalığını kötüye kullandığı takdirde, 
işbu memleketin Hükümeti tarafından, aşağıdaki hükümler mahfuz kalmak şartıyle, memleketi 
terke icbar edilebilirler. 

a) Üyelerin temsilcileri veya 20 nci bölümde derpiş olunan ayrıcalıklardan faydalanan şa
hıslar, ancak, o memlekette akredite diplomatik usul dahilinde memleketi terke davet edile
bilirler. 

b) Kendisine 20 nci bölüm uygulanmayan memur, söz konusu memleketin Dışişleri Bakan
lığının tasvibi olmadıkça memleketi terke davet edilemez; işbu tasvip ancak Ajans Genel Mü-
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dürü ile istişareden sonra verilir; VÎ bir memur hakkında, sınır dışı etmek amacıyle işleme baş
landığı takdirde, Ajans Genel Müdürünün, aleyhine işlem yapılan 'memur lehine müdahaleye 
hakkı vardır. 

MADDE - IX 

Lesepaseler 

BÖLÜM 28. 

Ajans memurlarmnı, Ajans Genel Müdürü ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri arasında mu
tabık kalınan idarî anlaşmalara uygun olarak Birleşmiş Milletler lesepaselerini kullanma hak
ları vardır. Ajans Genel Müdürü yapılacak idarî anlaşmalardan, işbu anlaşmaya taraf olan dev
letlerin her birini haberdar edecektir. 

BÖLÜM 29: 

Ajans memurlarına verilen Birleşmiş Milletler lesepaseleri, işbu anlaşmaya taraf devletler ta
rafından muteber seyahat vesikası olarak tanmacaik ve kabul edilecektir. 

BÖLÜM 30: 

Ajansın Birleşmiş Milletler lesepaseleri almış olan memurları tarafından, gerektiğinde yapıla
cak vize talepleri, bu memurların ajans namına seyahat ettiklerini bildiren bir belgenin ibrazı 
halinde, mümkün olan en kısa zamanda incelenecektir. Bundan başka, bu lesepase hamillerine, 
çabuk seyahat kolaylıkları sağlanacaktır. 

BÖLÜM 31: 

Birleşmiş Milletler lesepasesi hamili olmakla beralber, Ajans namına seyahat ettiklerini bildi
ren bir belgeye sahibolan uzmanlar ile diğer şahıslara, 30 ncu bölümde zikredilenlere benzer ko
laylıklar sağlanacaktır. 

BÖLÜM 32: 

Ajans namına seyahat eden ve Birleşmiş Milletler lesepasesi hamili bulunan Ajansa Genel 
Müdürü, Genel Müdür Yardımcıları ve en az Ajans Daire müdürlerine eşit bir dereceyi haiz olan 
diğer memurlar, mümasil sıradaki diplomatik misyonlarına tanınan seyahat kolaylıklarının aynın
dan faydalanırlar. 

MADDE - X 

Uyuşmazlıkların çözülmesi 

BÖLÜM 33: 

Ajans aşağıda yazılı haller için uygun anlaşma tedbirleri alacaktır: 
a) Ajansın taraf olduğu ve mukavelelerden doğan uyuşmazlıkla diğer özel hukuk uyuşmaz

lıkları, 
b) Resmî sıfatı dolayısı ile muafiyetten faydalanan ve bu muafiyeti 21 veya 25 nci bölümler 

hükümleri gereğince kaldırılmamış bulunan Ajansın bir memuru veya uzmanı ile ilgili uyuşmazlık
lar. 
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(BÖLÜM 34: 

Belirli bir durumda taraflar, başka bir çözüm yoluna başvurmak hususunda anlaşmadıkları 
takdirde, işbu anlaşmanın uygulanmasından veya yorumlanmasından doğan bütün uyuşmazlıklar, 
Divan Statüsüne uygun olarak, Milletlerarası Adalet Divanına havale olunacaktır. Ajans ile 
bir üye devlet arasında bir uyuşmazlığın çıkması ve başkaca bir çözüm yolu üzerinde anlaşmaya 
varılmaması halinde, Birleşmiş Milletler Statüsünün 96 ncı maddesi, Divan Statüsünün 65 nci 
maddesi ve Ajans ile Birleşmiş Milletler arasındaki Anlaşmanın ilgili hükümleri uyarınca söz 
konusu hukukî mesele hakkında istişarî mütalaa talebedilecektir. Divanın mütalaası taraflarca, 
kesin olarak kabul edilecektir. 

MADDE - XI 

Yorumlama 

BÖLÜM 35: 

İşbu Anlaşma hükümleri, statüsü mucibince Ajansın üzerine aldığı görevlerin ışığından yo-
rumlanmalıdır. 

BÖLÜM 36: 

İşbu Anlaşma hükümleri, Ajans Merkezinin, mahallî bürolarının veya Ajans memurlarının, 
uzmanlarının, imalâtının, malzeme veya tesislerinin, Ajans faaliyet ve projelerinin ifası ve 
Ajansın bir projesine emniyet tedbirlerinin tatbiki için o ülkede bulunmaları sebebiyle sözü geçen 
devlet tarafından Ajansa tanınmış olan veya tanınacak olan ayrıcalık ve muafiyetleri sınırlamaz 
ve hiçbir şekilde bunlara zarar vermez. 

İşbu Anlaşma, taraf devlet ile Ajans arasında, işbu Anlaşmanın hükümlerini ıslah etmek, 
ayrıcalık ve muafiyetleri genişletmek veya sınırlandırmak maksadıyle ek anlaşmalar yapılması
na engel olmayacaktır. 

BÖLÜM 37: 

İşbu Anlaşma, Ajans Statüsünün derpiş ettiği herhangi bir hükmü, veya Ajansın herhangi 
bir şekilde haiz olduğu, elde ettiği veya deruhte eylediği bir hakkı veya bir mükellefiyeti kaldı
racak veya ihlâl edecek şekilde uygulanamaz. 

MADDE - XII 

Nihaî hükümler 

BÖLÜM 38: 

İşbu Anlaşma tasdik ve kabul edilmek üzere, Ajansın bütün üyelerine tebliğ edilecektir. Ka
bul keyfiyeti Genel Müdürü bu husustaki belgenin tevdii suretiyle icra edilecektir. Anlaşma her 
üye için, kabul belgesinin tevdii tarihinde yürürlüğe girecektir. Kabul belgesi bir devlet adına 
tevdi edildiği zaman, söz konusu devletin mevzuatı bakımından, işbu Anlaşmanın hükümleri 
tatbik edilebilecek durumda olacaktır. Genel Müdür işbu Anlaşmanın aslına uygun bir örneğini 
Ajansın mevcut ve müstakbel üyelerine tevdi edecek ve her kabul belgesinden ve 39 ncu bölümde 
derpiş edilen her fesih bildirisinden bütün üyelere malumat verecektir. Ajansın bütün üyeleri iş
bu Anlaşmaya mahfuz hükümler koyabilecektir. Bunu ancak kabul belgesini tevdi sırasında ya-
paibilecek ve Genel Müdür mahfuz hükümler listesini derhal üye devletlere tevdi edecektir. 
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BÖLÜM 39: 

İşbu Anlaşma, Ajansın üyesi bulunduğu müddetçe veya tadil edilen bir anlaşmanın Guvernör-
ler Konyesince tasvibini müteakip söz konusu üyenin buna taraf olmasına kadar, Ajans ile kabul 
vesikasını tevdi eden devlet .arasında yürürlükte kalacaktır. Bununla beraber şurası mukarrerdir 
ki, bir üye Genel Müdüre bir fesih bildirisi tevdi etmesi halinde işbu Anlaşma 'Genel Müdürün bu 
fesih bildirisine ıttılamdan bir yıl sonra söz konusu devlet için yürürlükten kalkacaktır. 

BÖLÜM 40: 

işbu Anlaşmaya taraf devletlerin üçte birinin talebi üzerine, Ajans Gurvernörler Konseyi söz 
konusu Anlaşmaya yapılacak değişikliklerin kabul edilip edilmemesini tezekkür edecektir. Kon
seyce tasvibedilen değişiklikler 38 nci bölümde derpiş edilen usule uygun olarak kabul edilme
sinden sonra yürürlüğe girecektir. 
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Dönem 
Toplantı MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 7 4 6 Y & | H C İ ö k 

Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansının ayrıcalık ve muafiyetleri 
hakkında anlaşmaya Türkiye Cuumhuriyeti Hükümetinin katılması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, Maliye 

ve Plan komisyonları raporları (1 /34) 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/34 
Karar No. : 206 

27 . 11 . 1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

o neü toplantı yılı içinde görüşülerek karara bağlanan (Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı
nın Ayrıcalık ve muafiyetleri hakkında Anlaşmaya Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin katılması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı), 

Bu toplantı yılında yeniden benimsenmek üzere Komisyonumuza gönderilmiştir. S. Sa
yısı : (746) olan rapor Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedfmoğlu 

Ankara 
H. Balan 

Bursa 
A. Türkel 

İsparta 
A. 1. Balım 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

Niğde 
H. A. Kavurmacıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Aydın 
N. Menteşe 

Eskişehir 
1. Angı 

İçel 
C. Okyayuz 

Malatya 
Söz hakkım mahfuzdur, 

H. Gök-çe 

Samsun 
H. Özalp 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 

Bursa 
N. Atlı 

Eskişehir 
8. öztürk 

İzmir 
K. önder 

Manisa 
M. Ok 

Trabzon 
A. Şener 

İmzada bulunamadı 





Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S t S. Sayısı : 783 
T. B. M. M. Saymanlığının Mart, Nisan ve Mayıs 1972 ayları 
hesabına ait Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu (5 /22) 

Hesapları inceleme (Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Hesaplarım İnceleme Komisyonu 

Esas No. : 6/22 
Karar No. : 3 

4 . 1 . 1973 

14 914 544,28 
34 049 639,34 

YÜKSEK! BiAlŞKiAMüĞA 

Mart 1972 başında bankada, mevcut para. 
Mart, Nisan, Mayıs 1972 aylarında Ziraat Bankasının aldığı para. 

48 964 183,62 Toplam. 
39 948 769,08 Mart, Nisan, Mayıs 1972 aylarında Ziraat Bankasının harcadığı para. 

9 015 414,54 Haziran 1972 başında Bankada mevcut para. 

T. B. M. Meclisi Saymanlığının Mart, Nisan, Mayıs 1972 aylarına ait hesapları incelenildi. 
Mart 1972'de Ziraat Bankasındaki 14 914 544,28 liralık mevcudu ile Mart, Nisan, Mayıs 1972 

aylarında Hazine'den 34 049 639,34 lira alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblâğın cem'an 
48 964 183,62 lira olduğu, mevcuttan sarf olunan 39 948 769,08 lira tenzil edildikten sonra Hazi
ran 1972 başında bankadaki kasa mevcudunun 9 015 414,54 liradan ibaret olduğu ve saymanlıik-
talki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür. 

Genel Kurulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Balıkesir 
1. Aytaç 

Adana 
F. Güleç 

Sözcü 
İstanbul 
T. Erer 

Çanakkale 
M. Çalıkoğlu 

Kâtip 
Konya 

1. Kabadayı 

Çankırı 
A. Tosyahoğlu 

Denetçii 
Ordu 

H. Mağden 

Giresun 
M. K. Çilesiz 

Kars Maraş Yozgat 
K. Kaya M. Özdal N. Tanrıdağ 





Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 786 
Türkiye - Danimarka Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plân 

komisyonları raporları (1 /552) 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/552 
Karar No. : 210 

28 . 11 . 1972 

Milldt Meclisi Başkanlığına 

3 neti toplantı yılı içinde görüşülerek karara bağlanan (Türkiye - Danimarka Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı) bu toplantı yılında yeni
den benimsenin ek üzere Komisyonumuza gönderilmiştir. Rapor Komisy onumuz ca aynen benimsen
miştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
Başkan 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Aydın 
N. Menteşe 

İmzada bulunamadı 
İsparta 

A. t. Balım 
Malatya 
/ / . Gökçe 

Sözcü 
Anıklara 

M. K. Yılmaz 
Bua^a 

X. Atlı 

İçel 
C. Okyayuz 

Manisa, 
M. Ok 
Sanısını 
II. Özalp 

İ i n zad a bulunamadı 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Başkanlığı 

Sayı : 71-1322/14000 

Dairesi 

Kâtdp 
Çorum 

.1. Topçubaşı 
Bursa 

A. Türkel 

İzmir 
K. Önder 

Muş 
X. Xeftçi 
Trabzon. 
A. Şener 

N 

Ankara 
11. Balan 
Eskişehir 
/. Angı 

Kaysori 
V. A. Özkan 

Niğde 
II. i. Kavurmaç loğla 

-

24 . 11 . 1971 

Millet MedM Başkanlığına 

İlgi : Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
rulunca 13 . 11 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye - Danimarka Sosyal Güvenlik Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ile Sözleşme ve gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Prof. Dr. Xihat Erim 

Başbafka» 
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GEREKÇE 

Danimarka'da çalışan Türk işçilerinin de sosyal güvenliklerinin teminat altıma alınmasını sağ
lamak, işçilerimizin bu ülkedeki çalışmalarını sosyal güvenlikleri yönünden değerlendirmek amacıy
la söz Ikonusu ülke ile bir Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmıştır. 

imzalanan sözleşmeye göre Âkit Tarafların vatandaşları çalıştıkları ülke vatandaşlarıyle, 
sözleşmenin uygulanmasında, eşit muameleye tabi tutulacaklar, bir sosyal güvenlik yardımına 
hak kazanılıp kazanılmadığmın tâyininde her iki ülkede geçen sigortalılık, çalışma veya ikamet 
süreleri nazara alınacaktır. 

13 Kasım 1970 tarihinde Ankara'da imzalanan ve Danimarka'daki işçilerimizle aile fertlerinin, 
sosyal güvenlik yönünden, önemli bir ihtiyacmıkarşılayacak olan Sözleşmenin ihtiva ettiği hü
kümler aşağıda Sözleşmedeki madde numaraları sırasına göre açıklanmıştır. 

BÖLÜM : I 

GtettieH hüıMimOler 

Madde 1. — Bu maddede (ülke, vatandaş, mevzuat, yetkili makam, yetkili kurum, ikametgâh, 
aile fertleri, hak sahipleri, sigortalılık süreleri, çalışma süreleri, yardımlar ve aylıklar gibi) Söz
leşmede geçen terimlerin tarifleri yapılmaktadır. 

Madde 2. — Bu maddede, Sözleşmenin; 
Türkiye bakımından; 
îşkazaları ile meslek hastalıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ödüm hallerini kapsa

yan Sosyal Sigortalar Kanunu ile Devlet Memurları Emekli Sandığı Kanununu, 
Danimarka bakımından; 
Hastalık ve analık sigortası, işkazası ile meslek hastalıkları sigortası, aile yardımları, işsizlik 

sigortası, yaşlılık sigortası, malûllük sigortası, dul aylıkları, yetimlerle dul kadın veya erkek
lerin çocuklarına tahsis edilen özel ayılıklar ve iş piyasası ek aylıklarını (A. T. P.) 

Kapsayan mevzuata uygulanacağı belirtilmektedir. 
Madde 3. — Maddenin birinci fıkrası, sözleşmenin, 2 nci maddede zikredilen mevzuatı değiş

tiren veya bu mevzuata ek olarak çıkarılan bütün kanunlarla tüzükler hakkında da uygulan
masını öngörmekte, ikinci fıkrada, sözleşmenin Âkit Tarafların uyuşması kaydıyle, yeni bir sos
yal güvenlik dalı ile ilgili kanun ve tüzükler hakkında da uygulanacağı belirtilmektedir. Üçün
cü fıkra ile sözleşmenin, yürürlükte bulunan mevzuatın yeni nüfus kategorilerine teşmiline dair 
kanun ve tüzükler hakkında uygulanabilmesi, bu kanun ve tüzüklerin resmen yayınlandıkları ta
rihten itibaren üç ay içinde diğer Âkit Tarafça itiraz edilmemesi şartına bağlanmıştır. 

Madde 4. — Bu maddenin 1 nci fıkrasına göre; Âkit 'Tarafların ülkelerinde çalışan diğer ta
raf vatandaşları, 2 nci maddede zikredilen mevzuata tabi olup, hak ve vecibeleri bakımından 
ikamet ettikleri ülke vatandaşlarıyle eşit muamele göreceklerdir. Maddenin 2 nci fıkrası sözleşme
nin, diplomatik temsilcilerle konsolosluk mesleğinde çalışan kimseler hakkında uygulanmayacağını 
âmirdir. 

Madıde 5. — Bu maddede 4 noü madde ile vazedilen eşit muamele kaidesinin istisnaları zikre
dilmektedir. Bu istisnalar şunlardır. 

a) İşvereni tarafından ldiğer Âkit Taraf ülkesine geçici bir işin icrası için gönderilen bir 
kimse hakkında, ilik on iki aylık süre için, işmeıkeziriin bulunduğu taraf mevzuatı uygulanacak, 
önceden kestirilemeyen sebepler yüzünden işin on iki aydan fazla sürmüş olması halinde de, di
ğer taraf yetkili makamının muvafakati alınmak kaydıyle, aynı mevzuatın uygulanmasına devam 
edilebilecektir. 

b) İşmenkezi Âkit Taraflardan birinin ülkesinde bulunan bir taşıma müessesesince istihdam 
edilen ve diğer taraf ülkesinde çalıştırılan kimseler hakkında işmerkezinin bulunduğu taraf mev
zuatı uygulanacaktır. Ancak bu kimseler, taşıma müessesesinin diğer taraf ülkesinde bulunan şu-
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besi vSya daimî temsilciliği tarafından çalıştırıldıkları ve devamlı olarak bu ülkede oturdukları 
takdirde, haklarında şubenin veya daimî temsilciliğin bulunduğu taraf mevzuatı uygulanacak
tır. 

c) Denizde seyreden bir gemide çalışanlar hakkında geminin bayrağını taşıdığı taraf mev
duatı uygulanacak, 'Âkit Taraflardan birinin limanında, diğer Âkit 'Tarafa ait bir geminin yük
lenmesi, boşaltılması ve onarılması işlerinde çalışanlar veya bu gibi işlerin gözetimi ile ilgili olan 
kimseler limanın aidolduğu taraf mevzuatına tabi olacaklardır. 

Madde 6. — Bu maddenin 1 nci fıkrasında, 4 ncü maddenin 1 nci fi'krasıyle vazedilen, Âkit 
Tarafların ülkelerinde çalışan .diğer Âkit Taraf vatandaşlarına çalıştıkları ülke vatandaslarıyle 
eşit muamele yapılması prensibinin, elçilik ve konsplosluk meslek memurlarının şahsî hizmetle
rinde çalışan kimseler hakkında da uygulanacağı belirtilmektedir. Ancak, bu kimseler diledikleri 
takdirde, elçilik veya konsoloslukla temsil edilen tarafın vatandaşı olmak şartıyle, haklarında va
tandaşı bulundukları taraf mevzuatının uygulanmasını bu maddenin 2 nci fıkrasına göre isteyebi
leceklerdir. Ancak bu haklarını sözleşmenin yürürlüğe girdiği veya işe başladıkları tarihten itibaren 
altı ay içinde kullanabileceklerdir. 

Madde 7. — Maddenin 1 nci fııkrası, Akıt Taraflardan birinin ülkesinde ikamet eden Türk ve 
Danimarka vatandaşlarının her iki Âkit Taraf mevzuatına göre sağlanan sosyal güvenlik yar
dımlarından yararlanacaklarına, 

2 nci fıkrası ise Âkit Taraflardan birinin me\^uatma göre. sağlanan herhangi bir sosyal güven
lik yardımının, üçüncü bir ülkede ikamet eden diğer Âkit Taraf vatandaşlarına da mevzuatı uy
gulanan tarafın söz konusu üçüncü ülkede ikâmet eden vatandaslarıyle aynı şartlarla ve aynı 
ölçüde sağlanacağına, 

Dairdir. 
Madde 8. — Bu maddeye göre Âkit Tarafların yetkili makamları 4 ncü maddedeki eşitlik kaide

sine istisnalar yapılması hususunda anlaşabilecekleri gibi 5 nci maddedeki istisnaların özel haller
de uygulanmaması için de mutabakata varabileceklerdir. 

BÖLÜM : II 

Hastalık ve Analık SJgıortası 

Madde 9. — Bu ımaddie Âkit Tarafların ülkelerinde ikamet eden Türk ve Danimarka vatan
daşlarının hastalık sigortası ile sağlanan yardımlar bakımından eşit muamele göreceklerine dair
dir. 

Madde 10. — İkamet ettikleri diğer Âkit Taraf ülkesinde hastalığa karşı sigorta edilmiş bu
lunan Türk ve Danimarka vatandaslarıyle o ülkede ikamet eden aile fertleri, ikamet ettikleri 
ülkede yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde hastalık sigortası yardımlarından bu madde 
uyarınca yararlanacaklardır. 

Madde 11. — Hastalık Sigortası yardımlarına hak kazanabilmesi belirli bir sigortalılık, çalış
ma veya ikamet şartına bağlanmışsa, bu maddeye göre, o kimsenin her iki ülkede yürürlükte bu
lunan hastalık sigortası mevzuatına göre tamamladığı süreler nazara alınacaktır. 

Madde 12. — Bu madde Danimarka'da ikamet eden Türk vatandaşlarının Danimarka mevzua
tına göre sağlanan analık yardımlarından yararlanabilmelerini, muhtemel doğum tarihinden önce 
Danimarka'da en az on ay ikamet etmiş olmak şartına bağlamıştır. 

Madde 13. — Danimarka'da gebelik veya doğum nedeniyle işgöremez duruma düşülmesi ve 
bu yüzden kazancın kaybolması halinde işgöremezlik ödeneğinden yararlanılıp yararlanıl -
mayacağmm tayininde, Türkiye'de yapılmış bir iş bu maddeye göre Danimarka'da yapılmış 
sayılacaktır. 
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BÖLÜM : III 

Işkazaları vs mıesleık hastalıkları 
Madde 14. — Bu madde Âkit Taraflardan birlinin vatandaşı olup, bir i § kazası veya mes

lek hastalığı sonucu, vatandaşı olduğu taraf mevzuatına göre yardıma hak kazanan bir 
kimsenin diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet ettiği sırada da bu yardımdan yararlanaca
ğına dairdir. Bu yardımlar 27 nc'i madde uyarınca hazırlanacak ddarî anlaşma hükümlerine göre 
sağlanacaktır. 

Madde 15. — Bu madde, bir iş kazası veya m eslek hastalığı sonucu meydana gelen malûllük 
derecesinin, Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre tayininde, daha önce geçirilmiş, olaaı 
ve diğer taraf Sigorta Kanununa göre iş kazası veya meslek hastalığı sayılan olayın da na 
zara alınacağına dairdir. 

Madde 16. — Bir meslek hastalığının, ilgili kimsemin' her iki Âkit Taraf ülkesinde bu 
türlü bir hastalığa sebebolabiiecek işlerde çalıştıktan sonra meydana çıkmış olması ha
linde, bu kimse, son olarak hangi taraf ülkesinde bu işlerde çalışmışsa yardımlar, bu maddeye 
göre, o taraf mevzuatına göre yapılacaktır. 

Madde 17. — Bu maddede, bir meslek hastalığı sebebiyle,. Âkit Taraflardan birinin mev
zuatına göre yardım gören kimsenin hastalığının diğer Âkit Taraf ülkesinde bulunduğu sıra
da artmış olması halinde, yardımları yap inakla yükümlü, kurumun, bu kimsenin Âkit 
Taraf ülkesinde boyla bir hastalığa sebebolabiiecek bir işte çalışmamış olması şartıyle, bu 
artışı tespit ederek gerekli yardımları yapaca ğı belirtilmektedir. 

Madde 18. — Bu madde, bir meslek hastalığı nedeniyle yapılacak para yardımlarının or
talama kazanca göre hesaplanması gereken hallerde, yardımı yapmakla yükümlü kurumun 
bu ortalama kazancı, münhasıran kendi mevzuatına göre geçen süre içinde elde edileaı kazanç
lara göre tespit etmesini öngörmektedir. 

BÖLÜM : IV 

Aile yardımları 

Madde 19. — Bu madde; ana, babası Türk vatandaşı olan, gere'k kendisi gerek ana ve babası 
Danimarka'da ikamet eden bir çocuğun, kendisinin veya ana ve babasından birinin Danimar-. 
ka'da en az altı ay ikamet etmiş olması şartıyle aile yardımlarından (çocuk zammı) yarar
lanacağına dairdir. 

Madde 20. — Bu madde; ana, babası Danimarka vatandaşı olan ve gorek kendisi, gerek 
ana, ve babası Türkiye'de oturan her çocuğun kendisinin veya ana,, babasından birinin Tür
kiye'de en az altı ay ikamet etmiş olması şartıyle aile yardımlarından (çocuk zammı) yararla-! 
nacağına dairdir. 

BÖLÜM : V 

İşsizik Sigortası 

Madde 21. — Bu maddeye göre; diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden Tüık ve Danimar
ka vatandaşları işsizlik sigortası hakları bakımından eşit muameleye tabi tutulacaklardır. 

BÖLÜM : VI 

Yaşlılık, malûllük ve Ölüm yardımları 

Madde 22. — 18 yaş ile yaşlılık aylığımdan yararlanma yaş haddi arasında Danimarka'da 
en az 15 yıl ikamet eden ve bunun en az 5 yi U yaşlılık aylığı talebettikleri tarihten hemen,-
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önceki süre . içinde geçen Türk vatandaşları, bu maddeye, göre, Danimarka mevzuatına görtf 
yaşlılık aylığı almaya hak kazanacaklardır. 

Madde 23. — Bu madde, Danimarka'daki Türk vatandaşlarınım, malûllük aylığı talebinde, 
bulundukları tarihten hemen önceki en az beş yıl içinde Danimarka'da ikamet etmiş olma
ları ve bu süre içinde bedenen ve fikren normal bir iş görebilecek durumda bulunmaları şar-t 
tiyle, Danimarka mevzuatına göre malûllük aylığından yararlanmalarını öngörmektedir. 

Madde 24. — Bu maddede; Danimarka'daki T ürk vatandaşalrmın; ; 

a) Ölen eşin, 18 yaşından sonra ve ölüm e hemen tekaddüm eden en az beş yıl zarfında 
Danimarka'da ikâmet etmiş olması, 

b) Dul kadının aylık bağlanması isteğinde bulunduğu tarihe hemen tekaddüm eden en 
az beş yıl içinde Danimarka'da ikamet etmiş ol ması kaydıyle, 

Danimarka mevzuatına göre dul aylığından yararlanacakları belirtilmektedir. 

Madde 25. — Dul kalan Türk kadın ve erkeklerinıkı. çocukları iHe Türk vatandaşlarının, yetim
leri, Danamarka'da ikamet ettikleri takdirde, bunların ölen ana ve babalarımdan İbirinJin. veya her 
ikisinin ölüm tarihine hemen tekaddüm eden en az beş yıl içinde Danimarka'da ikamet etmiş ol
maları şartıyle, Danimarka mevzuatına göre ödenen, aile yardımlarından hu madde uyarımca yarar
lanacaklardır. 

'Madde 26, — İlgililere ne şekilde maaş Dağlanacağına mütedalir bu maddenin 1 nei fıkrasına 
göre; 'bir kimse veya haık sahiplerinin, yalnız Türk mevzualtına göre geçen sigortacılık süreleri 
nazara alındığı takdirde maıaş bağlanmasına hak kazanaımamiası halinde, DanÜm'arka'da geçen ça
lışma sürellerinin lüzumu kadarı nazara alınacaktır. Ancak Türk mevzuatına göre g'eçen prim 
ödomje süresi 360 günden az olduğu takdirde bu fıkra hükmü uygulanmayacaktır. 

Maddenin 2 nci fıkrasınla göre, Danimarka'da geçettı bir tam çalışma ayı Türk mevzuatına gö
re geçen 30 prim ödeme gününe ıeşit kabul edilecektir. 

Aylık bağlanmasına hak kazanan bir kimsemin aylığı 3 ncü fıkra uyarınca şu şekilde hesapla
nacaktır. 

a) Türk yetkili kurumu önce ilgili kimsenin alabileceği nazarî ayılığı 1 nci fıkraya göre 
tesptiit edecek, 

b) Yetkili kurum bilâhare, bu nazarî aylık üzerinden ödenecek fiilî aylık miktarını hesap
layıp, gerekirse bu miktarı, uyguladığı mevzuaJta göre geçen sigortalılık süreleriyle orantılı 
olarak mevzuatta öngörülen hadde çıkaracaktır. 

BÖLÜM : VII 

Çeşitli hükümler 

Madde 27. — iler iki Âkit Tarafın yetkili makamları, bu ınadde uyarınca, Sözleşmenin uygu-
lanlması ücjin gerekli idarî anlaşmayı yapacaklar, uygulama alanında al iman tedbirlerle, uygulama
ya. etlkili 'Oİaibileeek mevzuat değişiklikleri konusunda birbirlerine bilgi verecekler ve uygulama
yı kolaylaştırmak üzere irtibat büroları tâyin edeceklerdir. 

Mjadde 28- — Bu maddenin; 
(a) bendi, Âkit 'Tarafların yetkili makamları ile sosyal güvendik mercilerinin, kendi mev

zuatlarını uyguluyortlarmış gibi birbirlerine, karşılıklı olarak ve ücret talebdtmeksıizJin yardım 
edeceklerine, 

(b) bendi, yetkili mercilerle diğer kuruluşların birbirleriyle ve ilgili kimselerle doğrudan 
doğruya İngilizce vteya Fransızca olarak muhabere edebileceklerine, 

(e) bendi ülg'iM kimseler tarafnidam Âkit Tarafların kamu yetkililerine ve sıosyal güvenlik 
mercîlerlnıe hitaifoen yazılan bir dilekçemin Âkit Tarafların kendi dineriyle yazılmış olması halim
de de geçerli sayılacağına, dairdir., 
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'Madde 29. — Bu maddede, Sosyal Güvenlik konusunda düzenlenen belgelere Âkit Taraflardan 
Milinin mevzuatımla göre tanınan' vergi, resim ve harç ııraafiyetlinim diğer Âkit Tarafın makam 
ve mercilerine verilmesi gerieken benzer belgelere de Iteşmil edileceğine ve sözleşmenin uygu! an
masında kullanılacak belgelerin elçilik ve konsolosluk makamlarının tasdikinden muaf tutu
lacağına dairdir. 

Madde 30. — B|U madde; Âkit Taraflardan birinin yetkifli mıerdiine belirli bir süre içkide ve
rilmesi gereken bir itiraz dilekçesinin, diğer Âkit Tarafın muadil yetkili merciine aynı süre 
içinde verilmesi halinde, kabul edileceğine dairdir. 

'Madde 311. — Slözleşmie gereğince yapılması gereken ödemeler bu madde uyarımca, ödemeyi ya
pan tarafından parasıyle yapılacaktır. 

'Madjde 32. —• Âkit Tarafların ye'tıkilii kurum lammın düğer Âkit Tarafın yetkili ikurumunun is
teği üzerine kendi ülkesinde ikamet eden kimselerin tıbbî muayenelerini yaptıracağına, aynı za
manda idarî yardımda bulunacağına mütedair bu madde, muayene isteğinde bulunan yetkili ku
rama dilediği takdirde, ilgili kimseyi, kendisi tarafımdan tâyin edileni 'bir hekime muayene ettir
mek hakkını v/ermektedir. 

Madde 33. — IBu madde sözleşmenin uygulanmasından doğacak anlaşmazlıkların Âkit Taraf
ların yetkili makamlarının karşıliklı olarak anlaş maları sureciyle çözümlenmesini öngörmektedir. 

Madde 34. — Bu madde ile Danimarka iş Piyasası Ek Aylık sistemine üye olunmasıyle ilgili 
hükümlerin yabancı işçiler için de uygulanması sağlanmıştır. 

BÖLÜM : VIII 

iScm. ihüKüımleir 

Madde 35. — Bu maddenin; 
1 nci fıkrasında; Sözleşmenin yürürlüğe girdiği taıilıten önceki 'devre için bir hak bahşetmi-

yeeektİr; 
2 nci fıkrasında sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce geçen sigortalılık, çalışma ve ika

met sürelerinin sözleşm,enin uygulanmasından d)ğan hakların tespitinde nazara alınacağı, 
3 ncü fıkrasında; 1 nci fıkra hükmü saklı kalmak şartıyle, sözleşmemin yürürlüğe girdiği ta

rihten önce meydana gelen bir sigorta vakası için dahi sözleşmeye göre bir hakkın doğalbileceği, 

4 ncü fıkrasında; ilgili kimsenin vatandaşlık durumu veya diğer Âkit Taraf. ülkesinde ikamet 
etmiş olması nedeniyle yapılmış veya durdurulmuş bir yardımın, ilgili kimsenin isteği üzerine, yar
dımın daha önce toptan ödeme şeklinde yapılmamış olması şartıyle, sözleşmenin yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren yapılacağı veya durdurulmuş olan yardımın ödenmesine başlanacağı, mevzu
ata göre yardımın yapılması için istekte bulunulmasına gerek olmayan hallerde yardımın ilgilinin 
talebi olmadan yapıılalbileceği, 

5 nci fıkrasında, 4 ncü fıkrada sözü edilen talebin sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten iki 
yıl sonra yapılması halinde, zamanaşımına uğramamış olması şartıyle, yardımın talebin yapıldığı 
tarihten itibaren yapılacağı, 

ibelirtilmektedir. 
Madde 36. — Bu rnaddede sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki aylık süre için 

geçerli olduğu, Âkit Taraflardan birinin hükümetince, bir yıllık sürenin bitiminden üç ay önce yü
rürlükten kaldırma ihbarında bulunulmadıkça yürürlük süresinin on iki ay daha uzamış olacağı, 
sözleşmenin yürürlükten kaldırılmış olmasının daha önce kazanılmış hakları etkilemeyeceği, sözleş
me hükümlerine göre ileride elde edilecek yardınilarm ne suretle verileceğinin özel bir anlaşma ile 
düzenleneceği belirtilmektedir. 

Madde 37. — Bu madde, sözleşmenin Gnoenland ile Faroe adalarında uygulanmayacağına 
(dairdir. 
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Madde 38. — Bu madde :-Sözleşmenin 13 Kasım 1970 tarihinde Ankara'da imzalandığına, 
tasdik belgelerinin en kısa zamanda Kopenhang'da teati edileceğine, sözleşmenin tasdik belgelerinin 
teati edildiği ayı takilbeden ikinci ayın birinci günü yürürlüğe gireceğine dairdir. 

Hükümleri yukarıda teferruatıyle açıklanan sözleşmenin uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı üç maddeden müteşekkildir. 

Madde 1. — Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dairdir. 
Madde 2. — Kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini belirtmektedir. 
Madde 3. — Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulunun yürüteeıeğine dairdir. 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas.No. : 1/552 
Karar No. : 7 

Dışişleri Komisyonu raporu 

24 . 12 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye - Danimarka Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair odan kanun ta
sarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede de etraflı belirtilmiş olduğu üzere, 
Danimarka'da çalışan işçilerimizin de sosyal güvenliklerinin teminat altına alınması maksadına 
matuf olarak yapılmış o'lan sözleşme, Komisyonumuzca da müspet mütalâa olunarak, sözleşmenin 
tasdiki hakkındaki tasarı aynen kabul .edilmiş ve mevzuun lüzum ve ehemmiyeti nazarı itibara 
alınarak tasarının öncelik ve ivedilikle görüşülmesi temenniye şayan görülmüştür. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başjkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu 
Basjkam 

t Ankara 
' 0. Alp 

Afyon K. 
R. Çerçel 

istanbul 
/ . Sancar 

Sözcü 
İstanbul 

0. Kabibay 

Bursa 
C. Külâhlı 

İstanbul 
N. 1. Tokgöz 

İmzada bulunamadı 

N. 

Kâtip 
Balıkesir 

A. 1. Kırımlı 

Diyarbakır 
B. Eğilli 

İstanbul 
M. Yardımcı 

İzmir 
Kürşad 

Adana 
A. R. Güllüoğlu 

İstanbul 
8. Orkunt 

İzmir 
§. Adalan 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 786) 



_ 8 — 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 6 . 5 . 1972 

Esas No. : î/552 
Karar No. : 160 

Millet (Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyuruları '«Türkiye - Danimarka Sosyal Güvenlik Söz
leşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ile, önhavalesi uyarınca Dış
işleri Komisyonunca hazırlanan raporu, Dışişleri ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de Ikatıldığı 
toplantıda incelendi ve görüşüldü 

ISon yıllarda çeşitli ülkelere çalışmak: için gönderilen işçi vatandaşlarımızın, bu ülkelerin ken
di işçilerine tanıdığı hakların Türlk işçilerine de tanınması yolunda çeşitli temaslar ve sözleşme
ler yapılabilmesi için devamlı çalışmalar yapılmaktadır. İşçilerimizin sosyal güvenliklerinin sağ
lanması (başka ülkelerde olsalar bile) çeşitli tereddüt ve manevî çöküntü içerisinden kurtarıl
maları şayanı arzudur. Mezkûr tasarının Danimarka'da çalışan işçi vatandaşlarımızın aile fertleri
nin, sosyal güvenlik yönünden önemli bir ihtiyacını karşılayacağı müşahede edilerek, tasarı, komisyonu
muzca da olumlu karşılanmış ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nei, 2 nci ve 3 ncü maddelerinin aynen kabulüne, 
Sözleşme tarihinin »eski olduğu ve tasarının biran evvel kanunlaşmasının faydalı olacağı ge

rekçesiyle, Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 
Bu itibarla, öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgekan 

Amasya 
S. Ay gün 

Denizli 
/ / . Oral 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
Anikara 

31. K. Yılmaz 

Ankara 
77. Balan 

Diyarbakı r 
S. Savcı 

i Konya 
B. Müderrisoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 

Aydın 
N. Menteşe 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Manisa 
/ / . Okçu 

Adana 
8. Kılıç 

Bolu 
/ / . /. Cop. 

İçel 
(\ Okyayuz 

Zonguldak 
K. Neclimoğlıı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye - Danimarka Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ^onaylanmasının uygun / (bulunduğuna dair 
kanun tasarısı 

MADDE i. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Hükümeti arasında lo Kasım 1970 
tarihinde Ankara'da imzalanan (Türkiye ile Danimarka arasında (Sosyal Güvenlik hakkında söz
leşme) nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

'MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

13 . 11 . 1971 

Başbakan 
ıV. Erim 

Adalet Bakam 
t. Arar 

Maliye Bakanı 
S. N. Ergin 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 

S. Koçaş A. Karaosmanoğlu 

Millî Savunma Bakanı V. içişleri Bakam 
S. N. Ergin II. Önıeroğlu 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
§. Orel M. Öztekin 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
T. Akyol 

Çalışma Bakanı 
A. Sav 

İmar ve İskân Bakanı 
S. Babüroğlu 

II. Özalp 
Tarım Bakanı V. 

S. înal 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Dışişleri Bakanı 
O. Olcay 

Dış Eko. İliş. Bakanı 
Ö. Derbil 

Ulaştırma Bakam 
C. Karabaş 

Sanayi ve Ti. Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
A. Çüingiroğlu N. Devres E. Y. Akçal 

Köy İşleri Bakanı 
C. Aykan 

Orman Bakanı 
S. İnal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
8. Ergun 

Kültür Baltanı 
T. IIalman 
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TÜRKİYE İLE DANİMARKA ARASI SOSYAL GÜVENLİK HAKKINDA SÖZLEŞME 

İki devlet arasında sosyal güvenlik alanındaki ilişkileri düzenlemeyi arzu eden Türkiye Hükü
meti ve Danimarka Hükümeti, 

Her iki taraftan birinin vatandaşlarının, diğer tarafın sosyal güvenlik mevzuatına göre, müm
kün olan hallerde, o, tarafın vatandaşları ile eşit muameleye tabi tutulmaları prensibini teyide-
derek, 

Bu prensibin uygulama alanına konmasını ve bir tarafın ülkesinden diğer taraf ülkesine giden 
her iki memleket vatandaşlarının ya kendi ülkelerinde bulundukları sırada kendi mevzuatlarına 
göre kazandıkları hakların muhafazasını veya gittikleri ülkede yürürlükte bulunan mevzuatla 
sağlanan muadil haklardan yararlanmalarını mümkün kılacak tedbirlerin alınmasını arzu ederek, 
aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır : 

BOLÜ : I 

Genel hükümler 

MADDE : 1 

Bu sözleşmenin uygulanmasında, sözleşme metninde aksine hüküm yoksa : 
(a) «Ülke», metne göre, Türkiye veya Danimarka'yı; 
(ib) «Vatandaş», Türkiye bakımından, bir Türk vatandaşının, Danimarka bakımından da, 

bir Danimarka vatandaşını; 
(e) «Mevzuat», Sözleşme metnine göre, 2 nci maddede belirtilen ve taraflardan birinin veya 

diğerinin ülkesinin herhangi bir yerinde yürürlükte bulunan kanunları, tüzükleri ve . yönetme
likleri ; 

(d) «Yetkili makam», Türkiye bakımından Çalışma veya Maliye Bakanlığını ve Danimarka 
bakımından da, Sosyal İşler ve Çalışma Bakanlığını; 

ı(,e) «Yetkili kurum», yardımları sağlamakla yükümlü kurumu; 
(f) «İkametgâh», kanunî ikamet yerini; 
(g) «Aile fertleri», yardımları sağlamakla yükümlü kurumun uyguladığı mevzuatta aile 

ferdi olarak tarif edilen veya böylece tanınan kimseleri; 
(h) «Hak sahipleri», yardımlar hangi mevzuata göre yapılıyorsa o mevzuatta hak sahibi ola

rak tarif edilen veya böylece tanınan kimseleri; 
(i) «Sigortalılık süreleri», ilgili mevzuatta sigortalılık süreleri olarak tarif veya o mevzuata 

göre sigortalılık süreleri olarak kabul edilen prim ödeme süreleri ile anılan mevzuata göre sigor
talılık sürelerine muadil sayılan süreleri; 

(j) «Çalışma süreleri», ilgili mevzuatta çalışma süresi olarak tarif veya böylece kabul edil
miş olan sürelerle anılan mevzuata göre çalışma sürelerine muadil sayılan süreleri; 

(ık) «Yardımlar» ve «aylıklar», bu sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hallerde, kamu fon
larından sağlanan yardımlarla aylıkları ve bunları teşkil eden unsurları, zamları, yeniden değer
lendirmelere göre yapılan artırmaları, ek ödemeleri, kazanma gücünün muhafazası veya artırıl
ması amacıyle yapılan her türlü yardımları, aylık yerine yapılan toptan ödemeleri ve mümkün 
olan hallerde prim iadelerini; 

ifade -eder. 

MADDE : 2 

ıBu sözleşme hükümleri : 
(1) 'Türkiye bakımından : 
(a) İş kazaları ile meslek hastalıkları, hastalık, analık, malûllük, yaşlılık ve ölüm hallerini 

kapsayan Sosyal Sigortalar Kanunu ile, 
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(b) Devlet Memurları Emekli Sandığı Kanunu; 
(2) Danimarka bakımından : 
(a) Hastalık ve analık sigortasının, 
(b) İş kazaları ile meslek hastalıkları sigortasını, 
(e) Aile yardımlarını, 
(d) İşsizlik Sigortasını, 
(e) Yaşlılık Sigortasını, 
(f) Malûllük Sigortasını, 
(g) Dul 'aylıklarını, 
(lı) Yetimlerle dul kadın veya erkeklerin çocuklarına tahsis edilen özel aylıkları, 
(i) İş piyasası ek aylıklarını (A. T. P.) 
Kapsayan mevzuat, 
Hakkında uygulanır. 

Madde : 3 

(1) Bu Sözleşme, 2. maddede belirtilen mevzuatı değiştiren veya bu mevzuata ek alarak çıka
rılan bütün kanunlarla tüzükler hakkında da uygulanıl'. 

(2) Bu Sözleşme, Âkit Taraflar uyuştuğu takdirde, yeni bir sosyal güvenlik dalı ile ilgili 
kanun ve tüzükler hakkında da, yukarıdaki fıkra hükmüne bakılmaksızın, uygulanır. 

(3) Bu Sözleşme, yürürlükte bulunan mevzuatın yeni nüfus kategorilerine teşmiline dair kanun 
ve tüzükler hakkında da bu kanun ve tüzüklerin resmen yayımlandıklan tarihten itibaren üç ay 
içinde diğer Âkit Tarafça itiraz edilmemesi halinde, uygulanır. 

Madde : 4 

(1) Danima.rka'daki Türk vatandaşları ile Türkiye'deki Danimarka vatandaşları, bu Sözleşme
nin 2. maddesinde belirtilen mevzuata tabidirler. Bu Sözleşmede aksine hüküm bulunmayan haller
de, her iki taraf vatandaşları, hak ve vecibeleri bakmımdan, ikamet ettikleri ülke vatandaşlarıyle 
eşit muamele görürler. 

(2) Yukarıdaki fıkra hükmünün aksine olarak, bu Sözleşme; diplomatik temsilcilerle konsolos
luk mesleğinde çalışan kimseler hakkında uygulanmaz. 

Madde : 5 

Aşağıdaki haller, bu Sözleşmenin 4. maddesindeki genel kaidenin istisnasını teşkil eder : 
(a.) İş merkezi Âkit Taraflardan bilinin ülkesinde bulunan bir işverenin hizmetindeki kimse, ça

lışma süresi içinde, işveren tarafından diğer Âkit Taraf ülkesine geçici bir işin yapılması için gön
derildiği takdirde, bu kimse hakkında diğer taraf ülkesinde kaldığı ilk omiki aylık süre için, iş mer
kezinin bulunduğu taraf mevzuatı uygulanır. Diğer taraf ülkesinde yapılan işin önceden kestirile
meyen nedenlerle oniki aydan fazla sürmüş olması halinde, diğer taraf yetkili makamının muva
fakati alınmak kaydıyle, bu kimse hakkında aynı mevzuatın uygulanmasına devam olunabilir. 

(1)) İş merkezi Âkit Taraflardan birinin ülkesinde bulunan bir taşıma müessesesi tarafından 
istihdam edilen ve diğer taraf ülkesinde çalıştırılan kimseler hakkında iş merkez'nin bulunduğu 
taraf mevzuatı uygulanır. 

Şu kadarki, bu kimseler adı geçen müessesenin diğer Âkit Taraf ülkesinde bulunan şubesi ve
ya daimî temsilciliği tarafından çalıştırıldıkları ve devamlı olarak bu ülkede oturdukları takdirde, 
haklarında şubenin veya daimî temsilciliğin bulunduğu Taraf mevzuatı uygulanır. 

(e) Denizde seyreden herhangi bir gemide çalışanlar hakkında geminin bayrağını taşıdığı 
taraf mevzuatı uygulanır. 
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Âkit Taraflardan birinin limanında diğer Âkit Tarafa ait bir geminin yüklenmesi, boşaltılması ve 
onarılması işlerinde çalışan veya bu gibi işlemi gözetimi ile görevli olan kimseler hakkında limanın 
aidolduğu taraf mevzuatı uygulanır. 

Madde : 6 

. (1) Bu Sözleşmenin 4. maddesinin (2) nci fıkrası hükmü saklı kalmak şartıyle, elçilik veya kon
solosluklarda çalışan kimselerle elçilik veya konsolosluk meslek memurlarının şahsî hizmetlerinde 
çalışanlar hakkında da 4. maddenin (1) nci fıkrası hükmü uygulanır. 

(2) Şu kadar ki, bu maddenin (1) nci fıkrası kapsamına giren ve sözü geçen elçilik veya kon
solosluk tarafından temsil edilen Âkit Tarafın vatandaşı olan'kimseler, haklarında bu Taraf mevzu
atının uygulanmasını isteyebilirler. Böyle bir tercih hakkı, bu Sözleşmenin yürüdüğe girdiği veya 
ilgili kimsenin elçilik veya konsoloslukta çalışmaya başladığı veyahut meslek memurunun hizmeti
ne girdiği tarihten itibaren altı ay içinde ve yalnız 'bir defaya mahsus olmak üzere kullanılır. 

Madde : 7 

(1) Bu sözleşme hükümleri saklı kalmak şartıyle, Âkit Taraflardan .birinin ülkesinde ikamet 
eden Türk ve Danimarka vatandaşları, her iki Âkit Taraf mevzuatına göre sağlanan sosyal gü
venlik yardımlarından yararlanırlar. 

1(2) Âkit Taraflardan birinin •mevzuatına göre sağlanan her hangi bir sosyal güvenlik yardımı, 
üçüncü bir ülkede İkamet eden diğer Âkit Taraf vatandaşlarına da, mevzuatı uygulanan tarafın 
söz konusu üçüncü ülkede oturan vatandaşlarıyle aynı şartlarla ve aynı ölçüde sağlanır. 

•Madde : 8 

Âkit Tarafların yetkili .makamları bu sözleşmenin 4. maddesindeki genel kaideye başka istis
nalar yapılması hususunda anlaşabilirler. Bu makamlar, bu sözleşmenin 5. maddesinde yer alan 
istisna hükümlerinin özel hallerde uygulanmaması hususunda da anlaşabilirler. 

(BÖLÜM : H 

Hastalık ve .Analık Sigortası 

Madde : 9 

Diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden Türk ve Danimarka vatandaşları halikında, hastalık 
sigortası ile sağlanan yardımlar'bakımından, eşit mumele yapılır. 

Madde : 10 

Diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden ve o ülkede hastalığa karşı sigorta edilmiş olan Türk 
ve Danimarka vatandaşlarının hem kendileri ve hem de o ülkede ikamet eden aile fertleri, ikamet 
ettikleri ülkede yürürlükte bulunan mevzuat çerçevesinde hastalık sigortası yardımlarından yarar
lanırlar. 

Madde : 11 

Hastalık sigortası yardımlarına hak kazamlabilmesinin, bir kimsenin belirli bir sigortalılık, 
çalışma veya ikamet süresini tamamlamış olması şartına bağlı olduğu hallerde, o kimse tarafından 
her iki taraf ülkesinde yürürlükte bulunan hasta'uk sigortası mevzuatına göre tamamlanmış olan 
süreler nazara alınır. 
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-Madde : 12 

Danimarka'da ikamet eden Türk vatandaşları, muhtemel doğum tarihinden önce Danimarka'da 
en az on ay ikamet etmiş olmak şartıyle, Danimarka mevzuatına göre sağlanan analık yardımların
dan yararlanırlar. 

Madde : 13 

Danimarka'da gebelik veya doğum nedeniyle işgöreanez duruma düşülmesi ve bu yüzden ka
zancın kaybolması halinde, işgöremezlik ödeneğinden yararlanıp yararlanılamayacağınm tayininde 
Türkiye'de yapılmış olan her hangi bir iş Danimarka'da yapılmış kabul edilir. 

BÖLÜM : 111 

iş kazaları ve meslek 'hastalıkları 

Madde : 14 

Âkit Taraflardan birinin vatandaşı olup o taraf ülkesinde bir iş kazası veya meslek hastalığı 
sonucu o taraf mevzuatına göre yardıma hak kazanan bir kimse diğer Âkit Taraf ülkesinde ika
met ettiği sırada da bu yardımdan yararlanır. 

;Bu yardımlar, 27. madde uyarınca hazırlanacak idarî anlaşma hükümlerinle göre sağlanır. 

Madde : 15 

Bir iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meydana gelen malûllük derecesinin Âkit Taraflardan 
birinin mevzuatına göre tayininde, daha önce geçirilmiş olan ve diğer taraf sigorta kanununa göre 
iş kazası veya meslek hastalığı sayılan olay da nazara alınır. 

Madde : 16 

Bir meslek hastalığının, ilgili kimsenin her iki Âkit Taraf ülkesinde bu türlü bir hastalığa se-
bebolabilecejk işlerde çalıştıktan sonra meydana çıkmış olması halinde, bu kimseye, son olarak 
hangi taraf ülkesinde bu işlerde çalışmışsa, o taraf mevzuatına göre yardım yapılır. 

ıMadde : 17 

Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, bir 'kimseye bir meslek hastalığı nedeniyle yardım 
yapıldığı takdirde, o tarafın yetkili kurumu, hastalığın, ilgilinin diğer Âkit Taraf ülkesinde bulun
duğu sırada artmış olması halinde de, ilgili kimsenin diğer Âkit Taraf ülkesinde böyle bir hastalığa 
sebebolabileeck bir işte çalışmamış olması şartıyle, kendi uyguladığı mevzuat hükümlerine göre 
bu artışı tespit ederek gerekli yardımı yapar. 

Madde : 18 

Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, bir meslek hastalığı nedeniyle yapılacak para yar
dımlarının ortalama kazanca göre hesaplanması gereken hallerde, o tarafın yetlkili kurumu, bu 
ortalama kazancı, münhasıran kendi mevzuatına göre geçen süre içinde elde edilen kazançlara gö
re tespit eder. 
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BÖLÜM : IV 

Aile yardımları 

ıMadde : 19 

Ana - babası Türk vatandaşı olan ve gerek kendisi, gerek ana - babası Danimarka'da ikamet 
eden bir çocuk, kendisinin veya ana - babasından birinin Danimarka'da en az altı ay ikamet etmiş 
olması şartıyle, aile yardımlarından (çocuk zammı) yararlanır. 

Madde : 20 

Ana. - babası Danimarka vatandaşı olan ve gerek kendisi, gerek ana - babası Türkiye'de oturan 
her çocuk, kendisinin veya ana -babasından birinin Türkiye'de en az altı ay ikamet etmiş olması 
şartıyle, aile yardımlarından (çocuk zammı) yararlanır. 

(DÖLÜM ? V 

işisiizlik (sigortası 

Madde : 21 

Diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden Türk veya Danimarka vatandaşları, işsizlik sigortası 
hakları bakımından, o taraf vatandaşlarıyla eşit muameleye tabi tutulurlar. 

BÖLÜM : VI 

Yaşlılık, malûllük ve ölüm yardımları 

'Madde : 22 

Danimaıika'daki Türk vatandaşları 18 yaş ile yaşlılık aylığından yararlanma yaş haddi arasın
da Danimarka'da en az 15 yıl ikamet etmişler ve bunun en az beş yılı yaşlılık aylığı talebettikleri 
tarihe hemen tekaddüm eden süre içinde geçmiş ise, Danimarka mevzuatına göre, yaşlılık aylığı 
almaya halk kazanırlar. 

(Madde : 23 

Danimarka'daki Türk vatandaşları malûllük aylığı talebinde bulundukları tarihten hemen ön
ceki en az beş yıl içinde Danimarka'da ikamet etmişlerse, bu süre içinde bedenen ve fikren nor
mal bir iş görejbilecelk durumda olmaları kaydıyle, Danimarka mevzuatına göre malûllük aylığı 
almaya hak kazanırlar. 

İMadde : 24 

Danimarka'daki Türk vatandaşları aşağıdaki hallerde Danimarka mevzuatına göre dul aylığın
dan yararlanırlar. 

(a) ölen eşin, 18 yaşından sonra ve ölüme hemen takaddüm eden en az beş yıl zarfında Da
nimarka'da ikamet etmiş olması, 

(b) Dul kadının aylık bağlanması isteğinde bulunduğu tarihe hemen takaddüm eden en az 
beş yıl içinde Danimarka'da ikamet etmiş olması. 
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Madde : 25 

Dul kalan Türk kadın ve erkeklerinin çocukları ile Türk vatandaşlarının yetimleri Danimar
ka'da ikamet ettikleri takdirde, bunların ölen ana ve babalarından birisinin veya her ikisinin 
ölüm tarihine hemen takaddüm eden en az beş yıl içinde Danimarka'da ikamet etmiş olmaları 
şartıyle, Danimarka mevzuatına göre ödenen aile yardımlarından yararlanırlar. 

Madde : 26 

(1) Bir kimsenin veya hak sahiplerinin yalnız Türk mevzuatına göre geçen sigortalılık süre
leri nazara alındığı zaman aylık bağlanmasına hak kazanamaması halinde, Danimarka'da geçen 
çalışma sürelerinin lüzumu kadarı nazara alınır. Şu kadar ki, Türk mevzuatına göre geçen prim 
ödeme süresi 3G0 günden az olduğu takdirde bu fıkra hükmü uygulanmaz. 

(2) Yukardaki fıkranın uygulanmasında, Danimarka'da geçen bir tam çalışma ayı Türk mev
zuatına göre geçen 30 prim ödeme gününe eşit kabul edilir. 

(3) Bir kimse, yukardaki fıkra gereğince, aylık bağlanmasına hak kazandığı takdirde, ay
lık miktarı aşağıda açıklandığı şekilde hesaplanır : 

(a) Türk j^etkili kurumu; ilk önce, ilgili kimsenin bu maddenin (.1) nci fıkrası gereğince 
alabileceği nazarî aylık miktarını hesaplar. 

(b) Yetkili kurum ondan sonra (a) bendi gereğince tespit edilen nazarî aylık üzerinden ilgili 
kimseye (ödenecek fiilî aylık miktarını hesabedip bu miktarı; gerekirse, uyguladığı mevzuata göre 
geçen sigortalılık süreleriyle orantılı olarak mevzuatta önjgörülen asgarî hadde çıkanı'. 

BÖLÜM : VII 

ÇteşitH hdkiimler 

Madde : 27 

iler İki Âkit Tarafın yetkili makamları : 
(a) Bu sözleşmenin, uygulanması için gerekli idarî anlaşmayı yaparlar. 
(b) Bu sözleşmenin uygulanması için alman tedbirler hakkında birbirlerine bilgi verirler. 
(c) Bu söz! eş inenin uygulanmasında etkili olabilecek mevzuat değişiklikleri hakkında birbir

lerine bilgi verirler. 
(d) Bu sözleşmenin uygulanmasını kolaylaştıracak irtibat bürolarını tâyin ederler. 

Madde : '28 

Bu sözleşmenin uygulanmasında : 
(a) Âkit Tarafların yetkili makamları ile sosyal güvenlik mercileri kendi mevzuatlarını uy-

guluyorlarmış gibi'birbirlerine yardım ederler. Bu karşı!ilkiı yardım için ücret talebetmezler. 
(b) Yetkili mercilerle diğer kuruluşlar birbirleriyle ve ilgili kimselerle doğrudan doğruya mu

habere •ed.obiı'irler. Muhabereler İngilizce veya Fransızca olarak yapılır. 
(e) İlgili kilimciler tarafından Âkit Tarafların kanın yetkili!erime ve sosyal güvenlik nrerciCerine 

hitaben yazılan bir dilekçe, Âkit Tarafların kendi diikn-inde yazılmış olması halinde dahi geçerli 
sayılır. 

Madde : 20 
(1) Sosyal güvenlik konusunda düzenlenen bölgelere Âkit Taraflardan birinin mevzuatına gö

re tanınmış olan vergi, resim ve harç muafiyeti diğer Âkit Tarafın makam ve mercilerine veril
mesi gereken benzer belgelere de teşmil edilir. 

(2) Bu sözleşmenin uygulanmasında düzenle inmesi gereken belgeler elçilik veya konsolosluk 
makamlarının tasdikinden muaftır. 
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Madde : 30 

Âkit Taraflardan birinin yetkili merciine belirli bir süre içinde verilmesi gereken bir itiraz 
dilekçesi diğer Âkit Tarafın muadil yetkili (merciine aynı süre içinde verilmişse, kabul edilir. 

Madde : 31 

Bu Sözleşme gereğince yapılması gereken ödemeler ödemeyi yapan tarafın parasıyle yapılır. 

Madde : 32 

Âkit Taraflardan birinin yetkili kurumu, diğer Âkit Tarafın yetkili kurumunun isteği üzerine, 
kendi ülkesinde ikamet eden kimselerin tıbbî muayenelerini yaptıracağı gibi bu kimselerle ilgili 
olarak idarî yardımda da bulunur. 

Şu kadar ki, yetkili kurum, ilgili kimsenin tıbbî muayenesini kendisi tarafından tâyin edilen 
bir hekime yaptırmak hakkını muhafaza eder. 

Madde : 33 

Bu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasından doğan anlaşmazlıklar, Âkit Tarafların yetkili ma
kamları arasında varılacak karşılıklı anlaşma yolu ile çözümlenir. 

Madde : 34 

tş piyasası ek aylık sistemine üye olunmasiyle ilgili hükümler yabancı işçiler hakkında da uy
gulanır. 

BÖLÜM : VIII 

Son hükümler 

Madde : 35 

(1) Bu İSözleşme, yürürlüğe girdiği tarihten önceki devre için bir hak bahşetmez. 
(2) Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önce geçen bütün sigortalılık, çalışma ve ika

met süreleri bu Sözleşmeden doğan hakların tespitinde nazara alınır. 
(3) Bu Sözleşmenin (1) nci fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyle, Sözleşmenin yürürlüğe 

girdiği tarihten önce meydana gelen bir sigorta olayı için dahi bu Sözleşmeye göre bir hak do
ğabilir. 

(4) ilgili kimsenin vatandaşlık durumu veya diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet etmiş olması 
nedeniyle yapılmamış veya durdurulmuş olan bir yardım, ilgili kimsenin isteği üzerine, yardımın 
daha önce toptan ödeme şeklinde yapılmamış olması şartıyle, bu Sözleşmenin yürürlüğie girdiği 
tarihten geçerli olmak üzere, yapılır veya durdurulan yardımın ödenmesine başlanır. 

Mevzuata göre yardımın yapılması için istekte bulunulmasına gerek olmayan hallerde yardım, 
ilgili kimsenin isteği olmadan yapılabilir. 

(5) Bn maddenin (4) ncü fıkrasında sözü edilen talebin bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği ta
rihten iki yıl sonra yapılmış olması halinde, zamanaşımına uğramamış olması şartıyle, bu yar
dımlar talebin yapıldığı tarihten itibaren yapılır. 

Madde : 36. 

Bu Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten başlamak üztere on iki aylık bir süre için geçerlidir. 
Âkit Taraflardan birinin Hükümetince bir yıllık sürenin bitiminden üç ay önce Sözleşmenin yü-
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rürlükten kaildınlacağma dair yazılı ihbarda bulunulmadıkça Sözleşme yeniden oniki aylık bir 
süre için yürürlükte kalır. Sözleşmenin yürürlükten kaldırılması daha önce kazanılmış olan hak
ları etkilemez. Bu Sözleşme hükümlerine göre fiıleride elde edilecek olan yardımların ne suretle 
verileceği özel bir anlaşma ile düzenlenir. 

Madde : 37 . 

Bu Sözleşme Groenîand ile Faroe adalarında uygulanmaz. 

Madde : 38. 

Bu Sözleşme tasdik edilir ve tasdik belgeleri mümkün olan en kısa zamanda Kopenhang'da 
teati edilir. Sözleşme, tasdik belgelerinin teati edildiği ayı izleyen ikinci ayın birinci günü yü
rürlüğe girer. 

Hükümetleri tarafımdan usulü dairesinde yetki verilmiş aşağıda imzalan bulunan kimseler, yu
karıdaki hususları tasdik zımnında, bu sözleşmeyi imzalamışlardır. 

Bu sözlesjme Ankara'da 13 Kasım 1970 tarihinde iki nüsha halinde İngilizce olarak düzenlenmiş-
tir. 

Türkiye Hükümeti adına Danimarka Hükümeti adına 
îhsan Saibri Çağlayangil Poul Hartling 

PROTOKOL 

Bugün Türkiye ile Danimarka arasında imzalanmış olan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi nedeniyle 
Âkit Taraflar aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır. 

(1) Danimarka'da bir iş kazası geçirmiş olan ve Türkiye'ye döndükten sonra da tedavisine de
vam olunması gereken bir Türk işçisine yapılacak sağlık yardumlan sorunu incelenecektir. 

(2) Danimarka'daki emeklilik sistemi ile diğer ülkelerdeki sigorta sistemi arasında bir ahenk te
sisi sorunu, halen Danimarka Hükümeti tarafından incelenmektedir. Danimarka'nın yetkili ma
kamları bu Sözlemıede yapılması mümkün değişikliğin gerçekleştirilmesi amacıyle ileri bir ta
rihte Türk yetkili makamları ile müzakerelere başlamaya hazırdırlar. 

Hükümetleri tarafından usulü dairesinde yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunan kimseler, 
yukandaki hususlan tasdik zımnında, bu protokolü imzalamışlardır. 

Bu protokol Ankara'da İ3 Kasım 1970 tarihinde iki nüsha halinde İngilizce olarak düzenlenmiş
tir. 

Türkiye Hükümeti adına/ Danimarka Hükümeti adına 
İhsan Saibri Çağlayangil Poul Hartling 
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Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 787 
Milletlerarası Nakliyatta kullanılan Paletlerin Gümrük rejimine 
dair Avrupa Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı ve Ulaştırma, Gümrük ve Tekel Dışişleri 

ve Plân komisyonları raporları (1 /355) 

Millet Meclisi 
Bütçe - Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/355 
Karar No. : 222 

28 .11 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

3 neü toplantı yılı içinde görüşülerek karara bağlanan (Milletlerarası Nakliyatta kullanılan 
paletlerin gümrük rejimine dair Avrupa Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında 
kanun tasarısı) bu toplantı yılında yemden benimsenmek üzere Komisyonumuza gönderilmiştir. 
Rapor Komisyonumuzca aynen benimsenmjiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Kâtip 
Corum 

A. Topçuba§ı 
Bursa 

N. Atlı 

İsparta 
A. 1. Balım 

Kayserft 
V. Â. Özkan 

Muş 
N. Neftçi 
Trabzon 

A. Şener 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedinıoğlu 
Ankara 

/ / . Balan 

Bursa 
A. Türkel 

İçel 
C. Okyayuz 

Malatya 
H. Gökçe 

Niğde 
H. A. Kavurmacıoğlu 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1.054/4789 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Aydın 

N. Menteşe 
İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
t. Angı 
tzmir 

K. Önder 
Manisa 
M. Ok 
Samsun 

H. Özalp 
İmzada buhıniaınadı 

29 . 6 . 1970 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
25 . 6 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Milletlerarası nakliyatta kullanılan paletlerin gümrük 
rejimine dair Avrupa Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı», 
gerekçesi ile birlikte sunulmuştur. 

•Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Denıirel 

Barbakan 
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MİLLETLERARASI NAKLİYATTA KULLANILAN PALETLERİN GÜMRÜK REJİMİNE DAİR 
AVRUPA SÖZLEŞMESİNE KATILMAMIZ İÇİN GEREKÇE 

Milletlerarası nakliyatı kolaylaştırmak üzere Birleşmiş Milletler Teşkilâtınca hazırlanan ve bir
çok ülkenin taraf bulunduğu Palet Anlaşması, deniz, demir, kara ve hava yolu ile yapılan nak
liyatta büyük kolaylık sağlayacak niteliktedir.' 

Özellikle münipülâsyonu azaltması, ambar ve antrepolarda istif kolaylığı sağlaması, kombine 
ve benzer nakliyatta paletlerin kullanılma sebebini teşkil etmektedir. 

Türkiye'de daha çok deniz ve demiryolu ve kısmen de karayolu nakliyatında kullanılan ve 
bu kuruluşlarca özel imal edilmiş paletler, ihracat ve ithalâtımızın yöneldiği ülkelerin taraf ol
duğu mezkûr Anlaşmaya katılmamızla değerlendirilecek ve milletlerarası nakliyatı kolaylaştıran 
diğer anlaşmalar gibi nakliyatımıza uygun bir ortanı sağlayacaktır. - • ' 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ula:}i i nna Koniisyo n 11 

Esas No. : 1/355 
Karar 'No. : 4 

12 . 1 . 1971 

Yüksdç Başkanlığa. 

Milletlerarası nakliyatta kullanılan paletlerin gümrük rejimine dair Avrupa' ''Sözleşmesine ka
tılmamızın uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı Komisyonumuza havale olunmakla, ilgili 
bakanlık temsilcileri de hazır oldukları hakle tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun tasarısının gerekçesinde ve anlaşma metninde sarahaten ifade edildiği veçhile, Millet
lerarası nakliyatı kolaylaştırmak üzere Birleşmiş Milletler Teşkilâtınca hazırlanan ve bir çok ül
kenin taraf bulunduğu palet anlaşması ile, deniz ve demiryolları ve gerekse kısmen yapılan kara 
nakliyatında kullanılan ve bu kuruluşlarca özel imal edilmiş bulunan paletler, ihracatımız ve it
halâtımız bakımından büyük kolaylıklar sağlayacağı cihetle Anlaşmaya katılmalınızı tasdikine mü
tedair olan kanun tasarısı Komisyonumuzca yeninde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Gümrük ve Tekel Komisyonuna tevdi buyıırulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
saygı ile sunulur. 

ırma Komisyonu 
Başkamı 
Antalya, 
/. Ataöv 

Kırklareli 
II. Korkut 

Sözcü 
Manisa 

8. Gümüşpala 

Niğde. 
M. Ocakçıoğlu 

Kâtip 
Nevşehir 
II. Ba§ar 

... Tokat 
0. Hacıbaloğlu 

. B i t l i s 
K. M. Akiğik 
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Gümrük Komisyonu raporu 
Millet Mecliti 

Gümrük Komisyonu 
Esas No. : 1/355 

Karar No. : 4 

27 £ . 197. 

Yüksek Başkanlığa 

Milletlerarası nakliyatta kullanılan paletlerin Gümrük Rejimine dair Avrupa Sözleşmesine ka
tılmamızın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Ko
misyonumuzda tetkik ve müzakere edildi: 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar, Komisyonumuzca da uygun görülerek tasarı aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Oünırük ve Tekel Komisyonu 
Başkanı 

Bolu 
N. Bayramoğlu 

Manisa 
V. Bahrh 

Samsun 
N. KaL 

Sözcü 
Malatya 

A. Karaaslan 

Rize 
S. Kumbasar 

İmzada bulunamadı 

.-..:-: 
Tokat 

R. Öndeı 

Kâtip 
Rize 

8. Z. Köseoğlu 

Samsun 
7.. Yalcıner 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/355 
Karar No. : 20 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa 

18 a . 1971 

Milletlerarası nakliyatta kullanılan paletlerin Gümnüik Rejimine dair Avrupa Sözleşmesine ka
tılmamızın uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiy
le Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede de belirtilmiş olduğu üzere, milletler
arası deniz, demir, kara ve hava yollarındaki nakliyatta, kolaylık temini gayesiyle yapılan sözleş-
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menin, onaylanmasına mütedair olarak hazırlanmış olan tasarı, Komisyonumuzca da yerinde gö
rülerek aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyuralmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı 
Manisa 

E. Akça 
Ankara 
O. Alp 

Çankırı 
H. Dağlı 

Konya 
Ö. Ölçmen 

Sözcü 
İzmir 

Ş. Osma 
Bursa 

/. Öktem 

"İstanbul 
N, 1. Tokglk 

Konya 
T, Y. Öztuna 

Trabzon 
M. A. Oksal 

Kâtip 
Balıkesir 

A. t. Kırımlı 
Bursa 

A. Türkei 
İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
O. Deniz 

İmzada bulunamadı 
Maraş 

M. N. Çuhadar 

Bütçe Plân Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No: 1/355 
Karar No. 153 

Millet Meclisi Baska-nhâına 

5 . 197:2 

Tetkiki hususu Komisyonumuza, havale buymadan «Milletlerarası nakliyatta kullanılan Paletle
rin Gümrük "Rejimine dair Avrupa Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğu hakkında kanun ta
sarısı» ile, önhavalesi uyarınca, Ulaştırma, Gümrük ve Tekel ve Dışişleri komisyonlarınca •hazırlanan 
raporlar. Ulaştırma, Gümrük ve Tekel, Dışişleri ile Maliye Bakanlığı tenısileilerinii! de katıldığı 
toplantıda incelendi ve görüşüldü. 

Gayesi milletlerarası nakliyat]: kolaylaştırmak olan ve Birleşmiş Milletler Teşkilâtmea hazırlanıp 
birçok ülkenin de taraf bulunduğu «Palet Anlaşması» nakliyatta büyük kolaylıklar sağlayacak özel
liktedir. 

İhracat ve ithalâtımızın yöneldiği ülkelerin taraf olduğu mezkûr Anlaşmaya katılmamız, özellik
le, Manipülâsyonu azaltması, ambar ve antrepolarda, istil.' kolaylığı sağlaması, kombine ve benzer 
nakliyatta paletlerin kullanılma sebebini teşkil edeceğinden faydalı olacağı ve nakliyatımızda uy
gun bir ortam sağlayacağı müşahede edilerek, tasarı, Komisyonumuzca, olumlu karşılanmış ve mad
delerin müzakeresine geçilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : T87) 
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Tasarımn 1 nci, 2 nci ve 3 ne il maddelerinin aynen kabulüne, Sözleşme tarihinin eski olduğu 
ve tasarının 'biran evvel kanunia^masınıaı faydalı olacağı gerekçesiyle, Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Bu itibarla, öncelik ve ivedililde görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Biigehan 

Amasya 
AS'. Ay gün 

Denizli 
11. Oval 

Konya 
Ar. Kalay cıoğlu 

Sözcü 
Anka ra 

.1/. K. Yılmaz 

, inkara 
U. Balan 

Diyarbakır 
S. Savcı 

Konva. 
B Muderrisoğhı 

Katip 
Malatya ' 

-1. Karaaslan 

Aydın 
A\ Menteşe 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Manila 
/ / . Okçu 

Adana 
S. Kıhç 

Bolu 
.//. /. Cop . 

İçel 
(•. Okyay-uz 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Mii le teaNsı Nakliyatta kullanılan Paletilterin Gümrük Rejimine dair Avrupa Sözleşmesine katıl
mamızın uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 9 Aralık .10fi() tarihinde Cenevre'de akdedilen «Milletlerarası Nakliyatta kul
lanılan Paletlerin Gümrük .Rejimine dair Avrupa Sözleşmemi' ne katılmamız uygun bulıumvuştıır. 

MADDE 2. — .Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

2~> . 6 . 1970 

Başbakan 
8. D emir el' 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
//. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı 
Y. Z. önder 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
/ / . Mcnteşeoğlu 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çaglagangil 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gulez 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Sağ. ve Sos, Y\ Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tanın Bakanı 
V. Â. Özkan A. t. Birincioğlu î. Ertem 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalınma Bakanı 
S. Öztürk 

Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
8. K%l%ç 8. O. Avcı N. Cevheri 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 
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MİLLETLERARASI NAKLİYATTA KULLANİLAN PALETLERİN GÜMRÜK REJİMİNE 
DAİR 'AVRUPA SÖZLEŞMESİ 

Akıt Tarafla]-, 
Milletlerarası nakliyatta paletlerin kullanıl masının, özellikle bu araçların ortaklaşa kulla

nılması neticesi olarak yaygın bir hale geldiği r i güzün ünde bulundurarak, 

Milletlerarası nakliyatı kolaylaştırmak ve maliyetini düşürmek amacıyle bu yayılmayı teşvik 
etmek arzusu ile aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : 

BÖLÜM : i 

G-snel hükümler 

Madde : 1 

İşbu sözleşmede zikredilen, 
a) «İthal resimleri ve ithal vergileri» tâbiri yalnız gümrük resimlerini değil aynı zaman

da ithal dolayısıyle alınabilecek bütün resim v e vergileri kapsamaktadır. 
b) «Palet» tâbirinden, bir yük birimi teşkil edecek şekilde döşemesine bir miktar malın 

nakledilmek veya mekanik cihazlar yardımı ile kaldırılmak veya istif edilmek üzere- yerleş
tirebileceği bir araç kastedilmektedir. Bu araç;, putrellerle tutturulmuş iki döşemeden mü
teşekkil olabileceği gibi üzerinde duran tek döşemeli de olabilir. Tüm yüksekliği, kaldırma 
makineli (furt - lift) veya paletli araçlarla yükleme ve boşaltmayı mümkün kılacak şekilde 
asgariye indirilmiştir. Üstyapısı bulunabilir vey a bulunu» ayabiltir. 

c) «kişi» tâbirinden gerçek ve tüzel kişile r kastedilmektedir. 

2.. İşbu Sözleşme Akıt Taraflardan birinin ülkesine diğer bir Âkit Taraf ülkesinden ithal edi
len paletlere uygulanır. 

Madde : 2 

1. Her bir" Âkit Taraf, ithal vergi ve resimlerinden muaf olarak ithal yasak veya tahdit
lerine tabi tutulmadan paletlerin aşağıdaki şartlarla ülkesine girişine müsaade edecektir. 

a) Palet'ıer daha önce ihracedilmiş olmalı veya bilâhare tekrar ihracedilnıeli veya 

b) Aynı tip ve esas itibariyle aynı kıymette olan eşit sayıdaki paletler daha önce ihra
cedilmiş olmalı veya bilâhare tekrar ihracedilmeiidir. 

2, İşbu sözleşmenin 3 ncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyle bu maddenin 1 nei fıkra
sında derpiş edilen, paletlerin girişime ait usuller, Âkit Taraflardan iherbirinin mevzuatı ile tâyin 
edilecektir. Bu mevzuat bilhassa, ibrace'dilen veya edilecek olandan daha fazla sayıda paletlerin 
ithal vergi ve resimlerinden muaf olarak kati ithalini önleyici hükümler ihtiva edebilir. 

o. Her bir Âkit Taraf fornıaliteleri mümkün mertebe basitleştirmeye ve bilhassa ithal vergi 
ve resimleri karşılığı teminat talebetmeye gayret edecektir. 

Madde : 3 

il. Her ıbir Âkit Taraf bir anlaşma gereğince ortaklasa kullanılan paletler için, ithalât ve ihra
catla ilgili ne bir gümrük belgesi ne de ithal vergi ve ithal resimleri karşılığı bir teminat taleibet-
meksizin işbu sözleşmenin 2 nci maddesinin 1 nei fıkrasındaki hükümleri tatbik edecektir. Sözko-
mısu anlaşmaya ıgöre (buna katılan taraflar, 

a) Malların Milletlerarası nakliyatı ile igili faaliyetlerde aynı tipteki paletleri memleket 
olarak kendi aralarında mübadele ederler. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 7.87) 
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b) Memleketler arasında bu şekilde mülbadole edilen her tip palet için, bunların sayısını tes

pit bakımımdan hesap tutarlar. 
e) Bu şekilde tutulan hesaplarda görülen farkları, ikili veya çok taraflı bir esasa göre muayyen 

aralarla telâfi etmek için, belirli bir süre içlimde (birbirlerine gerekli her tipte paletler vermeyi ta-
ahhüdederlei'. 

2. İşlbu maddenin 1 nci fıkrasındaki hükümler ancak şu şartlar altında uygıılanır : 
a) Paletler, ortaklaşa kullanma anlaşmasında öngörülen markaya uygun bir markayı haiz 

olmalıdır. 
Ib)i Ortaklaşa kullanma anlaşması, ilgili Âkit Tarafların gümrük idarelerine (bildirilmiş olmalı 

ve bu idareler palet tiplerinin kâfi derecede tasrih edilmiş olduğuna, 'sözleşmenin gerektiği şekilde 
uygulanmasının sağlandığına kanaat getirerek, anlaşmayı kabule şayan bulmuş olmalrdır. 

! Madde : 4 

'Her Akıt Taraf kendi ülkesinde mukim veya yerleşmiş şahıslar tarafından mubayaa edilen 
veya benzeri bir mukavele konusu olan paletler için memleket dahilinde cari olan vergi ve resim
leri ve icalbmda ithal vergi ve resimlerini tarhetmek hakkını muhafaza eder. Bundan 'başka, Âkit 
Taraf, işbu sözleşme Oıükü'mleri gereğince ihracedileu paletler için ödenen vergi veya resimleri 
iade etmeyi reddeıtmek veya ihraç halinde, öngörüleibilecek menfaatlei'i kısmen veya tamamen 
'bahşetmemek hakkını da maıhfuz tutar. 

Madde : 5 . 

İşbu sözleşme, palet ithali ve ihracı ile iligild ıolarak sözleşmede öngörülen kolaylıklardan daha 
fazlasının bahşedilm esine mani teşkil etmez. 

BÖLÜM : II 

Nihaî Hükümler 

Mdade : 6 , 

•1.. Avrupa Ekonomik Komisyonuna üye olan .memleketler ile Komisyon statüsünün 8 nci fık
rası gereğince istişarî sıfatla bu Komisyon üyeliğine kaibul olunmuş memleketler, 

a) Sözleşmeyi imzalamak, 

' ıb) Tasdik edilmiek kaydıyle imza ettikten sonra tasdik etmek, veya 
c) Katılmak, 
isuretiyle işbu sözleşmeye Âkit Taraf 'olabilirler. 

2. Avrupa Ekoıruoınik Komisyonunun statüsünün 11 nci fıkrası gereğince komisyon faaliyet
lerinin bâzılarına iştirak edebilen memleketler, yürürlüğe girdikten sonra iş'bu sözleşmeye katıl
mak suretiyle Âkit Taraf sıfatını elde edebilirler. 

3. İşbu sözleşme, 15 Mart 19-61 tarihine kadar bu tarih de dâhil olmak üzere imzaya açıktır. Bu 
tarihten sonra katılmaya açık olacaktır. 

4. Tasdik veya katılma, Birleşmiş Milletler Grenel Sekreterliğine bir belge tevdi etmek suretiy
le yapılır. 

Madde : 7 

1. İşbu sözleşme, 6 ,ncı maddenin 1 nci fıkrasında zikredilen memleketlerden beşi tarafından 
tasdik ihtirazî kaydı olmaksızın imzalanmasını veya tasdik veya katılma belgelerinin tevdiini 
takilbeden 90 nci gün yürürlüğe girer. 
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2. Be§ memleket, bu sözleşmeyi tasdik ihtirazı kaydı olmaksızın imzalandıktan veya tasdik ve
ya katılma belgelerini tevdi ettikten sonra onu tasdik eden veya ona katılan memleket için işbu 
sözleşme, bu memleketin tasdik veya katılma belgesini tevdiini takiben doksanıncı gün yürürlüğe 
girer. 

Madde : 8 

1. Her Âkit Taraf, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine tebliğ ederek işbu sözleşmeyi sıona 
erdir eibilir. 

2. Sön verme keyfiyeti Genel Sekreter tebliği aldıktan sonra on beş ay sonra yürürlüğe girer. 

Madde : 9 

Yürürlüğe girdikten sonra herhangi bir zamanda fasılasız on iki aylık bir süre içinde Âkit Ta
rafların sayısı beşten aşağı olduğu takdirde işbu Sözleşme hüküm ifade etmez. 

Madde : 10 

1. Herhangi bir memleket, işibu Sözleşmeyi tasdik ihtirazî kaydı olmaksızın imzaladığı veya 
tasdik veya katılma belgesini tevdi ettiği veya bundan sonra herhangi bir zamanda işbu Bözleşme-
nftı milletlerarası ilişkilerinden sorumlu olduğu ülkelerin hepsinde veya herhangi' birinde tatbik 
edileceğini Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine bildirebilir, tşbu Sözleşme Genel Sekreterin teb
liği almasını takibeden doksanıncı günden itibaren bu tebliğde adı yazılı ülke veya ülkelere ka
bili tatbik olur. Şayet işbu Sözleşme o tarihte yürürlüğe girmemiş ise, tatbik keyfiyeti yürürlüğe 
girdiği günden itibaren başlar. 

2. Yukardaki fıkra gereğince işbu Sözleşmenin, milletlerarası ilişikilerinden sorumlu olduğu 
bir ülkeye tatbik edileceğini bildirmiş olan bir memleket, 8 nci madde hükümleri uyarınca üşbu 
Sözleşmeyi o ülke bakımından sona erdirebilir. -

Madde : 11 

1. İşbu Sözleşmenin tefsiri veya uygulanması ile ilgili olarak iki veya daha fazla Âkit Taraf 
arasında çıkan (herhangi bir ihtilâf, mümkün mertebe bu Taraflar arasında müzakere yolu ile hal
ledilecektir. 

2. Müzakere yolu ile halledilmeyen ihtilâf, ihtilâfla ilgili Âkit Taraflardan herhangi biri 
talebettiği takdirde, ilgili tarafların aralarında anlaşarak seçecekleri bir veya birkaç hakeme 
tevdi olunarak tahkim yolu ile halli cihetine gidilir. Tahkim talebinin yapıldığı tarihten, itibaren 
üç ay içinde Taraflar hakem veya hakemlerin seçimi üzerinde anlaşmaya varamadıkları takdirde, 
bu Taraflardan herhangi biri ihtilâfı karara bağlamak üzere Birleşmiş Milletler Genel Sekreterin
den tek bir hakem tayin etmesini talebedebilir. 

3. Yukardaki fıkra gereğince tâyin edilen hakem veya hakemlerin kararı, ihtilâf halindeki 
Âkit Taraflar için bağlayıcı niteliktedir. 

Madde : 12 

1. Her memleket işbu Sözleşmeyi imza veya tasdik ederken veyahut katılırken Sözleşmenin 
11 nci maddesinin 2 nci ve 3 ncü bentleriyle bağlı olmadığı hususunda ihtirazî kayıt koyabilir. Di
ğer Âkit Taraflar, ihtirazî kayıt dermeyan eden Taraflara karşı bu bentler hükümleri bakımın
dan bağlı olmayacaklardır. 

2. İşbu maddenin 1 nci bendine uygun olarak bir ihtirazî kayıt koymuş olan Âkit Taraf Ge
nel Sekretere bildirmek suretiyle her zaman bu ihtirazî kaydını geri alabilir. 
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3. İşbu maddenin 1 nci bendinde derpiş edilen ihtirazı kayıt dışında işbu sözleşmeye başka 
bir ih'fıirazî kayıt konamaz. 

Madde : 13 

1. İşbu sözleşme üç yıl müddetle yürürlükte kaldıktan sonra her Âkit Taraf Birleşmiş Millet
ler Genel Sekreterine müracaat ederek, işbu sözleşmenin gözden geçirilmesi için bir kjonferans 
toplanmasını talebedehilir. Genel Sekreter bu talebi bütün Âkit Taraflara bildirir ve bu bildiri
nin tarihimden itibaren dört aylık bir süre içinde Âkit Taraflardan en az üçte biri bu talebe muva
fakatlerini beyan ettikleri takdirde Genel Sekreter söz konusu konferansı toplantıya davet eder. 

2. Yukarıdaki bent uyarınca bir konferans toplantıya davet edildiği takdirde, Genel Sekre
ter bütün Âkit Tarafları durumdan haberdar eder ve konferansta görüşülmesini istedikleri teklifle
ri üç ay içinde bildirmelerini ister. Genel Sekreter konferansın geçici gündemini ve tekliflerin me
tinlerini konferansın toplantı tarihinden en az üç ay önce Âkit Taraflara iletir. 

3. Bu maddeye göre toplanan konferansa Genel Sekreter, işjbu sözleşmenin 6 ncı maddesinin 
1 nci bendinde zikredilen bütün memlekieÛerle mezkûr maddenin 2 nci bendi gereğince Âkit Ta
raf olan memleketleri davet eder. 

Madde : 14 

1. ıHer Âkit Taraf işbu sözleşmeye bir veya daha fazla tadilât teklif edebilir. Teklif edilen 
tadilâtın metni Birleşmiş Milletler Genel Sekreter bunu bütün Allat Taraflara iletir ve sözleşmenin 
6 ncı maddesinin 1 ncd bendinde gösterilen diğer 'memleketlere bilgi verir. 

2. Teklif edilen tadilin Genel Sekreter tarafından tebliğ edildiği tarihten itibaren altı ay 
içinde her Âkit Taraf; 

a) Tadil teklifine bir itirazı olduğunu, 
b) Tadili kabul etmek niyetinde olmakla beraber, kabul için gerekli şartların memleketinde 

henüz yerine getirilmemiş bulunduğunu, 
Genel Sekretere bildirebilir. 

3. Genel Sekretere yukarda 2 (b) bendinde öngörülen bir bildiri gönderen bir Âkit Taraf ta
dil teklifini kabul ettiğini bildirmediği müddetçe, ilk bildiriden sonraki altı aylık müddetin sona 
ermesini müteakip 9 ay içinde tadil teklifine itirazda bulunabilir. 

4. Tadil teklifinle yapılan itiraz, bu maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkralarında belirtilen şartlara 
göre yapılmış ise, tadil kalbul edilmemiş addedilir ve hükümsüz kalır. 

5. îşbu maddenin 2 nci ve 3 ncü bentleri uygun olarak teklif edilen tadile bir itirazda bulu
nulmamış ise, tadil aşağıda belirtilen tarihten itibaren kabul edilmiş addolunur: 

a) Eğer hiç bir Âkit Taraf işbu maddenin 2 (b) bendi gereğince Genel Sekretere bir bildiri 
göndermemiş ilse; o fıkrada .belirtilen adltı aylık sürenin hitamında; 

<b) Âkit Taraflardan en az biri iişlbıı maddenin 2 (b) bendi gereğince Geıniel Sıekretere bir bil
diri göndermiş ise, aşağıdaki iki tarihten daha erken olanında; 

Bilidir! gönderen bütün Âkit Tarafların teklifi kaibul ettiklerini hildilrdıikleri tarih. Ancak, 
bütün kalbuller 2 ncü fıkrada belirtilen altı aylık süreden önce bildirilmiş ise, bu tarih adı ge
çen altı aylık sürenin hitam tarihi) .olarak sayılacaktır. 

îşbu .m,addenlin 3 ncü fıkrasında 'belirtilen dokuz aylık sürmenin hitamında. 

6. Kabul edilmiş addolunan her tadil, kalbul edilmjiş addedildiği tarihten altı ay sonra yürür
lüğe girecektir. 
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7. Gıenıeil' 'Sekreter igbu maddenin 2 (a) bendi ,gereğinıce tadil teklifine karşı herhangi bir iti
razın, yapılıp yapılmadığını ve aynı maddenin 2 (b) Ibendi gereğince kendisine bÜr veya daha 
fazla Akut Tarafça bir bildirinin gönderilip göndemlnıediğinj en kısa zamanda bütün Âkit Taraf
lara 'bd'ldînec^ktür. Şayet 'bir veya daha fazla sayıda Âkit Taraf <böyle 'bdr bildiri göndermiş ise, 
Geneıl Sekreter bilahare ıbülfeün Âküt Taraflara kendisine foöyie blir bildiri göndermiş olan Âkit 
Taraf ve Tarafların tadil teklifine itirazları olduğunu veya onu kabul ettâklerM 'bildirecıeiktir. 

Madde : 15 

işbu Sözleşmenin 13 ve 14 ncü maddelerinde öngörülen 'bildirilere (ilâveten Birleşmiş Mnl'lteft-
ler Genıel Sekreteri! işjbu Sözleşmenin 6 ncı maddesinin 1 nci bendinde gösterilen (memleketlerle 
6 ncı "maddemin 2 inci 'bendi gereğince Âkit Taraf olan memlıeikeltlere şu hususlarda biölgi1 verrecek-
tir. 

a) 6 ncı madde gıereğinae imzalar, tasdikler ve katılimalar, 
b) 7 nci madde gereğince işbu özleşmenin yürürlüğe giriş tarihleri, 
e) 8 nci madde gereğince Sözleşmıeaıfiin sona ordiril'mesine dair yapılan tehliğalt, 
d) 9 ncu madde gereğince işbu Söyleşmenin yürürlükten kalkması, 
e-) 10 ncu madde gereğince «ılınan bildirüleir, 
f) 12 ncü mıaddenin 1 nci ve 2 nci hendlerd gereğince alman (bildiriler, 
g), 14 meü madde gereğince tadillerin yürürlüğe girişi. 

Madde : 16 . 

15 Mart 1961 tarihinden sonra işbu Sözleşmenin aslı Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tev
di edilecek ve Genel Seikreter Sözleşmıenin tasdikli suretlerini işbu Sözleşmenin 6 ncı maddesinin 
1 nci vie 2 ncli bıendlerinde belirtilen memleketlerin her birine gönderecektir. 

Kieyfiyeti tasdiken gerekflü yetbkiyıi haiz olaraik iaşağıdia imzaları bulunanlar 'işbu Sözleşmeyi 
imzalamışlardır. 

Her iki metin de aynı şekilde muteber olmak üzere, İngiliz ve Fransızca dillerinde tek nüsha 
olarak 1960 yık Aralık ayının dokuzuncu günü Cenevne'de tanzim ediilm%tir. 

^ • » >• 
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Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 788 
XXXVII Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi En Ziyade Müsaa
deye Mazhar Millet Tarifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan 
Bakanlar Kurulu Kararının onaylanması hakkında kanun tasa
rısı ve Ticaret, Dışişleri, Maliye ve Plân komisyonları raporları 

(1 /97 ) 

Bütçe - Plân Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe - Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/97 
Karar No. : 222 

28 . 11 . 1972 

Millet Meclisi 'Başkanlığına 

3 ncii toplantı yılı içinde görüşülerek karara bağlanan (XXXVII sayılı Türkiye Cumüıuriyeti 
listesi >en ziyade müsaadeye mazhar millet tarifesinin yürürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar 
Kurulu kararının onaylanması ıhakkmda kanun tasarısı) bu toplantı yılında yeniden benimsen
mek üzere Komisyonumuza gönderilmiştir. Bapor Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Aydın 
N. Menteşe 

İmzada bulunamadı 

İsparta 
A. t. Balım 

Malatya 
H. Gökçe 

Söz,cü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Bursa 
N. Atlı 

İçel 
'-G. Okyayuz 

Manisa 
M. Ok 

Samsun 
H. Özalp 

İmzada buılunainuaidı 

Kâıtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 

Bursa 
A. Tür'kel 

İzmir 
K. Önder 

Muş 
İV. Neftçi 

Trabzon 
A. Şener 

Ankara 
H. Balan 

Eskişehir 
1. Angı 

Kayseri 
V. Â. Ö&kan 

Niğde 
II. A. Kavurmactoğlu 
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T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 1 . 12 . 1969 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 729/9478 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 17 . 6 . 1968 tarih ve 71 - 729/4261 sayılı yazımız. 
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 

29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti listesi (En ziyade 
müsaadeye mazhar millet tarifesi) nin yürürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar Kurulu kara
rının onaylanması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesiyle ekleri ilişik olarak- sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını riea ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Bu gerekçeye bağlı bulunan kanun tasarısı, Âki'tı bulunduğumuz Gümrük Tarifeleri ve Tica
ret Genel Anlaşması (GATT) hükünılerd çerçevesinde Cenevre'de Âkit Taraflar ile yapılan İkili 
müzakereler sonunda imzalanan taviz anlaşmalarının ınuhaıssalasmı teşkil eden Ahdî ve Nihaî Taviz 
Listemizin (XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi - En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet 
Tarifesinin), Resmî Gazetede yayınladığı 1 Şubat 19-88 itarihinde yürürlüğe konulmasına dair 
8 Ocak 1968 tarih ve 6/9361 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesinin, 244 sayılı Kanun hükümleri 
gereğince, T. B. M. M. tarafından onaylanması maıksadıyle hazırlanmıştır. 

Konu İle ilgili açıklamalar : 
1. Beş Yıllık Kalkınma plânları ile Türkiye'nin özellikle sınaî ve sosyal bünyesinde sağ

lanacak gelişmeler ve Ortak Pazar'a girişimiz dolayısıyle ekonomimizin gümrük tarifesi yönünden 
güçlendirilmesi ihtiyacının sonucu olarak, 5383 sayılı Gümrük Kanununa bağlı Gümrük Giriş Tarife 
Cetvelinde 1 4 . 5 . 1964 tarih ve 474 sayılı Kanunla şümullü değişiklik yapılmıştır. 

2. Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde yapılan bu değişikliğe paralel olarak, 1961 tarihli Taviz 
Listemizi teşkil eden pozisyonların vergi hadlerinin değiştirilmesi de (gerekli bulunuyordu. Nitekim 
474 sayılı Kanunun hazırlanışında öngörülen ilkelere tamaımıyle bağlı kalınmak suretiyle hazırla
nan Geçici Taviz Listemiz, GATT Teşkilâtında cari bulunan usuller dairesinde, bu teşkilâtın genel 
kurulundan lüzumlu derogasyon (aykırılık) kararı alınmaisından hemen sonra 31 . 8 . 1964 tarih 
ve 6/3582 sayılı Balkanlar Kurulu kararı ile, 16 . 9 . 1964 tarihinde yürürlüğe konulmuş ve adı ge
çen kararname, 244 sayılı Kanun hükümleri uyarınca 14 . 12 . 1967 tarih ve 968 sayılı Kanunla 
onaylanmıştır. 

3. Taviz müzakereleri ile ilgili açıklamalar : 
Türkiye 1964 yılında yürürlüğe koyduğu Geçici Taviz Listesini hazırlarken, ^ekonomisinin genel 

icaplarına göre, bir kısım pozisyonları vergi hadlerini, etkili himaye seviyelerine yükseltmiş, bunun 
yanısıra diğer bir kısım pozisyonların vergi hadlerini indirmiştir. Pek tabiî olarak bu operasyon
lar, 1961 tarihli Ahdî Taviz Listesindeki vergi hadlerini de değiştirmiş ve ilgili Âkit Tarafların, Tür
kiye île olan .ticaret hacimlerini etkilemişti. Bu durum karşısında, etklenen ticaret hacimlerinin 
telâfi edilmesi ımafcsadıyle Türkiye'nin, ilgili Akıt Taraflar ile ayrı ayrı müzakerelere girişerek ye
ni taviz anlaşmaları yapması, -genel anlaşma hükümleri iktizasından bulunmaktaydı. 
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4. Nitekim Âkit Taraflar ile ciddî bir pazarlık şeklinde cereyan eden görüşmeler sırasında, 
bir uzlaşma zemini bulabilmek hususunda zaman zaman büyük güçlüklerle karşılaşıldığı, iktisadî 
ve ticarî menfaatlerimizin (korunmasında, müzakerelerin kesilmesini gerektirecek zorluklarla karşı
laşıldığı devreler olmuştur. 

5. (Bununla beraber müzakereler sırasında, sanayileşme alanında ve ekonomimizin öngördüğü 
gelişmede, yerine göre politika aracı olarak kullanılan vergi hadlerinin tesirli koruma marjlarının 
zayıflamasına yol açabilecek, her hangi bir fedalkârlıkta bulunulmamasma ve bu arada istdkrar 
ve iç finansman kaynağı olarak kazanılmak istenen gelir artışlarında da kayba uğranılmamasma, 
yeteri ölçüde önem verilmiştir. 

6. Müzakereler esnasında takibedilen bu tutum yanında, 'Geçici Taviz Listemizde yer alan 
maddelerin vergi hadlerinde bir müzakere payının, esasen daha hazırlık safhasında öngörüldüğü
nün de belirtilmesi gerekir. 

7. Yukardaki fıkralarda belirtilen esaslar dairesinde, GATT Âkıtı bulunan 13 ülke ve Avrupa 
Ekonomik Topluluğu ile ayrı ayrı yapılan ikili taviz müzakereleri, çeşitli tarihlerde sonuçlandı
rılarak gereklıi anlaşmalar imzalanmıştır. 

Bu memleketler ve yapılan taviz anlaşmalarının tarihleri, aşağıda gösterilmiştir : 

Memleket 

Avustralya 
'Danimarka 
Yeni Zelanda 
Güney Afrika 
Norveç 
Yunanistan 
Uruguay 

Anlaşma 
tarihi 

11.12.1964 
23.12.1964 
19. 1.1965 
18. 2.1965 
22. 2.1965 
4. 3.1965 
1. 4.1965 

Memleket 

Çekoslavakya 
Kanada 
Avusturya 
A. E. T. 
İngiltere 
A. B. D. 
İsveç 

Anlaşma 
tarihi 

19.11.1965 
5. 4.1966 
8. 6.1966 
1. 9.1966 

30. 9.1966 
11. 7.1967 
21. 7.1967 

8. ıBu suretle kesin şeklini alan ve 8 Ocak 1968 tarih ve 6/9361 sayılı Bakanlar (Kurulu Ka
rarnamesine bağlı bulunan Nihaî ve Ahdî Taviz Listemiz, imzalanan bu taviz anlaşmalarının bir 
araya (getirilmesi suretiyle meydana gelmiştir. 

9. Nihaî ve Ahdî Taviz Listemizin, özellikler ve farklılıklar bakımından Geçici Taviz Listesi 
ile mukayesesi : 

Yukardaki paragraflarda da açıklandığı gibi, kesin şeklini alan Ahdî Taviz Listemiz, kalkınma
nın ve sanayileşmenin öngördüğü esaslara uyularak, daha önce hazırlanıp yürürlüğe konulan ve 
14 . 12 . 1967 tarih ve 968 sayılı Kanun ile de onayı yapılan Geçici 'Taviz Listemize nazaran bir kı
sım değişiklikler göstermektedir. 

Ancak çeşitli ülkelerle yapılan müzakerelere konu teşkil eden geçici bir listenin, bâzı değişik
liklere hedef olmasının normal sayılması gerekir. Buna rağmen Nihaî 'Taviz Listesi esasta Geçici 
Taviz Listemizle, derin sayılabilecek ölçüde farklılıklar getirmemiştir. 

Bu ciheti belirtmek üzere, aşağıda yer alan hususlar zikredilebilir. 
a) Geçici Taviz Listesinde yer almadığı halde, müzakereler sırasında yeni taviz olarak veri

len ve tek istisnayı teşkil eden madde, 82.01.12 tarife pozisyonunda yer alan tırpandır. 
1966 yılı itibariyle 1 782 034 liralık bir ithalât değerine sahibolan tırpan, '•% 50 olan kanunî ver

gi haddinin müzakereler sırasında % 30 nispetine indirilmesi suretiyle, Nihaî ve Ahdî Taviz Liste
sine, yeni bir taviz olarak girmiştir. 

Ancak tarım sektörünün ihtiyaçları nazara alınaraK adı geçen maddenin gümrük resmi, 6/5348 
sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile '% 5'e indirilmiş bulunmaktadır. 

b) Geçici Taviz Listesindeki vergi oranlarına nazaran ikili taviz müzakereleri sonunda, güm
rük vergisi nispetlerinde indirim yapılan pozisyonlar, sadece 15 kaleme inhisar ettirilmiştir. % 1 -
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% 5 arasında değişen 'bu kalenderdeki indirimleri, sakız (goımmasitiık) hariç gerçekten cüzi sayıla
cak bir seviyede addeıtnıek gerekir. 

Diğer taraftan hami ve malî gayenin öngörüldüğü hallerde bu fedakârlığın, memleket ekono
misinin gelişmesini aksatacağı da düşünülemez. 

c) Geçici Taviz Listesinde gümrük vergisi nispetlerinde indirim yapılmış bir kısım madde
ler, son müzakerelerde taviz olarak; her hangi bir ülkeye bağlanmamıştır. Bu suretle sayısı 15'i bu
lan bu kalemlerin (iKatî listeye intikali bahis (konusu olamayacağından), 474 sayılı Gümrük Tari
fe Getvelinde'kinden daha yüksek olan kanunî hadlerine ircaı sağlanmıştır. 

d) (Kesinleşen Nihaî Taviz Listesinin ımalî yönden geçici taviz listesi 'karşısındaki durumu : 

Geçici Taviz Listesi ile katî taviz listesinin bu açıdan mukayesesi, netice itibariyle bir vergi ka
zancının varlığını göstermiştir. Gerçekten ilişikte sunulmuş olan 1 ve 2 numaralı cetvellerin muka
yesesi de, bu (Sonucu teyidedeeeik niteliktedir. 

1966 yılı ithalât rakamları nazara alınarak yapılan değerlendirmeye göre, Geçici Taviz Listesin
de yer almaısına rağmen müzakere dışı bırakılmaları sebebiyle ikanunî hadlerine irca edilen, 1 sa
yılı listede yer alan pozisyonların oran farklarının kazandırdığı değer, yine bu cetvelde her po
zisyonun (karşısında gösterilmiştir id, bunların toplanıl, 14 438 441,65 liradır. 

Buna 'mufkalbil 2 numaralı cetvelde yer alan kalemlerin, taviz ımüzalkereleri sonunda indirime 
tabi tutulan oranlarının karşısında kaybedilen değerler hesaplanmıştır. Bunların tutarı ise, 
1 473 &87,62 liradır. Aradaki fark, katî listenin yürürlüğe konulması ile kazanılan yelkûn değeri 
göstermeliktedir ki, bu da 13 410 062,53 liradır. 

10. — ıGereikçenin ilik fıkrasında da belirtildiği üzere, ikili taviz müzakereleri sonucu Ikesin ştek-
lini alan ve bu suretle Geçici Taviz Listemizin yerine kaim olan yeni (Nihaî ve Ahdî Taviz Listemizi 
yürürlüğe (kayam 8 . 1 . 1968 itarih ve 6/9361 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnaımıesinin onaylanması 
hakkındaki kanun teklifimiz ve efeleri sunulmuş bulun inaktadır. 

Maddelerin Gerekçesi 

Birinci madde : 
Bu madde, Cenevre'de yapılan taviz müzakerelerinin sonucunu teşkil eden Ahdi ve Nihai Taviz 

Listemizi yürürlüğe koymuş olan 8 . 1 . 1968 tarih ve 6/9361 sayılı Bakanlar Kurulu Kararname
sinin onaylanmasını belirtmektedir 

İkinci madde : 
Bu madde; evvelce 31 . 8 . 1964 tarih ve 3/3582 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürür

lüğe konulan ve Ahdi ve Nihaî Taviz Listemizin yürürlüğe girmesi ile fonksiyonu kaybolan ve bu 
suretle yürürlükten kalkmış bulunan Geçici Taviz Listemiz hakkındaki, adı geçen 3i . 8 . 1964 tarih 
ve 3/3582 sayılı Kararnamenin onay lamım ası ile ilgili, 968 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılma
sına dairdir. 

Üçüncü madde : 
Bu madde ile, kanunun yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği Öngörülmüştür. 
Dördüncü madde : 
Bu madde, kanun hükümlerimin Bakanlar Kurulunca yürütüleceğini tespit etmiştir. 
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Ticaret Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Ticaret Komisyonu 
Esas No: 1/97 
Karar No: 13 

16 .3 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

«XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi» nin 
yürürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar Kurulu Kararının onaylanması hakkında kanun tasansı 
ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Gerek tasarının gerekçesinde nvz ve izah olunan hususlar ve gerekse ilgili bakanlık temsiloileri-
nin verdikleri mütemmim malûmmı uygum mütalâa eden Komisyonumuz tasarıyı aynen kabul et
miştir.-

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunuluı1. 

Başkan. Sözcü Kâtip 
Balıkesir Bursa Sakarya 

İbrahim Aytaç Kasım Önadım Yaşar Bir 
Balıkesir Balıkesir Erzurum 

Kemal Erdem Mehmet N. Sandıkçıoğlu Fethullah Taşkesenlioğlu 
Erzincan 

Naci Yıldırım 

Ankara 
Sinan Bosna 

tetanlbul 
M. Kâzım Özeke 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No: 1/97 

Karar No: 19 

18 .5 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesinin yü
rürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar Kurulu Kararının onaylanması hakkındaki kanun tasarı
sı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldük 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, gerekçede de sarahaten 'belirtilmiş olduğu 
üzere, Cenevre'de yapılan taviz müzakerelerinin sonucunu teşkil eden Ahdî ve Nihaî Taviz Listemi
zi, 31 . 5 . 1963 tarih ve 244 sayılı Kanun hükümlerine müsteniden yürürlüğe koyan 8 . 1 . 1968 
tarih ve 6/9361 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının onaylanması maksadıyle hazırlanmış bulunan 
tasarı, prensip itibariyle Komisyonumuzca da uygun mütalâa olunarak aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Maliye Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkaınığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 

Manisa 
Ertuğrul Akça 

Bursa 
İbrahim Öktem 

KaistalmJonu 
' Orhan Deniz 

İmzada Ibulunıaınmdı 

Sözcü 
İzmir 

Sin asi Osma 
Bursa 

Ahmet Türkel 
İmzada, bulunamadı 

Konya 
Özer Ölçmen 

Kâtip 
Balıkesir 

Ahmet İhsan Kırımlı 
Çankırı 

Hazım Dağlı 

Konya 
Tahsin Yılmaz Öztuna 

Ankara 
Orhan Alp 

İstambul 
Naime İkbal Tokgöz 

Maraiş 
M. Nejat Çuhadar 

Trabzon 
Mehmet Ali Oksal 
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Maliye KooMiisyoım raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 24 . 7 . 1971 

Esas No. : 1/97 
Karar No. : 52 

Yüikselk BaşIkamfLıg-a 

XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyetti Listesi En Ziyade Müsaadeye mazhar Millet Tarifesinin 
yürürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar Kurulu Kararının onaylanması hakkında kanun tasa
rısı, ilgili Bakaınlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi1: 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar, Komisyonumuzca da uygun görülerek tasarı aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Maliye Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 

Muğlia Diyarbakır İstanlbul 
A. Buldmıh S. Savcı II. Doğan 

Artvin ©olaı Bdlu 
A. N. Budak N. Bayramoğhı 8. Kıykioğlu 

İmzada huluiMimadı 
İstanbul Çaaılaikkafle Erzurum 

İV. Eroğan Z. Gülseıı S. Erverdi 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 6 . 5 . 1972 

Esas No. : 1/97 
Karar No. : 141 

MıiEet Meclisi Ba.fımnlığma 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyu rulan «XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Listesi En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet T arifesi'nin yürürlüğe konulmasına dair olan Ba
kanlar Kurulu Kararının onaylanması hakkında kanun tasarısı» ile, ön havalesi uyarınca Ti
caret, Dışişleri, Maliye komisyonlarının raporla n, Ticaret, Dışişleri ve Maliye Bakanlığı tem
silcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü; 

Tarihiyle her zaman övünen memleketimiz, dünya ülkelerine örne'k teşkil ederken, çeşitli 
ııeclenlerlıe ekonomik yönden az gelişmiş ülkeler arasında bulunmaktadır. Tarihî büyüklü
ğüne ve yüceliğine yakışacak şekilde az gelişmiş düzeyden çıkıp gelişmiş ülkeler seviyesine 
gelmesi için çaba sarf ettiğimiz Ondokuzuneu Asrm ikinci yarısında kalkı illîllclIIllZl Sel ğlayacak 
Beş Yıllık Kalkınma plânları hazırlanmş ve ha zır'lanmaktadar. Türkiye'nin, özellikle sınai ve sos
yal bünyesinde sağlanacak gelişmeler ve Ortak Pazara girişimiz dülayısıyle ekonomimizin 
gümrük tarifesi yönünden güçlendirilmesi ihtiyacı duyulmuştur. 

Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) hükümleri çerçevesinde Cenev
re'de Âkit Taraflar ile yapılan ikili müzakerele r sonucu imzalanan anlaşmayı teşkil «den 
Ahdî ve Nihaî Tâviz Listemizin (XXXVII sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi - En Ziyade" Mü
saadeye Mazhar Millet Tarifesi), lehimizde hükümler getirdiği müşahede edilmiştir. 

Bu itibarla, tasarı, Komisyonnmuzea olumlu k arşilanmış ve maddelerin müzakeresine geçilmiş
tir. 
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Tasarımm 1 nci, 2 nci 3 ve 4 ncü maddelerinin aynen kabulüne, 
Anlaşma tarihinin eski olduğu dikkate alma rak tasarının biran evvel kanunlaşmasında fay

da olacağı gerekçesiyle Genel Kurulda öncelik v e ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve- Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

(-. Bilgehan 

Adana 
S. Kılıç 

Aydın 
İV. Menteşe 

Diyarbakır 
S. Savcı 

Konya 
r. Kalaycı oğlu 

M 

] / • 

B. 

Sözcü 
Ankara 

. K. Yılmaz 

Amasya 
S. Ay gün 

Bolu 
//. T. Cop 

Giresun 
E. Turgutalp 

Konya 
Müderrisoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 

Ankara 
II. Balan 

Denizli 
//. Oral 

İçel 
('. Ökyayuz 

Manisa 
Tl. Okçu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

«XXXVII »ayılı Türkiye Cuimlhiuriyeitii Listesi Eoı Ziyaiiie Müisaıaldiaye Maahar MliTM Taırifıesi» nin yü
rürlüğe konulmasına dair olan Bakanlar Kurulu kararının onaylanması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Gümrük tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) çerçevesinde Türkiye 
nin Cenevre'de ilgili Âkit Taraflar ile yaptığı ikili tâviz görüşmeleri sonunda akdettiği anlaş
malar sonucunda kesinleşen, «XXXVII sayılı Türküye Cıımhuriyıetıi Listesi En Ziyade Müsaadeye 
Mıazhar Millet Tanifeainiaı yürürlüğe kıoınlulrmasına dair olan 8 . 1 . 1968 tarih ve 6/9361 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararnamesi onaylanmıştır. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlükten kalkan eski liste 
ile ilgili 31 . 8 . 1964 tarih ve 6/3582 sayılı Bakanlar Kurulu- Kararının onylammıası hakkındaki 
14 . 12 . 1967 tarih ve 968 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini, Bakanlar Kurulu yürütür. 

29 . 11 . 1969 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Devlet Baham 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

Millî Savunana Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bıakanı 
H. Menteşeoğlu 

Dışişleri Bakanı 
1. [S. Ç ağlayan gil 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Mıaüye Bıakanı 
M. Erez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Milî Eğiitikn Bakanı 
O. Oğuz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. 1. Birincioğlu 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Tarım (Bakanı 
/ . Ertem 

Ulaşıtmr Bakanı 
.N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
S. Kılıç 

En. ve Ta. Kay. Biakanı 
8. O. Avcı 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlt 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 
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Karar Sayısı : 16/9361 

öümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşnuası (GATT) tAkıt Taraflarından alınan ve Genel An
laşma hüOdimlerine 'göre verilmiş olan tavizlerin "uygulanmasından geçici 'olarak ıberî küıımnaınızı 
gerektiren karara uyularak, memleketimizin içinde ibulunduğu ekonomik icap ve şartlara gfrre 
yieniden hazırlanan ve OATT Âkit Tarafları ile yapılan ikili ımüzekereler sonucu kesiinleşen ilişik 
«XXXVII. (Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Listesi» (En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Tarifesi)' 
inin, Resmî Gazete ile yayımı tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ve 31 . 8 . 1964 
tarilh ve 6/3582 ıSayi'lı Kararname ile eki Geçici Listenin yürürlükten kaldırılması; ilgili bakan 
lıklârın uygun mütalâalarına dayaman Maliye Bakanlığının 18 . 12 . 1967 tarih ve 593494-57/62-A-
5972-6451-6428-6361-6181-6372-6381-6596-6723/5721 sayılı yazım /üzenine, 31 . 5 . 1963 toHiMli ve 244 
sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre Bakanlar Kurulunca 8 . 1 . 1968 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

1 NUMARALI LİSTE 

Greçici taviz listesinde olduğu halde katî listeden, çılkarılan maddeler listesi 

Tarife No. Madde cinsi Fark Kazanılan değer (TL.) 

O9.01/a Çiğ kahve 
15.07.13 Soya yağı 
15.07.14 Pamuk yağı. 
-25.10.21,22 Öğütülmemiş tabiî kalsiyum fosfat ve apatiti ve 

fosfatlı tebeşirler. 
27.04 Şamot toprağı. 
28.39.21 Amonyum nitrit. 
32.0,3.10 Sentetik müstahsallar. 
56.04 Dokumaya'elverişli suni devamsız lifler. 
57.03 Jüt. 
73.27 Demir veya çelik tellerden mensucat, örgüler, 

kafeslikler. 
87.09.10,20 Sepetli, sepetsiz motosikletler. 
89.01 Yalnız sarnıçlı gemiler ve yolcu gemileri 
'91.01 Cep saatleri, kol saatleri ve benzerleri (aynı tipte, 

zaman ölçen sayaçlar dâhil). 
91.11 Diğer saat aksamı. 
'92.04 Konsertinalar, ağız armonikaları. 

% 25 

% 10 

Muaf 

% 5 
% 10 
% 5 

% 15 
% 20 
% 20 • 

% 25 
•% 25 
% 25 

4 355 808,— 

982 166,60 

144,45 
72 558,80 
127 991,80 

254 347,95 
1 074 940,80 
6 326 161 — 

957 321,— 
3 470,50 
66 377,— 

Toplam 14 438 441,65 
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2 NUMARALI LİSTE 

Geçici taviz listesinde yeir almış olup 'kati taviz listesinde taviz nispetleri indirilmiş olan maddeler 

Tarife No. 

13.02.21 
29.09 

37.07/a 
40,12 

42.04 
48.21/b 

59.16 

76.04 
79.03 
85.01/h 
85.13 
90.18 
92.04 
97.07 
98.05 

Madde cinsi 

Sakız (gommastik) 
Epoksitler, epoksi allkoller, epoksi - fenoller ve 
epoksi- eterler (alfa veya beta) ; bunların halo
jeni!, sülfonlu, nitrolü, nitrozdlu müştakları. 
Ültra - marnı. 
Sertleştirilmemiş vulkafnize kauçuktan Mjiyen eş
yası ve ispençiyari eşya. 
Makine kayışı ve makinelerde kullanılan eşya. 
Kaydedici tıbbî ve teknik cihazara mahsus di
yagram kâğıtları. 
Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar 
ve transmisyon kolanları. 
Alüminyumdan ince yaprak ve şeritler. 
Çinko levha. 
Sair elektrik jeneratörleri. 
Telli telefon için cihazlar. 
Mekanoterapati ve masaj cihazları. 
Akordeonlar. 
Olta iğneleri. 
Kurşun kalemler, kurşun kalem kurşunları 

Fark Kaybedilen değer (TL.) 

'% 35 

% 
% 

% 
% 

o o 
o 

3' 
o • ) 

57 790>,25< 

82 370,91 
58 618,73: 

19 775,82 
36 935,31 

416,63 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
5 

Toplam 

47 914,80r 
343 413,84 
129 676,06 
67 524,38 

247 767,18 
28 963,09 
13 364,92 
2 310,75 

337 044,95 

1 473 887,62 

Tarife No. 

Geçici ıtovîiz üıiatidsıiınldıe) yer almayıp yeaıi veaüem ijajviMer 

Madde cinsi Fark Kazanılan değer (TL.)1 

82.01.12 Tırpan •% 25 445 508,50-

. Geçici taviz listesinde olduğu ıhaldc kati listeden •çı'karılan maddelerin toplam 
değeri. : 14.438.441,65 

Yeniden verilen tavizlerin toplam değeri. : 445.508,50? 

(Fark Müspettir) 

Geçici taviz lisitesinde yer almış ıolup, kati taviz listesinde taviz nispetleri in
dirilmiş lolan maddelerin toplam değeri : 473.887,l62° 

(Fark Menfidir) 

? Kati listenin yürürlüğe konulm-asıyle sağlanan (toplam müspet değer. : 13.410.062,0$ 

•">• . <>»«<t 

Millet Meclisi ('S. Sayısı : 788) 



Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 7 8 9 

Türkiye ile Polonya arasında Ticarî Belgelerin tasdikinden harç 
alınmamasına mütedair Andlaşmanm onaylanmasına dair kanun 

tasarısı ve Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1 /416) 

Bütçe Plân Komisyonu maporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/416 
Karar No. : 221 

28 . 11 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

3 ncü toplantı yılı içinde görüşülerek karara bağlanan Türkiye ile Polonya arasında Ticarî 
belgelerin tasdikinden harç alınmasına mütedair Andlaşmanm onaylanmasına dair karnın tasarısı 
bıı toplantı yılında yeniden benimsenmek üzere Komisyonumuza gönderilmiştir. Rapor Komisyo
numuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek (Başkanlığa sunulmuştur. 

(Başkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 
Aydın 

N. Menteşe 
İmzada bulunamadı 

İsparta 
A. 1. Balım 

Malatya 
H. Gökçe 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Say^ : 71 -1133/619 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Bursa 

N. Atlı 

İçel 
C. Okyayuz 

Manisa 
M. Ok 
Samsun 

H. Özalp 
mzada bulunamadı 

Dairesi 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 
Bursa 

A. Türkel 

İzmir 
K. Önder 

Muş 
N. Neftçi 
Trabzon 

A. Şener 

Ankara 
H. Balan 
Eskişehir 

1. Angı 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

Niğde 
H. A. Kavurmacıoğlu 

19 .1 . 1971 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
16 . 1 . 1971 tarihinde .kararlaştırılan «Türkiye ile Polonya arasında Ticarî Belgelerin Tasdikinden 
Harç Alınmamasına mütedair Andlaşmanm Onaylanmasına dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica edebim. 
Süleyman demire! 

Bashakan 



_ 2 — 

G E R E K Ç E 

Bâzı ihraç mallarına ilişkin ticarî belgelerin tasdikinden alınan harçların Türkiye ile Polonya 
arasında gelişmekte olan ticarî münasebetleri olumsuz yönde etkilemesi sebebiyle, bu harçların karşı
lıklı olarak kaldırılması konusunda bir andlaşma akdedilmesi, bu mahzurun giderilmesi hususunda 
Polonya Hükümetiyle yapılan temaslarda en uygun hal tarzı olarak ortaya çıkmıştır. 

Diğer taraftan Polonya Hükümetinin Türk ihraç mallarından söz konusu harçlar dolayısıyle 
sağladığı gelirin, Türk Konsolosluklarının GATT anlaşmaları uyarınca menşe şahadetnamelerini 
harçtan muaf olarak taısdik etmeleri neticesi Türk Hükümetinin Polonya ihraç mallarına ilişkin bel
gelerin tasdikinden sağladığı gelirden fazla olması sebebiyle böyle bir andlaşmanm aıkdedilmesi 
memleketimizin menfaatleri bakımından faydalı mülahaza edilmiştir. 

Tasarının birinci maddesi ile Andlaşmanın onaylanmasının uygun bulunması , sağlanmış, ikinci 
ve üçüncü maddeleri ile de yürürlük ve yürütme hükümleri öngörülmüş bulunmaktadır. 

Dışişleri) KamıisyoiiU raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/416 
Karar No. : 13 

2 . 3 . 1971 

Yiük&ekl Baışlkaaıilığa, 

Türkiye ile Polonya Arasında Ticarî Belgelerin tasdikinden harç alınmamasına mütedair And
laşmanın onaylanmasına dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komis
yonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, gerekçede de sarahaten belirtilmiş ol
duğu üzere, bâzı ihraç mallarına ilişkin ticarî belgelerin tasdikinden alman harçların, Polonya 
ile karşılıklı olarak kaldırılması hakkında hazırlanmış olan tasarı, prensip itibariyle Komisyonu
muzca da müspet mütalâa olunarak aynen kabul edilmiştir. 

Mevzuun, lüzum ve ehemmiyetini nazarı itibara alan Komisyonumuz, tasarının öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesini temenniye şayan görmüştür. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Manüsa 

E. Akça 

Sözcü 
izmir 

S. Osma 

Kâtip 
iBıalıkesiır 

A. İ. Kırımlı 

Afyon Karahüsıar 
M. R. Çerçel 

Bursa 
İ. ÖMem 

Çanlknrı 
/ / . Dağlı 

İstanbul 
N. İ. Tokgöz 

İstanbul 
M. Yardımcı 

Izsmir 
S. Adalan 

Kocaeli 
N. Erim 

Konya 
S. Koçaş 

Konya 
Ö. ölçmen 

Millet Meclisi (& Sayısı : 789) 
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Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/416 
Karar No. : 154 

Büstçe Plânı Komisyonu raporu 

6.5. 1972 

Millet Mectisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan «Türkiye ile Polanya arasında ticarî belge
lerin tasdikinden harç alınmamasına mütedair Anlaşmanın onaylanmasına 'dair kamın tasarısı» 
ile, önhavalesi uyarınca Dışişleri Komisyonunca hazırlanan rapor, Dışişleri ve Maliye Bakanlığı 
temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü. 

Türkiye ile Polanya arasında gelişmekte olan ticarî münasebetlerin olumlu yönde ilerleme 
kaydetmesine rağmen bâzı ihraç mallarına ilişkin ticarî" bölgelerin tastikinden alman harçlar 
nedeniyle yapılan işlemlerin gelişmekte olan ticarî münasebetleri olumsuz yönde etkilediği mü
şahede edilmektedir. 

Polanya Hükümetinin Türk ihraç mallarından söz konusu harçlar dolayısı ile sağladığı gelirin 
Türk konsolosluklarının GATT . anlaşmaları uyarınca menşe şahadetnamelerinin harçtan muaf 
olarak tastik etmeleri neticesi, Türk Hükümetinin Polanya ihraç mallarına ilişkin belgelerin tas
tikinden sağladığı gelirden fazla olması sebebiyle karşılıklı olarak iki Hükümet arasmda bir an
laşmanın akdedilmesi memleketimizin menfaatleri bakımından faydalı olacağı müşahede edilerek, 
tasarı Komisyonumuzca olumlu karşılanmış ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddelerinin aynen kabulüne anlaşma tarihinin eski olduğu 
ve tasarının biran evvel kanunlaşmasının faydalı olacağı gerekçesiyle Genel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Bu itibarla, öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üze

re Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Başkan 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

Amasya 
S. Aygün 

Denizli 
H. Oral 

Konya 
İV. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yûmaz 

Ankara 
H. Balan 

Diyaı bakır 
S. Savcı 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 

Aydın 
N. Menteşe 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Manisa 
H. Okçu 

Adana 
S. Kılıç 

Bolu 
H. t. Cop 

îçel 
C. Okyayuz 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 789) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye ile Polonya arasında Ticarî Belgelerin Tasdikinden Harç Alınmamasına mütedair 
Andlaşmanın onaylanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Polonya arasında Ticarî Belgelerin Tasdikinden Harç Alınmamasına 
mütedair Andlaşmanın onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
'S. Bemirel 

Adalet Bakanı 
Y. Z. önder 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Sa, ve So. Yar. Bakanı 
V. Â. Özkan, 

Çalışma Bakanı 
8. Öztürk 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Ndkiboğlu 

Devlet Bakanı 
H. Dinçer 

Mülî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Mfjıldî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. î, Birincioğlu 

San'ayi Bakanı 
8. Kılıç 

Köy İşleri Bakanı 
/. Kapantı 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Tarım Bakanı 
/. Ertem 

16 . 1 . 1971 

Devlet Bakanı 
T. Bilgfoı 

Dışişleri Bakanı 
/. 8. Çağlayangü 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Ulaştırma Bakanı 
O. Tuğrul 

En. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
İV. Menteşe N. Cevheri 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 

Millet Meclisi (İS. Sayısı : 789) 
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Btay Bakam,, 

Hükümetimin, ülkelerimiz arasındaki ticarî ilûşkilerdb geliştirilmesini sağlamak amacdyle, 
Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti ile aşağıdaki Anlaşmayı akdetmek istediğimi Ekselansları-
ımn bilgilerüne sumaıııakla şeref duyanım. 

«Türkiye Hükümeti ile Polonya Halk Cumhurlyetii Hükümetli karşılıklılık 'esasına dayanmak 
şartı ile, Türkiye'ye gönderilecek Polonya mallan ile Polonya'ya gönderilecek Türk malları içlin 
ticarî nitelikteki belgeler ile ilgili bütün konsolosluk; harçlarını kaldırmayı vıe bu Itasdik işlem
lerini bedelsiz yapmayı taahhüdederler. 

îşbu Anlaşma Âkit Tarafların ınievzuatına göre onaylanacak veya uygun l>ulunacafc ve Âkit 
Tarafların onay veya uygun bulma işlemlerinin tamamlanmış olduğunu birbiirlerine bildirmele
ri ille yürürlüğe girecektir.1» J 

Polonya Hükümeti yukaJndlaki hususlarla mutabık bulunduğu takdirde, işbu mektup ile Ek-
ee'lâsnslannıın bana göndermlek üıütfunda bulunacakları cevabın 'hükümetlerimiz arasında yapı
lan bir anlaşma sayılmasını teklif etmekle şeref duyarım. 

En derin saygılarımın Iteyidünli kabul buyurmanızı rica ederiim Bay Bakanı. 

(Ekselans 
Bay Stefan Jedrychowski özdemir Benler 

'Dışişleri Bakamı Büyükelçi 

Bay Büyükelçi, 

10 Aralık 1970 tarifti ve &16/1ÜI2 sayılı mektupla Ekselansları bana aşağıdaki hususları bildir
mek lütfunda bulundular. 

«Hükümetimin, ülkelerimiz arasındaki tilcarî ilişkilerin ıgeliştirilmesini sağlamak amacıyle, Po
lonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti ile aşağıdaki anlaşmayı akdetmek istediğini Ekselanslarının 
bilgilerine sunmakla şeref duyarım. 

«Türkiye Hükümeti ile Polanya Halk Cumhuriyeti Hükümeti. karşılıklılık esasına dayanmak 
şantı ile, Türkiye'ye gönderilecek Polonya malları ile Polonya'ya .gönderilecek Türk malları için 
ticarî nitelikteki belgeler ile ilgili bütün Konsolosluk harçlarını kaldırmayı ve bu tasdik (işlem
lerini bedelsiz yapmayı taaihhüdederler. 

İşbu anlaşma Âkit Tarafların mevzuatına gö*e onaylanacak veya uygun bulunacak ve Âkit 
Tarafların onay veya uygum bulma "işlemlerinin tamamlanmış olduğunu birbirlerine bildirmeleri 
ile yürürlüğe girecektir.» 

Polonya Hükümeti yakardaki hususlarla mutabık bulunduğu takdirde, işbu mektup ile Ekselans
larının bana göndermek lütfunda bulunacakları cevabın Hükümetlerimiz arasında yapılan bir an
laşma sayılmasını teklif «etmekle şeref duyarım.» 

Ekselânslanndan bahis konusu mektubu aldığıma beyan ederek Polonya Hükümetinin yukarda • 
anılan mektupla teklif edilen anlaşmayı kabul ettiğini bilgilerinize sunmakla şeref duyarım. 

En derin saygılanmın teyidini kabul buyurmanızı rica ederim Bay Büyükelçi. 

Ekselans 
Bay özdemir Benler Stefan Jedrychoıvsfoi 
Türkiye 'Fevkalâde ve tam yetkili 
Büyükelçisi - Varşova 

Millet Meclisi (IS. 'Sayısı : 789) 





Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Saym : 790 
3 Kasım 1970 tarihinde Viyana'da imzalanan «Gelir ve Servet 
Vergilerinde Çifte Vergilendirmenin önlenmesine ve diğer bâzı 
hususların düzenlenmesine ilişkin Anlaşma» nın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Maliye, Dışişleri ve 

Plân komisyonları raporları (1 /453) 

Bütçe Plân Kamisyionu raiporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/453 
Karar No. : 224 

28 . 11 . 1972 

Millet MecDiisi Başkanlığına 

3 ncü toplantı yılı içinde görüşülerek karara bağlanan (3 Kasım 1970 tarihinde Viyana'da 
imzalanan GeMr ve Servet Vergilerinde çifte vergilendirmenin önlenmesine ve diğer bâzı husus
ların düzenlenmesine ilişkin Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı) ; 

Bu toplantı yılında yeniden benimsenmek üzere Komisyoıvumuza gönderilmiştir. Rapor 
Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzer e Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Ankara 
Tl. Balan 

Bursa 
A. Türkel 

İçel 
C. Okyayuz 

Malatya 
/ / . Gökçe 

Niğde 
H. A. Kavurmacîoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Aydm 
N Menteşe 

İmzada bulunamadı ' 

Eskişehir 
İ. Angı 

İzmir 
K. Önder 

Manisa 
M. Ok 

Samsun 
H. Özalp 

İmzada bulunamadı 

Katil) 
Çorum 

A. Topçubaşı 

Bursa 
İV. Ath 

İsparta 
A. 1. Balım 

Kayseri 
V. A. Özkan 

Muş 
.V. Neftçi 

Trabzon 
A. Şener 



— 2 — 

T. C. 
Başbakanlık 10 . 3 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 -1172/2872 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkdye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 5 . 3 . 1971 tariliinde kararlaştırılan « 3 Kasım 1970 tıaı ilkimde Viyana'da imzalain/an -«'Gelir ve 
Servet vergilerinde çifte vergilendirmenin önlenmesine ve diğer bâzı hususların düzenlenmesi-. 
niö liliüşlkijn Anlaşmanın onaylanlm.aisrmn uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ve 
ek Anlaşmanın Türkçe ve Almanca metinleri ilıişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman Demirci 
Başbakan 

Türküye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti arasında Gelir ve Servet vergl^rinıds çifte 
vergilendirmenin önlenmesine ve -diğer bası hususların 'düzenlenmesine ilişkili Anlaşmanın 

ta^düküne daâr kanun tasarısı 

GENEL GEREKÇE 

.1. Türkiye - Avusturya iktisadî iliişkileri yönünden bu Anlaşmanın önemi : 

Türkiye'nin ilk. Vergi Anlaşmasının. tasdikine ilişkin olması bakımından bu kanun tasarısı 
özel bir önem taşımaktadır. Bu Anlaşma ile iki memleket arasında Gelir ve Servet vergilerinde 
çifte vergilandirme önlenmekte ve Türkiye ile Avusturya arasındaki ticaret, iktisat, kültür ve 
işçi akımı (ilişkilerinde doğabilecek vergi meseleleri düzenlenmektedir. 

Anlaşma Türkiye'de faaliyette bulunun bir Avusturya müteşebbisinin veya Türkiye'ye gel
miş bir Avusturya sermayesinin elde ettiği kazançların Türkiye'de ve Avusturya'da müker
rerdi vergilendirilmesini bertaraf etmektedir; ayrıca bu kazanç ve yatırımlara vergi yönünden 
uygulanacak esaslar açıklığa kavuşturulmaktadır. 

Yabancı sermayenin Türkiye'de tâbi olacağı vergi rejiminin DevletOor Hukuku esaslarına uygun 
bir anlaşma ile tespiti Türkiye'ye yabancı sermaye akımını teşvik 'edecektir. iSermayeden başka 
teknolojik bilgi transferinin de kolaylaştırılması ve hızlandırılması deln Anlaşmada birçok ted
birler öngörülmüştür. Türkiye'ye plân hedeflerine uygun olarak yabancı sermaye ve teknoloji 
akımı bu anlaşma ile de teşvik edilebilecektir. İkincıi Beş Yılbk Kalkınma Plânımızda 
«Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunumdan yararlanan işletmelerin iki ülkede birden vergilendi
rilmeğini önleyecek tedbirler alınacaktır.» Şeklinde bir direktif yer almaktadır. (Bölüm V -
paragraf 16, c - 2 - (a) sayfa; 117) ; Anlaşmanın akdi ile Kalkınma Plânımızın bu direktifi 
Avusturya sermaye yatırımları bakımından yerine getirilmiş olmaktadır. Almanya, Belçika, İtal
ya, İsveç, Hollanda, Piniandiya, Daniilnıarkıa ve Aımenüka Birleşik Devletleri ile de bu konuda temas
lara başlanmıştır. 

Avusturya sermiayesinün Türkiye'de ekle edeceği temettü, faiz ve gayrimaddî hak beclıelleri 
üzerinden vergi tevkif at haklarımız azamî ölçüde saklı tutulmuştur; uyguladığımız vergi teşvik 
tedbirlerinin Avusturyalı müteşebbisler nezdindc cazibesini devanı ettirebilmesi için özel hüküm
ler derpiş edilmiştir. 

Millet Meclisi . (S. Sayısı : 790) 
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Avusturya'da çalışan 13 hin Türk işçisinin Türk Hava Yolları ile yurda gelip gittikleri dik

kate alınarak Türk Hava Yolları için Avusturya'da vergi 'muafiyeti sağlanmıştır. Ayrıca imzala
nan bu Vergi Anlaşmasına konulan bir hükümle işçilerimizin vergi meselelerinde kendilerine yar
dımcı olmaJk üzere Viyana Büyük Elçiliğimiz nez dinde görevli m omurlarımıza, aynen Avusturya 
vergi avukat ve müşavirle rininkine benzer temsil ve hareket yetkilen sağlanmıştır. 

Avusturya'da öğrenim ve stajda bulunan Türk öğrencileri için ide özel vergi (muafiyeti hüküm
leri konulmuştur. 

Yukarıda belirtilen hususlar dışında bu Anlaşma ile Türkiye'min elde ıcttiğıi •mie.nfaatler il
gili maddelerde ayrı ayrı belirtilecektir. 

Genel olarak şu hususu tekrarlamakta fayda vardır : Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle 
Avusturya sermaye ve teşebbüsünün kendi kalkınma amaçlarımıza uygun şekil ve şartlar altında 
yurdumuza gelmesi imkânı sağlanmış olacaktır. 

2. Vergi anlaşmalarının lamıaç ve faydaları : 
Vergi hukukunda çifte vergilendirme, aynı mükelleften aynı zaman döneımi için aynı vergiye 

tabi unsur üzerinden iki veya daha fazla devle'in vergi almasıdır. Böyle bir durum, bir devlet
te mukim şahısların diğer bir devlette sermaye yatırımında bulunmasını büyük ölçüde azaltır. 
Vergi Anlaşmaları çifte vergilendirme halini ortadan kaldırmak amaoıyle akdedilmektedir. 

Birinci Dünya lavaşından sonra ülkelerin teknoljdk seviyelerinin farklılışmasma bağlı olarak 
sermayenin ve işgücünün marjinal verimliliğinin ülkeden ülkeye değişmesi, sermayenin, kârlılı
ğın nispî olarak daha yüksek olduğu; işgücünün ise, ücretlerin nispî olarak daha yüksek bulundu
ğu bölgelere gitmesine yol açmıştır. Bu ortamda bâzı ülkeler net sermaye ihracatçısı ve bâzıları 
da sermaye ithalâtçısı durumuna girmişlerdir. İşgücü ihracı ve ithali bakımından da aynı tasnif 
yapılabilir. 

Uluslararası sermaye ve işgücü hareketlerinin toplam dünya refahını artırü'Ci fonksiyonu bilin
mektedir. Yalnız sermayesi bol ve teknolojisi ileri olan ülkelerin yararları yönünden olmayıp ser
mayesi kıt ve teknolojisi geri ülkelerin yararları bakımından da savunulan uluslararası sermaye 
ve işgücü hareketlerinin yaygınlaşması için bu hareketleri engelleyen çeşitli faktörlerin bertaraf 
©dilmesi zorunlu olmaktadır. 

• Uluslararası sermaye ve işgücü hareketlerini engelleyen faktörlerden bir kısmı malî alanda 
özellikle vergileme konusunda belirmektedir. 

Devlet hükümranlık haklarına dayanarak kendi ekonomik, sosyal, malî, politik şartlarının ge
rektirdiği vergi sistemr'nd uygulamaktadır. Bir ülkenin sınırlarını aşan herhangi bir yatırımda bu
lunan veya hizmet faaliyeti yapan kişinin mukim olduğu ikamet devleti ile yatırım veya hizmet 
gelirini elde ettiği kaynak devletinin bu gelirler üzerinde vergileme haklarını kullandığı bugün 
genel olarak görülen bir uygulama halindedir. Böylece çifte vergiletme ortaya çıkmaktadır. 

Uluslararası çifte vergilendirmenin sermaye ve işgücü hareketleri üzerindeki olumsuz etkisinin 
•bertaraf 'edilmesi gereği XIX ucu Yüzyıl sonlarınla duyulmaya başlanmış ve başlangıçta sermaye 
ihracatçısı ülkeler vergi kanunlarına çifte vergilen'1 irmenin etkilerini tek taraflı olarak azaltmak ve
ya ortadan kaldırmak için hükümler koymakla ye'inmişlerdir. Ancak zamanla vergi sistemlerinin 
daha karmaşık bir hal alması ve vergi hadlerinin çeşitli sebeplerle yükseltilmesi ile tek taraflı ka
nunî tedbirlerin çifte vergilendirmeyi önlemeye ye''orli olmadığı görülmüş, çatışan vergilendirme 
haklarının ancak ilgili ülkeler arasında yapılan iki taraflı anlaşmalarla uzlaştırılaibileccği fikri yer
leşmeye başlamıştır. 

Bu anlayışla XX nci Yüzyıl başlarında hem sermaye ihracatçısı hem de sermaye ithalâtçısı du
rumunda olan ülkeler arasında iki taraflı anlaşmalar yapılmaya başlanmıştır. 

Bu durumlar yatırımcının veya iş sahibinin gelirinin her ilki ülkede çifte vergilıendirilniıesdîiiıi ön
leyerek sermayenin kârlılığını artırmak yoluyle sermaye akımlarını teşvik ettiği gibi yatırımcının ge
leceğe ait tahminlerini yaparken belirsizlik ve tereddütlerden kurtulmasına yardımcı olmak suretiy
le de teşvik edici rol oynamaktadır. 
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Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarının anaamacı, gelirin her iki ülkede birden cifte vergilen
dirilmesinden kaçınmak ve yabmcı ülkede yatırım yapan kişilerin diğer mükelleflerden daha ağır 
vergilere konu olmasını önlemek için gelirin ya ikamet, veya kaynak ülkelerinden yalnız birinde ver
gilendirilmesi yahut da geliri vergilendirme hakkının iki ülke arasında bölüşülmesi konusunda an
laşmaya varılmasıdır. Bu anlaşmaların devletlerin vergileme haklarını sınırladığı muhakkaktır. An
laşma yapan diki devletin yararlarını, azamiye çıkarmaya ve kayıplarını iso asgariye indirmeye ça
lışmaları, 'bunun için pazarlık güçlerini ortaya koymaları tabiîdir. Bu (bakımdan çifte vergilendirmeyi 
önleme anlaşmaları çatışan yararları uzlaştırma usulü olarak tanımlanabilir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de yukarıda sunulan gerçekleri gözönünde bulundurarak kal
kınma amaçlarımıza uygun olarak İktisadî, Ticarî ve kültürel ilişkilerimizin yoğun olduğu ülke
lerden başlamak suretiyle vergi anlaşmaları görüşmelerine girişmiş bulunmaktadır; bu konuda 
ilk anlaşmaya Avusturya Cumhuriyeti, Hükümeti ile 3 Kasım 1970 tarihinde imzalanmıştır. İşbu 
anlaşma 31 . 5 . 1968 gün ve 241 sayılı Kanun uyarınca bir tasarı halinde Yüksek Meclislerin 
huzuruna getirilmiş bulunmaktadır. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu hükümlerinden faydalanarak Türkiye'ye gelen Avusturya 
sermayesi, vernik boya ve kimyevî 'madde imali, fitil dokuma, cam pamuğu imali, makine, elektrik, 
madenî eşya ve toprak sanayii sahalarında yatırılmış olup Türkiye'deki yatırımlarının toplamı 
halen 17 442 000 liradır. 

Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan çok önce uzun bir süredir Türkiye'de faliyette bulu
nan Avusturya Tütün Şirketi ise tütün ihracatı sahasında çalışmaktadır. 

Buna karşılık halen Avusturya'da 13 bin civarında Türk işçisi çalıştığı daha önce de belirtil
mişti. 

TAlSAEl MADDELERİNİN GEREKÇESİ 

'Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti arasında gelir ve servet vergilerinde çifte 
vergilendirmenin önlenmesine ve diğer bâzı hususların düzenlenmesine ilişkin anlaşma 29 mad
deden meydana gelmiştir. Kanun tasarısının maddeleriyle ilgili gerekçeler aşağıda belirtilmiştir. 

Madde 1. — Anlaşmanın kapsamına giren kişiler: 

Tasarının 1 nci maddesi hükmü gereğince, bu anlaşmıa, Âkit Devletlerden birinin veya her iki
sinin mukimi olan kişilere uygulanır. 

Diğer bir ifade ile, bu anlaşma, milliyet farkı gözetmeksizin, Âkit Devletlerden (Türkiye ve
ya Avusturya'dan) birinin veya her ikisinin ülkesinde oturan kimselere uygulanacaktır. Bu anlaş
malar, Âkit Devletlerin birinde veya diğerinde oturmakla beraber, gelirlerinin veya servetinin 
bir kısmı Âkit Devletlerin her birinde vergiye tabi tııtulıan şaJhısları da içine almaktadır. Oturan 
(ikamet eden) tâbirinin anlamı, «malî ifcâmetgaih'a» ilişkin 4 ncü maddede tarif edilmiştir. 

Madde 2. — Anlaşımanm kapsamına giren vergiler : 
Bu madde, anlaşmanın mevzuuna giren vergilerin tespitinde ve tarifinde açıklığı temin etmek 

bunları şayanı kabul kılmak; Âkit Devletlere bu anlaşmanın istihdaf ettiği vergilerin teşhisi im
kânını sağlamak Âkit Devletlerin dahilî mevzuatları hükümleriyle gerekli olarak imkân nispe
tinde, mahallî hükümler veya mahallî idarelerce alınan ve vergileri de ithal etmek suretiyle, an
laşmanın tatbik sahasını mümkün mertebe genişletmek ve dositane usullere başvurmak suretiyle 
Âkit Devletlerin vengi mevzuatında husule gelecek her değişiklik için yeni bir anlaşma yapmak 
zaruretini bertaraf etmek arzusundan ibarettir. 

Tasarının 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasında, tahsil şekli ne olursa olsun Âkit Devletlerden her 
birinin, siyasî bölümleri namına tahsil ettikleri ve servet vergileri anlaşma kapsamına girmekte
dir. 2 nci fıkrasında gelir ve servet vergilerinin kapsamı belirtiLmekıtedir. 3 ncü fıkrasında anlaş
manın, Âkit Devletlerdeki halihazır vergilerden hangilerine uygulanacağı belirtilmektedir. 4 
ncü fıkra ise, bu anlaşmanın kapsamına giren vergilerin, aynı benzeri veya onların yerini alaeak 
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müstakbel vergilere de uygulanmasını öngörüyordu; bu amaçla, söz konusu vergi değişikliklerinin, 
Âkit Devletlerin yetkili makamlarınca birbirlerine bildirilmesi hükmü de bu fıkrada yer almış 
bulunmaktadır. 

Madde 3. — Genel tanımlar : 
Bu maddede, anlaşmada kullanılan deyimlerin tefsiri için lüzumlu birtakım umumî hükümler 

yer almaktadır. Bununla beraber, birçok mühim deyimlerin manalarının anlaşmanın diğer madde
lerinde belirtilmiş olduğuna işaret etmek gerekir. Böylece «malî ikâmetgâh» ve «işyeri» tâbirleri 
sırasıyle 4 ve 5 nci maddelerde tanımlanmıştır. Buna mukabil, «gayrimenkuller, «temettüler» v.s. 
gibi hususî gelir nevilerine müteallik maddelerde gecen bâzı tâbirlerin tefsiri bu maddenin hüküm
lerinden çıkarılmaktadır. 

Bu maddede sırasıyle, «bir Âkit Devlet», «diğer Âkit Devlet», «Vergi», «kişi», «şiriket», «Uy
ruk», !«bir Âkit Devlet teşebbüsü», «diğer Âkit Devlet teşebbüsü», «yertMli makamı» teıiiım ve de-
yimlertiriin tamunu yer aiimaiktadır. 

Ayrıca anlaşmada tanımlanmamış deyimlerin, Âkit Devletlerden herbirinin iç mevzuatına göre 
belirtilen anlamı taşıdığı da öngörülerek, anlaşmada boşluk kalmaması sağlanmıştır. 

Madde 4 .— Malî ikametgâh: 
İkâmetgâh mefhumunun çeşitli fonksiyonları olup, şu üç halde büyük bir ehemmiyet arz et

mektedir : 
a) Gerçek ve tüzel (kişiler mevzuunda bir Anlaşmanın tatbik sahasının t esinti bahis konusu ol

duğunda ; 
b) Cifte vergilendinmenün çifte ikametgâhtan mütevellit bulunduğu meselelerin hallinde; 
e) Çifte vergületndliırm'enin ikaimet'gâ-h ile gelir menşei arasındaki ihtilâf t an meydana gelen 

meselelerin hallinde, 
Bu maddenin 1 nci fıkrasında, bir Âkit Devlet mıikimlimin ikametgâhını tâyinde kullanılan 

khstasliaa' belirtil muktedir. Bizdim yönümüzden 'kanunî merkez esa&ı çok önemlidir. Çünkü fiilî iş 
ıiıieıikezi esası 'bizim için tespiti zor bir husustur, 'kanunî merkez daha koilay tespit edilebilir. 2 nci 
fıkra bir ikisinin, Âkit Devletlerden her iıkisinıiin de mukimi sayılması halinde çözüm yollanın ön-
görme,kJted)ir. ') neü fıkrada ise, bir tüzel ikisinin, her iki Âkit Devlette (Türıkiye ve ıAvusturya). 
birden mukim sayılması halinde «kanunî merkez» esasına göre ikametgâhlının tâyin edileceği be
lirtilmektedir'. 

Madde 5. — İşyeri : 
Bu maddeniln 1 nci 'Çıkrasında, işyeri deyiminin geimel bir tanımı yapılmaktadır. İşyeııli (leyimi, 

teşebbüsün faaliyetini 'kısmen veya tamamen icra ettiği bir sabit iş tesisini ifade etmektedir. 2 nci 
fıkrada ise, işyerinin kapsamına güren iş tesis1!en belirtilmektedir iki, bunlar; idare merkezi, şube, 
büro, fabrika, atelye, 'madeııocağı, taşocağı, bütün diğer tabiî kaynaıkların istihraç yeri ve sü
resi altı ayı aşan inşaat ve montaj şantiyeleridir. 

Ancak bu inşaat ve nıonftaj şantiyelerinde -kabul edilen bu 6 aylık süre, 14 neü maddenin (.ser
best meslek faaliyeti eni) sonuna eklenecek bir fıkra ile, montaj ve inşaat şantiyesiyle ilgili ver
gi tevkifaiı kaibıılH edildiğinde geçerlidir. Bu durumda, inşaat ve .montaj faaliyetleri için altı aya 
kadar yüzde 10; altı ayı geçen sürelerde ise faaliyetin işyeri sayıl'ması ve buna göne vergilen di-
riümesl lâzımdır, o neü fıkrada, sabit bir iş tesisattı dâhilinde icra edilseler bile işyerli telâkJki edil
memesi lâzımgelen birtakım ticarî faaliyet şeıkilleri'belıirtilmiîştir. Temsiller, teşebbüse ait 'emtianın 
sadece stok!anması, teşhiri veya teslimi amaeıyle laıllıafnılırsa; teşebbüse ait emtia sadece stokla
ma, teşhir veya teslim a.maciyle depolanırsa; teşebbüsle ait emtia, bir başka teşebbüs tarafından 
sadece işlenmek üzere depolanırsa; 'bir sabit iş etsisi, teşeibbüs için sadece emtia, satınaluıması veya 
bilgi toplanması amaeıyle »kullaııılıırsa; bir sabit iştesisi, teşeibbüs için sadece reklâm, bilgi temini, 
bilimsel araştırmalar veya hazırlayıcı veya yardmeı mahiyette benzer faaliyetler için kullanılır
sa ; işyeri varsayılmaz. Zaten, halihazır vergi mevzuatınuız ihracatı teşvik için bu hükümleri be
nimsemiştir. 4 neü fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette, teşebbüs adına söz-
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leşmeler »akdine yetkili kiışi aracılğıyle sözleşmeler akdi halinde işyeaii varsayılmasıyle ilgilidir. 
5 nci fıkrada, halli şartlar altında, simsar, genel komisyoncu veya müstakil sdatüyü haliz bir baş
ka aracı vasıtasıyla faaKiyette bulunnlma işyerinin varsayilamayaeağı öngö rülmcîktediir. 6 ııcı fluk-
ra «ise, iki ayrı Âkit Devlette muıkim şirketlefrdn birbirlerani :ko,ntrol etmesi'niin, bu şirketlerden 
bilinin diğerine bağlı bir işyeri sayılması için yeterli bir şart olmadığım belirtmektedir. 

Madde 6. — Gayrimenkul gelirleri : 
Hailen yürürlükte olan çüfte vergdlendiJrmeyi önlemeye dalir bütün •anlaşmalar gayıimeukulk'r-

deıiı elide edlilicn gelirleri. ve!rgilcmdıir>meik ilıaikkmı bunların kaynağının bulunduğu Devlete, ya.nli 
geliri tenıin eden gayıihncııluılütn .ıkaita bulunduğu Devlete tanırlar. Anlaşmalardaki bu yeknesak 
tatbikat, gelilrin kaynağı iile bu 'kaynağın bulunduğu Devlet 'arasında daima sıkı ekoin'omi'Jk bağ
ların bulunması 'keyfiyetinden ileıiı gelnıieiktedir. Maıddeaıım. 1 »ıci fıkrasında vazedülmiiş olan kail
de bu ta:tbi(kat-a uygundur. 2 nci fıikmsında, gayrimenkul teriminin kapsaımı beliirtilmeıktediir; bi
zini mevzuatımıza uygun olarak «Her türlü deniz avlanma malıallinlinı» de buraya ithali ile kıapsanı 
daha da genişletilmiş oldu. 

Maddenin 3 ncü fırkasında gayrimenkul gelirloriinin elde edilme şekilleri belirtilmektedir; (Ki
ralama, ortakçılık ve diğer kullanma halleri.) 4 ncü fıkrada, bir teşebbüse ait gayrimeılkullerle ser
best meslek icrasında kullanılan gayrimenkul!erden doğan gelirlerin de birinci ve üçüncü fıkra 
hükümlerine tabi olacağı belirtilmektedir. 

Madde 7. — Teşebbüs kazançları : 
Teşebbüslerin kazançlarına müteallik 7 nci madde, birçok bakımlardan, işyeri kavramını tarif 

«den 5 nci maddenin devamı ve neticesidir. İşyeri ölçüsü, gelirin muayyen bir unsurunun, elde edil
diği memlekette vergiye tabi tutulması gerekip gerekmediğinin tespiti hususunda, çifte vergilen
dirmeyi önlemeye ilişkin uluslararası anlaşmalarda sık sık kullanılmaktadır. Ancak, bu ölçü sınaî 
ve ticarî kazançların vergi mükerrerliği meselesine, kendiliğinden, dört başı mamur bir hal tarzı 
temin 'etmez. Bu kabil bir vergi mükerrerliğini önlemek için, aynı gruba dâhil yabancı teşebbüsler
le- ticarî muamelelerde bulunan bir işyeri veya teşebbüs tarafından elde edilen gelirlerim hesaplan
masını sağlayacak birtakım kaideier ilâvesi suretiyle, işyeri tarifinin tamamlanması gereklidir ki, 
bu da 7 nci madde ile gerçekleştiriımıiştir. 

Bu maddenin 1 nci fıkrası, bir teşebbüsün vergilendirilmesinde esas ilkeyi getirmektedir; ikamet 
Devleti vergileme hakkına sahiptir; eğer faaliyet diğer Âkit Devlette bir işyeri vasıtası yi e yürütü
lüyorsa, sadece bu işyerine atfedilebilecek kazançlar diğer Devlette vergilendirilebilir. 

İkinci fıkra, işyerine ait kabul edilecek kazançların hesaplanın asındaki temel ilkeyi öngörmek
tedir. 

Üçüncü fıkra, işyeri kazancından indirilecek giderleri belirtmektedir. Bu fıkra ile ilgili Avus
turya teklifi, işyerinin 'kazançlarının tespitinde, genel merkez giderlerine katılmayı öngörüyordu. 
Bu Türk mevzuatı yönünden sakıncalı olduğu için kabul edilmemiş ve yerine Türk tezi savunulmuş
tur ki, bu tez Anlaşmaya girmiştir. Buna göre.; sadece bu işyerinin bulunduğu Devlette veya. onun 
haricinde bu işyeri tarafından güdülen amaçlar için yapılmış giderlerin indirilmesi kabul cdiilir. 

Dördüncü fıkra, sadece mal satınalınmış olması dolayısıyla bir işyerine kaşane atfolunarnayaca-
ğı hakkındadır. 

Beşinci fıkra ise, bu madde (Md.: 7) kapsamına girmeyen gelirler hakkında, Anlaşmanın diğer 
hükümlerini saklı tutmaktadır. 

Madde 8. — Deniz ve hava ulaşımı : 
Bu maddede Türk ve Avusturya Deniz ve Hava ulaşımı teşebbüslerinin kanunî merkez esasına 

göre vergilendirilmesi öngörülmüştür. Yani uluslararası ulaşımda Türk vo Avusturya deniz ve 
hava teşebbüsleri taşıtlarının işletümesinden sağlanan kazançlar, ancak teşebbüsün kanunî merke
zinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirilir. 

Daha açık bir ifade ile bu Anlaşmaya göre, Avusturya Hava Yollarının Türkiye'de elde ettiği 
gelirler ile Türk Hava. Yollarının Avusturya'da elde ettiği gelirler Türkiye'de ve Avusturya'da ver-
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giden muaf olacaktır. Bu muafiyet daha ziyade Türkiye lehine işleyecektir. Çünkü Avusturya'da 
halen 1.3 bin civarında Türk işçisi çalışmaktadır. Bunların sık sık yurdumuza gelip gittikleri dik
kate alınırsa T. H. Y.'nın iş hacminin daima Avusturya Hava Yollarının iş hacminden çok fazla 
olacağı anlaşılır. 

Madde 9. — Ortak teşebbüsler : 
Bu maddede, anaşirketler ve bunların fülyalleri ile müşterek kontrol altında bulunan şirketler 

gibi ortak teşebbüsler bahis konusudur. Bu hallerde, teşebbüslerin beyannameleri bunların kendi 
aralarındaki hususi ilişki sebebiyle bir memlekette elde ettikleri vergiye tabi kazançları gösterme
diği takdirde, bir Âkit Devletin vergi makamlarının, bu teşebbüslerin vergiye tabi kazançlarına 
bu şekilde gösterilmeyen gelirleri ilâve edebileceklerini öngörmektedir. Böyle hallerde bir düzelt
me şüphesiz normal olup madde herhangi bir açıklamayı gerektirmemektedir. Madde hükümleri 
ancak her iki teşebbüs arasında hususi şartların mevcudolduğu hallerde tatbik edilecektir. Muame
leler serbest piyasamın normal ticarî şartları dâhilinde cereyan ettiği takdirde, ortak teşebbüslerin 
beyanlarında her hangi bir düzeltme yapılması caiz değildir. 

Madde 10. — Temettüler : 
Temettülerin vergilendirilmesi meselesi anlaşma yapan memleketler yönünden oldukça mühim

dir. Memleketimizde Kurumlar Vergisi nispetinin diğer ülkelere nazaran çok düşük olması sebebi
nin, vergi anlaşmalarında temettüJerin vergilendirilmesi konusunda büyük güçlükler doğurduğu, bir 
gerçektir. Zira, genellikle, vergi anlaşmalarında Kurumlar Vergisi, şirketin veya işyerinin bulun
duğu memlekete bırakılmakta, bunlar vasıtası ile sağlanan temettülerin vergilendirilmesi ise temet
tü sahibinin mukim bulunduğu Âkit Devlete ait olmaktadır. Kurumlar Vergisi nispetimiz yüzde 
25, dar mükellef leh darlara ödenen temettülerde tevkif at ise yüzde 35 olup toplam yüzde 51.25 ver
gi yükü söz konusudur. Halbuki gelişmiş ülkelerde sadece Kurumlar Vergisi yüzde 50 civarındadır. 
Kendi aralarındaki anlaşmalarda buna ilâveten yüzde 10 civarında tevkif at kabul edilmektedir. Bi
zim bu durumu kabulümüz yabancı şirketlerin Türkiye'de elde ettikleri kazançlardan çok düşük se
viyede bir vergi alınması neticesini doğuracaktı. Bu sebepten dolayı, Türkiye ile Avusturya arasın
da temettülerin nispetleri şu şekilde tespit edildi: (Burada büyük iştirakleri teşvik etmek anıacıy-
le 2 ayrı nispet vardır.) • 

a) Temettü lehdarmm, temettüleri ödeyen şirketin en az yüzde 25 sermayesini doğrudan doğru
ya elinde '"bulunduran bir şirket (şahıs şirketleri dışındakiler) olması halinde tevkifat nispeti yüz
de 25 ve 

b) Diğer hallerde yüzde 35 olacaktır. 
Bunun dışında, iştirak kazançları istisnası ile ilgili bir hüküm de yer almaktadır. Buna göre, is

tisnanın, bir Âkit Devlette, hiçbir ayrım yapılmadan, kendi mııkimi şirketlere tanıdığı şekil ve şart
larla, diğer Âkit Devlet mukimi olup da ilk Devlette mukim bir şirketten temettü sağlayan şirket
lere de tanınması öngörülmektedir. 

Ancak, temettü lehdarmm, temettüleri dağıtan şirketin mukimi bulunduğu diğer Âkit Dev
lette temettüleri sağlayan iştirakin fiilen bağlı bulunduğu bir işyerine sahip alması halinde, te
şebbüs kazançlarına madde hükümleri (7 nci Md : ) uygulanacaktır. Ayrıca, bir işyeri vasıtasıyle 
sağlanan kazançların önce 7 nci maddeye göre vergilendirileceği, (Kurum olarak Kurumlar ver
gisine tabidir) kalan kısmın ise, işyerinin bulunduğu devletin iç mevzuatına göre vergilendiril
mesi öngörülmektedir. 

Madde 11. — Faizler : 
Faizler konusunda da en önemli nokta, gene kaynak memleketin faizlere uygulayacağı vergi 

tevkifat nispetinin tayini meselesidir. Bizim mevzuatımızda, tevkifat, gayrisâfi miktar üzerinden 
yüzde 20 olarak konulmuştur. Ancak Anlaşmada Avusturya'nın bizimle ilişkileri göz Önünde bu
lundurularak bu nispette bir indirim yapılmış ve nispet, yüzde 15 olarak tespit edilmiştir. Kalkın
ma hamlelerimizin devamı bakımından yabancı sermayeye şiddetle muhtaç olduğumuz gözönünde 
bulundurulursa, faizlerde daha aşağı bir vergilemenin gerekçesi kendiliğinden ortaya çıkmış ola-
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çaktır. Bunun yanında, 23 ncü maddeye (Çifte Vergilendirmenin önlenmesi-) konulan bir hüküm
le; faiz ve gayrimaddî hak bedellerinde kaynak Devletine tanınan vergi tevkifatı hakkının Türki
ye'nin kalkınması amacıyle yüzde 10 nispetin altına düşürülmesi halinde Avusturya'nın, en az 
yüzde 10 mahsup hakkı tanıyacağı öngörülmüştür. 

Vergi hukukunda farazi mahsup hakkı denilen bu usul sayesinde Avusturya kredileri Türkiye'
ye daha avantajlı şartlarla girebilecektir. Zira bizim çok düşük vergi tevkifatı yaptığımız hal
lerde, faizleri elde eden Avusturya uyruklu borç veren teşebbüsler adeta Türkiye'de vergi öde-
mişcesine Avusturya'da bu gelirleri üzerinden ödeyecekleri vergilerinden en az yüzde 10 mahsup 
hakkına sahip olacaklardır. 

Madde 12. — Gayrimaddî Hak Bedelleri : 
Yürürlükteki mevzuatımızda gayrimaddî hakların devri ve kiralanması dolayısıyle ödenen 

bedeller, yüzde 20 vergi tevkifatma tabi bulunmaktadır. Ancak Avusturya Anlaşmasında, kal
kınma amaçlarımıza uygun olarak bu nispet yüzde 10'a indirilmiştir. Bu durum karşısında, Avus
turya'nın yüzde 10 farazi mahsup hakkı tanınması şartı 23 ncü maddede gerçekleştirilmiştir. Ay
rıca borçlunun bizzat bir Devlet veya siyasî bölümü veya tonun bir mukimi olması halinde ge
lirin bu Devlet'te doğmuş sayılacağı esası da öngörülmüştür. Ancak bir işyeri dolayısıyle ödeme 
yapılması halinde bu gelirin bu işyerinin bulunduğu Devlet'te doğduğu esası kabul edilmiştir. 
Ayrıca bu anlaşmada gayrimaddî hak bedelleri kapsamına «sinema ve televizyon filmleri ile 
bandları» da ithal edilmiştir. 

Madde 13. — Sermaye Değer - Artış Kazançları : 
Gayrimenkul malların mülkiyetinin devrinden doğan kazançların vergilendirilmesinde genel il

keyi öngörmektedir. Vergilendirme hakkı bu gayrimenkul mallarının bulunduğu Âkit Devlete ta
nınmıştır. 

Bu madde hükmü bilhassa 29 . 7 . 1970 tarih ve 1318 sayılı Finansman Kanunu ile getirilen 
gayrimenkul kıymet artış vergisiyle önem kazanmıştır. Bu verginin uygulanması bakımından ge
rek Türk gerekse Avusturya mukimlerine ait gayrimenkul mallar Türkiye'de iseler tamamen 
bizim vergilendirme hakkımız altında olacaklardır. 

Ayrıca bir işyerinin aktifine kayıtlı menkul malların mülkiyetimin devrinden doğan kazanç
ların vergilendirilmesi hakkı da, bu işyerinin bulunduğu Âkit Devlete tianınmaktadır. Bnnuln, yanın
da, yurdumuzda yıkıcı spekülâsyon faaliyetlerini Önlemek üzere, alış ile devir arasındaki süre fi 
aydan az ise, kaynak Devlet'e vergilendirme hakkı tanınması esası da bu Anlaşmada öngörülmüş
tür. 

Madde 14. —• iSerheıst Meslek Faaliyetleri : 
iSerbest meslek faaliyetlerinde de ikaynalk esası ibenimsenmiştir. Faaliyetin icrasında ısafbit ça

lışma yeri şartı, OEÖD projenin aksine, aranmamaktadır. Ancak faaliyetin icra edildiği yer farklı 
iıse, vergileme hakkı faaliyetin icra edildiği devlete tanınmaktadır. Ayrıca bir Türkiye mukimi ta
rafımdan, Avusturya mukimine ödenen serbest meslek faaliyeti karşılığı istihkaklar .üzerinden-, 
kaynak esasına göre, yüzde 10 tefvkifat hakkı tanınmıştır. (Hizmeti gören gerçek kişi veya şirket 
olsun tevkif at yapılacaktır.) Ayrıca inşaat ve montaj şantiyelerinde süre 6 ayı 'geçmezse, ıbu faa
liyetle iljgilı ödemelerin feaynak Devlette yüzde 10 tevkif ata talbi olacağı da hu maddede belirtilmiş
ti]?. 

(Madde 15. — Hizmetler : 
Hizmet faaliyetlerimde, hizm'etin yapıldığı yer esasına ;göre 'vergilenme esası «benimsenmiştir. Ya

ni hizmeti yapanın mukim iolduğu Âkit Devlet esas itibariyle vergileme hakkına sahiptir; hizmet 
diğer Âkit Devlette ifa edilmişse vergilendirme hakkı bu diğer Devlete tanınmıştır. Gerek ıserbest 
meslek kazançlarının ve gerekse ücretlerde vergileme hakkı faaliyetin icra edildiği devlete ıait 
ise ide, faaliyetin 188 ıgümü aşmaması halinde, bu devletin vergilendirme halkkı yoktur, bu halde 
de ika;mjet Devleti ,bu ücret ve kazaniçlarını vergilendirme hakkına salhilbolacaktır. Ayrıca Deniz ve 
Hava nakliyat teşebbüslerine ait deniz ve 'ha/vataşıtlarında çalışan hizmetlilerle ilgili istihkaklar, 
şirketin kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirilecektir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 790) 



- 9 -

Madde 16. — Yönetici İstihkalkları i 
Bir Âkit Devlette mukim bir gerçek veya tüzel kişinin diğer Devlette mukim bir şirketin yöne

tim veya denetim kurulu üyesi sıfatıyle aldığı primleri, ikramiyeleri, huzur haklarını r e diğer 
benzeri ödemeleri kapsamaktadır. Bu hizmetlerin nerede ifa edildiğinin tespiti bazen büyük güç
lükler arz ettiğinden, ınadde (bu hizmetlerin bahiskonusu şirketin mukim 'bulunduğu memlekette 
ifa edilmiş gibi muameleye tabi tutmaktadır. Yani bu gibi istihkaklar şirketin mukim olduğu Âkit 
Devlette vergilendirilecektir. 

Madde 17. — Artist ve 'Sporcular : 
Artist ve sporcu faaliyetleri kazançlarının, faaliyetin yapıldığı Âkit Devlette vergilendirile

ceği esası ıbenimsenmiştir. Bu hüküm, artistler hafekında 14 ncü maddede yazılı kaideye, sporcu
lar hakkında da '15 <nci ınaddede yazılı ıkaideye Ibir istisna teşkil etmektedir. Bu madde, hariçte (göste
rilerde bulunan profoısyonel sporcuların vergilendirilmesi mevzuunda sık sık ortaya çıkan güçlük
lerin beııtaraf edilmesini mümkün kılar. Diğer taraıftan çok sent hükümler bâzı hallerde kültürel 
münesebetlere engel teşkil edebilir. Bu mahzurun ortadan .kaldırılması için; «Eğer faaliyet, bu 
Devlette diğer Âkit Devlet, onun siyasî bölümlerinden biri veya bu diğer Devlette kamuya yararlı 
sayılan hir teşkilât veya kuruluş (tarafından finanse edilen bir ziyaret vesilesiyle diğer Âkit 
Devletin bir mukimi tarafından icra ediliyorsa, sağlanan bu gelirler, !bu faaliyetin icra edildiği 
Âkit Devlette vergilendirilmez» 

Madde 18. — Emekli Maaşları : 
Ücretli özel hizmetler için ödenen emeklilik maaşları ancak bunları elde edenin mukim Ibulun-

dıığu memlekette vergilendirilir. Bu hüküm dul ve yetim 'maaşları ile 'evvelce ifa edilmiş .karşılığın
da ödenen diğer (benzeri istihkakları da kapsar. Bu madde, il© ncu maddenin 1 nci fıkrası hüküm
leri kapsamına girmeyen ve Devlete veya onun siyasî bölümlerine veya mahallî idarelere yapılan 
hizmetlere mukaibil 'elde edilen emeklilik maaşlarına da uygulanabilir. 

Madde 19. — Kamu Görevleri : 
13u madde, kamu görevlerine ödenen bedelleri kapsar. İki taraflı vergi anlaşmalarında sık sık 

tesadüf edilen 'benzeri hükümler, önceleri, Uluslararası nezaket ve hükümranlık haklarına uyulma
sını amaç edinmekte olup, tatbik sahası oldukça sınırlı 'bulunmakta idi. Bu maddenin 1 nci fıkra
sı, Âkit Devletlerin, uygulama sahasını özel hükümlerle tayin ve tespit edilebile'cdkleri: genel bir 
ilke getirmektedir. Maddenin, yaibancı diplomat ve konsoloslara Devletlerarası hukuk kuralları
nın uygulama sahasının hiç ıbir surette sınır 1 andırma gayesine gitmeyip, hu kuralların kavramadığı 
halleri derpiş ettiğine işaret etmek gerekir. 

Madde 20. — öğrenci ve Öğretmenler : 
Bir Âkit Devletin uyruğu olan ve diğer' Âkit Devlette yalnızca öğrenim veya 'meslekî yetişme 

için geçici olarak bulunan öğrenci veya stajiyerlerin geçimi, öğrenimi veya meslekî yetişmesi ile 
ilgili 'masraflarını karşılamak üzere aldığı paralar, 'bu diğer Âkit Devlet dışındaki kaynaklardan 
sağlanmaları şartıyle, bu diğer Devlette vergilendirilmez. Aynı esas, geçici 'bir süre için olmak kay-
dıyle, öğretmenlere de uygulanacaktır. Bunun yanında, ibir Âkit Devlet uyruğunun, diğer Âkit 
Devlette, senede 183 günü aşmayan süre veya süreler için, öğrenim, veya meslekî yetişmeleriyle il
gili hizmetlerden sağladıkları istihkakların kaynağı ne olursa olsun, hizmetin görüldüğü Âkit 
Devlette vergilendirilmeyeceği esası da getirilmektedir. Bu fıkra, Avusturya'da stajda bulunan 
Türk öğrencileri için son derece faydalı bir istisna hükmü getirmektedir. Onların staj süresinde ka
zandıkları ücretleri vergilendirilmeyecektir. 

Madde 21. — Anlaşmada Açıkça Belirtilmeyen Gelirler : 
OEOD modeli her tip gelirde (hu maddeye giren gelirlerde) ikamet esasına göre vergilendirme 

öngördüğü halde, Avusturya ile yapılan anlaşma Âkit Devletlerden birinde doğan gelirlere 'kay
nak esasını, hu Devletler dışında doğan gelirlere ise ikamet esasını uygulamaktadır. Bu madde de 
bizim lehimizedir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 790) 



— 10 — 

Madde 22.— Servet : 
Bu madde, veraset ve intikal vergileri hariç, sadece servet üzerine müesses vergilere ilişkindir. 

Maddenin uygulama sahasına giren servet vergileri, Anlaşmanın kapsamına giren vergilere iliş
kin 2 nci maddede yazılı vergilerdir. 

Bilindiği üzere, Türk Vergi mevzuatında Servet Vergisi bulunmamakla beraber, memleke'ti-
miz'de yatırilmaş değerlerin sahiplerinin ikâmet devresinde Servet Vergisi dışında bırakılması bir 
bakııma zorunludur. Yurdumuza yatırmaları teşvik edebilecek mahiyette olması itibariyle, bu hük
mün Anlaşmaya girmeöi Bağlanmıştır. Yalnız ulaştırma kurumlarına ait taşıtların devrinden do
ğan kazançlar teşebbüsün kanunî 'merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirilecektir. (O. E. 
C. D. modelinde fiilî iş merkezi esası uygulanır.) 

Madde 23. — Cifte vergilendirmenin önlenmesi : 
Bu Anlaşmada, yarı istisna, yarı mahsup sistemi benimsenmiştir. Temettü, faiz, gayrimenkul be

delleri ve serbest meslek kazançlarından elde edilen gelirler için mahsup, diğerleri için istisna siste
mli kabul edilmiştir. Ayrıca mahsup teriminin, hem Kurumlar Vergisini ve hem de kaynakta kesilen 
Gelir Vergisini kapsadığı belirtilmiştir; bu madde bize, 'kurum kazançlarını vergilendirdikten 
sonra, hissedarlara dağıtılsın dağıtılmasın, kalan kısım üzerinden kaynakta bir Gelir Vergisi tev
kif atı limkânı sağlamaktadır. Esaısen mevzuatımız da bu yönde uygulamaya müsait bulunmakta
dır. Avusturya mukimi bir kişi, Türkiye'de doğan ve orada, Türk ekonomisinin gelişmesini teş
vik amacıyle Türk mevzuatında öngörülen özel tedbirler dolayısıyle yüzde DO'mı altında indiri
len bir nispet ile vergilendirilen faiz ve gayrilnaddî hak bedelleri cilde ederse, İkinci fıkradaki 
mahsup esasları dâhilinde, bu faiz veya gayrkııaddî hak bedellerinin sayrisafî tutanlarının en az 
yüzde l'O'ıı Avusturya'da bu gelirlerden alman vergiden mıahsup edilecektir. Böyle bir farazi mah
sup hakkı yatırımların teşviki bakılmandan faydalı olur Avusturya müteşebbislerine tanıyacağımız 
vergi teşvik 'tedbirlerinin Avusturya Hükümeti tarafından vergilendirilerek tesirsiz haile gelmesini 
önlemektedir. 

Madde 24. — Bilgi mübadelesi : 
Çifte vergilendirmeyi önlemeye ilişkin bir Anlaşmanın tatbiki iki Âkit Devletin vergi idareleri 

arasında duruma göre, az veya çok silki• bir işbirliği gerektirir. Millî vergi mevzuatı ve. Anlaşma 
ile İlgili kuralların tatbikini gerektiren vakıaların tespiti için muayyen hallerde işbu madde, An
laşma hükümlerine uygun bir vergilendirme esasının tespiti zımnında, hangi şartlar altında bilgi 
teati 'edileceğini tasrih eden kaideleri ihtiva etmektedir. 

Madde 25. — Ayrım1 yapılmaması : 
Bu iiniaddc ile, her iki Âkit Devletin birbirlerinin uyruklarına, teşebbüslerine ve teşebbüslere 

ait işyerlerine vergilendirme bakımından herhangi bir ayrını yapılmaması esasları getirilmektedir. 
Madde 2G. — Sulh usulü ': 
Bu madde, Anlaşmanın uygulanması ile ilgili hususlarda,' başvurulacak sulh usulü esaslarını 

belirtmektedir. 
Ayrıca Anlaşmaya konulan bir hükümile Avusturya'da çalışan işçilerimizin vergi meselelerinde 

kendilerine yardımcı olmak üzere, Türk Elçiliği nezdmde görevli memurlarımıza aynen karşı 
Devletin vergi, avukat ve müşavirliklerine eşit temsil ve hareket yetkileri sağlanmıştır. Bu son 
derece önemli bir keyfiyettir. Türk işçilerinin Avusturya vergi makamlarıyle ilişkilerinde kendir
lerin o hükümetimiz gerekli yardımları yapabilecektir. 

Madde 27. — Diplomasi ve konsolosluk memurları : 
Bu madde ile diplomasi ve konsolosluk memurlarının gerek Devletler Hukuku genel kuralla

rına gerekse özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalıldannı etkilemediği 
belirtilmektedir. 

Madde 28. — Yürürlüğe girme : 
Anlaşmanın, her iki Âkit Devlette, usulüne göre onaylanarak yürürlüğe gireceğini ve her iki 

Âkit Devlette hangi vergilendirme dönemleri için uygulanacağını belirtmektedir. 
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Madde 29. — Yürünlükteıı kalkma : 

Anlaşmanın, her iki Âkit Devletin biri! tarafından feshedilmedikçe yürürlükte kalacağını be
lirtmektedir. Fesih usulleri ve fesih halinin heriki Âkit Devlette hangi vergilendirme dönemleri 
için hüküm ifade edeceği belirtilmiştir. 

Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 
Esas No. : 1/453 
Karar No. : 50 

21 . 7 . 1971 

Yiikisek Başkanlığa 

3 Kasım 1970 tarihinde Viyana'cla imzalanan «Gelir ve Servet vergilerinde cifte vergilendir
menin Önlenmesine ve diğer bâzı hususların düzenlenmesine ilişkin Anlaşma» aıın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuz
da tetkik ve müzakere edildi: 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar Komisyonumuzca da uygun görülerek, tasarı aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri! Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Maliye Komisyonu Başkanı 
Muğla 

A. Buldanlı 

Sözcü 
Diyarbakır 

#. Savcı 

Kâtip 
İstjanbul 

H. Dolun 

Artvin 
A. N. Budak 

İmzada buluna/m'adı 

Bolu 
İV. Bayramoğlu 

ıBdkı 
§. Kıykıoğlu 

İstanbul 
İV. Eroğan 

Çanakkale 
Z. Gülsen 

Erzurum, 
8. Erverdi 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/453 
Karar No. : 6 

24 . 12 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

o Kasım 1970 tarihinde Viyana'da imzalanan «delıiır ve Servet vergilerinde elifte vergi!endjir-
menin önlenmesine ve diğer bâzı hususların düzenlenmesine ilişkin anlaşma» nın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, iljgili Bakanlık tem silicilerinin iştirakiyle Komisyonumuz
da görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar Komisyonumuzca 
da uygun görülerek, anlaşmanın onaylanmasına mütedair tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

ışişlcri Koımıisyonu Başkanı 
Ankara 
0. Alp 

Adana 
K. Satır 

İmzada bulunamadı 

Çankırı 
II. Dağlı 

İstanbul 
N. İkbal Tofcgöz 

İmzada, bulunamadı 

M. 

iSözcü 
İstanbul 

0. Kdbib ay 

Afyon K. 
Ji. Çer çel 

Diyarbakır 
B. Eğilli 

İzmir 
N. Kürşad 

Maraş 
Nejat Çuhadar 

Kâtdp 
Balıkesir 

A. İhsan Kininli 

Bursa 
C. Külâhlı 

İstanbul 
S. Orkunt 

Konya 
O. üilçimen 

İmzada bul unaımadı 

Zonguldak 
F. Fırat 

Adana 
A. Kıza GüUüoğlu 

Bursa 
i. ÖM'em 

İstanbul 
/. Sancar 

Konya 
T. Yıllamaz öatuaua 
İmzada bıılumaıimadı 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 6 . 5 . 1972 

Esas No. : 1/453 
Karar No. : 158 

Millet Mıetolisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyur ulan (3 Kasım 1970 tarihinde Viyana'da imzala
nan, «Gelir ve Servet vergilerinde cifte vergilendirmenin önlenmesine ve diğer bâzı hususların 
düzenlenmesine ilişkim Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 'kamun tasarısı) ile 
önhavalesi uyarınca Maliye ve Dışişleri komisyonlarınca hazırlanan raporlar, Dışişleri ve Maliye 
Bakanlığı temsilcileri de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü. 

Tasarı ile Türkiye - Avusturya İktisadî ilişkileri yönünden ve bilhassa Avusturya sermaye ve 
teşebbüslerinin kemdi kalkınma amaçlarımıza uygun şekilde yurdumuza gelmesi imkânı sağlana
cağı gibi çifte vergilendirme durumu da önlenmiş olacaktır. Bu suretle her iki Hükümet ara
sındaki ticarî iktisadî, kültür ve işçi akımı münasebetleri daha iyi bir şekilde düzenlenme imkâ
nına kavuşmuş olacaktır. 

29 maddeden meydana gelmiş olan tasarıda özellikle anlaşma kapsamına giren kişiler vergi
ler, genel taııım'llar aııalî .ikametgâh, işyeri, gayrimenkul gelirleri, teşebbüs kazançları, deniiz ve 
hava ulaşımı, ortak teşebbüsler, temettüler, faizler, gayrimaıddî hak bedelleri, sıenmaye değor 
artış kazançları serbest meslek faaliyetleri, hizmetler, yönetim istihkakları, artist ve sporcular, 
emekli maaşları, kamu görevleri, öğrenci ve öğretmenler, servet vergileri, çifte vergilendirmenin 
önlenmesi bilgi mübadelesi, sulh usulü, diplomasi ve konsolosluk memurları, konularında, yapı
lacak işlemlerinin millî menfaatlerimize en uygun şekilde tespit edilerek hazırlaındığını müsahade 
eden Komisyonumuzca tasarı olumlu karşılanmış ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. • 

Tasarının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddelerinin aynen kabulüne, anlaşma tarihinin eski olduğu 
ve tasarının biran evvel kanunlaşmasının faydalı oacağı gerekçesiyle Gfeııel Kurulda önceilik ve 
ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Bu itibarla öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkam 
'Bailıibeisiır 

C. Bilgehan 

Adama 
8. Kıbıc 

Aydım 
AT. Menteşe 

Diyaıribalkır 
S. Savcı 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
An'kara 

M. K. Yılmaz 

Almanya 
S. Ay gün 

Bolu 
/ / . İ. Cop 

Giresun 
M. E. Turc/utalp 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaasl.au 

Anfeara 
/ / . Balan 

Denizli 
/ / . Oral 

İçel 
0. Okyayuz 

Manisa 
H. Okçu 

Zomguldaik 
K. Nedim oğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3 Kasım 1970 tarihinde Viyana'da imzalanan «GcMtr vıe Sıartret Vıargüaıftoıdle Çifte Vetrg-üeıiidirmenin 
önlenmesine ve diğer bâzı hususların düsenlennıssiıne i:l§kin Anlaşma» nın onaylanmasının uygun 

Munduğunıa dair kanun tasalısı 

MADDE 1. — 3 Kasım 1970 tarikinde Türkiye ve Avusturya Hükümetleri arasırida Viyana'da 
imzalanan «Geılir ve Servet Vergilerinde Çifte Vergilendi™ eniia önlenmesine ve diğer bâzı husus
ların düzenlenmesine ilişkin Anlaşma» nm onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun, Aıılaşma'mn onay belgeılcrinım teati edilmıesiyle yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demire! 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Devlet Bakanı 
/ / . Dinçe r 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Devlet Bakanı 
/ / . Atabeyli 

İçişleri Bakam 
II. Menteşeoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
V. Â. Özkan A. î. Birinoioğlu İ. Ertem 

5 . 3 . 1971 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Dışişleri Bakanı V. 
II. Dinçer 

Ticaret Bakanı • 
G. Titrek 

Ulaştırma Bakanı 
O. Tuğrul 

Çalışma Bakanı 
tf. öztürh 

İmar ve İskân Bakanı 
//". Nakiboğhı 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapantı 

En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Menteşe N. Gevheri 

Orman Bakanı 
II. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
İ. Sezgin 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti arasında G-elir ve Servet Vergilerinde Çifte Ver
gilendirmenin önlenmesine ve diğer bası hususların düzenlenmesine ilişkin Anlaşma 

Türkiye Cumhuriyeti 
vo 

Avusturya Cumhuriyeti 

Gelir ve Servet vergıilerinde çifte vergilendirmeyi önlemek ve diğer bâzı hususları düzenlemek 
amacıyle aşağıdaki şekilde mutabık kalmışlardır: 

MADDE : 1 

Anlaşmanın kapsamına" giren kişiler 

Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden bilinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanır. 

MADDE : 2 
Anlaşmanın kapsamına giren vergiler 

1) Bu Anlaşma, tahsil şekil ııe olursa olsun, Âkit Devletlerden herbiri veya bunların siyasî bö
lümleri hesabına, tahsil olunan Gelir ve Servet vergilerine tatbik olunur. 

(2) Menkul ve gayrimenkul malların mülkiyetinin devrinden doğan değer - artış kazançları 
vergileriyle, sermaye yeniden değerleme kazançları vergileri dâhil olmak üzere toplam gelir üze
rinden toplam servet üzerinden veya servetin unsurları üzerinden alınan vergiler Gelir ve Servet 
vergileri sayılır. 

(3) Anlaşmanın uygulanacağı halihazır vergiler şunlardır : 
a) Türkiye Cumhuriyeti için • 

(i) Gelir Vergici; 
(ii) Kurumlar Vergisi; 

b) Avusturya Cumhuriyeti içir : 
(i) Gelir Vergisi (Einkoınme-ıısteucr) ; 
(ii) Kurumlar Vergisi (die Körperschaftsteuer) ; 
(iii) Mesken inşaatının teşviki ve aile yüklerinin eşitlenmesi için gelirden alınan. Vergi (der 

Beitrag vom Einkomnven zur Forderung des AVohnbaııes und für Zvveeke des Eamilien-
lastenausglciches) ; 

(iv) Felâket fonları için gelirden alınan Vergi (der Katastropheufcndsbeitrag vom Einkorn-
nıen) ; 

(v) Özel Golir Vergisi (die Sonderabgabe vom Einkommen) ; 
(vi) Yönetici İstihkakları Vergisi (die Auf:-iehtsratsabgabe) ; 

(vii1) Servet Vergisi (die Verniögcnsteucr) ; 
(viili) Feilâkct fuui'iarı için servetlerden alınan Vergi (der KaıtastrorJhenrüiufebeitrag vcnı Ver-

ni!Ög:ın) ; 
(ix) Özel Servet Vergisi (die Sonderabgabe vom Veımögen) ; 
(x) İntikal Vergisi dışında kalan servet unsurları üzerinden alman Vergi (die Abga.be von 

Veımögen, die der Erbrfchaıtssteuer entsogen siııd) ; 
(xi) İşletme Vergisi ile bu verginin ücretlerden alman kısmı (die Geverbesteuer einsciılicBlieh 

der Lohnsummensteuer) , 
(xii) Arazi Vergisi (die Grundsteuer) ; 

(xiii) T arını ve Orman İşletmeleri Vergisi (die Abgabe von iaııd - und forstvvirtsehaftlichen 
Betricben) ; 
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(xiv) Aile yardımlıarma mahsus tevzin fonu için tarım ve orman işletmelerinden alınan Yergi 

(die Beitrâge von landund forstwirtschaftlichen Betriebeın zum Ausgleiclısfonds fiir Fa-
miılienbeihilfen) ; 

(xv) Arsa Kıymet Vergisi (die Abgabe vom Bodeırvvert bei unbebauten Grundstüekcn). 
(4) Anlaşma, halihazır vergilere ilâve edilecek, veya onların yerini alacak aynı veya benzeri ma

hiyetteki ileride konulacak vergilere de uygulanır Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma
nın kapsımına giren vergi mevzuatlarında yapılacak değişiklikleri, yekdiğerlerine bildireceklerdir. 

MADDE : 3 

Genel tanımlar 

(1) (Metin farklı bir yorumu gerektirmedikçe bu anlaşma bakımından : 
a) ı«Bir Âkit Devlet» ve «diğer Âkit Devlet» deyimleri metindeki kullanıldığı yere göre; 

Türkiye Cumhuriyeti veya Avusturya Cumhuriyetini (belirtir. 
b) «Vergi» terimi, anlamanın ikinci maddesinde yeralan vergileri belirtir. 
c) «Kişi» terimi, gerçek kişileri, şirketleri ve diğer bütün kişi topluluklarını kapsar. 
d) '«Şirket» tenimi, bütün tüzel kişileri veya vergileme yönünden tüzel kişi ısayılan bütün 

kuruluşları belirtir. 
e) K<Uyruik» terimi; 
(i) Türkiye Cumhuriyeti ile ilgili olarak: «Türk Vatandaşlığı Kanunu» na göre, Türk va

tandaşlığını haiz bütün gerçek kişileri ve Türkiye Cumhuriyetinde yürürlükte bulunan mevzuata 
uygun olarak kurulmuş bütün tüzel kişileri, şahıs şirketlerini ve birlikleri; 

ı(ii) Avusturya Cumhuriyeti ile ilgili olarak: Avusturya vatandaşlığını haiz bütün gerçek ki
şileri ve Avusturya Cumhuriyetinde yürürlükte bulunan mevzuata uygun olarak kurulmuş bütün 
tüzel kişileri, şahıs şirketlerini ve birlikleri belirtir. 

f) «Bir 'Âkit Devlet teşebbüsü» ve «diğer Âkit Devlet teşebbüsü» deyimleri, ~ sırasıyle, bir 
Âkit Devlet mukimi tarafından işletilen bıir teşelbbüsü ve diğer Âkit Devlet mukimi tarafından 
işletilen bir teşebbüsü belirtir. 

ıg) !«Yetkili makam» terimi; 
î(i) Türkiye Cumhuriyetinde, Maliye Bakanı veya yetkili tem'silc ilerini; 
(ii) Avusturya Cumhuriyetinde, Federal Maliye Bakanlığını belirtir. 
'(2) Anlaşmanın bir Âkit Devlet tarafından uygulanmasında, başka şekilde tanımlanmamış 

olan bütün deyimler, metin farklı bir yorumu gerektirmedikçe, o Devletin bu anlaşmanın konu
sunu teşkil eden vergilerle ilgili kanunlarında belirtilen anlamı taşırlar. 

MADDE : 4 

Malî ikametgâh 

(1) Bu anlaşma bakımından «bir Âkit Devlet mukimi» deyimi, anılan Devletin mevzuatı gere
ğince, ikametgâhı, meskeni, kanunî merkezi, iş merkezi veya diğer benzer mahiyette herhangi 
bir kıstasa istinaden vergiye taibd tutulan bütün kişileri belirtir. 

(2) Bir gerçek kişi, 1 nci fıkra hükmüne göre Âkit Devletler'den her birinin mukimi sayıldığı 
takdirde, durum, aşağıdaki esaslara göre çözümlenir: 

a) Bu kişi, daimî bir meskene sahip bulunduğu Âkit Devletin mukimi sayılır. Her iki Âkit 
Devlette daimî meskeni mevcutsa, kişisel ve ekonomik ilişkilerinin en yakından bağlı bulunduğu 
(hayatî menfaatlerinin merkezi) Âkit Devletin mukimi sayılır. 

b) Bu kişinin hayatî menfaatlerinin merkezinin bulunduğu Âkit Devlet tâyin edilemiyorsa 
veya' Âkit Devletlerden hiç birinde daimî mesken sahibi değilse, mutaden oturduğu Âkit Devletin 
mukimi sayılır. 
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c) Bu kişi Âkit Devletlerden her birinde mutaden oturur veya hiç birinde mutaden oturmaz 
ise, uyruğu olduğu Âkit Devletin mukimi sayılır. 

d) Bu kişi Âkit Devletlerden her birinin uyrukluğunu haiz ise veya hiç birinin uyruğu de
ğilse, Âkit Devletlerin yetkili makamları, 26 ncı maddedeki usuller dairesinde meseleyi halleder
ler. 

(3) Gerçek kişiler dışında kalan bir kişinin, 1 nci fıkra hükmüne göre Âkit Devletlerden her 
birinin mukimi sayılması halinde, Âkit Devletlerin yetkili makamları, 26 ncı maddedeki usuller 
dairesinde meseleyi hallederler. 

MADDE •: 5 

İşyeri 

(1) Bu anlaşma bakımından «İşyeri» deyimi, teşebbüsün faaliyetini kısmen veya tamamen yü
rüttüğü bir sabit iş tesisini ifade eder. 

(2) «İşyeri» deyimi, şunları kapsar : 
a) İdare im erkemi; 
b) Şube; 
c) Büro; 
d) Fabrika; 
e) Atelye; 
f) Maden ocağı, taş ocağı veya bütün diğer tabiî kaynaklar istihraç yeri; 
g) Süresi altı ayı aşan inşaat veya montaj şantiyesi. 
(3) Aşağıdaki hallerde işyeri var sayılmaz : 
a) Tesisler, teşebbüse ait emtianın sadece stoklanması, teşhiri veya teslimi amacıyle kulla

nılırsa ; 
b) Teşebbüse ait emtia sadece stoklama, teşhir veya teslim amacıyle depolanırsa; 
c) Teşebbüse ait emtia, bir başka teşebbüs tarafından sadece işlenmek üzere depolanırsa; 
d) Bir sabit iş tesisi, teşebbüs için sadece emtia satmalmması veya bilgi toplanması amacıyle 

kullanılırsa; 
e) Bir sabit iş tesisi, teşebbüs için sadece reklâm, bilgi sağlanması, bilimsel araştırmalar veya 

hazırlayıcı veya yardımcı mahiyette benzer faaliyetler için kullanılırsa. 
ı(4) Bir Âkit Devlet teşebbüsü, diğer Âkit Devlette - 5 nci fıkrada belirtilen bağımsız bir 

statüden yararlanan aeenta dışında - kendi adına mukavele akdine yetkili bir kişi aracılığıyle ve 
arızî olmayan bir şekilde mukaveleler akdediyorsa, bu mukaveleler emtia alımıyle sınırlı bulun
mamak şartıyle, bu diğer Âkit Devlette bir işyerine sahip sayılır. 

(5) Bir Âkit Devlet teşebbüsü kendi mutad faaliyetleri çerçevesinde kalmaları şartıyle, bir 
simsar, bir genel komisyoncu veya müstakil statüyü haiz bir başka aracı vasıtasıyle diğer 
Âkit Devlette faaliyet göstermekle, bu diğer Devlette bir işyerine sahip sayılmaz. 

(>6) Bir Âkit Devlet mukimi bir şirketin, diğer Âkit Devlet mukimi veya o Devlette faaliyette 
bulunan (bir işyeri aracılığıyle olsun, olmasın) bir şirketi kontrol etmesi veya onun tarafından 
kontrol edilmesi hali, kendi başına, bu şirketlerden herhangi birinin yekdiğerinin bir işyeri ad
dedilmesine yeterli değildir. 

MADDE : 6 

Gayrimenkul igelirleri 

(1) Gayrimenkul mallardan doğan gelirler, bu malların bulunduğu Âkit Devlette vergilendi
rilir. 

(2) «Gayrimenkul mallar» terimi, bu malların bulunduğu Âkit Devletin mevzuatına göre ta
nımlanır. Bu terim, her halükârda, teferruatı, ziraat ve orman işletmelerinin tesisatı ve teçhi-

Millet Meclisi (S. Sayısı : 790) 



— 18 — 

zatı ile hayvanlarını, her türlü deniz avlanma mahallini gayrimenkul mülkiyetine ilişkin özel hu
kuk hükümlerinin uygulandığı hakları, gayrimenkul intifa hakları ile maden ocaklarının, kaynak
ların ve diğer yeraltı servetlerinin işletme ve imtiyazlarından doğan sabit veya değişken bedeller 
üzerindeki hakları kapsar; gemiler, vapurlar ve hava taşıtları gayrimenkul mal sayılmazlar. 

ı(3) 1 nci fıkra hükmü, gayrimenkul malların işletilmesi, âdî kira veya hâsılat kirası suretiy
le kiralanması ve diğer bütün şekillerde kullanılmasından doğan gelirlere uygulanır. 

(4) 1 ve 3 ncü fıkra hükümleri, bir teşebbüsün gayrimenkullerinden ve keza bir serbest mes
leğin icrasında kullanılan gayrimenkullerden sağlanan gelirlere de uygulanır. 

MADDE : 7 

Teşebbüs kazançları 

ı(l) Bir Âkit Devlet teşebbüsünün kazançları, teşebbüs diğer Âkit Devletteki faaliyetini o Dev
lette bulunan bir işyeri vasıtasıyle yürütmedikçe, ancak ibu Devlette vergilendirilir. Eğer teşebbüs 
faaliyetini diğer Âkit Devlette bulunan bir işyeri vasıtasıyle yürütüyorsa, kazançların, yalnızca 
işyerine izafe edilen kısmı, diğer Âkit Devlette vergilendirilir. 

(2) (Bir Âkit Devlet teşebbüsü diğer Âkit Devletteki faaliyetini o Devlette bulunan bir iş
yeri vasıtasıyle yürütüyorsa, bu işyerinin aynı veya benzeri şartlarda, aynı veya benzeri faaliyet 
gösteren ve kendisinin işyerini teşkil ettiği teşebbüsle tamamen müstakil muamelelerde bulunan 
ayrı ve bağımsız bir teşebbüs olsa idi ne kazanç elde edecek idiyse, bu işyerine Âkit Devletler
den her birinde o kazançlar izafe edilir. 

(3) Bir işyerinin kazançlarının tespitinde, işyerinin bulunduğu Devlette veya onun haricin
de, bu işyeri tarafından güdülen amaçlar için yapılmış olan giderlerin indirilmesi kabul edilir. 

(4) Bir işyerinin kendi teşebbüsü için sadece emtia satın almış olması dolayısıyle, bu işyerine 
herhangi bir kazanç izafe edilemez. 

(5) Kazançlar, bu Anlaşma'nm diğer maddelerinde ayrıca hükme bağlanan gelir unsurlarını 
ihtiva ettiği takdirde, o maddeler hükümleri, işbu madde hükümlerinden etkilenmez. 

MADDE : 8 

Deniz ve Hava Nakliyatı 

Uluslararası seyrüseferde, deniz ve hava taşıtlarının işletilmesinden sağlanan kazançlar, ancak 
teşebbüsün kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Devlıettie vergilen'diirilir. 

MADDE : 9 

Ortak Teşebbüsler 

a) Bir Âkit Devlet teşebbüsü diğer Âkit Devlet teşebbüsünün yönetimine, kontrolüne veya 
sermayesine doğrudan veya dolaylı şekilde katıldığı, veya 

b) Aynı kişiler hem bir Âkit Devlet teşebbüsü hem de diğer Âkit Devlet teşebbüsünün yöne
timine, kontrolüne veya sermayesine doğrudan veya dolaylı şekilde katıldıkları, ve her iki halde 
de, her iki teşebbüs, ticarî ve malî ilişkilerinde bağımsız teşebbüsler arasında kararlaştırılacak 
şekilde farklı olarak kabul edilen veya ettirilen şartlarla birbirlerine bağlı bulundukları takdir
de, bu teşebbüslerden birinin bu şartlar olmasa idi elde etmiş olacağı fakat bu şartlar sebebiyle 
elde edemediği kazançlar, bu teşebbüsün kazancına ithal edilir ve ona göre vergilendirilir. 

MADDE : 10 

Temettüler 

(1) Bir Âkit Devlet mukimi bir şirket tarafından diğer Âkit Devlet mukimi bir kişiye ödenen 
temettüler, bu diğer Devlette vergilenıdirtilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 790) 



— 19 — 

(2) Bununla beraber, bu temettüler, temettüleri ödeyen şirketin mukimi bulunduğu Âkit Dev
lette, bu Devletin mevzuatına göre vergilendhıilebilir; fakat bu suretle alman vergi : 

a) Eğer temettülerin lehdarı temettüler! ödeyen şirketin sermayesinin enaz yüzde 25İni elinde 
bulunduran bir şirket ise (şahıs şirketleri hariç), temettülerin gayrisafii tutarının yüzde 25'ıini 

b) Diğer bütün hallerde temettülerin gayrisafi tutarının yüzde 35'ini aşamaz. 
(3) Âkit Devletlerden birinin mukimi bir şirket tarafından diğer Âkit Devlet mukimi bir 

şirkete dağıtılan temettüler, her iki şirket bu diğer Âkit Devlet'in mukimi olsalardı, bu temettüler 
vergiden nasıl istisna edilecek idiyse, bu diğer Devlet de, o sekide vergiden istisna edilMer. 

(4) Bu maddede kullanılan «temettüler» terim, hdse senetlerinden, intifa hisse senetlerinden, 
veya intifa senetlerinden, kurucu hisselerinden veya alacaklar hariç diğer kazanç paylarından 
sağlanan gelirleri ve keza, temttü tevzi eden şirketin mukimi bulunduğu Devlet'in vergi mevzu
atına göre hisse senetleri geliri sayılan diğer şirket hiselerinden doğan gelirleri de kapsar. 

(5) Bir Âkit Devlet temettü lehdarı, temettüleri ödeyen şirketin mukimi bulunduğu diğer Âkit 
DeViette temettülieri sağlayan .iştirakin fiilen bağlı bulunduğu bir işyerine sahipse, 7 nci madde 
hükümleri uygulanır. 

(6) Bir Âkit Devletteki faaliyetini orada bulunan bir işyeri aracılığı ile icra eden diğer Âkit 
Devletin bir teşebbüsünün kazançları, 7 nci maddeye göre vergilendirildikten sonra, kalan kısmı 
üzerinden, işyerinin bulunduğu ilk Devletin iç mevzuatına göre vergilendirilir. 

MADDE : 11 

Faizler 

(1) Bir Âkit Devlette doğan ve düğer Âıkıt DcMletiın 'biır mukiiımine ödenen faizler, bu diğer 
Devlette vergilendirilir. 

(2) Bununla beraber, bu faizler hâsıl oklukları Âkit Devlette ve bu Devletin mevzuatına göre 
vergilendirilebilir; fakat bu suretle alman vergi, faiz ımdktarmm yüzde 15'ini aşamaz. 

(3) Bu maddede kullanılan «faiz» terimi, kamu borçlanmasından ipotek garantisme bağlı ol
sun elmasın veya kazanca iştirak şartını taşısın taşımasın istikraz tahvillerinden ve her nevi ala-
caklarldamı doğan gidilirler ile bu gelirlerin hâsıl olduğu Devletlin vergi mevzuatına göne iıkrazat 
geliri sayılan bütün diğer gelirleri kapsar. 

(4) Bir Âkit Devlette mukim faiz lehdarı, fauzîeriin doğduğu diğer Âkit Devlette, faizleri 
doğuran alacağın fiilen bağlı bulunduğu bir işyerine sahipse, 7 nci madde hükümleri uygulanır. 

(5) Borçlu bizzat bir Âkit Devlet, veya bu devletin bir siyasî bölümü veya bir mahallî idaresi 
veya bir mukimi olduğu takdirde, faizler bu Devlette doğmuş sayılır; bununla beraber, bir Âkit 
Devlet'in mukimi olsun veya olmasın, faiz borçlusu bir Âkit Devlette faizleri doğuran istikrazın 
kendisi için akdedildiği ve bu faizleri ödemekle yükümlü bir işyerine sahipse, anılan faizler, işye-
riruin bulunduğu Âkit Devlette doğmuş sayılır. 

(6) Borçlu ve alacaklı arasında veya her ikisi ile üçüncü şahıslar arasında mevcut özel 
ilişkiler dolayısıyle, ödenen faiz miktarı, faizlerin laiidolduğu alacak nazara alınlarak, !bu nevi iliş
kilerin mevcut bulunmaması halinde borçlu ile alacaklı arasında kararlaştırılacak olan faiz mikta
rını aştığı takdirde bu madde hükümleri ancak bu son miktara uygulanır. Bu takdirde ödemele
rin fazla kısmı, Âkit Devletlerden her birindin mevzuatına göre ve bu anlaşmanın diğer hüküm
leri gözönünde bulundurularak vergilendirilir. 

MADDE : 12 

Gayrimaddî Hak Bedelleri 

(1) Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddî hak 
bedelleri, ancak, bu diğer Devlette vergilendirilir. 
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(2) Bununla beraber, gayrimaddî hak bedelleri, bunların doğduğu Âkit Devlette ve bu 
Devlet mevzuatına göre vergilendirilebilir; ancak, alınan vergi, gayrimaddî hak bedellerinin gayri-
sâfi miktarının % 10'nu aşamaz. 

(3) Bu maddede ıküliajiıüîan «gayrimaddî hak bedeli» deyimi, sinema filmleri ile televizyon 
film ve bandları dâhil olmak üzere edebî; artistik veya ilmî bir eser üzerindeki telif hakkının; bir 
ihtira beratının, sınaî veya ticarî bir alâmeti' farikanın; bir resim veya bir modelin, bir plânın, 
gizli bir formül veya bir imalât usulünün kullanılması veya kullanma imtiyazı ile bir sınaî, ticarî 
veya ilmî teçhizatın kullanılması veya kullanma imtiyazı ve smaî, ticarî veya ilmî alanlarda elde 
edilmiş bir tecrübeye ait bilgiler için ödenen her nevi bedelleri kapsar. 

(4) Bir Âkit Devlet mukimi gayrimaddî hak bedeli lehdarı, gayrimaddî hak bedellerinin ha
sıl olduğu diğer Âkit Devlette gayriimsaddî hak bedellerini doğuran hak veya malın fiilen bağlı 
bulunduğu bil' işyerine sahip ise, 7 nci madde hükümleri uygulanır. 

(5) Borçlu bizzat bir Âkit Devlet veya bu Devletin .bir siyasî bölümü veya bir mahallî idaresi 
veya bir mukimi olduğu takdirde, gayrimaddî hak bedelleri bu Devlette doğmuş sayılkr. 

Bununla beraber, bir Âkit Devlet mukimi olsun veya olmasın gayrimaddî hak bedeli borçlu
su, bir Âkit Devlette, gayrimaddî hak bedelinin ödenmesine âmil olan mukavelenin kendisi için 
akdedildiği ve bu gayrimaddî hak bedelini ödemekle yükümlü bir işyerine sahip ise, anılan gayri
maddî hak bedeleri, işyerinin bulunduğu Âkit Devlette doğmuş sayılır. 

(6) Borçlu ve alacaklı arasında veya her ikisi ile üçüncü kişiler arasında mevcut özel ilişkiler 
dolayısıyle, ödenen gayrimaddî hak bedeli, bu bedellin aüıdolduğu halk veyıa bilgi nazara alımarak, 
bu nevi ilişkilerin mevcut bulunmaması halinde borçlu ile alacaklı arasında kararlaştırılacak olan 
gayrimaddî hak bedelini aştığı takdirde, bu madde hükümleri ancak bu son miktara uygulanır, 
Bu takdirde, ödemelerin fazla kısmı, Âkit Devletleııden her birinin mevzuatına göre ve bu Anlaş
manın diğer hükümleri gözönünde bulundurularak vergilendirilir. 

MADDE j 13 

Sermaye Değer - Artış Kazançları 

(1) 6 ncı Maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul mallar mülkiyetinin devrin
den doğan kazıançlıar, bu mal'Uann bulunduğu Âkit Devlete vergilendirilir. 

(2) Bir Âkit Devlet-teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahibi bulunduğu bir işyerinin aktifin-
deki menlimi mallar mü!l;ldyi;?!tlinûn devrinden veya bir Âkit Devlet mukimi bir kişinin diğer Âkit 
Devlette bir serbest meslek icrası için kullandığı sabit bir çalışma yeri için gerekli menkul malların 
mülkiyetinin devrinden doğan kazançlar ile bu işyerinin (yalnız veya bütünüyle beraber) tamamıy-
le mülkiyetinin devrinden veya serbest meslek icrasına gerekli menkul malların mülkiyetinin dev
rinden doğan kazançlar, bu diğer Devlette vergilendirilir. Bununla beraber, 22 nci maddenin 3 
ncü fıkrasında belirtilen menkul malların mülkiyetinin devrinden doğan kazançlar, yalnızca, söz 
konusu malların anılan madde gereğince vergiye tabi bulunduğu Âkit Devlette vergilendirilir. 

(3) 1 nci ve 2 nci fıkralarda anılanlar dışında kalan bütün malların mülkiyetinin devrinden 
doğan kazançlar, yalnızca devredenin mukimi bulunduğu Âkit Devlette vergilendirdllir. 

Bununla beraber, bu kazançlar, devredilen malların bu »diğer Devlette bulunması ve iktisap ve 
devir arasında geçen sürenin altı ayı aşmaması halinde bu diğer Devlette vıerğilemdiiriOür. Bu ben
din uygulanması bakımından, şirketin kanunî merkezinin bulunduğu Devlet, hisse senetlerinin bu
lunduğu yer olarak kabul edilir. 
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MADDE : 14 

Serbest meslek faaliyetleri 

(1) Bir Âkit Devlet mukiminin, bir serbest meslek icrasından sağladığı kazançlar, faaliyet di
ğer Âkit Devlet'te icra edilmedikçe, ancak, bu Âkit Devlette vergiilemdiırilir. Faaliyetin .diğer Âkit 
Devlet'te icra olunması halinde, bu faaliyet dolayı siyle elde edilen kazançlar diğer Devlette vergii-
lendirilir. 

(2) 1 nei fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlet'te 
serbest meslek icrasından sağladığı kazançlar, aşağıdaki hallerde bu kişinin mukim bulunduğu ilk 
sözü edilen Devlette vergilendirilir: 

a) İstihkak sahibi, (bir takvim yılı içinde toplam olarak 183 günü aşmayan bir süre veya süreler 
ile diğer Âkit Devlette bulunursa; ve 

b) İstihkak, diğer Devlet mukimi olmayan bir kişi tarafından veya onun adına ödenirse; ve 
c) İstihkak, istihkakı Ödeyen kişinin diğer Âkit Devlette sahibi! (bulunldıığu bir işyeri veya sabit 

bir çalışma yeri tarafından yüklenilmemişse. 
(3) 1 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın bir Âkit Devlet mukimi tarafından diğer Âkit 

Devlet mukimi bir kişiye, ilk Âkit Devlet dışında icra edilen bir serbest meslek faaliyeti karşılığı 
ödemen listıîhıkiaklar, bu ilk Âkit Devlette ve anılanı istihkakların gayrisâfi miktarının % 10'unu aş
mayan bir nispet üzerinden vergilendirilir. 

(4) Bu maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkralarındaki hükümler, (bir teşebbüs tarafından, bir serbest 
meslek faaliyeti şeklinde ifa edilen işlere ait istihkaklara da uygulanır. 

(5) 7 nci madde ile işnu maddenin 1, 2, 3 ve 4 ncü fıkraları hükümlerine bakılmaksızın, bir 
Âkit Devlet mukimi tarafından, bu Âkit Devlet'te süresi altı ayı aşmayan bir inşaat şantiyesi, veya 
bir montaj işi ile ilgili olarak ifa edilen bir faaliyet sebebiyle, diğer Âkit Devletin bir teşebbüsüne 
ödenen istihkaklar, ilik Âkıit Devlette, bu istihkakların gayrisâfi tutarının yüzde 10'unu geçmeyen 
bir nispette vergilendirilir. 

(6) Bu maddede öngörüldüğü şekilde bir Âkit Devlet tarafından tahsil olunan verginin 
nispetinin sınırlandırılması, söz konusu faaliyetin safi gelir üzerinden vergilendirilmesine ilişkin ola
rak bu Devlet mevzuatında yer alan hükümleri etkilemez. 

MADDE : 15 

Hizmetler 

(1) 16, 18, 19 ve 20 nci maddeler hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukiminin hiz
met karşılığı sağladığı ücret, maaş ve benzeri bededlıor, hizmet diğer Âkit Devlette icra edilmedikçe, 
ancak bu Devlette v ergili emdirilir. Hizmetlin diğer Âkit Devlette icra edilmesi halimde, bu hizmet 
dolayısıyle alınan ücretler, bu diğer Devlette vergilendirilir. 

(2) Aşağıda zikredilen durumlarda, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette hizmet er
babı olarak aldığı ücretler, 1 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, ancak ıbu ilk sözü edilen Dev
let'te vergilendirilir : 

a) istihkak sahibi ile ilgili takvim yılı içinde toplam olarak 183 günü aşmayan bir süre veya 
süreler ile diğer Âkit Devlet'te bulunursa; ve 

b) İstihkak diğer Devlet mukimi olmayan bir işveren tarafından veya onun adına ödenirse; ve 
c) İstihkak, Ibu ücreti ödeyen işverenin diğer Âkit Devlet'te sahibi bulunduğu Ibir işyeri veya 

sabit bir çalışma yeri tarafından yüklenilmemişse. 

(3) Bir teşehlbüs tarafından uluslararası seyrüseferde işletilen (bir deniz veya hava taşıtında 
icra edilen bir işe karşılılk ödemen ücretler, 1 nci ve 2 nci fıkra hükümlerine (bakılmaksızın, teşeb
büstün kanunî (merkebimin bulunduğu Âkit Devlette verglendİriMr. 
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MADDE : 16 

Yönetici istihkakları 

Bir Âkit Devlet mıMminlin, diğer Âkit Devlette muidim, bir şirketim yönetim veya denetim kuru
lu üyesi sıfatıyle aldığı primler, ikramiyeler, huzur haklan ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer Dev
lette vergilendirilir. 

MADDE : 17 

Artist ve iSporculaı» 

1. Tiyatro, sinema, radyo veya televizyon artistleri ıgdjbi profosyonel sanatçılar ile müzisyenle
rin ve sporcuların, 'bu sıfatla serbest meslek faaliyetlerinden elde 'ettikleri ıgelirler, 14 ve 16 nci 
madde hükümlerine (bakılmaksızın, Ibu faaliyetlerin icra edildiği Âkit Devlette vergilendirilir. 

2. Bununla beraber, 'eğer faaliyet, Ibu Devlette., diğer Âkit Devlet, 10nun siyasî bölümlerinden 
biri veya (bu diğer Devlette kamuya yararlı sayılan hir teşkilât veya kuruluş tarafından finanse 
edilen ibir ziyaret vesilesiyle diğer Âkit Devletin ibir mukimdi tarafından icra ediliyorsa, sağlanan 
bu ıgelirler, yukarıda <1 nei fıkrada anılan Devlette vergilendirilmez. 

MADDE : 18 

Emekli Maaşları 

19 nen maddenin !l nci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, 'bir Âkit Devlet mukimi bir kişiye 
evvelce ıgörülen bir hizmet dolayısıyle »denen emekli maaşları ve diğer benzeri istihkaklar, an
cak bu Devlette vergilendirilir. 

MADDE : 19 

Kamu Oıörelvleri 

1. Bir kişiye, hir Âkit Devlete veya hir siyasî 'bölümüne, bir mahallî idareye gördüğü kamu 
ıgörevi mahiyetindeki hizmet karşılığında bu Âkit Devlet veya 'bir siyasî ıbölümü veya bir mahallî 
idare tarafından doğrudan veya hunlarca kurulmuş fonlardan ödenen emekli maaşları ve istihkak
lar o Devlette vergilendirilebilir. 

2. Âkit Devletlerden biri veya onun siyasî bölümleri ile mahallî idarelerden ıbiri taraifından 
yürütülen ticarî veya sınaî bir 'faaliyet (çerçevesinde görülen bir hizmet karşılığı ödenen istihkak
larla emeldi maaşlarına, 15, 16, ve 18 nci maddeler hükümleri uygulanır. 

MADDE : 20 

öğrenci ve öğretmenler 

1. Bir Âkit Devletin uyruğu ve diğer Âkit Devlette yalnızca öğrenim veya meslekî yetişme 
için geçtici olarak bulunan bir öğrenci veya stiajıiyerin ıgeçimi, öğrenimi veya meslekî yetişmesi ile il
gili masraflarını karşılamak üzere aldığı paralar, bu diğer Âkit Devletin dışında kalan kaynaklar
dan sağlanmaları şartıyle, bu diğer Devlette vergilendirilmez. 

;2J Aynı §ekilde, İbir Âkit Devlet uyruğu olan ve diğer Âkit Devlette öğretim ve hilimjsel araş
tırmalar yapmak amacıyle hulunan 'bir öğretmen veya öğretim üyesinin, öğretim veya araştırma 
karşılığı aldığı istihkaklar, hu hulunmıaları daimî bir mahiyet almamak ve bu alman istihkaklar 
bu diğer Devlet dışındaki kaynaklardan (gelmek kaydıyle, ibu diğer Devlette vergilendirilmjez; !bu 
hüküm, bir Âkit Devlet uyruğu lolan ve diğer Âkit Devlette bilimsel araştırmalar yapmak amacıyle 
bulunan şahıslara da uygulanır. 
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3. iki Âkit Devletten birinin uyruğu olan ve öğrenimi veya meslekî yetişmesi ile ilgili tat
biki bilgiler edinmek anıacıyle bir yıl zarfında 183 günü aşmayan bir süre veya süreler için bu 
Âkit Devletten ayrılıp diğer Âkit Devlete giden öğrenci veya stajiyerlerin hiır Mzmet (karşılığı al
dığı her nevi istihkakları, bu hizmetin görüldüğü Âkit Devlette vergiden müstesna tutulur. 

MADDE : 21 

Anlaşmada açıkça belirtilmeyen gelirler 

1. Bu Anlaşmada farklı bir hüküm bulunmadıkça, kaynağı bir Âkit Devlette bulunan gelirler, 
bu Devlette vergilendirilir. 

2. Her iki Âkit Devletin dışındaki kaynaklardan doğan gelir unsurları, bu Anlaşmanın önceki 
maddeleri uyarınca diğer Âkit Devlette vergiye tabi olmamaları şartıyle, ancak, bu gelirleri elde 
eden kişinin mukim bulunduğu Âkit Devlette ve ilgilendirilir. 

MADDE : 22 

Servet 

1. '6 nci maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul mallardan teşekkül eden servet, 
bu malların bulunduğu Âkit Devlette vergilendirilir. 

2. Bir teşdbbüse ait bir işyerinin aktifine dahil menkul mallardan veya bir serbest meslek ic
rasında kullanılan bir sabit çalışma yerini teşkil eden menkul mallardan teşekkül eden servet, iş
yerinin veya sabit çalışma yerinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirilir. 

3. Uluslararası seyrüseferde işletilen deniz ve hava taşıtları ile bunların işletilmesine tah
sis edilen menkul mallar, ancak teşebbüsün kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Devlette vergilen
dirilir. 

4. Bir Âkit Devlet mukimi bir kişinin servetinin bütün diğer unsurları, ancak bu Devlete 
vergilendirilir. 

MADDE : 23 

Önleme usulleri 

1. Bir Âkit Devlet mukimi, aşağıdaki 2 nci fıkrada belirtilen gelirler dışında ve bu An
laşma hükümleri uyarınca diğer Âkit Devlete vergilendirilen gelirler elde ettiği veya ser
vet sahibi olduğu takdirde ilk Devlet sözü geçen gelirleri veya serveti vergiden müstesna 
tutar. Bu istisna hükmü, vergi nispetinin tayini esnasında iki Devletten birinin böylece (is
tisna 'edilmiş olan gelir veya servet unsurlarını dikkate almak hakkını sınırlamaz. 

2. Bir Âkit Devlet mukimi, bu Anlaşmanın 10, 11, 12 nci maddeleriyle 13 ncü maddesi-
ainin 3 ncü fıkrası ve 14 ncü maddesinin 3 ve 5 nci fıkrası uyarınca diğer Âkit Devlette ver
gilendirilen gelirler elde etmesi halinde ilk Devlet diler Âkit Devlette ödenen gelir vergisine 
eşit bir miktarı, bu mukimin gelirlerinden aldığı vergiden mahsubeder. Bununla beraber bu suretle ya
pılan mahsup diğer Âkit Devlette vergilendirilen gelirlere tekabül eden ve mahsuptan evvel hesap
lanan vergi kısmını aşamaz. 

3. Avusturya mukimi bir kişi, Türkiye Cumhurılyetindo doğan ve orada, Türk ekonomisi
nin gelişmesini teşvik amacıyle Türk mevzuatında öngörülen özel tedbirler dolayısıyle yüzde 
10'un altında indirilen bir nispet ile vergilendirilen faiz veya gayrimaddî hak bedelleri 
elde ederse, ikinci fıkrada öngörülen şartlarla bu faiz veya gayrimaddî hak bedellerinin gayri-
sâfi tutarlarının en az yüzde 10'ıı Avusturya Cumhurüyetinde bu gelirlerden alman vergiden 
mahsub edilir. 
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MADDE : 24 

Bilgi mübadelesi 

1. Âkit Devletlerin yetkili makamlar,ı bu Amlaşma hükümlerinin ve Âkit Devletler dahilî 
mevzuatlarında öngörülen vergilendirme Anlaşmaya uygun olduğu ölçüde, Anlaşma konusu
na giren vergilerle ilgili Âkit Devletler, mevzuatı hükümlerimin uygulanması için lüzumlu bil
gileri teati edeceklerdir. Bu suretle teati edilen bütün bilgiler gizli tutulacak ve ancak, bu 
Anlaşmada belirtilen vergilerin tahakkuk veya tahsillerliyle veya bu hususlardaki şikâyet 
ve itirazlara bakmakla görevli kişi veya makamlara ve söz konusu vergilere ilişkin cezaî ko
vuşturmalar için adlî makamlara verilebilecektir. 

2. 1 inci1 fıkra hükümlıeri, hiç bir surette Âkit Devletlerden birini; 
a) Kendi mevzuatına veya idarî tatbikatına veya diğer Âkit Devletim idarî tatbikatına 

aykırı idarî tedbirler almaya; 
b) Kendi veya diğer Âkit Devletin mevzuatına dayanılarak veya olağan idarî tatbikatı 

çerçevesinde edinilmesi mümkün olmayan bilgil er sağlamaya; 
c) Ticarî, sınaî, meslekî bir sırrı veya ticarî usulü ifşa edecek bilgileri veya bildirilmesi 

kamu düzenine aykırı düşecek bilgileri vermeye zorlayacak şekülde yorumlanamaz. 

MADDE : 25 

Ayırım yapılmaması 

1. Bir Âkit Devletin uyruğu, diğer Âkit Devlette, aynı durumda bulunan bu diğer Devletin 
uyruğunun tâbi olduğu veya olabileceğinde n başka veya daha ağır hiçbir vergi veya bununla 
ilgili mükellefiyete tabi tutulamaz. 

2. 10'ncu maddenin 5 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyle, bir Âkit Devlet te
şebbüsünün diğer Âkit Devlette sahibi bulunduğu bir işyeri, aynı faaliyeti icra eden bu 
diğer Devlet teşebbüslerine nazaran daha gayrimüsait bil* şekilde vergilendirilmez. Bu hü
küm, bir Âkit Devleti', maddî durum veya aile sorumlulukları dolayısıyle kendi mukimlerine 
tanıdığı şahsî indirimlerle vergi ve matrah indirimlerini, diğer Âkit Devlet mukimlerine de tanı
maya zorlayacak şekilde yorumlanamaz. 

3. Bir Âkit Devletim sermayesi tamamen veya kısmen, doğrudan veya dolaylı olarak, di
ğer Âkit Devletim bir veya birden fazla mukimi dinde veya kontrolünde bulunan teşeb
büsleri! ile Âkit Devlette, bu Devletin aynı mahiyetteki diğer teşebbüslerinin tabi olduğu ve
ya olabileceğinden başka veya daha ağır hiçbir vergi veya bununla ilgili mükellefiyete tabi tu
tulamaz. 

MADDE : 26 

Sulh usulü 

1. Bir Âkit Devlet mukimi, Âkit Devletlerden biri veya her ikisi tarafından alman tedbirle
rin kendisi için bu Anlaşmaya uygun olmayan bir vergilendirmeye müncer olduğu veya olacağı ka
nısına vardığı takdirde, 'bu devletlerin millî mevzuatlarında öngörülen müracaat usulleriyle bağ
lı olmaksızın, durumunu, mukimi bulunduğu Âkit Devletin yetkili makamına arz edebilir. 

2. Bu yetkili makam, talebi yerinde bulmakla 'beraber kendisi tatmin edici bir çözüm getire
mediği takdirde, Anlaşmaya aykırı bir vergilendirmeyi önlemek amacıyle, diğer Âkit Devletin yet
kili makamı ile 'sulhen anlaşmaya gayret sarfedeeektiı*. 

S. Âkit Devletlerin yetkili makamları, sulhen anlaşmaya riayetle, Anlaşmanın yorumlanma
sını veya uygulamasından doğabilecek güçlükleri halle veya tereddütleri gidermeye çalışırlar. 
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4. Âkit Devletlerin yetkili 'makamları, önceki fıkralarda gösterildiği şekilde ıbir Milaşmaya 
varmak için, doğrudan kendi aralarında haberleşebilirler. Eğer şifahi görüş teatileri bu sulhen an
laşmayı kolaylaştıraeaksa, Âkit Devletlerin yetkili makamlarının temsilcilerinden kurulu bir ko
misyonda ıgörüş teatisi yapılabilir. 

6. Bir Âkit Devletin diğer Âkit Devlette bir hizmet faaliyeti ifa eden uyrukları, bu faaliyet
lerle ilgili vergi meselelerinin halli için, kemdi Devletlerinin bir makamının hu maksatla diğer Dev
lete gönderdiği memurların yardımına başvurabilir. Bu makam ve memurların hak ve vecibeleri 
diğer Âkit Devlette vergi mükelleflerini temsile yetkili kişiler için .geçerli hükümlere ıgtöne düzen
lenir. 

MADDE : 27 

Diplomasi ve konsolosluk memurları 

Bu anlaşma hükümleri, diplomasi ve konsolosluk memurlarının, ıgerek devletler hukukunun ge
nel kurallarına, gerek özel anlasmalaT hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalıklarını etki
lemez. 

MADDE : 28 

Yürürlüğe girme 

1. Bu Anlaşma onaylanacak ve onay belgeleri, mümkün olduğu kadar çabuk, Ankara'da teati 
edilecektir. 

2. Anlaşma, onay belgelerinin teati tarihinden itibaren yürürlüğe (girecek ve hükümleri : 
a) Türkiye Cumhuriyetinde Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izleyen yılın 1 Ocak igününden 

sonra kapanan her vergilendirme dönemi için; 
b)l Avusturya Chımhuriyetinde ise, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği yılı izleyen yıllar için tah

sil olunan vergilere uygulanacaktır. 

MADDE : 29 

Yürürlükte kalkma 

Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden biri tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Âkit 
Devletlerden her biri, Anlaşmayı, her takvim; yılının bitiminden en az altı ay önce diplomatik yol
dan bildirmek suretiyle feshedebilir. Bu durumda, Anlaşma : 

.a) Türkiye Cumhuriyetinde : ihbarı izleyen yılın 31 Aralık ıgünü veya sonrasında kapanan her 
vergilendirme dönemi için; 

.b) Avusturya Cumhuriyetinde ise, ihbarı izleyen yıllar için tahsil lolunan vergilere uygulan-
mayacaktıı1. 

Bu hususları teyideden, iki Devletin tam yetkili temsilcileri, işbu Anlaşmayı imzaladılar ve 
mühürlerini va'zettiler. 

Türkçe ve Almanca dillerinde iki nüsha halinde ve her iki metin de aynı derecede muteber ol
mak üzere. 

... KJasıım 1970 tarihlinde Viyama'da düzenlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet adına : Avusturya Cumhuriyeti adına i 

...» wm>w*wm •<•-
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Donam : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 791 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasmm onaylanmasının uygun 
bulunduğu baklanda kanun tasarısı ve Ulaştırma, Dışişleri ve Plân 

komisyonları raporları (1/44?) 

Millet Meclisi 
Bütçe - Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/447 
Karar No. : 209 

28 . 11 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

3 neü Toplantı yılı içinde görüşülerek karara bağlanan (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Danimarka Kırallığı arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı) bu toplantı yılında yeniden İjenümsenmek üzere Komisyonumuza gönde
rilmiştir. Rapor Komisyonumuzca aynen ıbenirnsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa «unutmuştur. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Ankara 
H. Balan 

Bursa 
A. Türkel 

îçel 
C. Okyayuz 

Malatya 
H. Gökçe 

Niğde 
H. A. Kavurmacıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Aydın 
N. Menteşe* 

imzada bulunamadı. 

Eskişehir 
/. Angı 

izmir 
K. önder 

Manisa 
M. Ok 

Samsun 
H. Özalp 

imzada bulunamadı. 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 

Bursa 
N. AtU 

İsparta 
A. t. Bahm 

Kayseri 
V. A. özhcm 

Muş 
N. Neftçi 

Trabzon 
A. Şener 
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T. C. 
Başbakanlık 23 . 2 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 -1162/2129 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
22 . 2 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Kırallığı 
Hükümeti arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı» ve gerekçesi ile ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demir el 

Başbakan 

GEREKÇE 

5 Haziran 1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanun ile tasdik olunan Milletlerarası Havacılık Sözleş
mesi, milletlerarası sivil havacılığın muhtelif .memleketler arasında aktohınaeak iki taraflı anlaş
malara dayanan bir sistem dahilinde inkişafını teşvik ve bu yolda yapılacak anlaşmaların anahat-
larını tespit ederek aralarında benzerlik teminini öngörmüştür. 

Hükümetimiz, memleketimizin coğrafî durumunu ve milletlerarası lıava servislerinin memle
ketimizden geçmesinin sağlayacağı menfaatleri de göz önünde tutarak komşu veya dost bütün 
memleketlerle yurdumuz arasındaki iktisadî, teknik ve kültürel bağları kuvvetlendirmek' ve aynı 
zamanda millî sivil havacılığımızı, teşvik ve kalkındırmak gayesiyle bugüne kadar 34 hava ulaş
tırma anlaşması imzalamış bulunmaktadır. Bu ıneyanda, G Mart 1967 tarihli ve 6/78:14 sayılı Ba
kanlar Kurulu kararı gereğince ve Kalkınma Planında öngörüldüğü üzere, millî çıkarlarımız açı
sından yeni bir veçhe verilmek ve günün şartlarına uydurulmak maksadıyle tadili öngörülen 
memleketimiz ile Danimarka arasında 1946 - 1948 .devresinde aktedilmiş'olan hava ulaştırma anlaş
masının yerine yenisi b> Kasım 1970 tarihinde imzalanmıştır. 

Bu anlaşma hükümleri genellikle Şikagıo Konferansında tespit edilen model anlaşmadan mül
hem olup, mütekabiliyet esasına dayanmaktadır. Mezkûr Anlaşma çerçevesinde, hava seyrüseferi 
ile ilgili millî kanun ve nizamlara riayet edilmek şartıyle, bu ülkeler arasında devamlı ve hukukî 
statüye bağlanmış tarifeli ve tarifesiz hava servisleri işletilebilecektir. 

-Bu anlaşma, hava yolu işletmeleri arasında sıkı bir işbirliği imkânının doğmasına, Kuzey Av
rupa memleketlerinden memleketimize vâki turist akımının artmasına, millî hava servisimizin son 
zamanlarda milletlerarası hava trafiğine açılmış bulunan Kuzey yolunu takiben Orta ve Kuzey 
Avrupa'ya yapacağı seferlerde uçuş zamanının kısalması sebebiyle malî yönden tasarruf sağla
masına, İskandinav ülkeleriyle ekonomik bağlarımızın gelişmesi ve memleketlerimiz arasında mev
cut dostane ilişkileri takviye etmesine hadim olacağına inanılmaktadır. 

'THY'nm halen İskandinav memleketlerine servisi yoktur. Ancak, yeni anlaşma ile, güzergâh
ları 'THY'nm da uğradığı ara noktalarındaki yük ve yolcu trafiği, karşılıklı menfaatlerimize uy
gun olarak yeniden tanzim edilmiştir. 

Ayrıca, yakın bir gelecekte İskandinav memleketlerinde çalışmakta olan işçilerimizin adedi
nin azımsanmayacak seviyeye yükseleceği gözönünde bulundurularak, THY'nm İskandinav mem
leketlerine sefer yapması cihetine gidilmesi halinde, hava yollarımızın istifade edeceği müsait şart
lar da anlaşmaya dereedilmiştir. 
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Bundan başka, bahis konusu Kuzey yolunun Orta Doğuya Yeşilköy üzerinden bağlanması ha
linde, ileride yabancı hava şirketlerinin de daha kısa ve ekonomik buldukları bu yolu tercih ede
cekleri kuvvetle umulmaktadır. Bu bakımdan Avrupa ile Asya arasındaki hava trafiğinin siklet 
merkezinin Yeşilköy Hava Meydanına kaydırılması imkânlarını hazırlamak suretiyle memleketimi
ze maddî yönden menfaatler sağlayacak mahiyette telâkki edilmektedir. 

Anlaşma, onaylanması zımnında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. : 1/147 
Karar No. : 13 

9 . 3 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Kıratlığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırma Anlaş

masının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, Komisyonumuza havale olun
makla, ilgili bakanlıklar temsilcileri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Tümü üzerine cereyan eden müzakereler neticesinde, Hükümetimizle Danimarka Kıratlığı ara
sında imzalanan Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmadım onaylanması hakkındaki tasarı Komisyonu
muzca prensip itibariyle müspet mütalâa olunarak aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

[Tl aşl ırma Kon ı isyonu 
Başkanı 
Antalya 
/. Ataöo 

Sözcü 
Manisa 

S. Gümüşpala 

Kâtip 
Nevşehir 
İT. Baser 

Bilecik 
Ş. Bin ay 

Bitlis 
K. M. Ak-m-k 

Erzurum 
F. Taskesenlioğlu 

Sivas 
V. Bozalh 

Niğde 
M. Ocakçıoğlu 
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Bışişleri Komisyonu raporu 

Millet {Meclisi 
Dışişleri iKomisyonu 

Esas No. •: 1/447 
Karar]N&. : M 

18 . 5 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Türlkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Danimarka Krallığı Hükümeti arasın da Hava Ulaştırma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcile
rinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler somapwla, gerekçede de belirtilmiş olduğaı üzere, mütekabili
yet esasları dairesinde, Hükümetimizle Danimarka Krallığı arasında yapılmış olan Hava Ulaştır
ma anlaşmasının onaylanmasına mütedair tasarı, Komisyonumuzca da uygun mü'talâa edilerek ay
nen kaibul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyuru'lmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri (Komisyonu 
Başkan 
M;aniisa 
E. Akça 

Bursa 
/. Ğktem 

Kastamonu 
0. Deniz 

İmzada bulunamadı 

Sö^eü 
İzmm 

i. Omna 

Bursa 
A. Türfçefl. 

İmzada bulunamadı 

Konya 
Ö. ölçmen 

Trabzon 

A. 

T. 

M. Ali Oksal 

Katip 
Balıkesir 

İhsan Kırımlı 

Çankırı 
H. Dağlı 

Konya 
Yılmaz Özt'una 

Ankara 
0. Alp 

istanbul 
AT. Jkibal Tükgöz 

Manas 
ili. Nejat Çuhada) 
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Bütçe Plân jKamiısyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân (Komisyonu 6 . 5 . 1972 

Esas No. : 1/447 
Karar No. : 155 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurıı>lan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dani
marka Krallığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğu hakkında kanun tasarısı» ile önhavalesi uyarınca Ulaştırma ve Dışişleri komisyonlarınca tasarı 
üzerinde hazırlanan raporlar, Ulaştırma, Dışişleri ve Maliye Balkanlı ğı temsilcilerinin de katıldığı 
toplantıda incelendi ve görüşüldü; 

Memleketler arasında daha sıkı bir işbirliği yanında mevcut dostane ilişkileri de takviye bakı
mından sivil havacılığın önem kazandığı bir gerçektir. Bugüne kadar yapılmış olan sivil havacılıfk 
a ulaşma larıyle memleketimiz, komşu ve dost memleketlerle çeşitli alanlarda birçok gelişmeler kay
detmiştir. Milletlerarası hava servislerinin memleketimize de uğramalarıyle sağlayacağı menfaatle
ri, millî kanun ve nizamlara bağlı kalınmak şarlıylc belirli statülere bağlanması zaruridir. Bu 
cümleden olarak, 5 Haziran 1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla tasdik olunan Sivil Havacılık Söz
leşmesi hükümleri, muhtelif memleketler arasında akdolunacaik ikili anlaşmalara dayanan bir siste
min inkişafını öngörmektedir. 

Anlaşma hükümleri genellikle Şikago Konferansında tespit edilen modele dayalı olarak müte
kabiliyet esasına dayanmaktadır. 

Memleketimiz coğrafî durumu bakımından Asya ile Avrupa arasındaki hava trafiğinin sıklet 
m e rlk e zini teşkil etmıekt etli r. 

Bu sıklet merkezi sayesinde memleketimizin maddî yönden sağlayacağı imkânlar büyük ola
caktır. 

Bu itibarla, tasarı, Komisyonumuzca da olumlu karşılanmış ve maddelerin müzakeresine geçil
miştir. 

Tasarının 1 nci, 2 nci ve 3 neü maddelerinin aynen, kabulüne, 

So/deşme tarihinin eski olduğu dikkate alınarak tasarının biran evvel kanunlaşmasında fayda 
olacağı gerekçesiyle Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Amasya 
#. Aygün 

Denizli 
H. Oval 

Konya 
.V. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
/ / . Balan 

Diyarbakır 
8. Sava 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 

Aydın 
N. Menteşe 

Giresun 
M. E. Tuvgutalp 

Manisa 
H. Okçu 

Adana 
S. KüiQ 

Bolu 
II. 1. Cop 

İçel 
C. Okyayuz 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ilie Danimarka Krallığı Hükümeti faraşında 'Hava Uliastınma An-
laşmıasının onaylajnimjaiSimn uygam bulunduğu hakkiîîlda kanuni tasarısı 

MADDE 1. —• 13 Kasım 1970 tarihinde Ankara'da imza .edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Danimarka Krallığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayının tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
8. Demir el 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

Devlet Bakanı 
/ / . Dinçer 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Devlet Bakanı 
II. Atabeyli 

İçişleri Bakanı 
II. Menteşeoğlu 

22 . 2 . 1971 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Dışişleri Bakanı V. 
II. Dincer 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

!üm. ye Tekel Bakam 
A. İ. Birincioğlu 

B ay ı ndırl ı k B aka m 
T. Gülez 

Tarım Bakanı 
İ. Ertem 

Ticaret Bakanı 
(}. Titrek 

[T]aştırma Bakanı 
O. Tuğrul 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı 
S. KıUc N. Menteşe N. Cevheri 

İmar ve İskân Bakanı 
II. Nakib oğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kap anlı 

Orman Bakanı 
II. Özalp 

(îenelik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 
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TÜKKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İHU DANİMAIİKA KRALLIĞI HÜKÜMETİ 
AKASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMADI 

Türkiye Üumhuriyeti Hüküıneti ve Danimarka Krallığı Hükümeti, 

7 Aralık 1944 günü Şikago'da imzaya açılan i/lusiaı arası Sivil Havacılık Sözleşmesi ve. Ulus
lararası Hava Servisleri Transit Anlaşması tarafları olup, 

'Kendi ülkeleri anasında ve ötesinde hava servisleri ihdas etmek, amaeıyle bir anlaşma akdet
mek isteyerek, 

Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır 

MADDE : 1 

Tarifler 

Bu anlaşma bakımından, metin aksini âmir bulunmadıkça, 
a) «Şika^.o Sözleşmesi» terimi 7 Aralık 194-1'to Şdkago'da imzaya, açılan Uluslararası Sivil 

Havacılık Sözleşmesini ve her iki Akıt Tarafça ha'bul edilmiş olan sözleşmenin 90 neı maddesine 
göre çıkardan ekler ile 90 neı ve 94 neti maddelere göre sözleşme ve eklerinde yapılan değişiklik 
ve ilâveler anlamını taşır. 

b) «Havacılık makamları» terimi Türkiye ('umhuuiyeti bakımından Ulaştırma Bakanı veya 
sözü geçen Bakan tarafından yapılan, ödevleri yerine getirmeye yetkilendirilen herhangi bir kimse 
veya daire ve Daninrarka bakımından Bayındır'ıık Bakanlığı veya sözü geçen Bakanlık tarafından 
yapılan görevleri yerine, getirmeye yetkilendirilen herhangi bir kimse veya daire anlamına gelir. 

c) «Tâyin edilen hava yolu işletmesi» terimi, bu Anlaşmanın o ucü maddesi 'gereğince tâ
yin edilen ve yetkilendirilen hava yolu işletmesi demektir. 

d) «Ülke» terimi, Şikago Sözleşmesinin 2 nci maddesinde, belirtilen anlama gelir. 
•e) «Hava Servisi», «Uluslararası Hava Servisi», «Hava Yolu İşletmesi» ve «Teknik iniş» te

rimleri, Şikaıgo Sözleşmesinin 96 neı maddesinde 'belirtilen anlamları taşır. 
f) «Kapasite» terimi aşağıda belirtilen anlamları taşır; 
Uçak ile ilgili olarak, hattın tamamında veya bir kısmında uçağın yolcu ve yük için istifade 

edilebilir hacmidir. 
•Belirtilen hava servisleri ile ilgili olarak, verilen zaman zarfında hattın tamamı veya bir kıs

mında işleyen uçağın bu servisler için kullanılan kapasite ile sefer adedinin çarpımıdır. 

MADDE : 2 

Trafik Hakları 

1. —• Âkit Taraflardan her biri, ötekine, bu Anlaşma Ekinde belirtilen hatlarda tarifeli Ulus
lararası hava servisleri kurması amaeıyle, bu Aninş,m,ada belirtilen hakları tanır. 

Bu servislere ve hatlara bundan böyle sırasıyU «.mutabık kalınan servisler» ve «tasrih edilen 
hatlar» denecektir. Âkit Taraflardan hertüi'i tarafından tâyin olunan hava yolu işletmeleri, tasrih 
edilen bir hatta mutaibık kalınan bir servisi işletirken, aşağıdaki hakları kullanacaklardır : 

a) Öteki Âkit Tarafın ülkesi üzerinden inmeden uçmak, 
l))1 Sözü geçen ülke içerisinde teknik iniş yapmak. 
c)i .Yolcu, yük ve posta şeklindeki Uluslararası trafiği bırakmak ve almak amaeıyle, sözü geçen 

ülke içerisinde, o hat için bu Anlaşma Ekinde belirtilen noktalara iniş yapmak. 
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2. Bu maddenin 1 nci fıkrasındaki hiç bir husus, bir Âkit Taraf hava yolu işletmelerine, öteki 
Âkit Taraf ülkesindeki başka bir noktadan yolcu, yük ve posta almak hakkının verildiğine delâlet 
etmeyecekti]'. 

MADDE : 3 

İşletme yetkileri 

1. Âkit Taraflardan her biri, öteki Âkit Tarara, tasnilh ledilen hatlarda mutabık kalıınan servis
leri işletmesi amacıyle bir veya 'b'irkae hava yolu işletmesi tâyin ettiğini yazılı olarak bildirmek 
hakkına saıhibolacaıktır. 

2. Öteki Âkit Taraf, böyle l>ir tâyin bildi'rMni aldığında, bu maıddenin (3) ve (4) ııcü fıkra-
ları hükümleri salklı kalmak üzere, tâyin edilen hava yolu işletmesi veya işletıuelerinc ilgili iş I etme 
yetkilerini gecikmeden tam ıy a çaktır. 

-'!. Âkit Taraflardan birimin yetkili havacılık makamları, öteki Âkit Tarafın tâyin ettiği bir 
hava yolu işletmesinden Sözleşmeye uygun olarak uluslararası hava. servİHİeriniın. iş'lietilmesinde 
normal ve mâkul bir sekilide uyguladıkları kanun ve nizamlarda gösterilen şartları yerine geti
rebilecek vasıfları haiz 'bulunduğu hususunda kendilerini tatmin etmeısitni isteyebilir. 

4. Âkit Taraflardan her biri, tâyin edilmiş bir 'hava yolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve 
fiilî kontrolünün bu hava yolu işletmiesini tâyin <eden tarafın veya uyruklari'nın elinde 'bulunduğu
na kanaat getirmediği hallerde, bu maddenin 2 nei fıkrasında sözü geçen işletme yetkilerini ta
nımayı reddedeibil'ir veya bu hava yolu işietm esimin 2 nci maddede 'belirtilen haklarının uygıüan-
iinası üzeninde gerekli gördüğü 'kayıtlları- koyabilir. 

5. Bir hava yolu işletmesi bu anlaşma, hükümleri gereğince böylece tâyin edilip, kendisime yet-
ki vetillnce, bu anlaş manın 8 nci ve 9 ucu m!addele;ri hükümlerinde ve ekte öngörülen hususların 
tamamlanmasından sonra bu iservisleri işletmeye herhangi bir talihte başlayaıbilir. 

MADDE : 4 

İşletme yetkilerinin geri alınması, hakların uygulanmasının durdurulması 

1. Âkit Taraflardan her biri, aşağıdaki hallerde, öteki Âkit Tarafça tâyin edilen bir hava 
yolu işletmesine verilmiş bulunan isletme yetkisini geri alma veya bu anlaşmanın 2 nci maddesin
de belirtilen hakların uygulanmasını durdurmak veya bu hakların uygulanması üzerinde gerekli 
gördüğü kayıtları koymak hakkına safoibolacaktır; 

(a) O hava yolu işletmesinin esas mülkiyetinin veya fiilî kontrolünün hava yolunu tâyin eden 
Âkit Tarafın veya uyruklarının elinde bulunması veya, 

(b) O hava yolu işletmesinin bu hakları tanıyan Âkit Tarafın kanun ve nizamlarına uyma
ması, veya, 

(c) Hava yolu işletmesinin başka bir şekilde bu anlaşmada belirtilen şartlara uygun olarak 
işletme yapmaması. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrasında belirtilen ve hakların geri alınması, tatbikatının durdurul
ması veya kayıtlar konulması hususlarında derhal bir işlem yapılması, kanun ve nizamların daha 
fazla ihlâl edilmesinin önlenmesi için şart değilse, böyle bir hak ancak öteki Âkit Tarafla isti
şareden sonra kullanılacaktır. 
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MADDE : 5 

Gümrük Vergilerinden "ve diğer vergilerden, resimlerden bağışıklık 

1. Âkit Taraflardan her birinin 'tâyin edilen ıhıava yolu işletmeleri tarafından uluslararası ser
vislerde işletilen uçaklar ve bu uçaklarda bulunan mutad donatım, akaryakıt ve yağlama yağ
ları ve (yiyecek, içecek ve tütün dâhil) uçak kumanyası da, öteki Âkit Taraf ülkesine varışta, tek
rar yurt dışına çıkarılıncaya kadar uçakta kalmak veya öteki Âkit Taraf ülkesi üzerindeki uçuşun 
bir kısmında kullanılmak kaydıyle, bütün gümrük vergileri, muayene ücretleri, ve diğer resim ve ver
gilerden bağışık tutulacaktır. 

2. Aşağıdakiler de, yapılan hizmetler karşılığı alınacak ücretler hariç aynı resim ve vergilerden 
bağışık tutulacaktır; 

(a) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde, bu taraf yetkili makamlarına tespit eddlen (miktarları 
aşmak ve öteki Âkit Tarafın uluslararası bir servisinde çalıştırılan uçaklarda kullanılmak üzere uça
ğa alman uçak kumanyaları; 

(b) Âkit Taraflardan birinin ülkesine, öteki Âkit Tarafın tâyin edilen hava yolu işletmelerinin 
uluslararası servislerinde kullanılan uçakların bakım ve onarımı için sokulan yedek parçalar; 

(c) Uçağa alındığı Âkit Taraf ülkesi üzerinde yapılacak uçuşun bir kısmında kullanılacak bile 
olsa, öteki Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu istetmeleri tarafından uluslararası servislerde işleti
len uçakların ikmaline ayrılmış olan akaryakıt ve yağlama yağları. 

Yukarıdaki (a) (b) ve (c) tâli fıkralarında sözü geçen maddeler gümrük nezaret ve kontrolü 
altında tutulabilir. 

MADDE : 6 

Mutat havacılık donatımıyle ikmal maddelerinin depolanması 

Âkit Taraflardan birinin uçaklarında bulundurulan malzeme ve ihmâl maddeleri gibi ımutat ha
vacılık donatımı da öteki Âkit Taraf ülkesinde, ancak o ülkenin gümrük makamlarının müsaade
siyle boşaltılabilir. Böyle bir durumda, bunlar tekrar yurt dışına götürülüneeye veya başka bir şe-
küde gümürk nizamlarına göre elden çıkarılıncaya kadar sözü geçen yetkili makamların nezaretinde 
bulundurulabilir. 

MADDE : 7 

Direkt transit trafiği 

Âkit Taraflardan birinin ülkesinden transit geçen yolcular çok basitleştirilmiş bir kontroldan da
ha fazla bir kontrola tabi tutulmayacaklardır. Doğrudan doğruya transıiıt geçen bagaj ve yükler Güm
rük vergileri ve diğer vergi ve resimlerden bağışık tutulacaklardır. 

MADDE : 8 

Kapasite hükümleri 

1. Her iki Âkit Tarafın hava yolu işletmelerine, kendi ülkeleri arasında, tasrih edilen hatlarda, 
mutabık kalman servisleri işletmeleri için âdil ve eşit imkân sağlanacaktır. 
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2. Âkit Taraflardan her Ibirinin tâyin edilmiş hava yolu işletmeleri, mutabık kalman servisleri 
işletirken, öteki Âkit Tarafın hava yolu işletmelerinin çıkarlarını, bu sonuncu hava yolu işletmelerinin 
aynı hatların ıbütünü veya bir kısmı üzerinde işlettiği servislere, uygun olmayan bir nispette tesir 
etmemek üzere, gözönünde bulunduracaktır. 

3. Âkit Tardaflarm tayin edilen hava yolu işletmelerinin sağladığı mutabık kalınan servis
lerin, tasrih edilen hatlardaki kamu ulaştırma ihtiyaçları ile sıkı ilgisi bulunacak ve bunların 
ilk amacı, hava yolu işletmesini tayin eden ta raf iri ülkesine gelen veya ülkesinden giden 
yolcu, yük ve postaya ait mevcudolan veya olması mâkul bir tarzda beklenen taşıma ihtiyaç
larını karşılamaya yetecek bir kapasiteyi sağlamak olacaktır. 

4. Âkit Taraflardan her birinin tayin 'edilen hava yolu işletmesinin öteki Âkit Taraf ülke
sindeki noktalar ile 3 ncü memleketlerdeki n dktalar arasındaki trafiği, tasrih edilen hat
larda taşıma hakkı, kapasitenin ilgili bulunduğu aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde uygu
lanacaktır : 

a) Hava yolu işletmesini tayin eden Âkit Taraf ülkesine gelecek veya ülkesinden gidecek 
olan trafik ihtiyaçları; 

b) Hava yolu işletmesinin geçtiği bölgesindeki devletlerin hava yolu işletmelerince ku
rulan başka ulaştırma servisleri de gözönüne alındıktan sonra, o bölgenin trafik ihtiyaçları; 
ve 

c) Uzak menzilli hava servisleri ihtiyaçları. 
5. Bu maddenin yukarıdaki 1, 2, 3 ve 4 ncü paragraflarının tatbikatı içim, tarafların Si

vil Havacılık makamları tarafından mutabık kalınan kapasite ve frekans, taraflardan birinin 
Sivil Havacılık makamlarının isteği üzerine yakın işbirliği atmosferi içinde yapılacak istişare
lerden sonra, zaman zaman gözden geçirilebilir veya değiştirilebilir. 

MADDE : 9 

Ücret tarifeleri 

1. Aşağıdaki paragraflarda zikredilen «ücret tarifesi», yolcu, yük ve posta taşınması için 
ödenecek bedeller ve taşıma için tabi olacakları şartlarla mümessillik ve diğer yardımcı 
hizmetlerin şartlarını ve ücretlerini tazammun eder. 

2. Taraflardan birinin hava yolu işletmesi tarafından diğer taraf ülkesine veya ülkesinden 
taşımalar için konulacak ücret tarifeleri, işletme masrafları, mâkul bir kâr ve diğer hava 
yollarının tarifeleri de dâhil, bütün ilgili unsurlar gözönün'de tutularak mâkul seviyelerde 
tespit edilecektir. 

3. Bu maddenin 2 nci paragrafında zikredilen ücret tarifeleri, mümkün ise, her iki tarafın 
tayin edilmiş hava yolu işletmeleri tarafından birbirleriyle danışma suretiyle tespit edilecek 
ve böyle bir anlaşma mümkün olduğu nispette Uluslararası Hava Ulaştırma Birliği ile Dün
ya Posta Birliğinin (UPU) ücret tarifelerin inin hazırlanması için takibettiği usul çerçeve
sinde olacaktır. 

4. Bu suretle üzerinde mutabık kalman ücret tarifeleri, yürürlüğe girmesi tasarlanan tarih
ten en az doksan (90) gün önce tarafların Sivil Havacılık makamlarının onayına sunulacaktır. 
Özel durumlarda bu süre, sözü geçen makamların mutabakatı ile azaltılabilir. 

5. Böyle bir mutabakat resmen bildirilebilir; eğer tarafların Sivil Havacılık makamların
dan hiç biri, 4 ncü paragraf hükümlerine göre tevdi edilmiş bulunan ücret tarifelerine tevdi tari
hinden itibaren otuz (30) gün içinde itirazlarını bildirmezler ise, ücret tarifeleri tasvibedilmiş te
lâkki olunur. 4 ncü paragraf hükümlerine göre tevdi müddetinin kısaltılmış olması halinde, taraf
ların sivil havacılık makamları itiraz müddetinin otuz (30) günden daha az olmasında mutabık ka
labilirler. 
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6. Eğer bir ücret tarifesi üzerinde bu maddenin 3 ncü paragrafı hükümlerine göre anlaşma 

olmazsa, yeya 5 inci paragrafta zikredilen otuz (30) günlük müddet zarfında bir taraf sivil ha
vacılık makamlarının diğer taraf sivil havacılık makamlarına itirazını beyan etmesi halinde iki 
taraf si'vil havacılık makamları ücret tarifesini karşılıklı anlaşma ile tespit edeceklerdir. 

7. Eğer sivil havacılık makamları bu maddenin 4 ncü paragrafı hükümlerine göre kendi
lerine tevdi edilmiş ücret tarifeleri üzerinde veya 6 ncı paragraf hükümlerine göre herhangi 
bir ücret tarifesi üzerinde anlaşamazlar isse, anlaşmazlık iki taraflı Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
anlaşmazlıkların çözümlenmesi hakkındaki hükümleri çerçevesinde hal şekline bağlanacaktır. 

8. Bu madde hükümlerine göre tesis edilmiş bir ücret tarifesi, yemişi yapılıncaya kadar yürür
lükte kalacaktır. Mamafih bir ücret tarifesi bu paragraf hükümlerine göre, sona eriş tarihin
den itibaren altı ay (6)'dan fazla temdidedilemiyecektir. 

MAiDDE : 10 

Malî hükümler 

1. — Âkit Taraflardan her biri kendi millî kambiyo mevzuatına uygun olaralk kendi ülkesinde 
yolcu, bagaj ve yük, posta naklinden diğer tarafça sağlanan (kazançların masraftan artan kısmını 
taraflarca kabul edilecek her hamgıi bir tkonvertibl dövizle tediye eder. Sözü geçen paraların trans
feri için gerekli döviz her ilki tarafın Merkez Bankası veya Millî Bankalarınca tahsis veya transfer 
edilir. Akıt Taraflar arasında özel bir tediye anlaşması mevcut iıse ödeme bu anlaşma hükümlerine 
göre yapılır. 

MADDE : 11 

İstişareler ve istatistikler 

1. — Bıkı (bir işbirliği ruhu ile, Âkit Tarafların yetkili havacılık makamları, bu anlaşma ve 
eklerinin her Ihangi bir hükmünün uygulanmasının ve (bunlara «kifayetli bir şekilde riayet edilme
sini sağlamak amacıyle zaman zaman birbirleri ile istişare edeceklerdir. 

2. — Âkit Taraflardan her birinin yetkili havacılık makamları istek üzerine, öteki Âkit Tarafın 
yetkili havacılık makamlarına, birinci anlaşan tarafın tâyin edilen hava yolu .işletmelerinoe muta-
bılk kalman servislerde sağlanan kapasitenin gözden geçirilmesi amacıyle mâlkul bir tarzda istene
bilecek periodik ve başkaca istatistikleri verecektir. Bu istatistikler, o hava yolu işletmelerince mu
tabık kalman servislerde taşman trafik miktarlarının «re bu trafiğin hattaki ilik çıkış ve s^n varış 
yerlerinin tespitti içan gerekli bütün bilgileri içine alacaktır. 

MAiDDE : 12 

Değişiklikler 

1. — Âkit Taraflardan her hangi biri bu anlaşma ve eklerinin her hangi bir hükmünün değiş
tirilmesini arzu ettiği takdirde, öteki Âkit Tarafla istişarede bulunmak isteyebilir; yetkili havacı
lık makamları arasında ve müzakere veya yazışma yoluyle yapılabilecek olan böyle 'bir istişare, 
istek tarihinden itibaren altımış (60) gün içerisinde başlayacaktır. Mutabakata varılan her hangi 
bir değişiklik diplomatik yoldan nota teatisi ile teyidedildiğinde yürürlüğe girecektir. 

2. — Hatlardaki değişiklikler, Âkit Tarafların yetkili havacılık makamlarının aralarında doğru
dan doğruya mutabakata vanmalarıyle yapılabilir. 
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MADDE : 13 

Çok taraflı anlaşmalara uygunluk 

Bu anlaşma ve ekleri, her iki Âkit Tarafça da muteber 'olabilecek çok taraflı her hangi bir söz-, 
leşmeye uyacak şekilde değiştirilecektir. 

MADDE : 14 

Sona erms 

Âkit Taraflardan biri, bu .anlaşmaya son ve mek kararında olduğunu her zaman öteki Âkit 
Tarafa ihbar •edebilir. Bu ihbarname aynı zamanda Uluslararası (Sivil Havacılık Teşkilâtına da 
ulaştırılacaktır. Bu durumda, ihbarnamenin öteki Âkit Tarafça almışından itibaren on iki ay içeri
sinde mutaibakata varılarak 'geri alınmaması halinde; anlaşma, bu sürenin 'bitimimde sona erecektir. 
öteki Âkit Tarafça ihbarnamenin alındığı teyidedilımezse, 'Uluslararası iSivil 'Havacılık Teşkilâtının 
ihbarnameyi aldığı tarihten on dört (14) gün sonra alınmış sayılacaktır. 

MADDE : 15 

Anlaşmazlıkların çözivmii 

1. — Âkit Taraflar arasında bu anlaşma ve teklerinin yorumlanması veya uygulanması ile ilgili 
bir anlaşmazlık çıkarsa, Âkit Taraflar bu anlaşmazlığı önce kendi aralarında müzakere yoluyle 
halletmeye çalışacaklardır. 

2. — Âkit Taraflar, müzakere yoluyle bir anlaşmaya varamadıkları takdirde, anlaşmazlığa, 
karara bağlaması için bir şahıs veya teşekküle verme hususunda mutabık kalabilirler veya Âkit Ta
raflardan birinin isteği üzerine anlaşmazlık karar için Âkit Tarafların her birinin tâyin edeceği bi
rer hakem veya böylece seçilen iki hakemin tâyin edeceği bir üçüncü hakemden kurulu 3 kişilik 
bir hakem heyetine sunulacaktır. Âkit Taraflardan birinin ötekimden anlaşmazlığın tahkimini is
teyen bir notayı diplomatik yoldan aldığı tarihten itibaren altmış (60) gün içinde bir hakem tâyin 
edecek ve üçüncü hakem de bundan sonraki altmış (60) günlük bir ısüre içinde seçilecelktir. Âkit 
Taraflardan her hangi biri verilen süre içerisinde bir hakem tâyin edemezse veya üçüncü hakem 
belirtilen süre içimde seçilmezse Sivil Havacılık Teşkilâtı Konsey Başkanının, durumu gereğine 
göre, bir hakemi veya hakemleri tâyin etmesini Âkit Taraflardan her hangi biri isteyebilir. Bu 
durumda üçüncü hakem üçüncü bir devletin uyruğu olacak ve hakem heyetinin başkanlığını ya
pacaktır. 

3. — Âkit Taraflar, bu ımaddenin 2 nei fıkrasına göre verilecek hıer hangi bir karara uymayı 
taahhüdederler. 

4. — Hakemlerin ücretleri ve masrafları dâhil, hakem, heyetinin masrafları Âkit Taraflar arasın
da eşidolarak ödenecektir. 

ıMİADDE : 16 

Tescil 

Bu anlaşma ile ekleri ve bunların muhtemel değişiklikleri Uluslararası İSivil Havacılık Teşki
lâtı mezdiride tescil ettirilecektir. 
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MADDE : 17 

Başlıklar 

Madde başlıkları ıbu anlaşmaya sadece müracaat ve kolaylık nıaksadıyle konulmuştur ve hiç bir 
surette bu anlaşmanın sınırını çizmez, (maksat ve şümulünü tâyin etmez. 

MADDE : 18 

Yürürlüğe girme 

İşbu Anlaşma ve onun ayrılmaz parçalarını teşkil eden ekler, her iki Âkit Tarafın Anayasaları
nın öngördüğü formalitelerin tamamlanmasını müteakip diplomatik yoldan notaların teati edildiği 
tarihte yürürlüğe girecektir. 

Yukarıdakileri tasdiken, aşağıda imzaları bulunan ve Hükümetleri tarafından usulü dairesinde 
yetkilendirilmiş olan temsilciler işbu Anlaşmayı imza etmişlerdir. Türkçe ve İngilizce dillerinde, 
her ikd metin aynı derecede muteber olmak ve ihtilâf halinde İngilizce metin esas sayılmak üzere 
bin dokuz yüz yetmiş yılı Kasım ayının onüçüneü günü Ankara'da ikişer nüsha halinde tanzim 
olunmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Danimarka Kırallığı 
Hükümeti adına Hükümeti adına 

EK : I 

İşletilecek Hatlar 

1. a) Türkiye Cumhuriyeiti Hükümeti tarafından tâyin edilen Türk Hava yolu ve hava yolla
rı, Türkiye'deki noktalardan ara noktalar yolu ile Kopenhanıg'a ve ileri noktalara h>er iki istika
mette 'hava servisi işletmeye yetkili olacaktır. 

;b) Üçüncü memleketlerden ıgelen veya bu memleketlere gidecek olan trafiğin diğer Âkit 
Taraf ülkesine bırakılması veya alunmıası aşağıdaki hatta münhasırdır : 

Türkiye'deki noktalardan, ÛBelgrad ve/veya Viyana veya Budapeşte ve/veya Frankfurt yolu 
ile Kopenhang ve ilerdide Oslo ve Sttokholan'e (*) ve işbu 'ekin 4 neü parajgrafına uygun olarak mu
tabık kalınacak diğer ileri noktalara. 

2. a) Danimarka Krallığı Hükümeti tarafından ıtıâyin edilen Danimarka hava yolu veya 
(hava yolları, Danimarka'daki noktalardan ara yolu dle İstanbul'a ve ileri {noktalara her iki isti
kamette hava servisi işletmeye yetkili olacaktır. 

t>) Üçüncü memleketlerden gelen veya bu memleketlere gidecek olan trafiğin diğer Âkit 
Taraf ülkesine bırakılması veya alınması aşağıdaki hatta münhasırdır : 

Danimarka'daki noktalardan Prag ve/veya Viyana veya Budapeşte yolu ile İstanbul'a ve 
ileride Beyrut'a (**) 

3. Yukarda kaydedilen noktalardan herhangi (biri, servisin başlangıç maktası hava işletmesi
ni tâyin eden Âkit Tarafın ülkesinde bulunmak şartı ile, tâyin edilen ilgili hava yolu işletmesinin 
ihtiyarına bağlı olarak bütün öeferlerde veya (bunların herhangi birinde kullanılmayafbilir. 

(*) Kopenhang ve Oslo ve Stokholm arasında ve mütekabüen, mahallî 'trafik haklarından $m* 
dİUk istifade edilemez. ıStopover trafiğine müsaade edilmektedir. 

•(**) Herhangi 'bir tarife döneminde, işletilecek hat veya hatlarda tasrih edilmiş üç noktanın iki
sinden fa&lası kullanılamaz. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 791) 
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4. Âkit Taraflardan irer biri, servislerine, diğer Âkit Tarafın ülkesinin ötesinde nokbalıarın ve
ya Âkit Tarafların ülkeleri arasında ilâve noktaların ithalini talelbedefbilir. Bu talep diğer Âkit 
Tarafın havacılık makamının tasvibine bağlıdır. 

EK : II 

Tarifelerin Tasdiki 

1. Âkit Taraflardan her birinin tâyin edilen hava yolu işletmesi veya işletmeleri, malzeme -çe
şidi de dahil, uçuş tarifelerini her tarife dönemi içdın (yaz ve kış), tarifelerin yürürlüğe gireceği 
tarihten en az 45 gün önce diğer Âkit Tarafın havacılık makamlarına .tasdik için sunacaklardır. 

i2. Herhangi ıbir Âkit Tarafın tâyin edilen hava yolu işletmesi veya işletmelerince, nçnş tari
felerinin diğer Âkit Tarafın havacılık makamlarına sunulmasından lönee her iki Âkit Tarafın ilgi
li hava yolu işletmeleri tarifeler üzerinde mutabık kalmak amaeıyle aralarında istişarelerde bulu
nacaklardır. Bu şekilde uçuş tarifeleri alan havacılık makamları bunları tasdik veya reddedebilir. 
veya değişiklik teklif edebilir. Her halükârda, Âkit Taraflardan birinin tâyin .edilen hava yolu 
işletmesi veya işletmelerince tasrih edilen hatlarda işletilecek servisler, diğer Âkit Tarafın havacı
lık makamlarının onayı alınmadan başlayamaz veya değiştirilemez. 

• « !*•»" • • 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 791) 



Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 795 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Federal Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırmasına dair 31 Ekim 1967 tarihli Anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı ve 

Ulaştırma, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1 /125) 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/125 
Karar No. : 216 

28 . 11 . 1972 

Millet Meclisi! Başkanlığına 

3 ncü toplantı yılı içinde görüşülerek karara bağlanan (Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle 
Avusturya Federal Hükümeti arasında hava ulaştırmasına daıir 31 Ekim 1967 tarihli Anlaşmanın 
onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı) bu toplantı yılında yenliden benim-
senımek üzere Komisyonumuza gönderilmiştir. Rapor Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

öenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Ankara 
H. Balan 

Bursa 
A. Türkel 

İçel 
C. Okyayuz 

Malatya 
H. Gökçe 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Aydın 
N. Menteşe 

tnızada bulunamadı. 

Samsun 
H. Özalp 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
/. Angı 

İzmir 
K. önder 

Manisa 
M. Ok 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçuhaşı 

Bursa 
N. Atlı-

İsparta 
A. 1. Balım 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

Niğde 
H. A. Kavurmacıoğlu 

Traibzon 
A. Şener 
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T. C. 
BaşbaJianhk 3 . 11 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi ;•.•,.. H 

Sayı : 71 - 649/9554 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30 . 12 . 1967 tarih ve 70 - 649/8527 sayılı yazımız. 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük IMültet Meclisine arzı Bakanlar Kuru-
luncr, 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya 
Federal Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına dair 31 Ekim 1967 tarihli Anlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki anlaşma ilişik olarak 
sunulmuştur. 

öereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman D emir el 

Başbakan 

GEREKÇE 

5 Haziran 1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla tasdik olunan Milletlerarası Sivil Havacılık 
Sözleşmesi hükümleri milletlerarası sivil havacılığın muhtelif memleketler arasında akdolunaeak 
iki taraflı anlaşmalara dayanan bir sistem dâhilinde inkişafını teşvik ve bu yolda yapılacak an
laşmaların anaihatlarmı tespit ederek aralarında benzerlik teminini öngörmektedir. 

Hükümetimiz, memleketimizin coğrafî durumunu ve milletlerarası hava servislerinin memle
ketimizden geçmesinin sağlıyaeağı menfaatleri de gözönünde tutarak komşu veya dost bütün mem
leketlerle yurdumuz arasındaki iktisadî, teknik ve kültürel bağları kuvvetlendirmek ve aynı za
manda millî sivil havacılığımız], teşvik ve kalkındırmak »gayesiyle bugüne kadar 32 hava ulaş
tırma anlaşması imzalamış bulunmaktadır. Bu meyanda Hükümetimizin Milletlerarası Sivil Ha
vacılık Teşkilâtı üyesi bulunan Avusturya ile bir hava ulaştırma anlaşması akdi hususundaki 
vâki teklifi kabul edilmiş ve iki memleket yetkili heyetleri arasında yapılan müzakereler neti
cesinde hazırlanan anlaşma 27 Nisan 1967 tarihinde Ankara'da parafe edildikten sonra of Ekim 
1967 tarihinde Viyana'da imzalanmıştır. 

Bu anlaşma hükümleri genellikle Şikago Konferansında tespit edilen model anlaşmadan mül
hem olup mütekabiliyet esasına dayanmaktadır. Mezkûr anlaşma çerçevesinde, hava seyrüseferi 
ile ilgili millî kanun ve nizamlara riayet edilmek şartıyle, her iki memleket arasında devamlı ve 
hukukî statüye bağlanmış tarifeli ve tarifesiz hava servisleri işletilebilecektir. 

Bu anlaşma, her iki memleketin hava yolu işletmeleri, arasında daha sıkı bir işbirliği imkânı
nın doğması İstanbul Viyana arasındaki yolcu trafiğinin % 50 esası üzerinden taraflarca ortak
laşa taşınmasına zemin hazırlaması, merkezî Avrupa'dan memleketimize vâki turist akınının daha 
da artması, millî hava servisimizin son zamanlarda milletlerarası hava trafiğine açılmış bulunan 
ve Avusturya üzerinden geçen şimal yolunu takiben Orta ve Kuzey Avrupa'ya yapacağı seferler
de uçuş zamanının kısalması sebebiyle malî yönden tasarruf sağlaması, Avustuıya ile ekonomik 
bağlarımızın gelişmesi ve iki memleket arasında esasen mevcut dostane ilişkileri takviye etmesi 
bakımlarından faydalı sayılmaktadır. 

Millet Meclisi (8. Sayısı : 795) 
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(Bundan başka, bahis konusu şimal yolunun Orta Doğu'ya Yeşilköy üzerinden bağlanması ile
ride yabancı hava şirketlerinin de daha kısa ve ekonomik (buldukları bu yolu tercih etmeleri 
suretiyle, Avrupa ile Asya arasındaki hava trafiğinin sıklet merkezinin Yeşilköy Hava Meydanına 
kaydırılmasını mümkün kılacaktır ki, bütün bunlar memleketimize maddî ve manevî sahalarda 
geniş avantajlar sağlayacak mahiyette telâkki edilebilir. 

Anlaşma, onaylanmasının uygun bulunması zımnında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tak
dirine sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ulaştırma Komisyonu 30 . 1 . 1970 

Esas No. : 1/125 
Karar No. ; 7 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Türkiye* Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Federal Hükümeti arasında Hava Ulaştırma
sına dair 31 Ekim 1967 tarihli Anlaşmanın onaylamasının uygun bulunduğu hakkındaki ka
nun tasarısı Komisyonumuza havale olunmakla, ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair hazırlanmış bulunan kanun tasarısı 
Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzene Yüksek Başkanlığa saygı 
ile sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu Başkanı Sözcü 
Bilecik Urfa Balıkesir 

Ş. Binay B. Karakeçili M. N. Gür er 

İstanbul Konya , Kütahya 
M. K. öke M. N. Kalaycıoğlu M. Ersoy 

Malatya 
/. //. Sengiller 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 795) 

İstanbul 
H. Güngör 
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Dışişleri 'Komisyonu raporu 

Millet Meclîsi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/125 
Karar No. : 6 

2 . 3 . 1971 

YÜKSEK BAŞKx\NLIĞA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Federal Hükümeti arasında Hava Ulaştırma
sına dair 31 Ekim 1967 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki ka
nun tasarısı, i'lgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesiınde gerekçede sarahaten belirtilen husus
lar Komisyonumuzca da yerinde görülerek, mezkûr Anlaşmanın onaylanmasına mütedair tasarı 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyıırulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Manâsa 

E. Akça 

Adana 
AR. Güllüoğlu 

Çankırı 
/ / . Dağlı 

İzmir 
§. Adatan 

Sözcü 
İzmir 

Ş. Osma 

Afyon Karahisar 
M. B. Çerçel 

İstanbul 
N. 1. Tokgöz 

Kocaeli 
N. Erim 

Kâtip 
Balıkesir 

A. İ. Kırımh 

Aydın 
M. K. Yılmaz 

İstanbul 
M. Yardımcı 

Millet 'Meclisi. 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. j 1/125 
Karar No. : 146 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

6 . 5 . 1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tıetkilki hususu Komisyonumuza havale buyurulan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avus
turya Federal Hükümeti arasımda Hava Ulaştırmasınla Dair 31 Elkim 1967 Tarihli Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Haklkmda Kanun Tasarısı» ile, önhavalesi uyarınca Ulaştırma 
ve Dışişleri Komisyonlannoa Tasarı üzerinde hazırlanaın raporlar Ulaştırma, Dışişleri ve Maliye 
bakanlıkları temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü; 

Memleketler arasında daha sıkı bir işbirliği yanında, mevcut dostane ilişkileri de takviye ba
kımından sivil havacılığın önem kazandığı bir gerçektir. Bugüne kadar yapılmış olan sivil havacı
lık anfoşmalanyle memleketimiz,, komşu ve döslt memleketlerle çeşitli alanlarda birçıok gelişmeler 
kaydetmiştir. 

Mîllet Meclisi (S. Sayısı : 795) 
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Milletlerarası hava servislerinin memleketimize de uğramasıyle sağlayacağı menfaatlerin, 
millî 'kanun ve nizamlara bağlı Ikalmak şartıyle "belirli statülere bağlanması zaruridir. Bu cüm
leden (olarak, 5 Haziran 1945 tarihli yıe 4749 sayılı KanıumLa tasdik olunan Sivil Havacılık Sözleş
mesi hükümleri, muhtelif memleketler arasında addolunacak âkili anılaşmalara dayanan: bir siste
min inkişafını öngörmektedir. 

Anlaşma hükümlleri genellikle Şikago Konfe i ansında tespijt edilen ıniıodelıe dayalı olarak müte
kabiliyet esasına dayanımlabtadır. • 

Memleketimiz coğrafî durumu bakımındafni Asya ile Avrupa arasındaki hava trafiğinin sıklet 
merlkeizini teşkil etmektedir. Bu sıklet merkezi sayesinde memleketimizin maddî yönden, sağlıya-
oağı imkânlar büyük olacaktır. 

Bu itibarla Tasan, Komısiyonumuzica da olumlu Ika.rşılanmış ve maddelerin müzakeresine geçil
miştir. ''vt;-.-, 

Tasarının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü ımaddelerinin aynen kabulüne, 

Sözleşme tarihinin eski olduğu dikkate alınarak, Tasarının biram evvel kanunlaşmasında fay
da olacağı gerekçesiyle Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

öncelik ve ivedilikle 'görüşülmek ve Genel Kuıulıın tasvibine arz olunmak üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgekan 

Amaava 
8. Ay gün 

DenlMi 
11. Oral 

Konya 
Ar. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
Ankara. 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
/ / . Balan 

Diyarbakır 
8. Savcı 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Kâtip 
Mıalaitya 

A. Karaaslan 

Aydın 
N. Menteşe 

Glreöun 
21. E. Turgutalp 

Manisa 
11. Okçu 

Adatma 
8. Kıhç 

M u 
/ / . /. Cop 

tçel 
C. Okyayuz 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 795) 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avusturya Federal Hükümeti Arasında Hava VI'aştırmasına 
dair 31 Ekim 1967 tarihli Anlaşmanın Onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — ol Ekini 1907 tarihimle Yiyana'da. imza, edilen Türlüye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Avusturya Federal Hükümeti arasında Hava. Ulaştırmasına dair Anlaşmalım onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

MADDE 2. --- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE o. — Bu Kamunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

29 . 11 . 1909 

Başbakan Devlet Balkanı Devlet Balkanı Devlet Bakanı 
S. I) emir el R. Sezgin H. Atabeyli T. Bilgin 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî •Savunma Bakanı lensleri Bakanı 
G. Titrek Y. Z. Önder A. T opal oğlu II. Menteşeoğlu 

Dışişleri ©akanı Maliye Balkanı Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
/. S. Çağlayangil M. Erez O. Oğuz T. Gülez 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakamı (Jiinı. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
A. Dallı V. Â. Özkan A. 1. Birincioğlu f. Ertem 

Ulaştırma Balkanı Çalışına Bakanı Sanayi Balkanı En. ve Ta. Kay. Balkanı 
N. Menteşe S. Öztürk S. Kılıç S. O. Avcı 

Turizm ve Ta. Balkanı i İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Balkanı Orman Balkanı 
İV. Cevheri II. Nakipoğlu T. Kapantı II. Özalp 

G-ençM'k ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 795.) 
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TÜRKİYE CUMHURtYETt HÜKÜMETİ İLE AVUSTURYA FEDERAL HÜKÜMETİ 
ARASINDA HAVA IJLAŞTIRMA ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avusturya Federal Hükümeti, 
7 Aralık 1944 günü Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi tarafları 

olup, 
Kendi ülkeleri arasında ve ötesinde hava servisleri kurmak amacıyle bir Anlaşma akdetmek 

isteyerek, 
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : 

MADDE : 1 

Tarifler 

Bu Anlaşma ve eki bakımından, aksine bir hüküm bulunmadıkça : 

(a) «Şikago Sözleşmesi» terimi, 7 Aralık 1944'te Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil 
Havacılık Sözleşmesi anlamını taşır*. 

(b) «Yetkili havacılık makamları» terimi, Türkiye Cumhuriyeti bakımından Ulaştırma Bakan
lığı veya sözü geçen Bakanlık tarafından yapılan ödevleri yerine getirmeye yetkilendirilen her 
hangi bir kimse veya daire, ve Avusturya Cumhuriyeti bakımman Federal Ulaştırma ve Millîleş-
th'ilmiş Teşebbüsler Bakanlığı veya sözü geçen Bakanlık tarafından halen yapılan görevleri ye
rine getirmeye kanunen yetkilendirilen herhangi bir makam anlamına gelir. 

(e) «Tayin edilen hava yolu işletmesi» terimi, bu Anlaşmanın o ncü maddesi gereğince ta
yin edilen ve yetkilendirilen hava yolu işletmesi demektir. 

(d) «Ülke» terimi, Şikago Sözleşmesinin 2 nci maddesinde belirtilen anlama gelir. 

(e) «Hava servisi», «Uluslararası Hava Servisi», «Hava Yolu İşletmesi» ve «Trafikten gayri 
maksatlar için iniş (Teknik iniş)» terimleri, Şikago Sözleşmesinin 96 ncı maddesinde belirtilen 
anlamları taşır. 

MADDE : 2 

Trafik hakları 

1. Âkit Taraflardan her biri, diğerine, bu An'aşımamn ekinde kayıtlı hatlarda tarifeli uluslar
arası hava servisleri kurması amacıyle, bu Anlaşmada belirtilen hakları tanır. Bu servislere ve 
hatlara bundan böyle sırasıyle «Mutabık kalman servisler» ve «tasrih edilen hatlar» denecektir. 

Âkit Taraflardan her birinin tayin ettiği hava yolu işletmeleri tasrih edilen bir hatta mutabık 
kalman bir servisi işletirken, aşağıdaki haklardan istifade edecektir; 

(a) Düğer Âkit Tarafın ülkesi üzerinden inmeden uçmak, 

(b) Sözü geçen ülke içerisinde teknik iniş yapmak, 

(c) Yolcu, yük ve posta şeklindeki uluslararası trafiği bırakmak ve almak amaciyle, sözü 
geçen ülke içerisinde, o hat için bu Anlaşmanın ekinde belirtilen noktalara iniş yapmak. 

2. Bu maddenin (1) nci fıkrasındaki hiçbir husus, bir Âkit Taraf hava yolu işletmelerine, 
diğer Âkit Taraf ülkesindeki başka bir noktadan yolcu, yük ve posta almak hakkının verildiğine 
delâlet etmeyecektir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 795) 
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MADDE : 3 

Gerekli yetkiler 

1. Âkit Taraflardan her biri, diğer Âkit Tarafa, tasrih edilen hatlarda mutabık kalman ser
visleri işletmesi amacıyle bir veya birkaç hava yolu işletmesi tayin ettiğini yazılı olarak bildir
mek hakkına sahibolacaktır. 

2. Diğer Âkit Taraf, böyle bir tayin bildirisini aldığında, bu maddenin (3) ve (4) ncü fık
raları hükümleri saklı kalmak üzere, tayin edilen hava yolu işletmesi veya işletmelerine gerekli 
işletme yetkilerini gecikmeden tanıyacaktır. 

3. Âkit Taraflardan birinin yetkili havacılık makamları, diğer Âkit Tarafın tayin ettiği bir 
hava yolu işletmesinden, uluslararası hava servislerinin işletilmesinde normal ve mâkul bir şekilde 
uyguladıkları kanun ve nizamlarda gösterilen şartları yerine getirebilecek vasıfları haiz bulundu
ğu hususunda kendilerini tatmin etmesini isteyebilir. 

4. Âkit Taraflardan her biri, tayin edilmiş bir hava yolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve 
fiilî kontrolünün bu hava yolu işletmesini tayin eden Tarafın veya uyruklarının elinde bulundu
ğuna kanaat getirmediği hallerde, bu maddenin 2 nci fıkrasında sözü gecen işletme yetkilerini 
vermeyi reddedebilir veya bu hava yolu işletmesinin 2 nci maddede belirtilen haklarının uygulan
ması üzerinde gerekli gördüğü kayıtları koyabilir. 

5. Bir hava yolu işletmesi, bu Anlaşma hükümleri gereğince böylece tayin edilip, kendisine 
yetki verilince, bu Anlaşmanın 9 neu maddesi hükümlerine göre kurulmuş bir ücret tarifesinin mu
tabık kalman seferler bakımından yürürlükte olması kaydı ile bu servisleri işletmeye herhangi 
bir tarihte başlayabilir. 

MADDE : 4 

İşletme yetkilıerinin geri alınması veya hakların uygulanmasının durdurulması 

1. Âkit Taraflardan her biri, düğer Âkit Tarafın tayin ettiği bir hava yolu işletmesine verilmiş 
bulunan işletme yetkisini aşağıdaki hallerde geri almak veya bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde 
belirtilen hakların uygulanmasını durdurmak veya bu hakların uygulanması üzerinde gerekli gör
düğü kayıtları koymak hakkına sahibolacaktır : 

(a) O hava yolu işletmesinin esas mülkiyetinin veya fiilî kontrolünün hava yolunu tayin eden 
Âkit Tarafın veya uyruklarının elinde bulunmaması, veya, 

(b) O hava yolu işletmesinin, bu hakları tanıyan Âkit Tarafın kanun ve nizami arma uyma
ması, veya, 

(c) Hava yolu işletmesinin başka bir şekilde 'bu Anlaşmada belirtilen şartlara uygun olarak 
işletme yapmamam. 

2. (Bu maddenin 1 nci fıkrasındaki hakları geri alma, tatbikatını durdurma veya kayıtlar koy
ma hususlarında derhal bir işlem yapılması, kanun ve nizamların daha fazla ihlâl edilmesinin 
önlenmesi için şart değilse, böyle bir hak ancak diğer Âkit Tarafla istişareden sonra kullanıla
caktır. 

MADDE : 5 

Gümrük resimleri ve diğer resim ve vergilerden bağışıklık 

1. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen hava yolu işletmeleri tarafından uluslararası 
'servislerde işletilen uçaklar ve bu uçaklarda bulunan mutad donatım, akaryakıt ve yağlama yağ
ları ve (yiyecek, içecek ve tütün dahil) uçak kumanyası, diğer Âkit Taraf ülkesine varışta, tek-
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rar yurt dışına çıkarılıncaya kadar uçakta kalmak veya o diğer Taraf ülkesi üzerindeki uçu
şun bir ,kısmmda kullanılmak kaydıyle, bütün. Gümrük resimleri, muayene ücretleri ve başkaca 
resim ve vergilerden bağışık tutulacaktır. 

(a) Akıt Taraflardan birinin ülkesinde, bu Taraf yetkili makamlarınca tespit edilen miktar
ları aşmamak ve diğer Âkit Tarafın uluslararası bir servisinde çalıştırılan uçaklarda kullanılmak 
üzere uçağa alınan uçak kumanyaları; 

(b) Âkit Taraflardan birinin ülkesine, diğer Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu işıletoelem-
nıin uluslararası servislerinde kullanılan uçakların 'bakım ve onarımı için sokulan yedek parça
lar; 

(c) Uçağa alındığı Âkit Taraf ülkesi üzerinde yapılacak uçuşun bir kısmında kullanılacak 
bile olsa, diğer Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu işletmeleri tarafından uluslararası servislerde 
işletilen uçakların ikmaline ayrılmış olan akaryakıt ve yağlama yağları, yapılan hizmetler karşı
lığı alınacak ücretler hariç, aynı resim ve vergilerden bağışık tutulacaktır. 

Yakardaki (a), (b), ve (c) tâli fıkralarında sözü geçen maddeler gümrük nezaret ve kont
rolü altında tutulabilir. 

MADDE : 6 

M'utad havacılık donatımı ile ikmal maddelerinin depolanması 

Âkit Taraflardan birinin uçaklarında bulundurulan mutat havacılık donatımı ile malzeme ve 
ikmâl maddeleri diğer Âkit Taraf ülkesinde, ancak o ülkenin gümrük makamlarının müsaade
siyle boşaltılabilir. Böyle bir durumda, bunlar tekrar yurt dışına götürülünceye veya başka bir 
şekilde gümrük nizamlarına göre elden çıkarılıncaya kadar sözü geçen yetkili makamların neza
retinde bulundurulabilir. 

MADDE : 7 

Direkt transit trafik 

Âkit Taraflardan birinin ülkesinden transit geçen yolcular çok basitleştirilmiş bir kontroldan 
daha fazla bir kontrola tabi tutulmayacaklardır. 

Doğrudan doğruya transit geçen bagaj ve yükler Gümrük resimleri ve benzeri vergilerden ba
ğışık tutulacaktır. 

MADDE : 8 

Kapasite hükümleri 

1. Her iki Âkit Tarafın hava yolu işletmelerine, kendi ülkeleri arasında, tasrih edilen hat
larda mutabık kalman servisleri işletmeleri için âdil ve eşit imkân sağlanacaktır. 

2. Âkit Taraflardan her birinin hava yolu işletmeleri, mutabık kalınan servisleri işletirken, 
diğer Âkit Tarafın hava yolu işletmelerinin çıkarlarını, bu sonuncu hava yolu işletmelerinin aynı 
hatların bütününde veya bir kısmında işlettiği servislere haksız olarak tesir etmeyecek şekilde 
gözönünde bulunduracaktır. 

3. Âkit Tarafların tayin edilen hava yolu işletmelerinin sağladığı mutabık kalınan servislerin, 
tasrih edilen hatlardaki kamu ulaştırma ihtiyaçları ile sıkı ilgisi bulunacak ve bunların ilk ama
cı, hava yolu işletmesini tayin eden tarafın ülkesine gelen veya ülkesinden giden yolcu, yük ve 
postaya ait mevcudolan veya olması mâkul bir tarzda beklenen taşıma ihtiyaçlarını mâkul bir 
hamule faktörü ile karşılamaya yetecek bir. kapasiteyi sağlamak olacaktır. Her iki Âkit Taraf, 
ülkeleri arasındaki trafiğin taşınmasında ilk hakka sahibolacaklardar. 
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4. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen hava yolu işletmesinin diğer Âkit Taraf ülkesin
deki noktalar ile üçüncü memleketlerdeki noktalar arasındaki trafiği tasrih edilen hatlarda taşı
ma hakkı, kapasitenin ilgili bulunduğu aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde uygulanacaktır: 

(a) Hava yoln işletmesini tayin eden Âkit Taraf ülkesine gelecek veya ülkesinden gidecek 
olan trafik ihtiyaçları; 

(b) Hava yolu işletmesinin geçtiği bölgedeki de aletlerin hava yolu işletmelerince kurulan başka 
ulaştırma servisleri de gözönüne alındıktan sonra, o bölgenin trafik ihtiyaçları; 

Ve, 
(c) Uzak menzilli hava servisleri ihtiyaçları. 
Bu fıkraya göre tanınacak hakları, nihaî olarak, Âkit Tarafların yetkili havacılık makamla-

rmea tespit olunacaktır. 
5. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen hava yolu işletmesi, malzeme çeşidi de dahil, uçuş 

tarifelerini tasrih eden hatlardaki servislere başlanmadan en az otuz (80) gün önce diğer Âkit 
Tarafın yetkili havacılık makamlarına onay için sunacaktır. 

6. Her iki Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu işletmesince uçuş tarifelerinin diğer Âkit Ta
rafın yetkili havacılık makamlarına sunulmasından önce, her iki Âkit Tarafın ilgili hava yoılu iş
letmeleri sağlanacak kapasite ve işletilecek servislerin sıklığı konusunda aralarında anlaşacak
lardır. Bu şekilde uçuş tarifeleri alan yetkili havacılık makamları, bunları tasdik edebilir veya 
reddedebilir veya üzerlerinde değişiklik telkin edebilir. İlgili hava yolu işletmeleri arasında bir 
anlaşmaya varılmadığı takdirde, her iki Âkit Tarafın yetkili havacılık makamları 11 nci madde
nin 1 nci fıkrası hükümleri uyarınca hareket edeceklerdir. 

Her halükârda, Âkit Taraflardan birinin tayin edilen hava yolu işletmesince tasrih edilen 
hatlarda işletilecek servisler, diğer Âkit Tarafın yetkili havacılık makamlarının onayı alınmadan 
başlayamaz veya değiştirilemez. 

MADDE : 9 

Ücretler 

1. Âkit Taraflardan birinin hava yolu işletmelerince diğer Âkit Tarafın ülkesine veya ülke
sinden yapılacak nakliyat için uygulanacak ücret tarifeleri; işletme masrafları, mâkul kâr ve baş
ka hava yolu işletmelerinin ücret tarifeleri de dahil, bütün ilgili âmiller gözönüne alınarak tespit 
olunacaktır. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrasında sözü geçen ücret tarifeleri üzerinde, mümkünse, her iki 
Âkit 'Tarafın ilgili hava yolu işletmeleri arasında hattın bütünü veya bir kısmında işleyen başka 
hava yolu işletmeleriyle de istişarede bulunarak muta'bakata varılacak ve böyle bir mutabakat, 
mümkün oldukça, Uluslararası Ulaştırma Birliğinin ücret tespit mekanizması kanalı ile sağlana
caktır. 

3. Böylece mutabık kalman ücret tarifeleri, yürürlüğe girmesi tasarlanan tarihten en aşağı 
otuz (10) .gün önce Âkit Tarafların yetkili havacılık makamlarının on&yma, sımulacaktır; özel 
durumlarda bu süre, sözü geçen makamların mutabakatı ile azaltılabilir. 

4. Tayin edilen hava yolu işletmeleri bu ücret tarifelerinin herhangi biri üzerinde anlaşamazlar 
veya diğer bir sebeple bir ücret tarifesi bu maddenin 2 nci fıkrası hükümlerine göre tespit edile
mez veyalhut hu maddenin 3 neü fıkrasında sözü geçen otuz (30) günlük sürenin ilk on beş (15) 
grami İçerisinde, bir Âkit Taraf, diğer Âkit Tarafa, bu 'maddenin 2 nci fıkrası hüMmleri uyarınca 
mutalbık kalınmış iıeriıangi bir ücret tarifesinden memnuniyetsizliğini bildirirse, Âkit Tarafların 
yetkili havacılık makamları, ücret tarifesini kendi aralarında anlaşarak tespit etmeye çalışacak
lardır. 

Millet Meelisi (S. Sayısı : 795) 



— 11 — 

5. Yetkili havacılık makamları bu maddenin 3ncü fıkrası gereğince kendilerine sunulan her
hangi bir ücret tarifesinin onaylanmasında %e 4 neü fıkrasındaki herhangi bir ücret tarifesinin 
tespitinde anlaşamazlarsa, anlaşmazlık bu Anlaşmanın 15 nci maddesi hükümlerine göre halledi
lecektir. 

6. Bu maddenin 3 ncü fıkrası "hükümleri saklı kalmak kaydıyle, hiçbir ücret tarifesi, Akıt 
Taraflardan Mrinin yetkili havacılık -makamlarınca uygun gÖTÜlmemişse yürürlüğe giremez. 

7. Bu maddenin hükümlerine göre tespih edihriiş ücret iacrffeleri; geme bu "madde Mkümle-
rine göre yeıâ ücret tarifeleri tespit edilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. 

MAmm : le 
Malî hükümler 

Her iki Âkit Taraf, kendi millî kambiyo mevzuatına nyjgun olarak diğer Âkit Tarafın tâyin 
edilen hava yolu işletmesince kendi ülkesinde yolcu, bagaj, posta ve yük naklinden sağlanan ka
zançların masraftan artan kısmının Tesmî kur üzerinden transferini taaMıüdeder. Âbrt Taraflar 
arasındaki ödeme şekli özel bir anlaşma ile tedvir ediliyorsa, bu özel anlaşma uygulanacaktır. 

MADDE : 11 

İstişareler ve istatistikler 

1. Sıkı bir işbirliği ruhu ile, Âkit Tarafların yetkili havacılık makamları, bu Anlaşma ve eki
nin hükümlerinin uygulanmasını ve bunlara tatminkâr bir § eklide riayet edilmesini «ağlamak 
amacıyle zaman zaman birbirlerryle istişare edeceklerdir. 

2. Akıt Taraflardan her birinin .yetkili havacılık makamları, istek üzerine, diğer Akit Tara
fın yetkili .havacılık makamlarına, birinci Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu işletmelerince mu
tabık kalınan servislerde saklanan kapasitenin gözden ^e^irilmeei amacıyle mâkul bir tarzda 
istenebilecek periyodik ve başkaca istatistikî bilgileri verecektir. Bu istatistikler, o hava yolu 
işletmelerince mutabık kalman servislerde taşınan trafik miktarlarının tespiti için gerekli bütün 
bilgileri içine alacaktır. 

MADDE : 12 

Değişiklikler 

1. Âkit Taraflardan herhangi biri bu Anlaşmanın herhangi bir hükmünün değiştirilmesini 
arzu ettiği takdirde, diğer Âkit Tarafla istişarede bulunmak istiyebilir; böyle bir istişare, istek ta
rihinden itibaren altmış (60) gün içerisinde başlayacaktır. 

2. ıEke taalluk edecekler hariç, işbu Anlaşmada yapılacak: değişiklikler, Anlaşmanın yürürlüğe 
girdiği şekilde yürürlüğe girecektir. 

3. Ekteki değişiklikler hususunda, Âkit Tarafların yetkili havacılık makamları arasında mu
tabakata varılabilir. Bu nev'i değişiklikler her Akut Tarafın kendi kanun ve usulleri gereğince 
onaylanmasını müteakip diplomatik yoldan natoların teati edildiği tarihte .yürürlüğe ^girecektir. 

MADDE : 13 

Çok taraflı anlaşmakla, uygunluk 

Bu Anlaşma ve EM, her iki Âkit Tarafı bağlayan çok taraflı herhangi bir sözleşmeye uyacak 
şekilde değiştirilecektir. 
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MADDE : 14 

Sona erme 

Âkit Taraflardan biri, bu Anlaşmaya son vermek kararında olduğunu her zaman diğer Âkit 
Tarafa ihbar edebilir; bu ihbarname aynı zamanda uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtına da 
ulaştırılacaktır. Bu durumda, Anlaşma ihbarnamenin diğer Âkit Tarafça almışından itibaren on-
iki ay içerisinde mutabakata varılarak geri çekilmemesi halinde, bu sürenin bitiminde sona erecek
tir. 

Diğer Âkit Tarafça ihbarnamenin alındığı teyit edilmezse, uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâ
tının ihbarnameyi tebellüğ ettiğini bildirdiği tarihten ondört (14) gün sonra alınmış sayılacaktır. 

MADDE : 15 

Anlaşmazlıkların çözümü 

1. Âkit Taraflar arasında bu Anlaşmanın ve Ekinin yorumlanması veya uygulanmasıyle ilgili 
bir anlaşmazlık çıkarsa, Âkit Taraflar bu anlaşmazlığı önce kendi aralarında müzakere yoluyle 
halletmeye çalışacaklardır. 

2. Âkit Taraflar, müzakere yoluyle bir anlaşmaya; varamadıkları takdirde, anlaşmazlığı karara 
bağlanması için bir şahıs veya teşekküle verme hususunda mutabık kalabilirler veya Âkit Taraf
lardan birinin isteği üzerine anlaşmazlık karar için Âkit Tarafların her birinin tâyin edeceği 
birer hâkem' ve böylece seçilen iki hakemin tâyin edeceği bir üçüncü, hakemden kurulu üç kişilik 
bir hakem heyetine sunulacaktır. Âkit Taraflardan her biri, Taraflardan birinin ötekinden anlaş
mazlığın tahkimini isteyen bir notayı diplomatik yoldan aldığı tarihten itibaren altmış gün içinde 
bir hakem tâyin edecek ve üçüncü hakem de bundan sonraki altmış günlük bir süre içinde seçile
cektir. Âkit Taraflardan herhangi biri verilen süre içerisinde bir hakem tayin edemez veya üçün
cü hakem belirtilen süre içinde seçilmezse, Âkit Taraflardan herhangi biri Sivil Havacılık Teşki
lâtı Konsey Başkanından, duruma göre, hakem veya hakemleri tâyin etmesini istiyebilir. Bu du
rumda üçüncü hakem üçüncü bir devletin uyruğu olacak ve hakem heyetinin başkanlığını yapa
caktır. 

3. Âkit Taraflar, Millî Kanunlarına uygun olarak, Hakem Heyetinin herhangi bir karar veya 
hükmünü uygulamak için bütün gayretlerini sarf edeceklerdir. 

4. Hakemlerin ücretleri ve masrafları dâhil, Hakem Heyetinin masrafları, Âkit Taraflar ara
sında eşit olarak bölünecektir. 

MADDE ": 16 
Tescil 

Bu. Anlaşma, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtı nezdinde tescil ettirilecektir. 

MADDE : 17 

Yürürlüğe girme 

Bu Anlaşma ve Eki, her iki Âkit Tarafın Anayasalarının öngördüğü formalitelerin tamamlan
masını müteakip diplomatik yoldan Notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir. 

Yukarıdakileri tasdiken, aşağıda imzaları bulunan ve Hükümetleri tarafından usulü dairesin
de yetkilendirilmiş olan temsilciler, işbu Anlaşmayı imza etmişlerdir. 

Viyana'da, bin dokuz yüz altmış yedi yılı Ekim ayının otuz birinci günü İngilizce dilinde iki 
nüsha halinde tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Avusturya Federal 
Hükümeti adına Hükümeti adına 
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EK 

1. a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümıeti tarafından tayin edilen havayolu işletmesi, veya iş
letmeleri : 

Türkiye'deki noktalardan ara noktalar vasıtasiyle Viyana'ya ve/veya Avusturya'da ikinci bir 
noktaya ve daha ilerideki noktalara her iki istikamette hava servisleri işletmeye yetkilidir. 

b) Üçüncü memleketlerden gelen veya bu memleketlere gidecek olan trafiğin diğer Âlkıt Ta
raf ülkesinde bırakılması veya alınması aşağıdaki hatta münhasırdır : 

Türkiye'deki noktalardan Viyana'ya ve/veya Avusturya'da ikinci bir noktaya ve oralardan 
Frankfurt, Brüksel ve Amsterdam'a 

2. a) Avusturya Federal Hükümeti tarafından tayin edilen havayolu işletmesi veya işlet
meleri : 

Avusturya'daki noktalardan aranoktalar vasıtasiyle İstanbul ve/veya Ankara'ya ve daha ile
rideki noktalara her liki istikamette hava servisleri işletmeye yetkilidir. 

b) Üçüncü memleketlerden gelen veya bu memleketlere gidecek olan trafiğin diğer Âkit 
Taraf ülkesinde bırakılması veya alınması aşağıdaki hatta münhasırdır. 

Avusturya'daki noktalardan İstanbul ve/veya Ankara'ya ve oralardan Beyrut, Tahran ve üç
üncü bir noktaya; şu şartla iki, Ankara - Beyrut arasındaki trafik bu hakkın dışında tutulmuştur. 

3. Yukarıdaki 1 (a) ve 1 (b) fıkralarında belirtilen ikinci nokta ile 2 (t>) fıkrasında belirtilen 
üçüneü nokta her iki Akıt Tarafın yetkili havacılık makamlarının müşterek mutabakatıyla tayin edile
cektir. 

4. Yukarıda kaydedilen noktalardan herhangi biri, servisin başlangıç noktası hava işletmesini 
tayin eden Âkit Tarafın ülkesinde bulunmak şartıyle, tayin edilen ilgili havayolu işletmesinin ihti
yaçlarına bağlı olarak bütün seferlerde veya bunların herhangi birinde kullanılmayabilir. 

5. Yukarıdaki 1 (b) ve 2 (b) fıkralarında mutabık kalman halklar, işbu Anlaşma hükümleri 
çerçevesinde her iki Âkit Tarafın yetkili havacılık makamlarının müşterek rızasıyle diğer nokta
lara da teşmil ledilebilir. 

6. a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümıeti tarafından tayin edilen havayolu işletmesi veya işletme
leri Viyana ve Avusturya'da ikinci bir nokta arasındaki servislerden her birinde aşağıdaki ulus
lararası yolcu, posta ve yük trafiğini her iki istikamette taşıyamayacaktır. 

— Aynı hava işletmesinin bir başka servisi veya herhangi başka bir havayolu işletmesinin 
bu servisi tarafından Viyana'ya (veya Avusturya'da ikinci bir nokta) ya getirilmiş olan trafiği, 

— Aynı havayolu işletmesinin bir başka servisine veya herhangi bir havayolu işletmesinin bir 
servisine Viyana'da (veya Avusturya'da ikincıi bir noktada) aktarıma edilmek suretiyle gidecek 
olan trafiği, 

b) Federal Avusturya Hükümeti tarafından tayin edilen havayolu işletmesi veya işletmeleri 
İstanbul ve Ankara arasındaki servislerinden her birinde aşağıdaki uluslararası yolcu, posta ve 
yük trafiğini her iki istikamette taşıyamayacaktır. 

— Aynı havayolu işletmesinin bir başka servisi veya herhangi bir başka bir havayolu işletmesinin 
bir servisi tarafından İstanbul'a (veya Ankara'ya) getirilmiş olan trafiği, 

— Aynı havayolu işletmesinin bir başka servisine veya herhangi bir havayolu işletmesinin bir 
servisine İstanbul'da (veya Ankara'da) aktarma edilmek suretiyle gidecek olan trafiği. 
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Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 796 
Meslekî malzemenin geçici İthaline ilişkin Gümrük Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri, 

Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları raporları (1 /119) 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No : 1/119 
Karar No : 215 

28 . 11 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

S ncü ttoplantı yılı içinde .görüşülerek karara Ibağlanan ('Meslekî Malzemenin geçici ithaline 
ilişkin Gümırük Sözleşmesinin Onaylanmasının uygun bulnmduğuna dair Kanun tasarısı), bu toplan
tı yılında yeniden beniımsıenmek üzere Komisyonumuza gönderilmiştir. Rapor Komisyonumuzca ay
nen benimsenmiştir. 

Oenel Kurulun tasviplerine arz 'edilmek üzene Yüksek BaşkanlığaBimulmuştaır 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Ankara 
H. Balan 

Bursa 
A. Türkel 

İçel 
C. Okyayuz 

Malatya 
. H. Gökçe 

Niğde 
H. A. Kavıvrmactoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Aydın 
N. Menteşe 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
1. Angı 

İzmir ,• 
K. önder f 

Manisa 
M. Ok 

Samsun 
H. Özalp 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 

Bursa 
N, Atlı 

İsparta 
A. 1. Balım 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

Muş 
N. Neftçi 

Trabzon 
A. Şener 
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T. C. 
Başbakanlık , 3 ..12 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi . 
Sayı .-71750/9556 

.MİLLET MECLİSİ BAŞKANLİĞİNA 

İLGİ : 10 7 . 1968 tardın ve 71 - 750/4992 sayılı yazınız. 
Gümrük ve Telkel Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar 

Kurulunca 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan (Meslekî Malzemenin Geçici ithaline ilişkin Güm
rük Sözleşmelinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ve ek
leri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapıllmasıını rica ederim. 
, S. Demirel 

Başhakan 

GEREKÇE 

Hükümetimizin de (üyesi bulunduğu Brüksel'deki Gümrük İşbirliği Konseyi tarafından hazırla
nan, 8 Haziran. 1961 (tarihli «Meslekî Malzemenin Geçici İthaline "Mütedair Gümrük sözleşmesi» nin 
gayesi, ımeslelkî 'malzemenin sözleşmeye taraf ınLcmlekctlere ıgeeici olarak ithâlinde 'kolaylıklar sağ
lamak ve :bu usulü üye memleketler arasında yeknasak formalitelere bağlamaktır. Halen yürür
lükte bulunan Gümrük Kanunumuzun geçici kabule ait 24 üncü maddesinde yeratan mahdut mal
zemenin (miktarı, Ibu sözleşmeye ıgöre genişlemiş olacaktır. 

Brüksel Gümrük İşbirliği Konseyi, Eylül 1958 tarikinde, Daimî Teknik Komiteyi ıgeçiei ithâle 
müteallik usul ve esasların (basitleştirilmesi yollarını araştırmak hususunda görevlendirmiştir. 

Komite bu konuda ciddi kir mesaî sanfederek geçici ithal yoluyle, vergiden muafen ithali uy-
gun görülen• ma İze/meyi şu üç grupta toplainiştir; 

a) Teknisyenlerin kullandığı (malzeme. 
1)) Basın, radyo. ısinema ve (televizyon malzemesi. ; 

c) Diğer mesleki malzeme. 
Komite, GATT, UNESCO, Milletlerarası Ticaret Odası, Avrupa - Radyo Birliği ve Film Prodük

törleri Cemiyetlerinin Milletlerarası Federasyonu gibi teşekküllerin işbirliği ile bu gruplarda bâzı 
tadiller yapmış, (bunlara 'daih.il eşyayı tesibit etmiş ve habis konusu sözleşme projesini ihzar 'etmiş
tir. Bu proje 8 Haziran 1961 tarihinde Gümrük İşbirliği Konseyi tarafından tasvip edilmiş ve im
zaya acık tutulmuştur. 

Sözleşme 31 Mart 1962 tarikinde Hükümetimiz adına ve onaylama şartına, bağlı olarak, Brük
sel Büyük Elçimiz tarafından imzalanmış (bulımmalktadır. 

'1 — Kanun tasarısına bağlı imetnin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile, sözleşme müşterek hü
kümleri ihtiva eden bir esas kısımla üç Ek'den müteşekkildir. 

(A) Eki ÎBasm, Aadyo ve 'Televizyon ımaılzemıesine, 
.(B) Eki Sinema malzemesine ve 
(C) Eki ise sair meslekî malzemeye taallûk etmektedir. 
Sözleşmeye taraf olacak herhangi bir Devletin iımza, onaylaması veya katılma suretiyle Sözleş

meye Âkit Taraf olması sırasında, uygulamayı kabul ettiği Ek veya ekleri bildirmesi sözleşmede 
derpiş 'edilmiştir. (Madde 15/5). Bununla (beraber, eklerin tamamını Ikalbul etmemiş olan bir Âkit 
Tarafın, sonradan da, diğer Ek veya eklerin kabul etmesi mümkündür. Aynı şekilde, ıkalbul edi
len eklerden kir veya daha fazlasının uygulanmasımdan vazgeç i İlmesi de, en az Ibir ekle bağlı kal
mak, dolayıSıyle Sözleşmeye Âkit Taraf sıfatını muhataza etm-ek şartiyle, kainidir. ı(Madde 17/4). 
Buna »göre, Sözleşmeye Âkit Taraf olmak için o Devletin, Sözleşmenin ayrılma.?; cüz'ünü teşkil eden 
eklerden en az binini uygulamayı kalbul 'etmesi gerekmektedir. Bir Âkit Taraf, önceden kabul ettiği 
eklerin hepsini uygulatmaktan vazgeçtiği takdirde Âkit Taraf olmaktan çıkar. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 796) 
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ıSözleşmede yeralan mıükellefiyetler, ancaik aynı iek veya ekleri kaibul etmiş bulunan Âkit TaracE-
lar arasında câridir. 

ı2 — Ekonomik mahiyetteki ithâl yasak ve kısıntılar mm, esas itibariyle, ancak istihlâk edilmek 
üzere ithâl olunan eşyaya uygulanabileceği prensibinden hareketle, «özleşmede, 'geçici (kaibul 'eşya
sının yalnızca vergiden muaf olarak ithali değil, iyin zamanda, /bu mahiyetteki yasak ve kı
sıntılardan da ayrık tutulması derpiş edilmiştir. (Madde 1,/lb) 

Buna göre, Âkit Taraflar, .Sözleşmeye bağlı eklerden ka'bul etmiş oldukları eklerde yeralan mal
zemeye ait yasak ve kısıntıları, geçici kabulde, uygulanıayacalklardır. 

Bununla heraber, ekonomik ımahiyeitte olmayan .sebeplere 'dayanan yasak ve. kısıntıların uygu
lanması saklı tutulmuştur. (Madde 11) 

3 — Sözleşme .metninde yeralan genel şartlardan gayri, Sözleşme ,'eiklerinin hetfbirıinde de, ay
rıca, özel santiar bulunmaktadır. 

Bunlar, geçici kalbulden faydalanacak malzemenin sahibi ve ithalâtçısını ;tayin eden veya ge
çici kabul memleketinde "kullanılmasına taallûk eden şartlar olup, eklerin 2 nei paragraflarında 
yer almaktadır. I 

Burada tasrihi gereken bir husus, geçici kabulden faydalanacak malzemenin ayniyeitini tesibite 
•müteallik bir hükmün Sözleşmede yer almamış olmasıdır. Binnetice, Ibu hususta, .geçici kalbulün ya
pıldığı memlekette câri olan kaideler uygulanacak (Eklerin 2/c paragrafı), dolayısıyle o mieımle-
keıt Gümrük İdareleri ıgerekli tetbirleri almıakta seribest kalacaktır. 

İlişik Kanun tasarısı jbahis 'konusu Sözleşme va 'eklerinin onaylanmasının uygun bulunması 
maksadıyle hazırlanımıştır, 

Dışişleri Koaniısyonu rıaporm 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/119 
Karar No. : 13 

21 . 3 . 1970 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

geçici ithaline ilişkin Gümırük Sözleşmesinin onaylanm'asının uygun bu-
tasarısı, Komisyonumuzda görüşüldü. 
hususlar Komisyonumuzca da uygun görülerek tasarı aynen kabul edil-

Meslekî malzemenin 
lunduğuna dair kanun 

Gerekçede belirtilen 
mistir. 

Havalesi gereğince ,Gümrük ve Tekel Komisyonuna tevdi buyurulmiak üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Manisa 

E. Akça 

Aydın 
r. Menderes 

İstanbul 
t. Sancar 

Kocaeli 
N. Erim 

Sözcü 
İzmir 

Ş. Osma 

Balıkesir 
A. t. Kırımlı 

İstanbul 
N. 1. Tokgöz 

Konya 
F. Sükan 

M 

Kâtip 
Konya 

ö. ölçmen 
İstanbul 

N. Eroğan 

İstanbul 
M. Yardımcı 

Muş 
N. Ağaoğlu 

Trabzon 
. A. Oksal 

Adana 
A. R. Güllü 

İstanbul 
0. Kaiİbay 

îzmir 
Ş. Adalan 

Sinop 
H. İşgüzar 

• 
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Gümıiik ve Teteel Koimsıyonu raporu 

Millet Meclisi 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No. : 1/119 
Karar No. : 8 

27 . 3 . 1971 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Meslekî malzemenin geçici ithaline ilişkin Gümrük Sözleşmesinin uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi. 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar, Komisyonumuzca da uygun görülerek, tasarı aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Koandsyonuna tevdi edümlek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Gümrük ve Tekel 
Komisyonu Başkanı 

Bolu 
Ar. Bayramoğlu 

Rize 
S. Kumbasar 

İmzada bulunamadı 

Sözcü 
Malatya 

A. Karaaslan 

Samsun 
.V. Kale 

Kâtip 
Rize 

S. Z. Kösreoğlu 

Samsun 
/. Yalçmer 

Manisa 
V. Bakırh 

Tokat 
R. önder 

BüJfcçe Plân) Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/119 
Karar No. ; 144 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

6 . 5 . 1972 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan «Meslekî malzemenin geçici ithaline ilişkin 
Gümrük Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı»' ile önhavalesi 
uyarınca Dışişleri ve Gümrük ve Tekeli Komisyonlarınca hazırlanan raporlar, Dışişleri, Gümrük ve 
Tekel ile Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü. 

Brüksel'deki Gümırülk işbirliği Konseyi tarafından hazırlanan 8 Haziran 1961 tarihli «meslekî 
malzemenin geçici ithaline mütedair Gümrük Sözleşmesi» nin HükümietÜmiz de üyesi buhrnımfakta-
dıır. Sözleşmıenin gayesi geçici ithalde kolaylıklar tanınmak ve meslekî malzemenin ithalinde bu 
kolaylığın, belirli formaliteılere bağlanması sağlanmaktadır. 

Geçici ithal yoluyle, vergiden muaf olarak ithali uygun görülen malzeme üç ayrı grupta top
lanmaktadır. Şöyle ki, 

a) Teknisyenlerin kullanacağı malzeme, 
b) Basın, radyo, sinema ve telle vizyon malzemesi, 
c) Diğer meslekî ımıalzamıe,. 
Üç anagrup içerisine dâhil edilen ımalzeme eklerde ıdetaylı 'olarak gösterilmiştir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 796) 
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Teknik konuların günden güne önem kazandığı ülkemizde gayesi i&tMâk olmayan, ,gerek eko
nomiye ve gerekse geliişmıe hızına katkısı olacak hükümler getiren tasarı Komisyonumuzca olum
lu karşılanmış ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

- Tasarının 1 nci, 2 ncii ve 3 ncü maddelerinin aynen kabulüne mezkûr sözleşmenin, taıiMnin 
eski olduğunu dikkate alarak tasarının biran evvel kanunlaşmasında fayda olduğu gerekçesiyl'e 
Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verülimfiştir. 

Bu îti/barla öncelik ve ivedilikle görüşüüımfek ve Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkam 
Balıkesir 

G. Bügehan 

Adama 
8. Kılıç 

Aydın 
N. Mente§e 

Diyarbakır 
8. Savcı 

Konya 
İV. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Aımaısya 
8. Aygün 

Bolu 
H. 1. Cop 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Zonguldak 
K. Nedknoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 

Ankara 
H. Balan 

DenizM 
H. Oral 

içel 
C. Okyayuz 

Manisa 
H. Okçu 

MBlef MeclM (S. Sayısı : 796) 
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BÜKÜMEITİN BEKLİM 

Meslekî Malzemenin Oeoici İthaline İlişkin Gümrük Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 8 Haziran 1961 tarihinde Brüksel'de düzenlenen Meslekî Malzemenin Geçici İtha
line İlişkin Gümrük Sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. —• Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbalkan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Balkanı 
H. Atabeyli 

29 , H . 1969 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Devlet Balkanı 
G. Titrek 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

Millî Savunma Balkanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
/ / . Menteşeoğlu 

Dışişleri Bakanı 
/ . 8. Çağlmjangil 

Maliye Balkanı 
M. Erez 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Bayındırlık Bakan ı 
T. Oülez 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 'Güm. ve. Tekel Bakamı 
V. A. Özkan A. t. Birincioğlu 

Tarım Bakanı 
/ . Ertem, 

Ulaştırana Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
8. Öztürk 

Sanayi Bakanı 
8. Kılıç 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

Turizm ve Ta. Balkanı İmar ve İskân Bakamı 
N. Cevheri H. Nakipoğlu 

Köy İşleri Balkanı 
T. Kapanlı 

Orman Balkanı 
H. Özalp 

Genellik ve Spor Balkanı 
1. Sezgin 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 796) 
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MESLEKÎ MALZEMENİN GEÇİ€İ İTHALİNE İLİŞKİN 
GÜMRÜK SÖZLEŞMESİ 

Başlangıç 

Bu sözleşmeyi imzalayan devletler: 
Gümrük İşbirliği Konseyinin ve Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) 

Âkit Taraflarının himayesinde ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtının 
(UNESCO) iştirakiyle toplanmış olarak, 

Milletlerarası Ticaret temsilcilerinin ve diğer ilgili çevrelerin, vergiden muaf geçici ithal 're
jiminin uygulama alanının genişletilmesi yolundaki dileklerini gözönünde bulundurarak, 

Meslekî malzemenin vergiden muaf geçici olarak ithaline ilişkin gen^l kurullar kabulünün, 
milletlerarası alanda, ihtisaslaşmış bilgi ve tekniklerin mübadelesini kolaylaştıracağına inanarak, 

Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

BÖLÜM : I 

Tarifler 

Madde : 1 

Bu sözleşmenin uygulanmasında : 
(a) «Giriş vergileri» deyiminden, Gümrük Vergileri ve ithalde veya ithal dolayısıyle ödenen 

diğer bilumum vergi ve resimler anlaşılır. Bu deyim kapsamına ithal eşyasından alman bilumum 
dâhili vergilerle İstihlâk Vergileri girip, yapılan hizmetin yaklaşık değeri ile sınırlı olan ve millî 
üretimin dolaylı bir himayesini veya ithalde alman malî nitelikteki vergileri temsil etmeyen üc
retler ile masraflar girmez. . 

(b) «Geçici kabul» deyiminden, tekraT' ihracedilmek sarftı ile, giriş vergilerinden muaf ve 
giriş yasak ve kısıntılarından müstesna olarak yapılan geçici ithal anlaşılır. 

(c) «Konsey» deyiminden, 15 Aralık 1950 tarihinde Brüksel'de yapılan, bir Gümrük İşbir- ' 
ligi Konseyi ihdasına mütedair sözleşme ile kurulan teşkilât anlaşılır. 

(d) «Kişi» deyiminden, metinde aksine sarahat olmadıkça, gerçek ve tüzel kişiler anlaşılır. 

BÖLÜM : II 

Geçici kaıbul 

Madde : 2 

Bu sözleşmenin herhangi bir eki ile bağlı olan her Âkit Taraf Ek'de yer alan malzemeyi, 1 ilâ 
22 nci maddelerde ve mezkûr Ek'te belirtilen şartlar dairesinde, geçici kabulden faydalandıracak-
tır. «Malzeme» deyimi, ilgili yardımcı cihaz ve aksamı da kapsar. 

Madde : 3 

. Bir Âkit Tarafın, geçici kalbule müteallik şartlar gereğince teminat talabettiği hallerde, bu 
teminatın miktarı, terettübeden giriş vergilerine % 10 ilâvesiyle bulunacak yekûnu aşmayacak
tır. 

Madde : 4 

Geçici kabulden faydalanan malzeme ithal tarihinden itibaren 6 ay içinde tekrar ihra^edile-
ceklerdir. Makbul sebepler tahtında, Gümrük makamları, geçici ithal memleketlerinin Kanun ve 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 796) 
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sair mevzuat ile konulmuş hadler dâhilimde, ya daha uzun ıbir süre verebilir veya ilk süreyi uza
tabilir. 

Madde : 5 

Geçici kabulden faydalanan malzeme, herhangi bir memlekete bir veya daha çok partiler ha
linde, bu işlemleri ifaya yetkili bir gümrük idaresinden, tekrar ihraeedilebilir. Bu tekrar ihraç, 
ithal işlemini yapan Gümrük idaresinden başka hir Gümrük idaresinden de yapılabilir. 

Madde : 6 

1. Bu sözleşmede öngörülen tekrar ihraca ait icaplara bakılmaksızın, usulü veçhile tevsik olu
nan kazada ciddî hasar gören malzemenin kısonen veya tamamen tekrar ihracı, Gümrük makamla
rınca kararlaştırılan aşağıdaki hallerden birinin mevcudiyeti halinde, gerekmez; 

(a) Bu malzemenin tabi olduğu giriş vergileri ödenir, veya, 
(Ib) Geçici olarak ithal edildiği memleket hazinesine masrafsız terk edilir; Yahut, 
'(c) Geçici olarak ithal edildiği memleket Hazinesine masraf tahmil etmeksizin resmî nezaret 

altında imha edilir. 
2. Geçici kabulden faydalanan (malzemenin, özel kişilerin talebi üzerine uygulanan hacizden 

gayri bir haciz sonucu kısmen veya tamamen tekrar ihraeedilemeni'esi halinde, tekrar ihraç mükel
lefiyeti haczin devamı süresince ertelenir. 

Madde : 7 

Geçici kabulden faydalanan malzemenin tamiri için ithal edilen yedek parçalar da bu sözleş
mede öngörülen kolaylıklardan faydalanır. 

©ÖLÜM : III 

Çeşitli hükümler 

Madde : 8 
Bu sözleşmenin uygulanmasında, bir Âkit Taraf hakkında yürürlükte olan Ek veya Ekler 

sözleşmenin ayrılmaz bir cüzünü teşkil eder ve o Âkit Tarafla ilgili olarak sözleşmeye yapılan 
her atıf bu ek veya eklere de yapılmış addolunur. 

Madde : 9 

Bu sözleşmenin hükümleri mutabık kalman asgarî kolaylıkları ifade eder ve gerek tek taraflı 
hükümlerle gerekse iki veya çok taraflı anlaşmalar gesreğince bâzı Âkit Tarafların bahşettikleri 
veya ilerde bahşedebilecekleri daha geniş kolaylıkların uygulanmasına mani teşkil etmez. 

Madde : 10 

Bir Gümrük Birliği veya Ekonomik Birlik teşkil eden Âkit Taraflar ülkeleri, bu sözleşmenin 
uygulanmasında tek bir ülke addedilebilir. 

Madde : 11 

Bu sözleşmenin hükümleri, umumun ahlâk ve niaamı, güvenliği, sağlığı, veya hayvan ve bit
kilerin hastalıklardan korunması mülâhazaları ile veya patent, ticarî marka, telif ve çoğaltma 
haklannm himayesi maksadıyle Millî Kanun ve sair mevzuatla konmuş yasaklık ve kısıntıların 
uygulanmasını önlemez. • • 
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Bu Sözleşme hükümlerinin her hangi bir surette ihlâli veya bu Sözleşmede öngörülen kolay
lıklardan bir şahıs veya eşyanın usulsüz olarak faydalanmasına sebeboüacak tesiri haiz her hangi 
bir ikame, sahte beyan veya hile, o şahıs hakkında kusurun işlendiği memlekette carî kanun ve 
sair mevzuatla tayin edilen cezaların uygulanmasını ve icabında tereddübeden giriş vergilerinin 
ödenmesini gerektirir. 

BÖLÜM : IV 

Son hükümler 

Madde : 13. 

1. Âkit Taraflar, bu Sözleşmenin uygulanmasını ve bilhassa, tefsir ve uygulamada yekne
saklığı sağlayacak tedbirleri araştırmak üzere, lüzumu halinde toplanacaklardır. 

2. Bu toplantılar her hangi bir Âkit Tarafın talebi ve Konsey Gendi Sekreterinin daveti 
üzerine yapılır. Ancak; incelenecek konuların yalnız o tarihte yürürlükte olan bir veya daha 
fazla Eki ilgilendirdiği hallerde, bu talep yalnızca mezkûr Ek veya Eklerle bağlı olan bir Âkit 
Tarafça yapılmalıdır. İlgili Âkit Taraflarca aksine karar verilmedikçe, toplantılar Konsey mer
kezinde yapılır. 

3. Âkit Taraflar, toplantılarına ait içtüzüğü tespit ederler. Âküt Tarafların kararları, top
lantıya ve oya iştirak eden Âkit Tarafların en az 3'te 2 çoğunluğu ile alınır. Bununla beraber 
her hangi bir veya birkaç Ek'le ilgili konularda yalnız o tarihte yürürlükte bulunan mezkûr Ek 
veya eklerle bağlı olan Âkit Taraflar oy hakkına sahiptir. 

4. İlgili Akut Taraflar, yarıdan fazlası mevcut olmadıkça her hangi bir konu hakkında ka
rar alamazlar, 

Madde : 14. 

1. Bu Sözleşmenin tefsiri veya uygulanması dolayısıyle Âkit Taraflar arasında çıkabilecek 
her hangi bir uyuşmazlık, mümkün olduğu kadar, burular arasında müzakere yolluyla halledilir. 

2. Müzakere yoluyle halledilemeyen herhangi bir uyuşmazlık, bu Âkit Taraflarca, bu Söz
leşmenin 13 ncü maddesine göre toplanacak olan Âkit Taraflara sunulur. Âkit Taraflar, bunun 
üzerine, uyuşmazlık konusunu inceler ve halli için tavsiyelerde bulunur. 

3. Uyuşmazlık halinde bulunan Taraflar, Âkit Tarafların tavsiyelerinin kabul edilmesi) hu
susunda önceden mutabık kalırlar. 

(Madde : 15 

1. Konsey üyesi herhangi bir devlet ile Birleşmiş Milletler veya ona bağlı ihtisas teşeikkülle-
rinin üyesi herhangi bir devlet : 

(a) Onaylama kaydı olmaksızın imzalayarak, 
(b) Onaylama kaydıyle imzadan sonra, bir onaylama belgesi tevdi ederek; veya, 
(e) Katılarak, 
Bu sözleşmeye Âkit Taraf olabilir. 
2. Bu sözleşme, 31 Mant 1962 tarihine kadar, Brüksel'de, , Konsey Merkezinde, bu maddenin 

1 nci paragrafında belirtilen devletlerin imzasına açık olacaktır. Bu tarihten sonra da bu devletle
rin katılmalarına açılk bulunacaktır. 

3. Bu maddenin 1 (b) paragrafında öngörülen halde, sözleşme imzalayan devletler tarafın
dan, kendi Anayasa usullerine göre onaylanacaktır. 
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4. Âkit Tarafların isteği üzerime Konsey Genel Sekreterimden davetiye alan ve faika/t bu mad

denin 1 mci paragrafında öngörülen teşkilâtlara âza olmayan herhangi bir devlet bu sözleşmeye, 
yürürlüğe girdikten sonra ona katılma surctiyk Âkit Taraf olabilir. 

5. Bu maddenin 1 veya 4 ncü paragraflarında zikredilen devletlerin her biri bu sözleşmeyi 
imza, onaylama veya ona katılma sırasında, kendisini bağlı saydığı ek veya ekleri bildirir. Bu 
Devlet keza sonradan da, Konsey Genel Sekreterliğine bildimııdk suretiyle, kendisinin bir veya da
ha fazla başka eklerle de bağlı olacağını beyan edebilir. 

6. Onay lamı a veya katılıma belgeleri Konsey Genel Sekreterine tevdi edilir. 

'Madde : 16 

1. Bu sözleşme, muayyen bir ek hakkında, 15 noi maddenin .1 nei paragrafında anılan devlet
lerden beşinin, sözleşmeyi onaylamı'a kaydı olmaksızın imza etmelerindien veya onaylama veya katıl
ma belgelerini tevdii ve mezkûr ekle bağlı olduklarımı bildirmelerinden 3 ay sonra yürürlüğe girer. 

2. 15u sözleşmeyi beş devletin, onaylama kaydı olmaksızın imza etmesinden veya onaylama ve
ya katılma belgelerini tevdiinden ve muayyen ek veya eklerle bağlı olduğunu biklirımesinden son
ra bu sözleşmeyi onaylayan veya ona katılan her devlet, için sözleşme, bu ok veya ekler bakımın
dan, mezkûr devletin onaylama veya katılma belgesini, bu ek veya eklerle bağlı olduğuna dair be
yanı ile birlikte tevdi 'etmıesinden üç ay sonra yürürlüğe girer. 

3. Bu sözleşmeyi onaylamıa kaydı olmaksızın imza ettikten veya onayladıktan veya, ona katıl-
dılktan sonra 'beş devletin kendilerini evvelce bağlı saydıklarını bildirdikleri bir başka ekle bağlı 
olduğunu bildiren her devlet hakkında bu sözleşme bu ekle ilgili olarak bu devletin bağlı oluşunu 
bildirmesinden üç ay sonra yürürlüğe girer. 

Madde : 17 

1. Su sözleşme gayrimuayyen bir süre için aktedilmiştir, f-akait herhangi bir Âkit Taraf Söz
leşmenin 16 ncı maddesine göre yürürlüğe girdiği 'tarihten sonra her zaman feshini ihbar edebilir. 

2. Fesih ihbarı, Konsey Gem'el Sekreterine tevdi olunan, yazılı bir belge ile yapılır. 
3. Fesih ihbarı, Konsey Genel Sekreteri tarafından ihbar belgesinin alınmasından altı ay son

ra, hüküm ifade eder. 
4. Bu maddemin 2 ve 3 ncü paragraflarının hükümleri bu sözleşmenin ekleri hakkımda da uy

gulanır. Her Âkit Taraf 16 ncı maddeye göre yürürlüğe girdikleri tarihten sonra her an bir veya 
daha fazla dkle bağlı kalmayacağını beyan edebilir'. Bağlı olduğu bütün ekleri fesheden bir Âkit 
Tarafın, Sözleşmeyi de feshe ittiği addolunur. 

Madde : 18 

1. 13 ncü maddeye tevfikan toplaman Âkit Taraflar bu sözleşmede değişiklik yapılmasını 
tavsiye 'edebilirler. . 

2. 'Bu şekilde tavsiye edilen herhangi bir-değişikliğe ait metin Konsey G'enel Sekreteri tara
fından bütün Âkit 'Taraflara, diğer bütün imzalayan veya katılan devletlere, Birleşmiş Milletler 
Genel S-ekreterine, (GATT) Âkit Taraflarına ve UNıESCO'ya tebliğ edilir. 

3. Tavsiye edilen değişikliğin tebliğ tarihinden itibaren 6 a yi ilk bir süre içinde, her Âkit Ta
raf vieya, yalnızca yürürlükte bulunan bir ekle ilgili değişiklik halinde bu •ekle bağlı olan her 
Âkit 'Taraf, Konsey G'enel Sekreterine; 

(a) Ya tavsiye edilen değişikliğe bir itirazı olduğunu, veya 
(b) 'Tavsiye edilen değişikliği kabul etmeye niyeti olmakla beraber, memleketinde İm kabul 

için gereken şartların- henüz yerine getirilmediğini, 
bildirebilir. 
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4. Bir Âkit Taraf, bu maddenin '3 (ıb) paragrafında öngörülen bir tebliği Konsey (remel Sek

reterine gönderirse, tavsiye edilen değişikliği kabul •cıtıtiğiııi Genel Sekretere bildirmediği müddet
çe, bu maddenin 3 neü paragrafında yer alan altı ayhık sürenin bitimini kovalayan 9 aylıik bir süre 
içinde o değişikliğe olan itirazını yapabilir. 

5. Tavsiye edilen değişilkliğe yapılacak itiraz bu maddenin 3 ve 4 neü paragraflarında öngö
rülen şartlara uygun olaralk yapılmışsa, değişiklik kabul edilmemiş sayılır ve hükümsüz kalır. 

6. 'Tavsiye edilen değişilkliğe, bu maddenin 3 ve 4 neü paragraflarında öngörülen şartlara 
uygun olaralk bir itirazda bulunubııaımışsa, değişiklik aşağıda gösterilen tarihte kabul edilmiş sa
yılır : 

İ.&) Hiçbir Âkit Taraf bu maddenin 3 (b) paragrafı gereğince bir tebliğ göndermemiş ke, 
3 neü paragrafta, belirtilen altı aylık sürenin bitiminde; 

(b) (Bir veya birkaç Âkit Taraf bu maddenin 3 (b) paragrafı gereğince bir tebliğ gönder
miş ise, aşağıda yazılı iki tarihten en yakın olanında : 

(i) IBu gibi tebliğleri göndermiş olan bütün Âkit Taraf Tarafların tavsiye edilen değişikliği 
kabul ettiklerini, Konsey Genel Sekreterine bildirdikleri tarih. Dununla beraiber bütün kabullerin 
bu maddenin 3 neü paragrafında öngörülen altı aylık sürenin bitimlinden evvel bildirilmesi halin
de, bu tarih mezkûr altı aylık sürenin bitimi tarihi olarak kabul edilir. 

(ii) Bu ınajdıdenin 4 neü paragrafında yer alan 9 aylıik müddetin bitimi tarihi. 
7. Kabul edilmiş sayılan her değişiklik, kabul edilmiş sayıldığı tarihten altı ay sonra yürür

lüğe girer. 
8. Konsey Genel Sekreteri bujnaddenin 3 (a) paragrafı gereğince, tavsiye edilen değişikliğe 

yapılan her itirazı ve 3 (b) paragrafı gereğince alman her tebliği, en kısa zamanda bütün Âkit 
Taraflara bildirir. Konsey Genel Sekreteri bilâhara, böyle bir tebliğde bulunmuş olan Âkit Taraf 
veya tarafların tavsiye edilen değişikliğe bir itirazları bulunduğunu veya onu kabul ettiklerini 
bütün Âkit Taraflara biklirir. 

9. Bu sözleşmeyi onaylayan veya ona katılan her Devlet, onaylama veya katılma belgesini tev
di tarihinde yürürlükte bulunan herhangi bir değişikliği kabul etmiş sayılır. 

10. Bu sözleşmeyi onaylama kaydı olmaksızın imza ettikten veya onayladıktan veya ona katıl
dıktan sonra, başka herhangi bir ekle bağlı olduğunu beyan eden bir Devlet, bu ekte yapılan ve 
Konsey Genel Sekreterine bildirildiği tarihte yürürlükte olan değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. 

'Madde : 19 

1. Herhangi bir Devlet, gerek bu Sözlezmeyi onaylama kaydı olmaksızın imzası veya onayla
ma veya ona katılma belgelerinin t'evdiii sırasında gerekse sonradan, Konsey Geneli İSekreterine 
yapacağı bir ihbarla, bu Sözleşmenin Milletlerarası ilişkilerde sorumlu bulunduğu ülkelerin hep
sine veya bâzılarına şaanil olacağını beyan edebilir ve Sözleşme, mezkûr ülkelere, ilgili Devlet 
hakkında yürürlüğe girmesinden evvel olmamak sariliyle, Konsey Genel Sekreteri tarafından 
ihbar alındığı tarihten üç ay sonra uygulanır. 

2. Bu Sözleşmenin, Milletlerarası ilişkilerde sorumlu olduğu bar ülkeye uygulanaıcağını bu 
maddenin 1 nci paragrafına göre beyan eden herhangi bir Devlet, mezkûr ülkenin artık Sözleş
meyi uygulamayacağını, bu Sözleşmenin 17 noi maddesi hükümleri gereğince Konsey Genel Sek-
reteri'ne bildirebilir. 

Madde : 20 

Bu Sözleşmeye hiçbir ihtirazî kayıt kabul edilmez. 
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Madde : 21 

Konsey Genel 'Sekreteri bütün Afkıt Taraflara, imzalayan veya katılan diğer Devleltlere, Bir
leşmiş Milletler Genel 'Sekreterline, GATT Âkit taraflarına ve UNESCO'ya : 

(a) Bu iSözleşmenin 15 nci (maddesine göre, imza, onaylama, katılima ve beyanları; 
(<b) 16 ncı 'maddeye güne, Bu Sözleşmenin ve onun her bir ekindin; yürürlüğe giriş tarihini; 
(c) 17 nci maddeye göre, felsih ihbarlarını ve beyanları; 
'(d) 18 nci maddeye göre, ıkaibul 'edilmiş sayılan her değişikliği ve onun yürürlüğe giriş ta-

rihilnıi; 
(ıe). 19 neu maddeye göre alınan; beyan ve ihbarları; bildirir. 

Madde : 22 

Bu Sözleşmis, Konsey Genel ISelkreteranün talebi üzenine, Birleşmiş Milletler Antlaşmasının 
102 nei maddesi gereğince, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğince tescil olunur. 

Yukardaki hususları kabul zımnında, aşağıda imzası bulunan ydtkiilii teımsilcilerı bu Sözlaş-
ıneyiı imzalamışlardır, 

Her o!M metlimde aynı derecede geçerli olmak üzere, ingilizce ve Fransızca dillerûnde tek bir 
nüsha olarak, bindoikuzyüz altmışibir seneisi Hazavamnın 8 nci günü Brüksel'de düzenlenmiştir. Bu 
tek nüsha 'Konsey Genel (Sekreterine tevdi edilecek ve Genel Sekreter bunun onaylanmış örnek
lerini bu Sözleşmenin 15 nci maddeısıiniin 1 nci paragrafında yer alan bütün Devletlere göndere
cektir. 

EK — A 

BASIN, RADYO VE TELEVİZYON MALZEMESİ 

I. Tarif ve şartlar 

1. „ Tarif. 
Bu ekin uygulanmasında «Basın, radyo ve televizyon yayını malzemesi» deyimimden, röportaj 

maksadıyle veya belirli program, materyallerini kaydetmek veya yayınlamak üzere bir memlekete 
giden basın, radyo veya televizyon temsilcileri için gerekli malzeme anlaşılır. 

2. Geçici kabulden faydalandırılma şartları; 
Malzeme : 
(a) Sahibi, ya ecnebide mukim gerçek bir kişi veya ecnebide kurulmuş tüzel bir kişi olma

lıdır ; 
(b) Ecnebide mukim gerçek bir kişi veya ecnebide kurulmuş tüzel bir kişi tarafından ithal 

edilmelidir; 
(c) Tekrar ihraçta ayniyetini tespite elverişli olmalı; bununla beraber boş ses veya hayal ka

yıt malzemesi için ayniyeti tespite yarayacak en müsait hal uygulanmalıdır; 
(d) Münhasıran, gelen kişi tarafından veya onun kişisel gözlemi altında kullanılmalıdır; 
(e) Geçici ithalin yapıldığı memlekette mukim gerçek veya orada kurulmuş tüzel kişinin ta

raf olduğu bir kira sözleşmesine veya benzeri sözleşmeye konu olmadığıdır. Bununla beraber, bu 
şart müşterek ses veya televizyon yayın programları halinde uygulanmaz. 

II. Açıklayıcı liste 

(A) Basın malzemesi ezcümle : 
Yazı makinalari; 
Fotoğraf veya sinema makinalan; 
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Ses veya hayal yayın, kayıt veya çoğaltma cihazları; 
Boş ses veya hayal kayıt malzemesi. 
(B) Ses yayın malzemesi, ezcümle : 
Nakil ve irtibat cihazları; 
Ses kayıt veya çoğaltma cihazları; 
Deney ve ölçü alet ve cihazları; 
Kullanılacak teferruat (Saatler, kronometreler, pusulalar, elektrojen grupları, transformatör

ler, pil ve akümülâtörler, ısıtma ve havalandırma cihazları v. s.); 
Boş ses kayıt malzemesi 
(C) Televizyon yayın malzemesi, ezcümle : 
Alıcı televizyon cihazları; 
Telesinema; 
Deney ve ölçü alet ve cihazları; 
Nakil ve tekrar nakil cihazları; 
irtibat cihazları; 
Ses veya hayal kayıt veya çoğaltma clihazları; 
Aydınlatma malzemesi; 
Kullanılacak teferruat (Saatler, kronometreler, pusulalar, elektrojen grupları, transformatör

ler, pil ve akümülâtörler, ısıtma ve havalandırma cihazları, v. s,); ' 
Boş ses veya hayat kayıt malzemesi; 
Tecrübe filmleri (Film «rushes»); 
Müzik aletleri, kostümler, dekor ve diğer sahne eşyası. 
(d) Yukarda belirtilen maksatlar için özel şekilde yapılmış veya sonradan bu şekle sokulmuş 

kara nakil araçları. 

EK — B 

Sinema malzemesi 

I. Tarlrf ve şartları 

1. Tarif. 
Bu ekin uygulanmasında, «Sinema malzemesi» deyiminden belirli bir film veya filmler yapmak 

üzere bir memlekete gelen bir şahıs için gerekli malzeme anlaşılır. 
2. Geçici kabulden faydalandırılma şartları. 
Malzeme : 
(a) Sahibi, ya ecnebide mukim gerçek bir kişi veya ecnebide kurulmuş tüzel bir kişi olma

lıdır. 
(b) Ecnebide mukim gerçek bir kişi veya ecnebide kurulmuş tüzel bir kişi tarafından ithal 

edilmelidir. 

(c) Tekrar ihraçta ayniyetini tespite elverişli olmalı, bununla beraber boş ses veya hayal ka
yıt malzemesi için ayniyeti tespite yarayacak en müsait hal uygulanmalıdır. 

(d) Münhasıran, gelen kişi tarafından veya onun kişisel gözlem altında kullanılacaktır; bu
nunla beraber ortak film çevrilmesiyle ilgili hükümetler arası bir Anlaşma gereğince, geçici ithalin 
yapıldığı memleketin yetkili makamlarınca kabul edilmiş bulunan ve bu memlekette mukim gerçek 
veya orada kurulmuş tüzel bir kişinin taraf olduğu bir ortak film çevirme sözleşmesine göre çev
rilecek lolanbir film için ithal olunacak malzemeye bu şart uygulanmayacaktır. 

(e) Geçici ithalin yapıldığı memlekette mukim gerçek veya orada kurulmuş tüzel bir kişinin 
taraf olduğu bir kira sözleşmesine veya benzeri sözleşmeye konu olmamalıdır. 
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l i . Açıklayıcı liste 

(A) Malzeme, ezcümle : 
iter ııev'i hayal alıcı cihazlar; 
Deney ve ölçü âlet ve cihazları; 
Kamera tekerlekleri ayakları ve vinçleri; 
Aydınlatma malzemesi; 
•Ses kayıt veya çoğaltma cihazları; 
Boş hayal veya ses kayıt malzemesi; 
Tecrübe filmleri (Film «rushes»), 
Kullanılacak teferruat (saatler, kronometreler, pusulalar, elektrojen grupları, transformatörler, 

pil ve akümülâtörler, ısıtma ve havalandırma cihazları, v. s.) ; 
Müzik âletleri, kostümler, dekor ve diğer şaline eşyası. 
(B) Yukarıda belirtilen maksatlar için özel şekilde yapılmış veya sonradan bu şekle sokul

muş kara nakil araçları. 

EK — C 

SAİR MESLEKÎ MALZEME 

I - Tarif ve Şartlar 

1. Tarif: 
Bu ekin uygulanıma'sında «sair meslekî malzeme» deyiminden, sözleşmemin diğer eklerinde yer 

almayan ve muayyen bir işin i^ası maiksadıyle bir memlekete giden bir şalısın saıııat veya mesle
ğinin icrası için ger akili oıl'an malzeme anlaşılır. Bu deyim, iç. nakliyat, sınaî imalât, eşyanın am
balajlanması, (el alıetleri hariç) tabiî kaynaklarım işletilmesi, bina insşaası, tamir veya bakımı veya 
toprak tesviyesi veya benzeri işler için kullanılacak iinakemeyi kapsamaz. 

2. Geçici kabııılidicm faydalandırılma şartları. 
Malzeme: 
a) Sahibi, ya ecnebide mülkim gerçek bir kişi veya ecnebide kurulmuş tüzel bir kişi olma

lıdır. 
b) Ecnebide mülkim gerçek bir İkisi veya ecnebide kurulmuş tüzel bir (kişi tarafından ithal 

edilmelidir. 
c) Tekrar ihraçta ayniyetini tespite elverişli olmalıdır. 
d) Münhasıran, geılen kişi tarafımdan* veya onun kişisel gözlemi altında kullanılmalıdır. 

II - Açıklayıcı Liste: 

A) Makinelerin, tesisat ve nalkil araçları, vesairenin montajı deneyi, işlemeye sıokulması; mu
ayenesi, kontrolü bakıım veya tamiri için malzeme, ezcümle: 

Aletler; 
ölçü, muayene veya kontrol malzeme ve aletleri, (sühunet, basınç, mesafe, yükseklik, yüzey, 

hız, v.s.), elektrik aletleri (voltmetreler, ampermetreler, ölçü kabloları, komparatörler, transfor
matörler, kayıt cdhaizları, v.s.) ve özel montaj aletleri (jigs); 

Montaj sırasında veya sonradan makine ve tesislerin fotoğraflarını çekmek için cihaz ve mal
zeme ; gemilerin (teknik kontrolü için cihazlar. 

B) İş adamlarına, ilımî veya telknilk iş eksperlerine, prodüktivite eksperlerine, saymanlara ve 
benzeri meslek sahiplerine lüzumlu malzeme, ezcümle 
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Yazı makineleri; 
Ses, yayın, kayıt veya çoğaltma cihazları; 
Hesap alet ve cihazları. 
O) Topoğrafilk inceleme veya jeofizik araştırma işlerinde çalışan eksperler için lüzumlu mal

zeme, ezcümle: 
ölçü alet ve cihazları* 
Delme malzemesi; 
Yayın ve haberleşme cihazı. 
D) Doiktorlar, operatörler, veterinerler, ebeler ve benzeri meslek sahipleri için lüzumlu alet 

ve cihazlar. 
E) Arkeoloji, paleontoloji, coğrafya, zooloji ve diğer bilim eksperleri için lüzumlu malzemeler. 
F) Artistlere, tiyatııo truplarına ve orkestralara lüzumlu malzeme, genci veya özel program

larda kullanılan bütün ıeşya dâhil (müzik 'aletleri, kostümler, hayvanlar ve sair). 
G) Konularını izah etmek için konferansçılara lüzumlu malzeme, 
H) Yulkarıda belirtilen maiksatılar için Özel şekilde yapılmış veya sonradan bu şekle sokul

muş kara nakil araçları, ezcümle, gezici koıııtnol arabaları, atelye araba'lar ve gezici l'aboratuvar-
lar. 

Gümrük İşbirliği Konseyi Genel Seikreteri bu metnin, Gümrük İşbirliği Konseyi arşivlerinde 
muhafaza edilen aslına uygun olduğunu onaylar. 

Brüksel . . .196 
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Dönem : 3 
Toplantı : 4 İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 797 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuri
yeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan Konsolosluk Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

ve Adalet, Dışişleri ve Plân komisyonları raporları (1 /346) 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/346 
Karar No. : 213 

28 . 11 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

3 ncü toplantı yılı içinde görüşülerek karara bağlanan (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan Konsolosluk Sözleşme
nin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı) bu toplantı yılında yeniden benim
senmek üzere Komisyonumuza gönderilmiştir. Rapor Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
Başkan 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Ankara 
H. Balan 

Bursa 
A. Türkel 

İçel 
C. Okyayuz 

Malatya 
H. Gökçe 

Niğde 
H. A. Kavurmacıoğhı 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik -Dairesi 
Sayı : 71-1037/4104 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Aydın 

N. Menteşe 
İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
1. Angı 
İzmir 

K. Önder 
Manisa 
M. Ok 
Samsun 

H. Özaılp 
İmzada bulunamadı 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 
Bursa 

N. Atlı 
"" 

İsparta 
A. t. Balını 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

Muş 
N. Neftçi 
Trabzon 

A. Şener 

3 . 6 . 1970 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar kurulunca 
23 . 5 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «TürMye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan Konsolosluk Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun (bulunduğuna dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 
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Türkiye Cumhuriyeti Hülkîüimietİ ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında 25 Kasım 
1968 tarihinde imzalanmış olan Konsolosluk Sözleşmesinin 

GEREKÇESİ 

Türkiye ile Romanya arasındaki Konsolosluk münasebetleri bugüne kadar her iki memleketin 
mevzuatı ve milletlerarası hukuk çerçevesinde yürütülmüştür. Son senelerde Almanya, Belçi
ka, Holânda, İsviçre, Fransa ve Avusturya gibi memleketlerde çalışmakta olan vatandaşlarımı
zın Romanya'dan transit olarak geçmeleri, Romanya'da bulunan Konsolosluklarımızın görev ve 
yetkileri açısından yeni meseleler ortaya çıkarmıştır. Türkiye ile Romanya Hükümetleri arasın
da imzalanan Konsolosluk Sözleşmesi iki memleket arasında seyahat rejimini karşılıklı olarak 
kolaylaştırmakla, Konsolosluk münasebetlerini mahallî mevzuat çerçevesinden çıkarmakta ve bu 
münasebetlere ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde, turizmimizi de geliştirecek yemi bir düzen 
getirmektedir. 

Sözleşme 49 maddeden ibarettir ve Konsolosluk tesisini, Konsolosluk memurlarının tâyinle
rini, Konsoloslara ve Konsolosluk memurlarına tanınan muafiyet ve imtiyazları, genel Konso
losluk görevlerini ve özellikle mirasa ve ulaştırmaya ilişkin görevleri, çıkarlarımıza uygun ola
rak ayrıntılı bir şekilde düzenlemektedir. 

Adalet Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

, 1 dal e t Komisi/o n u 
Esas No. : 1/146 
Karar No. : 62 

12 . 6 . 1971 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
23 . 5 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan Konsolosluk Sözleşmesinin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» Başkanlığınızca Komisyonumuza tevdi edilmiş olup, ilgili 
bakanlık temsilcileri de hazır bulunduğu halele tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun tasarısı ve gerekçesi Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve yapılan müzakereler 
sonunda tasarının aynen kabul, edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
sunulur. 

Başkan Sözcü 
İstanbul Sivas 

H. T ekin el T. Kor alt an •, 

Başkanlığa saygı yi c 

Kâtip 
Sinop 

H. Biçer 

Afyon K. 
/ / . Hamamcıoğlu 

Erzurum 
S. Er ver di 

Kırklareli 
M. Atagün 

Antalya 
II. A. Gülcan 

Kars 
/. II. Alaca 

Malatya 
M. Kaftan 

Tokat 
O. Hacıbaloğlu 

İm zada bulunamadı) 

Diyarbakır 
B. Eğilli 

Kars 
T. Artaç, 

Niğde 
M. Ocakçtoğlu 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/346 
Karar No. : 4 

24 . li 1971 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza
lanmış bulunan Konsolosluk Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan kanun 
tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, gerekçede belirtilen hususlar, Komisyonumuzca 
da uygun mütalâa olunarak, Sözleşmenin tasdiki hakkında hazırlanmış bulunan tasarı aynen ka
bul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu 

Sözcü Kâtip 
İstanbul Balıkesir 

O. Kabibay A. 1. Kırımlı 
Afyon K. Bursa 
R. Çer çel C. Külâhlı 
İstanbul İstanbul 

8. Orkunt 1. Sancar 
İstanbul İzmir 

M. Yardımcı 8. Adalan 

Başkam 
Ankara 
O. Alp 
Adana 

A. R. Gülliloğlu 
Diyarbakır 
B. Eğitti 
İstanbul 

N. İ. Tokgöz 
İmzada bulunamadı. 

izmir 
N. Kür şad 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/346 
Karar No. : 152 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

6 . 5 . 1972 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ro
manya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan Konsolosluk Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ile ön havalesi uyarınca Adalet ve Dışiş
leri komisyonlarınca tasarı üzerinde düzenlenen raporlar, Adalet ve Dışişleri ve Maliye bakanlık
ları temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü. 

Gelişen dünya koşulları içerisinde, gerek komşu ve dost memleketler arasında ve gerekse diğer 
memleketlerle, millî menfaatlere ve karşılıklı ilişkilere uygun anlaşmalar yapmak zarureti her gün 
biraz daha önem kazanmaktadır. Halen Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti 
Hükümeti arasındaki konsolosluk münasebetleri, her iki memleketin dahilî mevzuatına ve milletler
arası hukuk kurallarına dayanılarak yürütülmektedir. İki ülke arasında belirli kurallara bağlı 
bir konsolosluk sözleşmesinin olmaması tatbikatta büyük güçlükler çıkarmaktadır. 
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Bilhassa çeşitli ülkelere çalışmak için gitmekte olan işçi vatandaşlarımızın çalıştıkları ülkelere 
giderken veya yurda dönerken (Romanya'dan transit olarak geçerlerken) karşılaştıkları zorluk
lar ve menfaatlerinin gereği gibi korunamaması üzüntü vericidir. Bu nedenlerle Romanya ile 
bir Konsolosluk Sözleşmesinin imzalanmasında büyük yararlar olduğu kanaatine varılarak, tasarı 
Komisyonumuzca olumlu karşılanmış ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddelerinin aynen kabulüne, Sözleşme tarihinin eski olduğu ve 
tasarının biran evvel kanunlaşmasının faydalı olacağı gerekçesiyle Genel Kurulda öncelik ve ivedi
likle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Bu itibarla öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Ballııkesir 

C. Bilgehan 

Adana 
8. Kılıç 

Aydın 
N. Menteşe 

Diyarbakır 
S. Savcı 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
Anıkara 

M. K. Yılmaz 

M. 

B. 

Aınaısıya 
S. Aygün 

Bodu 
H. İ. Cop 

Giresun 
E. Turgutalp 

Konya 
Müderrisoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 

Ankara 
H. Balan 

Deniald 
H. Oral 

İçed 
C. Okyayuz 

Manisa 
H. Okçu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 797) 



— 5 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış 
bulunan Konsolosluk Sözleşmesinin oanylanma-sınm uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında, 25 Kasım 1968 tarihinde, Ankara'da imza'lanmış bulunan Konsolosluk Sözleşmesinin onay
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hüküm!erini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Millî Sa. Bakanı 
A. Topaloğlu 

Millî Eğit. Baltanı 
O. Oğuz 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

23 . 5 . 1970 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Dışişleri Bakanı 
İ. S. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı 
V. Â. Özkan 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

Güm. ve Tekel Bakanı 
A. î. Birincioğlu 

Tarım Babanı 
/. Ertem 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Sanayi ve Teikno. Bakanı Enerji ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Tanıt. Bakanı 
S. Kılıç S. O. Avcı N. Cevheri 

İmar ve İskân Bakam 
H. Nakiboğlu 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Genç. ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA SOSYALİST CUMHURİYETİ ARASINDA 
KONSOLOSLUK SÖZLEŞMESİ 

Önsöz : 
Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya Sosyalist Cumihuriyeti iki memleket arasında Konsolosluk 

münasebetlerini egemenlik ve millî bağımsızlığa riayet, hukukî eşitlik ve İçişlerine karışmamak 
prensiplerine istinaden tanzim etmek arzusu ile bir Konsolosluk Sözleşmesi akdine karar vermiş
ler ve bu maksatla yetkili temsilcileri olmak üzere : 

Türkiye Cumhurbaşkanı : 
Dışişler Bakanı Bay İhsan Sabri Çağlayangil'i 
Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkanı : 
Oornellu Maneseu'yu tâyin etmişlerdir. 
Adı geçen yetkili temsilciler usulüne uygun 1)ulunan selâhiyetnamelerini teati ettikten sonra 

aşağıdaki hükümler üzerinde mutabık kalmışlardır. 

MADDE : 1 

Tarifler 

Bu sözleşmede kullanılan; 
a) «Konsolosluk Heyeti» Bilumum Başkonsolosluk, Konsolosluk, Muavin Konsolosluk veya 

Konsolosluk ajanlığı anlamına gelir. 
b) «Konsolosluk görev çevresi», Konsolosluk görevlerinin ifasını teminen bir Konsolosluğa 

tahsis edilen bölgeye denir. 
c) «Konsolosluk Heyeti Şefi», bu sıfatla hareket etmek üzere görevlendirilmiş kişiye denir. 
d) «Konsolosluk Memuru», Konsolosluk şefi de dahil olmak üzere Konsolosluk görevlerini yap

maya memur edilmiş kişi anlamına gelir. 
e) «Konsolosluk hizmetlisi», bir konsolosluğun idarî ve teknik hizmetlerinde istihdam edilen 

kişi anlamına gelir. 
f) «Servis parseli üyesi» bir konsoloslukta iehizmetlerle görevlendirilen kimselere denir. 
g) «Konsolosluk heyeti üyeleri», Konsolosluk memurları, Konsolosluk hizmetlileri ve servis 

personeli anlamına gelir. 
h) «Konsolosluk personeli üyesi», Konsolosluk şefi, Konsolosluk memurları ve Konsolosluk 

hizmetlilerinin haricindeki Konsolosluk memurları anlamına gelir. 
i) «Aile efradı», tâbiri, eş. Konsolosluk Heyeti Üyesi veya eşinin reşidolmayan çocukları ve 

gönderen Devlet mevzuatı uyarınca bakmakla yükümlü olması ve onun ikametgâhında oturmaları 
şartıyle konsolosluk heyeti üyesinin ana ve babası anlamına gelir. 

j) «Konsolosluk binaları», maliki kim olursa olsun münhasıran konsolosluğun amaçları için 
kullanılan binalar veya bina kısımları, müştemilâtı ve bunlara bitişik arsalar anlamına gelir. 

k) «Konsolosluk arşivleri», Konsolosluğun bütün evrakını, vesikalarını, muhaberatını, kitap
larını, fH mi erini, ses alma şeritlerini, defterlerini, şifre ve mifrahlarmı, kartotekslerini ve bun
ların korunmasına ve emniyetle muhafazasına mahsus eşyayı ihtiva eder. 

1) «Gemi», Gönderen Devlet mevzuatı uyarınca bu devletin uyrukluğunu taşıyan teknedir: 
«Gemi» tâbiri harp gemilerini kapsamaz. 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Konsolosluk münasebetleri 
Konsoloslukların ^açılması 

1. Âkit Taraflardan her biri diğerinin ülkesinde ancak bu Devletin muvafakati ile konsolos
luk açabilir. 
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2. Konsolosluğun mahallî sınıfı ile görev çevresi Âkit Taraflarca müştereken kararlaştırı
lır. Konsolosluğun mahallî, sınıfı veya görev çevresi üzerinde gönderen Devlet tarafından ileride 
bir değişiklik yapılabilmesi, ancak kabul eden Devletin muvafakati ile kabildir. 

MADDE : 3 

Atama belgesi ve Bxequater 

1. Âkit Taraflardan her biri Konsolosluk şefinin tayini hususunda diplomatik yolla diğeri
nin Dışişleri Bakanlığına bu tayine dair bir atama belgesi gönderecektir. Atama Belgesi Konso
losluk şefinin adını ve soyadını, sınıfını, konsolosluk mahallî ile konsolosluk görev çevresini belir
tecektir. 

2. Konsolosluk şefi, atama belgesini takdimden sonra kabul eden Devlet tarafından Exequıa-
tur şeklinde verilen bir müsaade ile görevine başlayabilir. Exequatur mümkün olan en kısa zaman
da ve meçcanen verilecektir. Bununla beraber kabul eden Devlet Exequatur'un verilmesini sebep 
gösterilmeksizin reddedebilir. 

3. Konsolosluk Şefi Exequatur'un verilmesine değin kabul eden Devletin geçici bir müsaadesi 
ile görevine başlayabilir. Bu halde, işbu anlaşma hükümleri kendisine tatbik edilir. 

MADDE : 4 

Konsolosluk görev çevresindeki makamlara tebligat 

Konsolosluk şefinin, geçici de olsa, göreve başlaması kabul edilir edilmez kabul eden Devlet 
keyfiyeti konsolosluk görev çevresindeki yetkili makamlara hemen bildirecektir. 

Kabul eden Devlet keza konsolosluk şefinin görevlerini yapabilmesi için gerekli tedbirleri al
makla yükümlüdür. 

MADDE : 5 

Konsolosluk görevlerinin ifası 

1. Konsolosluk görevleri, gönderen Devletin konsolosluk memurları tarafından ifa edilecek
tir. 

2. Konsolosluk görevleri icabederse; diplomatik misyonlar nezdinde, gönderen Devletin diplo
matik ajanları tarafından da ifa edilebilir. Bu halde, diplomatik ajanların hak ve görevlerine riayet 
edilecektir. 
. 3. . Konsolosluk görevleri, konsıolosluk görev çevresi dışında ancak kabul eden Devletin önce

den muvafakati ile ifa .edilebilecektir. 

MADDE : 6 

Konsolosluğu geçici olarak tedvir eden memurlar 

1. Konsolosluk şefi, herhangi bir sebeple görevini ifa edemeyecek durumda kaklığı veya kon
solosluk makamı geçici olarak boşaldığı takdirde, konsolosluk işlerinin idaresi, konsolosluğun bir 
memuru, gönderen Devletin kabul eden Devletteki diğer bir konsolosluğunun bir memuru, gönderen 
Devletin kabul eden Devletteki diplomatik misyonunun diplomatik personeli üyelerinden birisi, 
gönderen Devletin merkez teşkilâtından bir memur tarafından geçici tedvir edilebilir. Bu son 
halde, geçici olarak tedvir süresi 3 ayı aşamaz. 

2. Bu sıfatla, görevlendirilen şahsın adı ve soyadı önceden kabul eden Devletin, Dışişleri 
Bakanlığına biRdirilecektir. 

3. Konsolosluk işlerinin idaresini geçici olarak tedvir eden memur bu Sözleşme ile Konsolos
luk şefine tanınmış olan hak ayrıcalık ve dokunulmazlıklardan faydalanacaktır. 
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MADDE : 7 

Konsolosluk Heyeti Üyelerinin Vatandaşlığı' 

1. Konsolosluk Memurlarının, Gönderen Devlet uyruğu olma&ı Ve daimî ikametgâhlarının ka
bul eden Devlet ülkesinde bulunmaması gerekir. 

Konsolosluk Heyeti üyeleri kabul eden Devlet ülkesinde hiçbir ticarî vesair başka bir meslekî 
faaliyette bulunm-amalıdırlar. 

2. Konsolosluk Hizmıetlileri ve Konsolosluk resmî personeli olarak ancak gönderen veya ka
bul eden devlet uyrukları istihdam edilebilir. 

3. Konsolosluk Şefi haricindeki Konsolosluk memunlarının isim, soyadı ve sınıfları ile Konso
losluk Hizmetlilerinin ve Konsolosluk servis personeli üyelerinin isim ve soyadları kabul eden 
Devlet Dışişleri Bakanlığına vazifeye başlayacakları sırada bildirilecektir. 

4. Kabul eden Devlet her Konsolosluk mensubuna, sıfatını tevsik eden bir belgeyi meceanen 
verecektir. 

5. Âkit Taraflar, Konsolosluk münasebetlerinde fahrî Konsolosların hizmetlerine müracaat et-
miyec eklerdir. 

MADDE : 8 

Konsolosluk Heyeti Üyelerinin görevlerinin sona ermesi 

1. Bir Konsolosluk Heyeti üyesinin görevi sona ermesi : 
a) Gönderen Devlet tarafından kabul -eden devlete tebliği ile, 
b) Exequatıır'un geri alınması ile, 
c) Bahis konusu şahsın Konsolosluk Heyeti üyesi olarak addedilmediğinin kabul eden Devlet 

tarafından gönderen devlete tebliği ile, olur. 
2. Kabul eden Devlet her zaman bir Konsolosluk memurunun arzu -edilmeyen şahıs olduğunu 

(Persona Non Grata) veya bir Konsolosluk hizmetlisinin veya Konsolosluk servis personeli üye
lerinden birinin istenmediğini gönderen Devlete bildirebilir. Bu takdirde, gönderen Devlet Konso
losluk memurunu geri çağıracak veya Konsolosluk hizmetlisinin veya Konsolosluk servis perso
neli üyesinin faaliyetine son verecektir. 

3. Gönderen Devlet kendisine yapılan tebligatı münasıip bir süre içinde yerine getirmeyecek 
olursa, kabul eden Devlet duruma göre Konsolosluk Şefine verilmiş olan Exequatur'u geri alabi
lecek veya almış olduğu kararı diplomatik yolla gönderen Devlete bildirmek suretiyle, ilgili şahsî 
Konsolosluk memuru veya hizmetlisi veya servis personeli üyesi addetmeyebilıecektir. 

4. ikinci ve üçüncü bentlerde zikredilen hallerde, kabul eden Devlet gönderen Devlete kara
rının sebeplerini biıldirmıekle mükellef değildir. 

ÎKİNCÎ BÖLÜM 

Konsolosluk görevleri 

MADDE : 9 

Konsolosluk faaliyetinin gayeleri 

1. Konsolosluk memurları, görev çevreleri içinde, gönderen Devlet ile vatandaşlarının bütün 
hak ve menfaatlerini Milletlerarası Hukukça kabul 'edilen hudutlar içinde korurlar ve müdafaa 
ederler. 

2. îşbu Sözleşmenin gönderen Devlet vatandaşlarına dair hükümleri, Âkit Taraflardan biri
nin uyrukluluğunun kendi kanun ve nizamilarma uygun olarak izafe edilebildiği tüzel kişilere de 
uy gul an a c aktır. 
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3. Konsolosluk memurları, faaliyetleri ile, Âkit Taraflar arasında iktisadî, Ticarî, Kültürel, 
ilmî ve Turistik münasebetlerin geliştirilmesini teshil ederler ve taraflar arasındaki dostane ra
bıtaların takviyesine yardımcı olurlar. 

MADDE : 10 

Konsolosluk görevlerinin ifası 

Konsolosluk meradırlar], işbu bölümde öngörülen görevlerle gönderen devlet tarafından verilen 
ve kabul eden devletin ımevzuatmda sarahaten kabul edilen veya önceden haber verildiğinde iti
raz edil'meycn diğer bütün Konsolosluk görevlerini ifaya mezundurlar. 

MADDE : 11 

Gönderen Devlet vatandaşlarının tescili 

Konsolosluk miıemurları, görev çevreleri dâhilinde ikametgâh veya meskeni olan 
gönderen devlet vatandaşlarını tescile yetkilidirler. Bu tescil, bu vatandaşları kabul eden devletin 
yabancıların tescili ile ilgili bunun ve nizamlarına uymaktan beri kılmaz. 

MADDE : 12 ^ 

Vatandaşların, kabul eden 'devlet adalet ve düğer ,nııakamları huzurunda temsil edilmesi 

Konsolosluk memurları, belirtli şartlarla ve kabul eden devlet kanunlarına riayet edeırek, gön
deren devlet vatandaşlarının kabul eden devletin adalet ve diğer makamları önünde temsilini 
temin zumumda gerekli tedbirleri allmağa yetkilidirler. Konsolosluk memurları kabul eden Devle
tin kanun ve nizamlarına uygun olarak, gaybubet veya sair sebeplerle hak ve m en fa ati erini 
derımleyan veya müdafaa •edeımıeyen vatandaşlarının hak ve menfaatlerini savunmak için uygun 
tedbiri erin ittihazını tal ebedebilirl er. 

MADDE : 13 

Pasaport ve vize iıtası 

Konsolosluk memurları, gönderen Devlet vatandaşlarına pasaport vermeye, yenilemeye, tadil 
-etmeye, uzatmaya veya Gönderen Devlet vatandaşlarından pasaport vesair bütün seyahat bölge
lerini geri almaya ve gönderen devlete gitmek veya bu devletten transit geçmek isteyen şahıslara 
giriş ve transit vizesi vormieye de yetkilidirler. 

MADDE : 14 

Ahvali şahsiye ile ilgili görevler 

1. Konsolosluk memurları, gönderen Devlet uyruiklarımn doğum ve öılülniilerini tecil etmeye 
ve bu sicillerle ilgili belgeler vermeye yetkilidirler. 

2. Konsolosluk memfurları gönderen devlet vatandaşları arasındaki evlenme akitlerinin icrası
na ve bununla ilgili belgeleri vermeye yetkilidirler. Konsolosluk .memurları icra edilen evlenme 
aletlinden kabul eden devlet makamdan na vakit geçirmeksizin haberdar edeceklerdir. 

3. Konsolosluk melmurları, eşlerden bininin gönderen devlet vatandaşı olduğu hallerde, kabul 
eden devlet mevzuatına tevfikan evvelce icra edilmiş evlenme akitleri ile ilgili ahvali şahsiye 
belgeleri hakkındaki işlemleri yapmaya yetkilidirler. 

4. 1 ve 2. fıkra hüküimıleri, ilgili şahısları kabul eden devlet kanunlarının emrettiği beyanlar
da bulunmak mükellefiyetinden beri kılmaz. 

5. Kabul eden Devletin yetkili makamları, gönderen devletin bir vatandaşının ölümünü vakit 
geçirmeden Konsolosluğa bil dinecek] erci ir. 
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MADDE : 15 

Vesayet ve kayyumluk görevleri 

1. Konsolosluk memurları, kabul eden devletin kanunları tarafından tanınan sınırlar dahilin
de, kendi vatandaşları lehine tesis edilmiş vesayet ve kayyumlukla ilgili bütün davalarda yetkili 
makamlar nezdinde müdahalede bulunabilirler ve mevcudolmayanlarm idaresi için bu görevleri 
yerine getirmeye müsait şahıslar hakkında teMiflerde bulunmak üzere, keza kabul eden devletin 
yetkili makamları nezdinde teşebbüste bulunabilirler. 

2. Konsolosluk memurları, gönderen devlet vatandaşlarından biri için vasi veya kayyum tâ
yini ile ilgili tedbirlerin ittihazını gerektirecek hallerden, kabul eden devletin yetkili makamları 
tarafından imkân bulunur bulunmaz haberdar edileceklerdir. 

MADDE : 16 

Noterlik görevleri 

1. Konsolosluk memurları, kabul eden devletin mevzuatının müsaade ettiği ölçüde, konsolos
luk binalarında veya âcil ve zaruret hallerinde gönderen devlet vatandaşının ikâmetgâhında ol
duğu gibi gönderen devlet uyruğundaki gemilerde aşağıdaki faaliyetlerde bulunmaya yetkilidir
ler. 

a) Gönderen devlet uyruklarının beyanlarını hâvi belgeleri kabul, tanzim ve tasdik etmek, 
b) Gönderen devlet vatandaşlarının vasiyete ait ifadelerini ve terekeleri ile ilgili diğer be

yanlarını kabul, tanzim ve tasdik etmek, 

c) Gönderen devlet vatandaşlarının, kabul öden devlet ülkesi dışında hüküm ifade edecek 
ve bu devlet ülkesinde kain gayrimenkuller ile bu gibi gayrimenkuller üzerindeki aynî haklar
la ilgili olmayan diğer hukukî muameleleri ile ilgili belgeleri kabul, tanzim ve tasdik etmek, 

d) Gönderen devlet vatandaşlarının evrak üzerindeki imzalarını tasdik ve bir belgenin mev
cudiyetini tespit etmek, 

e) Gönderen devlet vatandaşlarının isteği üzerine örnek, tercüme ve suretleri tasdik etmek, 
f) Gönderen devlet ibraz edilmek veya gönderen devlet ülkesinde muteberliğini sağlamak 

üzere menşe şahadetnamelerini ve benzeri belgeleri tasdik etmek, 

g) Gönderen devlet vatandaşlarına aidolan veya kendileri ile ilgili evrakı muhafaza etmek 
üzere kabul etmek, 

h) Gönderen devlet vatandaşlarının isteği üzerine Âkit Devletler makamlarına ibraz edile
cek evrak tercüme etmek ve bu tercümelerin aslına uygunluğunu tasdik etmek, 

2. Birinci bentte zikredilen belgeler kabul öden devlette, hu devletin alâkalı makamları ve
ya adlî organları tarafından tasdik edilen belgelerle aynı hukukî değere ve ispat gücüne sahip
tir. 

MADDE : 17 

Resmî belgelerin tasdiki 

Konsolosluk memurları, kabul eden devletin idarî ve adlî makamlarından sâdır olan ve gön
deren devlet ülkesinde hüküm ifade etmesi gereken belgelerin imza ve mühürlerini tasdik etme
ye yetkilidirler. Konsolosluk memurları keza gönderen devletin Dışişleri Bakanlığından sâdır olan 
belgelerin de imza ve mühürlerini tasdik etmeye yetkilidirler. 
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MADDE : 18 

Adlî ve gayriadlî evrakın iletilmesi ile ilgili görevler 

Konsolosluk memurları, kabul eden devletin mevzuatı müsaade ettiği takdirde kabul eden dev
let ülkesinde ikâmetgâh veya meskene sahibolan gönderen devlet vatandaşlarına gönderen devlet
ten gelen iadlî veya gayriadlî evrakı iletmeye yetkilidirler. 

MADDE : 19 

Tereke konusundaki görevler 

1. Gönderen devlet vatandaşı bir şahsın kabul eden devletin ülkesinde ölümü halinde, bu so
nucunun alâkalı makamları keyfiyetten gecikmeksizin konsolosluğu haberdar edecek ve ona miras
çılar, lehine vasiyet edilenler, bunlann ikâmetgâh veya meskenleri terekenin mıatlubu ile bir vasi
yetin mevcudiyet ihtimali ile ilgili olarak elindeki bütün bilgileri iletecektir. Bahis konusu ma
kam, müteveffanın üçüncü bir devlet ülkesinde bir tereke bıraktığını öğrendiği takdirde bunu 
aynı şekilde konsolosluğa tebliğ edecektir. 

2.. Kabul eden devletin yetkili makamı, kabul eden devlet ülkesindeki bir terekenin açılışına 
çağrılan şahıslar gönderen devlet uyruğu oldukları takdirde konsolosluğu gecikmeksizin bundan 
haberdar edecektir. 

3. Konsolosluk memuru, yukarda belirtilen hallerden kabul eden devletin yetkili makamların
dan evvel haberdar olduğu takdirde, bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında zikredilen bü
tün bilgileri mezkûr makamlara iletecektir. 

4. Kabul eden devletin yetkili makamı gönderen devlet uyruğu bir şahsın ölümü üzerine 
ülkesinde bulunan menkul ve gayrimenkul terekenin muhafaza ve idaresi zımnında daha önce 
almış olduğu veya imkân nispetinde alacağı tedbirleri konsolosluğa bildirir. Buna karşdık, kon
solosluk memurları da mahallî makamlardan mezkûr tedbirlerin alınmasını isteyebilirler. 

Menkul tereke için ise, konsolosluk memurları evvelki fıkrada derpiş edilen tedbirlerin tatbiki 
için doğrudan doğruya veya bir temsilci vasıtasıyle yardımda bulunabilirler. 

5. Kabul eden devlet ülkesindeki tereke ile ilgili muamelelerin tamamlanmasından sonra te
rekenin menkul malları veya terekenin menkul veya gayrimenkul mallarının satış hâsılası kabul 
eden devlet ülkesinde ikâmetgâhı bulunmayan ve bir vekil tâyin etmemiş olan bir vâris veya va
siyet edilene isabet ettiği takdirde mezkûr mallar ve bunların satış hâsılası : 

a) Yetkili mercilerin bu teslime salahiyetli olmaları, 
b) Kabul eden devlet mevzuatında yazılı süre içinde beyan edilmiş olan bütün tereke borç

ları ile tereke borçlanılın ödenmiş veya taahhüdedilrniş olmaları, şartıyle mirasçıya, hak sahibi 
veya lehine vasiyet edilene iletilmek üzere gönderen devlet konsolosluğuna verilecektir. 

6. Bununla beraber gönderen devlet vatanlarının terekeden tek başlarına yararlanamadık
ları durumda, konsolosluk memuru işbu maddenin beşinci fıkrasında zikredilen tedbirler huşun
da mahallî makamlarla mutabaka vararak hareket edecektir. 

7. Kabul eden devlet ülkesinde geçici olarak bulunan -gönderen devlet vatandaşı bir şahıs 
mezkûr ülkede ölecek olursa, kabul eden devlet ülkesinde edinmiş olup ölüm sırasında ihraç ya
sağına konu olmayanlar dışında kendisine aidolan şahsî eşya ve paralar hiçbir muameleye tabi 
olmadan gönderen devletin konsolosluğuna iade edilecektir. 

Şahsî eşyaların ihracı ve paraların intikali kabul eden devletin kanun ve nizamlanna göre 
yapılacaktır. 

8. Gönderen devlet vatandaşları kabul eden devlet ülkesinde tereke ile ilgili hakların ger
çekleşmesi bakımından bu sonuncunun vatandaşları ile eşit muameleye tabi tutulacaklardır. 

9. Konsolosluk memurları, işbu sözleşmenin 12 nci maddesi hükümlerine halel getirmeksizin, 
tereke hususunda, gönderen devlet vatandaşlannı kabul eden devletin kanun ve nizamlarına ri
ayet ederek temsil edebilirler. 
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MADDE : 20 

Deniz seyriseferi ile ilgili görevler 

1 — Konsolosluk memurları, gönderen Devlet uyruğu olup görev çevreleri içindeki bir limana 
giren gemilere yardımda .bulunmak hakkını haizdirler. Keza, bilûmum akitleri ifa ve gönderen Dev
let mevzuatına uygun olarak gemilerle ilgili bilûmum beyan ve sair evrakı kabul, tanzim ve tas
dik edebilirler. 

2 — Gönderen Devlet uyruğunu taşıyanı geminin kara ile irtibat kurulmasına müsaade olun
duktan hemen sonra Konsolosluk memurları gemi mıürefcteıbatı ile temasa geçmek, gemiyi ziyaret 
etmek, gemi evrakını olduğu 'gibi yükle ilgili evrakı incelemek ve vize etmek ve genellikle gön
deren Devletin gemiciliğe müteallik kanunlarının gemide tatbik edilmesinıi sağlamak hakkını ha
izidirler. Keza geminin iç disiplinini sağlamak için gerekli tedbirleri almak hakkını da haizdirler. 

Konsolosluk memura, 'gönderen Devlet gemisine, kaptana, mürettelbata ve gönderen Devlet va
tandaşlarına ait yüke müteallik hususlarda kabul eden Devletin alâkalı ımakamlarınrn yardımını 
isteyebilecektir. 

3 — Gönderen Devlet uyruğunu taşıyan gemi 'kabul eden Devletin iç veya kara sularında avar
yaya maruz kaldığı, karaya oturduğu veya 'battığı takdirde, 'bu Devletin alâkalı makamları kaza 
yerine en yakın Konsolosluğu bundan derhal haberdar edecekler ve Konsolosluğa geminin, müret-
tebaıtm yolıcuların, hamulenin ve erzakın kurtarılması ve muhafazası maksadıyla alman tedbirleri 
bildirecekleredir. Bu makamlar, aynı şekilde, avarya, 'karaya oturma ve batma sonucundan zarurî 
tedbirlerin alınması maksadıyla Konsolosluk memurlarına gerekli yardımda bulunacaklar ve on
ları hu avaryaların sebeplerinin tayini ve delillerin tespiti için açılmış olan tahkikata hazır bulun
mağa davet edeceklerdir. Konsolosluk memurları, kabul eden Devlet alâkalı makamlarından ge
minin, mürettebatın, yolcuların, hamulenin ve erzakın kurt.arılm.ası ve muhafazası için gerekli ted
birleri almasını isteyebilir. 

4 — İçinde gönderen Devletin bir vatandaşına ait hamule bulunan 3 Devlet -uyruğu hir gemi
nin batması halinde, kabul eden Devlet makamları hamulenin kurtarılması ve muhafazası için 
alman tedbirlerden gönderen Devlet Konsolosluğunu. gecikmeksizin haiberdar edeceklerdir. Kon
solosluk memurları, kabul eden Devlet makamlarından haımulenin kurtarılması ve himayesi mak
sadıyla uygun tedbirlerin alınmasını da isteyebil ecekdir. 

5 —• Avarya'ya maruz kalmış, karaya oturmuş, veya 'batmış olan geminin sahibi veya donata
nı veya onlar adına hareket etmeğe salahiyetli diğer şahıslar bahis konusu gemi, hamulesi, ve er
zakı hakkında gerekli tedbirleri alacak durumda bulunmadıkları takdirde, Konsolosluk memurla
rı yukarıda zikredilen şahıslar adına bu tedbirleri alabilirler. Konsolosluk memurları benzeri ted
birleri keza gönderen Devlet vatandaşlarına ait olup bir limjana getirilen veya karaya oturan ve
ya batan gemide bulunmuş olan gemiye ait hamule ve erzak hakkında da alabilirler. Kabul eden 
Devlet ülkesinde değerlendirilmedikçe, batan bir gemiden, hamulesinden ve erzakından hiçbir 
gümrük resmi alınmayacaktır. 

6 — 3 ncü bir Devletin avaryaya maruz kalmış olan geminin hamulesini teşkil eden mal ve eş
yaların kaıbul eden Devletin sahilinde veya civannda bulunmaları veya bu Devletin bir limanına 
nakledilmeleri halinde ve. geminin kaptanı acentası veya sigortacısı veya mal ve eşyaların sahibi, 
bunların kurtarılması veya idaresi için tedbir alaea'k durumda olmadıkları takdirde, Konsolosluk 
memuru, mal sahibi adına, onun bu maksatla alabileceği bilûmum tedbirleri almağa yetkili sayı
lacaktır. 

7 — Kabul eden Devlet memurları, yetkilerinin sınırları içinde gönderen Devlet uyruğunu haiz 
bir gemide muhafaza edici, icraî veya zorlayıcı tedbirler almağa karar verdikleri takdirde, bir 
Konsolosluk memurunun bu gibi tedbirlerin icrasında hazır bulunması maksadıyla Konsolosluğu 
önceden haberlar edeceklerdir. 
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İşin müstaceliyeti sebebiyle Konsolosluğa haber vermek mümkün olmadığı ve Konsolosluk me

muru tedbirlerin icrası sırasında 'bulunmadığı takdirde, kabul eden Devlet makamları Konsolos
luğa vakit ıgeiçirmeden aldıkları tedbirleri bildireceklerdir. Kabul eden Devlet makamlar tarafın-
dan mürettelbat mensuplarının sorgularının yapılması gerektiği takdirde de Konsolosluk aynı şe
kilde- haberdar edilecektir. 

8 — Gemi kaptanı veya Konsolosluk niiemıura talebetınedikee, kabul eden Devletin yetkili ad
lî vesair makamları, mürettebat arasındaki münasebetler, çalışma meseleleri, disiplin ve iç düzene 
ilişkin diğer konular gibi geminin dahilî yönetimi ile ilgili işler, geminim içişleri addedilen bu alan
larda zuhur eden karışıklıklarm kabul etlen Devletin kamu düzenini ve güvenliğini .bozmaması ve 
<bu Devletin uyruklarını ve bahis konusu geminin müretteibatmdan gayri kişileri ilgilendiraıemıesi 
şartıyla müdahale cltmeyecekl erdir. • - -

9 — Bu maddede hükümleri, mutat gümrük, pasaport ve kamu sağlığı muayenelerine, denizde 
kurtarmaya, deniz sularının kirletilmesine mâni olmaya ait veya 'gemi kaptanının talebi ve rızası 
ile başvurulan diğer, tedbirlere tatbik 'edilmez. 

MADDE : 21 

Hava seyriseferi ile ilgili görevler 

20 nci,madde hükümleri, Âkit taraflar arasında yürürlükte bulunan diğer sözleşmelere aykırı ol
mamak şartıyla, münasip bir şekilde 'hava seyriseferine de tatbik edilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kolaylıklar Ayrıcalıklar ve Dokunulmazlıklar 

MADDE : 22 

Konsolosluk (heyeti ve üyelerine tanınan halklar, kolaylıklar ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklar. 

Kabul eden Devlet, .Konsolosluk heyeti üyelerine görevlerini yerine getirebilmeleri için gerek
li hakları, kolaylıkları, ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları tanıyacak ve işbu sözleşme veya kabul 
eden devlet mevzuatınca tanınmış olan hak, kolaylık, ayrıcalık ve dokunulmazlıklardan istifade 
etmeleri için gerekli bütün tedbirleri alarak, ülkesinde Konsolosluk Heyeti üyelerinin ve Konso
losluk binalarının himayesini sağlayacaktır. 

'"""^ Birinci Kısım 

MADDE : 23 

Millî arma ve bayrağın kullanılması 

1 — Gönderen Devlet arması ile her iki dilde yazılmış Konsolosluk levhası Konsolosluk binası
na konulabilecektir. 

2 —• Gönderen 'Devletin millî bayrağı, Konsolosluk binasına ve Konsolosluk Şefinin ikâmet et
tiği binaya çekilelbilir. 

3 — Millî arma ve bayrağın asılması hakkının kullanılmasında kalbul eden Devletin kanunları, 
nizamnameleri ve âdetleri gözönünde tutulacaktır. 
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MADDE : 24 

Bina ve mesken temini için kolaylık 

1 — Kabul eden Devlet, kendi mevzuatına uygun olarak ülkesinde gönderen Devlet tarafından 
Konsolosluk için gerekli binanın satın alınmasını kolaylaştıracaktır. Kalbul eden Devlet keza baş
ka şekilde bina temin etmesi için .gönderen Devlete yardım eder. 

2 — İcabı halinde, kalbul eden Devlet Konsolosluk Heyeti üyeleri için- münasip meskenlerin 
alınmasında da gönderen Devlete yardım edecektir. 

MADDE : 25 

Konsolosluk binalarının dokunulmazlığı 

1 — Konsolosluk binaları tecavüzden masundur. 
2 — Kaibul -eden Devlet makamdan Konsolosluk binalarına ancak Konsolosluk Heyeti Şefinin 

veya gönderen Devletin Diplomatik Misyon Şefinin muvafakati ile girebilir. 
3 . — Konsolosluk binalarının tecavüze uğramasını, zarar görmesini, Konsolosluğum huzurunun 

bozulmasını veya itibarının azaltılmasını önlemek hususunda her tedbiri almak kaibul eden Dev
let için özel bir görevdir. 

Konsolosluk binaları, mefruşatı ve Konsolosluk eşyaları ile taşıtları millî savunma veya kamu 
yararı amaçları için yapılacak hiç bir el koyma işlemine konu olamaz. Bu araçlarla istimlâk za
rureti hâsıl olduğunda, Konsolosluk görevlerinin ifasının ^engellenmesini bertaraf 'edecek her tür
lü münasip tedbirler alınacaktır. 

MADDE : 26 

Konsolosluk binaları ile ilgili vergi muafiyetleri 

1 — Konsolosluk binaları her türlü vergi ve resimden muaftır. Bu muafiyetler Konsolosluk 
binaları ile ilgili bütün muamele ve mülkiyet sene Meni için de caridir. 

2 — Birinci fıkra hükümleri hususî olarak görülen hizmetler karşılığında alınan resim ve ödc-
mjelere uygulanmaz. 

8 — Kaibul eden Devletin mevzuatı mucibince vergi ve resimler kiracıya ait olmadığı takdir
de, birinci fıkrada öngörülen vergi muafiyeti gönderen Devletin kiracı bulunduğu Konsolosluk bi
nalarına uygulanmaz. 

MADDİM : 27 

Konsolosluk arşiv ve evrakının dokunulmazlığı 

Konsolosluk -arşiv ve belgeleri nerede bulunursa bulunsunlar her zaman için dokunulmazlığı 
haizdir. 

MADDE : 28 

Haberleşme serbestliği 

1 — Kabul <eden Devlet, Konsoloslukların, Hükümetleri ile olduğu gibi nerede, bulunurlarsa bu
lunsunlar gönderen Devlet diplomatik misyonlan ve diğer 'Konsoloslukları ile' muhabere hürriye
tine müsaade eder ve kolaylaştırır. Bu maksatla Konsolosluk heyetleri, bütün umumî haberleşme 
vasıtaları ile kuryeler ve (Torba, valiz) şifreli ve kodlu mesajlar kullanabilir. 

2 — Konsolosluğun resmî muhaberatı ile, bu maddenin 1 nci fıkrasında zikredilen ve resmî 
mahiyeti dışından sgörülecek şekilde işaretlenmiş olan torbalar, valizler ve diğer mühürlü irsalât 
tecavüzden masundur. Kabul -eden Devlet makamları tarafından tetkik edilemezler. 
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3 — Şayet genel haberleşme araçlarını kullanmada diplomatik misyonlar özel bir tarifeden is
tifade ediyorlarsa, böyle bir tarifeden Konsolosluklar da faydalanacaklardır. 

MADDE : 29 

Gönderen Devlet vatandaşları ile temas ve himaye hakkı 

1. Konsolosluk memurları, gönderen Devlet vatandaşları ile temas etmek, onları ziyaret 
etmek, kendilerine tavsiyelerde bulunmak ve gerekirse onlara adlî yardımda bulunmak ve on
ları mahkemeledc temsil etmek hakkını haizdirler. Gönderen Devlet vatandaşları da, keza, 
konsolosluk memurları ile temas etmek ve on lan ziyaret etmek hakkını haizdirler. 

2. Kabul eden Devletin ilgili makamları, konsolosluğun görev çevresinde bir vatandaş tev
kif edildiği veya şahsî hürriyeti sair şekilde bir kısıtlamaya mâruz kaldığı takdirde gönderen 
Devlet konsolosluğunu 15 günlük bir müddet içinde haberdar etmelidirler. 

3. Konsolosluk memurları, kabul eden Devletin kanun ve nizamlarında Öngörülen şart
larla, yakalanmış veya şahsi hürriyeti sair şekilde kısıtlamaya mâruz kalmış olan gönderen 
Devlet vatandaşları ile muhaberede bulunma ve onun tarafından yapılacak her türlü bildiriyi 
kabul etmek hakkını haizdir. 

Konsolosluk memurları, keza, kabul eden Devletin kanun ve nizamlarında öngörülen şart
lar dâhilinde; bu maddenin. 2 nci bendinde öngörülen ihbarın tebliğ tarihinden itibaren 15 
gün sonra yakalanmış bulunan gönderen Devlet vatandaşını ziyaret ve mezkûr şahıs, ma
hallî makam temsilcisinin refakatindeki konsolosluk memurunun önünde buna ı\<. ;kca itiraz 
etmedikçe kendisiyle temas etmek hakkını haizdir. 

4. Kabul eden Devletin yetkili makamları yakalanmış bulunan ve şahsî hürriyet'; sair 
şekilde kısıtlamaya mâruz kalmış olan gönderen Devlet vatandaşını işbu madde mucibince 
kendisine verilmiş olan temas imkânından haberdar eder. 

5. Konsolosluk memurları, hürriyeti kısıtlayıcı bir cezayı çekmekte olan gönderen Dev
let vatandaşlarını, bu şahıslar mahallî makam temsilcisi refakatindeki konsolosluk meunvriı-
nun önünde açıkça itirazda bulunmadıkça gönderen Devlet kanun ve nizamlarına uy^vn 
ziyaret etmek ve kendileriyle temasta bulunmak hakkını haizdirler. -

MADDE : 30 

Kabul eden Devlet makamları ile temas 

İşbu Sözleşme uyarınca kendilerine terettübeden görevlerin ifasında, konsolosluk memur
ları görev çevrelerindeki mahallî makamlara müracaat edebilirler, konsolosluk memurları keza 
kabul eden Devlet kananlarının ve tatmikatımn cevaz verdiği ölçüde kabul eden Devletin 
yetkili merkezî .makamlarına müracaat edebilirler. 

MADDE : 31 

Gezi serbestliği 

Kabul eden Devlet, girilmesi yasak veya kaidelere bağlı olan bölgelere müteallik kanun 
ve nizamları ile millî güvenlik ve kamu düzeni sebebiyle alınan tedbirleri mahfuz tutarak konsolosluk 
mensuplarına ülkesinde yer değiştirme veyahut seyahat serbestisi sağlar. 

MADDE j 32 

Konsolosluk resim ve harçları 

1. Konsolosluk heyeti kabul eden Devlet ülkesinde gönderen Devlet kanun ve nizamla
rının konsolosluk işlemleri için öngördüğü resim ve harçları alabilir. 
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2. îşbu maddenin 1 nei bendinde öngörülen ve resim ve harç mahiyetinde alınan meblâğ
l a r kabul eden Devlette her türlü vergi ve harç tan muaftır. 

İkinci kısım 

MADDE i 33 

Konsolosluk heyeti üyeleri ve kosolosluk memurlarının himayesi ile ilgili kolaylıklar 

1.. Kabul eden Devlet, konsolosluk heyeti üyelerine görevlerini yerine getirmeleri ve işbu 
közleşme veya mütekabiliyet şartı ile kabul eden Devlet mevzuatınca tanınan dokunulmaz
lık ve ayrıcalıklardan faydalanabilmelerini sağlamak maksadıyla gerekli bütün tedbirleri 
-alacaktır. 

2. Kabul eden Devlet konsolosluk memurlarına lâyık oldukları hürmetkar muamelede bu
lunacak ve kendilerinin şahıslarına. hürriyet Herime ve itibarlarına halel getirilmemesi için her^ 
türlü tedbiri ittihaz edecektir. 

MADDE 1 34 

1. Kabul eden Devletin, uyruğu olmayan konsolosluk memur ve hizmetlileri resmî görevleri
nin ifası esnasında işledikleri fiillerden dolayı kabul eden Devletin yargısına tabi değiller
dir. 

2. Bununla beraber, bu maddenin 1 nei ben di hükümleri : 
a) Konsolosluk memuru ve hizmetlisinin sarahaten veya zımnen resmî sıfatıyla yapmamış* 

olduğu bir akitten doğan, 
b) Kabul eden Devlet ülkesinde bir taşıtın sebebiyet verdiği zarar yüzünden üçüncü bir 

şahıs tarafından açılan, hakuk dâvalarına uygulanmaz. 

MADDE : 35 

Konsolosluk memurlarının şahsi dokunulmazlıkları 

1. Konsolosluk memurları, görevlerinin ifası haricinde işledikleri fitlerinden dolayı, an
cak ağır suç halinde ve yetkili adlî makamın kararı üzerine tutuklanabilirler, veya yakala
nabilirler. 

2. Aynı şekilde, konsolosluk memurları hapsedilemez ve şahsî hürriyetleri hiçbir tahdide 
tutulamaz. Ancak, kesinleşmiş bir ilâmın icra sı bu halin dışında kalır. 

3. işbu madde hükümlerine göre, «Ağır Suç» dan (ihmal neticesinde' meydana gelme
yeni) kabul eden Devlet kanunlarının asgarî 5 yıllık hürriyeti kısıtlayıcı bir cezayı öngördüğü 
bütün suçlar anlaşılır. 

4. Bir konsolosluk memuru aleyhime bir ceza davası ikame edildiği zaman bu kimse alâkalı, 
makamlar önüne çıkmakla mükelleftir., Bununla beraber, dava, konsolosluk görevlerinin ifa
sına mümkün olan en az ölçüde engel olmak maksadıyle, resmî durumu da gözönüne alma-) 
rak, konsolosluk memuruna gösterilmesi gereke n saygı ile yürütülecektir. 

işbu Sözleşmenin 1 nei bendimde zikredilen durumlarda bir konsolosluk memurunu tutukla
mak lüzumu hâsıl olursa aleyhindeki dava en kısa zamanda açılmalıdır. 

5. Bir konsolosluk memuru veya bir konsolosluk hizmetlisi aleyhine hürriyet kısıtlayıcı bir 
tedbir alınması halinde kabul eden Devletin alâkalı makamları gönderen Devletin konsolos-' 
luk heyetini veya diplomatik misyonunu bu hususta haberdar edeceklerdir. 
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MADDE : 36 

ıŞahadeitıte bulnnmalk mecburiyeti 

1. — Konsolosluk heyeti üyeleri kabul eden (devletin yetkili makamları tarafından adlî veya; 
idarî davaların cereyanı sırasında şahitlik yapmak üzere davet edilebilirler. 

Gönderen devlet vatandaşı olan bir konsolosluk memur veya hizmetlisi bu davete icalbet etme
diği veya şahadette bulunmayı reddedebilir. Bu halde kendisine hiçıbir zorlayıcı tedbir veya başka 
bir müeyyide uygulanamaz. 

2. — Konsolosluk memur ve hizmetlisinin şahadetini dinleyecek olan kabul elden devletin yet
kili makam, bu işi yapanken adı gecen memur ve hizmetlisinin görevlerini aksaltmiaiktan tevakki 
etmelidir. Bu makam konsolosluk veya hizmetlisinin şahadetini mümkün ise ikamet ettiği bina
da veya konsoloslukta alabilir veya tarafından yazılmış bir beyanı kabul edebilir. 

3. — Kabul eden Devlet vatandaşı olmayan konsolosluk heyeti üyeleri görevlerinin ifasına 
müteallik humuslarda şahadette bulunmaya mecbur tutulamazlar. Konsolosluk heyeti üyeleri, ke
za gönderen devletin millî hukuku hakkında bilirkişi sıf atiyle ifade vertmeyi reddetmek hakkını da 
haizdirler. 

4. — Konsoloslulk heyetinin resmî muhaberat ve evrakı hiçbir halde verilemez veya ibraz edi
lemez, 

5. — Kabul eden Devlet vatandaşı olmayan konsolosluk memur ve hizmetlileri şahadette bu
lunmaya davet edildiklerinde kabul eden Devlet kanunları şart koşmuş olsa bile yemin etmeden. 
şahadette bulunacaklardır. 

MADDE : 37 

Şahsî mükellefiyet ve diğer vecibelerden muafiyet 

1. — Grönderen Devlet vatandaşı olup kabul eden Devlet ülkesinde ikametgâhı olmayan konso
losluk heyeti üyeleri, kabul eden devlette askerlik ödıev ve mükellefiyet ile her türlü şahsî yüküm
lülük ve vergilerden muaftırlar. 

2. — Konsolosluk heyeti üyeleri, yabancıların tescili ve ikamet tezkereleri ile ilgili olarak ka
bul eden Devletin kanun ve nizamlarında öngörülen bütün vecibelerden muaftırlar. 

MADDE : 38 

Vergi muafiyetleri 

Kabul eden Devlet vatandaşı olmayan konsolosluk memur ve hizmetlileri : 
a)' Normal olarak mal ve hizmetleri fiyatlarına ithal edilmiş olan vasıtalı vergiler, 
b)> Kabul eden Devlet ülkesinde kendi mülkiyetlerinde bulunan gayrimenıkullerden alman ver

gi ve harçlar, 
c) 40 neı maddenin (ib) fıkrasının hükümleri saklı kalmak üzere malların intikali ile ilgili ver

gi, hare ye veraset resimleri, 
d) Besmî faaliyetleri karşılığında sahibolâ^uikları gelirler müstesna olmak üziere kabul eden 

devlette elide edilmiş olan her nevi gelir üzerindenalınan vergi ve araçlar, 
e)f Kayıt, mahkeme, ipotek ve pul harçları s. b. dışında kalan şahsî veya aynî her nevi vergi 

ve harçlardan muaftırlar. 
2. — Konsolosluk heyetinin, gönderen .Devlet vatandaşı olan servis personeli üyelerinin, hiz

metlerinin karşılığı olarak aldığı ücretler vergi ve harçlardan muaftırlar. 
3. —• Maaş veya ücretleri kabul eden devlette gelir vergisi muafiyetine tabi olmayan şâhıslar* 

istihdam eden konsolosluk heyeti üyeleri, mezkûr Devletin bu konuda işyerene yüklediği mükelle
fiyetlere uymak zorundadır. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 797) 



- 19 -

MADDE : 39 

Gümrük muafiyetleri 

1. — Kabul eden Devlet, kanun ve nizamlarının sınırları dahilinde, konsolosluk memurlarına, 
a) Konsolosluğun ihtiyaçlarını karşılamaya, 
b) Yerleşmıesine mahsus mallarda dâhil olmak üzere, 

konsolosluk memurunun şahsî istimaline, 
mahsus eşyaların ithalinden veya ülkesinden ihracından alınan gümrük resimlerinden muaf tuta
caktır. 

Bu şekilde tanınan muafiyetler anbarkma, nakliye ve diğer benzeri hizmetleri kapsamaz. 

2. — Kabul eden Devlet vatandaşı olmayan konsolosluk heyeti hizmetlileri ve konsolosluk ser
vis personeli üyeleri, ilk yerleşişleri münasebeti ile ithal etmiş oldukları eşyalarla ilgili olarak 
işbu maddenin 1 (b) bendinde öngörülen ay incilik ve muafiyetlerden istifade ederler. 

MADDE : 40 

Ölen bir konsolosluk heyeti üyesinin malları 

Kabul eden Devlet vatandaşı olmayan bir konsolosluk heyeti üyesinin ölmü halinde, kabul eden 
devletin : 

a) Kendi toprakları içinde satmalınmış ve ölümün vukubulduğu tarihte ihracı yasaik bulu
nan mallar hariç, ölüye ait menkul malların ihracına müsaade etmesi, 

b) Terekenin menkul mallarını ve bunların ihracını bu malları kabul eden devlette mütevef
fanın konsolosluk heyeti üyesi sıfatıyle vazife görmüş alması dolayiisıyle bulunuyorsa, her türlü 
vergi ve resimlerden muaf tutması gerekm'ektedir. 

MADDE : 41 

Sosyal Sigorta rejiminden muafiyet 

1. — İşbu maddenin üçüncü fıkrası hükümleri baki kalmak üzere kabul eden Devlet vatandaşı 
olmayan konsolosluk heyeti üyeleri, gönderen Devlete gördükleri hizmetler bakımından kabul 
eden devlette cari olan sosyal sigorta hükümlerinden muaftırlar. 

2. — İşbu maddenin 1 nci fıkrasında öngörülen muafiyet hükmü konsolosluk heyeti üyeleri
nin münhasıran şahsî hizmetlerimde bulunan kimselere de uygulanır. Ancak, bu şahısların kaJbul 
eden Devlet vatandaşı olmamaları veya ikametgâhlarının bu Devlet topralklan içinde bulunmamaları 
gerekir. 

3. — Yanlarında, işbu maddenin ikinci fıkrasında derpiş olunan muafiyetin uygulanmadığı 
kişiler çalıştıran konsolosluk heyeti üyeleri kabul eden Devletin sosyal sigorta hükümlerinin işve
rene yüklediği mükellefiyetlere riayet etmeye mecburdurlar. 

MADDE : 42 

Ayrıcalık ve dokunulmazlıklardan feragat 

1. — Gönderen Devlet, bir konsolosluk heyeti üyesi hakkımda 34, 35 ve 36 ncı maddelerde ön
görülen ayrıcalık ve dokunulmazlıklardan feragat edebilir. 

[Bu feragatin daima sarih olması ve bu kabul eden Dev'lleltıe yazılı olarak tebliğ icdilmesi lâzım
dır. 

2. Bir hukuk davaisı için kazaî muafiyetten feragat odilmesli, kararın icrası hakkınidaki mur 
afiyeltıten de feragat edilmiş olduğunu tazammun etmiş; bunun işin ayrı bir tebligat 
gereklüdr. 
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Madde : 43 

Ayrıcalık ve dokunulmazlıklarda istisnalar 

Kabul eden Devlet vaitaodaşı olan veya ikâmetgâhı kabul eden Devlet toprağı içinde bulunan, 
gönderen Devlet vatan'daşı Kjonsoloslük hizmetlileri aflo Kjonsollösluk servis personelli' işbu Anlaşma-
nın 38 nlci m'aiddesli ve 39 ncu maddesinin 2 nlci fıkrasında öngörülen ayrıcalık ddkunulmıazlıMıardan 
istifade edemezler. 

Madde : 44 

Ayrıcalıkların aile efradına teşmili işbu Anlaşmanın 36 ncı maddesinde öngörülen ayrıcalıik-
lar müstesna ollmıâk üzere, Konsolosluk kanunilarmıın' aile efradı gönlderen Devletin veya bijr üçün
cü Devletin uyruğu bulunmıaları halimde, kabul eden Deivleıtte ikamet e!t|m,emıeleri veya bu Devlet 
toplantıları İçinde 'kazanç temin iaden bir iş görmemeleri fcaydrylıe, Konsolosluk Heyeti üyeletri-
ne 'tanınmış olan şahsî dokunulmazlık ve bütün ayrıcalıklardan istifade ederler. 

Madde : 45 

Ayrıcalık ve 'dokunulmazlıkların. 'başlarması ve son bulması 

1. Konsolosluk Heyeti üyeleri, vazifelerine iltihak etmjelk "üzere kabul 0den Devlet toprak
larının hududunu iaşar aşmaz veya evvelce o Devlet toprakları içinde bulunuyor idiyseler, vazi
felerine başlar başlamaz işbu Anlaşmada öngörülen ayrıcalık ve dokunulmazlıklardan istifade 
ederler. 

2. Konsolosluk Heyetli üyelerinin ailJe efradı, 'aşağıdaki şartlar içerisinide, işbu Anlaşmada ön
görülen ayrıcalıik ve dou'knullmıazlıiklardan istifade ederler. 

a) Bu maddenin 1 nci bendine uygun olarak, Konsolosluk Heyeti üyelerimin ayrıcalıik ve 
dokunulmazlıklardan istifade etmeye başladıklarından itibaren, 

b) (a) fıkrasında derpiş olunan tarihten sonraki bir tarihte kabul öden Devletin toprak
larına duhûl etmiş iseler, bu Devlettin hududumdan İçeri girdikleri andan itibaren, 

c) (b) Fıkrasında derpiş olunan töarlühlten sonraki bir tarihte Konsolosluk Heyeti üye
sinin aile efradı vasfını iktisabetmiş iseler, Konsolosluk Heyeti üyesinin aile efradından ol
dukları anıdan itibaren, 

3. Bir Konsolosluk Heyeti üyesinin görevinin sona ermesi halinde kendisinin ve aile efradı
nın ayrıcalık ve dokunulmazlıkları, bunları kabul eden Devlet topraklarını terketıtikleri 'an veya 
bu mjaiksaltila kenjdilerine tanınan makûl bir müddetin hitama ermesiyle ortaldan kalkar. 

Kabul eden Devlet veya gönjderen Devlet vatandaşı olan ve ikâmetgâhları kabul eden Devlet
te bulunan Konsolosluk hizmetlerinin ve Konsolosluk servis personelilnıin ayrıcalıik ve dokunulmaz
lıkları, bunların resmî vasıflarını kaybettikleri anda ortadan kalkar. 

4. Konsolosu Heyeftü üyesinin alile ıeffraJdına tanınmış olan ayrıcalıklar 'keza bunların Konsolos
luk Heyetli üyesinin aile efradı onmaktan çıktıkları andan itibaren sona erer. 

5. Bir Konsolosluk Heyeti üyesinin ölmesi halinde, ailesi efradı, kabul eden Devletin top
raklarını terkettikleri ana veya bu hususta verilmiş olan mâkul mühletin nihayete ermesine kadar 
kendilerine işbu Anlaşma ile tanınmış bulunan ayrıcalıklardan faydalanmaya devam ederler. . 

MADDE : 46 

Konsolosluk işlerinin Diplomat (Statüsünü haiz memurlar tarafından görülmesi 

1. Konsolosluk işlerinin, işbu Anlaşma hükümlerine uygun olarak Diplomatik Statüyü haiz 
bulunan memurlar tarafından yürütülmesi, bu memurların diplomatik ayrıcalıklarına ve dokunul-
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mazlıklanna haldi getirmez. Diplomatik Statüyü haiz bulunan bir memurun Konsolosluğu geçici 
olarak tedvir etmek üzere görevlendirilmesi halinde de bu hüküm caridir. 

2. Konsolosluk işlerini yürütmekte olan diplomat memurların isimleri, kabul eden Devlet 
Dışişleri Bakanlığına biddirileeektir. 

MADDE : 47 

Şahıslara ika edilecek zararlara karşı sigorta 

1. Konsolosluk Heyetine Konsolosluk Heyeti üyelerine ve bunların aile efradına ait otomobil
ler, 3 ncü şahıslara ika edilebilecek zararlara karşı sigortalanacaktır. 

2. 1 nci bent hükümleri kabul eden Devlet uyruğu olan veya ikametgâhları bu Devlet top
raklan içerisinde bulunan Konsolosluk hizmetlileri servis personeli üyeleri ile Konsolosluk Heye
ti üyelerinin aile efradı hakkında tatbik edilemez. 

MADDE : 48 

Kabul eden Devlet kanunlarına riayet 

1. İşbu Anlaşmada öngörülen ayrıcalık ve dokunulmazlıklardan faydalanan şahıslar, bu ay
rıcalık ve dokunulmazlıklara halel gelmeksizin, kabul eden Devletin kanunlarına riayete mecbur
durlar. Bunlar kabul eden Devletin içişlerine karışmaktan ve ayrıcalık ve dokunulmazlıklardan 
resmî vasıfları ile telifi kabil olmayan maksatlar için faydalanmaktan kaçınacaklardır. 

2. Konsolosluk binaları Konsolosluk işlerinin görülmesiyle telif edilemeyecek bir şekilde kul
lanılmayacaktır. 

3. Konsolosluk arşivleri sadece nesmî evraktan ibaret bulunacaktır. 

MADDE : 49 

Onaylama, yürürlüğe giriş ve fesih 

İşbu Sözleşme onaylanacak ve onay belgeleri Bükreş'te teati olunacaktır. 
İşbu Sözleşme onay belgelerinin teatisini takibeden 30 neu gün yürürlüğe girecek ve her 

halükârda yürürlüğe giriş tarihinden itibaren asgarî iki sene geçmiş olması kaydiyle, Yüksek 
Âkit Taraflardan birinin 6 ay evvelden yazılı bilr ihbarla feshetmesine kadar yürürlükte kalacaktır. 

Ankara'da 1968 yıllının 25 Kasımında Fransızca olarak orijinal çift nüsha halinde tanzim 
edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti adına Komanya Sosyalis* Cumhuriyeti adına 
İhsan Sabrı Çağlayangil CorneUn Manescu 
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Donem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı 798 
Sergi, fuar, toplantı veya benzeri yerlerde sergilenecek veya kul-
lanılâcak eşyanın ithalindeki kolaylıklarla ilgili Gümrük Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri ve Gümrük ve Tekel ve Plân komisyonları raporları 

d / 1 2 3 ) 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/123 
Karar No. : 211 

28 .11 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

3 neü toplantı yılı içinde görüşülecek karara bağlanan sergi, fuar, toplantı veya benzeni yer
lerde sergilenecek veya kullanılacak eşyanın jithaUndeki kolaylıklarla ilgili Gümrük ftözlcşnuesiniin 
onaylanma'sınm uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı. Bu toplantı yılında yeniden benimsen
mek üzere Komisyonumuza gönderilmiştir rapor Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine 
Başkan 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Ankara 
H. Balan 

Bursa 
A. Türkel 

tçel 
G. Okyayuz 

Malatya 
H. Gökçe 

Niğde 
/ / . A. Kavurmacıoğlu 

arz edilmıek üzere Yüksek Başikanlığa 
(Sözcü 

Ankara 
M. K. Yılmaz 

Aydın 
N. Menteşe 

înızada bulunamadı. 
Eskişehir 
/. Angı 

İzmir 
K. Önder 

Manisa 
M. Ok 

„ Samsun 
H. Özalp 

İmzada bulunamadı. 

sunulmuştur. 
Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşı 
Bursa 

N. Atlı 

İsparta 
A. t. Balım 

Kayseri 
V. A. Özkan 

Muş 
N. Neftçi 
Tralbzon 

A. Şener 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı: 71 - 751/9555 

3 .12. 1969 

Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 10 . 7 . 1968 tarih ve 71 - 751/4994 sayılı yazımız. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku

rulunca '29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan (Sergi, Fuar, Toplantı veya benzeri yerlerde ser-
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gilenecek veya kullanılacak eşyanın ithalindeki kolaylıklarla ilgili Gümrük Sözleşmesinin onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı) ile gerekçesi ve ekleri ilişik olarak sunulmuş
tur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
8. Demirel 
Başbakan 

GEREKÇE 
İşbu gerekçe ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek onayına sunulan ekli kanun tasarısı, 

Hükümetimizin de üyesi bulunduğu Brüksel'deki Gümrük İşbirliği Konseyi tarafından hazırlanan, 
8 Haziran 1961 tarihli «Sergi, Fuar, Toplantı veya benzeri yerlerde sergilenecek veya kullanıla
cak eşyanın ithalindeki kolaylıklarla ilgili Gümrük Sözleşmesi» niıı onanmasına taallûk etmek
tedir. 

Bahis konusu Sözleşmenin gayesi, gerek iktisadî gerek sair mahiyet taşıyan sergi, fuar, toplantı 
veya benzeri gösterilerde teşhir olunacak eşyanın gümrük kolaylıklarından en geniş bir ölçüde fay
dalanmasını mümkün 'kılmaktır. 

Sözleşme, bu kabil eşyaya ait gümrük işlemlerine uygulanacak genel 'kuralların kabulünün mil
letlerarası ticarete esaslı faydalar sağlayacağı ve bu alanda fikir ve bilgi mübadele
sini teşvik edeceği kanısından hareketle, yukarıda belirtilen gayenin istihsali zi'mnııı-
da, Brüksel'de Hükümetimizin de üyesi bulunduğu Gümrük İşbirliği Konseyinin Da
imî Teknik Komitesi tarafından, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu, UNESCO, Mil
letlerarası Ticaret Odası ve Milletlerarası Sergi ve Fuarlar Birliği gibi ihtisas teşekküllerinin yakın 
işbirliği ile hazırlanarak 1961 Martında ikmal ve 8 Haziran 1961 tarihinde de Gümrük İşbirliği 
Konseyince tasvip olunmuştur. 

Bu Sözleşme, bahis konusu eşyaların geçici kabul yolu ile ithallerinde önemli kolaylıklar sağla
maktadır. Bu cümleden olarak geçici kabul tabiri, tekrar ihraç edilmek kaydıyle, giriş vergilerinden 
muaflığı ve iktisadî karakter taşıyan giriş yasak ve kısıntılardan ayı'ık tutulmayı ifade etmekte; bu 
rejimin ticaret, sanayi, tarım ve zanaata taallûk eden veya hayi'î, dinî, kültürel, resmî mahiyet taşı
yan veya halklar arasında'ki dostluğu teşvik gibi bir maksatla tertiplenmiş olan sergi ve fuarlarla 
benzeri gösterilerde teşhir edilen eşyaya- uygulanması Sözleşmede öngörülmüş bulunmaktadır. Ayrı
ca, Âkit Tarafların, Sözleşmede öngörülen kolaylıklarla ilgili gümrük formalitelerini asgariye in
dirmeleri, talebedilebilecek teminat miktarının giriş vergileri tutarının '% 10 fazlasını aşmaması gi
bi usule müteallik 'kolaylıklar da yer almaktadır. 

Halen memleketimizde yürürlükte olan kanunî hükümlerle İm konuda bahşedilmiş kolaylıkları 
daha da genişleten bu Sözleşme, milletlerarası ticaretin kolaylaşması ve gelişmesinde önemli yardım
cı bir enstrüman olacağı cihetle, Hükümetimiz adına, tasdik şartına bağlı olarak, 31 Mart 1962 
tarihinde imzalanmış bulunmaktadır. 

Sözleşmenin 6 ncı maddesinin 1 nci fıkra (a) bendi, bir gösteride sergilenen yabancı eşyayı 
temsil teclen küçük numunelerin, yurt içinde istihlâk ve istimal olunması halinde bunlardan vergi 
alınmamasını ve giriş yasaldık ve kısıntılarına tabi tutulmanı asını derpiş etmektedir. 

Geçici kabul rejiminden çok öteye bir uygulamayı hedef tutan bu hükmün kanulünün sakıncalı 
olduğu mütalâa ve bu itibarla Sözleşmeye, 23 neü madde delaletiyle itirazî 'kayıt dermeyan edilmiş
tir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin yüksek tetkik ve tasviplerine arz olunur. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/123 
Karar No. : 14 

21 . 3 . 1970 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Sergi, fuar, toplantı veya benzeri yerlerde sergilenecek veya kullanılacak eşyanın ithalinde-
ki kolaylıklarla ilgili Gümrük Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı, Komisyonumuzda görüşüldü. 

Gerekçede belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da uygun görülerek tasarı aynen kabul edilmiş
tir. 

Havalesi gereğince Gümrük ve Tekel Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 

Başkan 
Manisa 

E. Akça 

Adana 
A. R. Güllü 

İstanbul 
N. Eroğan 

İstanbul 
N. 1. Tokgöz 

Kocaeli 
İV. Erim 

Sinop 
H. İşgüzar 

Sözcü 
İzmir 

§. Osma 

Aydın 
Y. Menderes 

İstanbul 
0. Kabibay 

İstanbul 
M. Yardımcı 

Konya 
F. Svkan 

Trabzon 
M. A. Oksal 

Kâtip 
Konya 

Ö. Ölçmen 

Balıkesir 
A. 1. Kırımlı 

İstanbul 
t. Sancar 

İzmir 
§. Adaları 

Muş 
N. Ağaoğlu 
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Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Gihnrüli ve Tekel Komisyonu, 

Esas No. : 1/123 
Karar No. : 5 

27 . 2 . 1971 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Sergi, fuar, toplantı veya benzeri yerlerde sergilenecek veya kullanılacak eşyanın ithalindeki 
kolaylıklarla ilgili Gümrük Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere edildi : 

Gerekçede arz ve izah olunan hususlar, Komisyonumuzca da uygun görülerek tasarı aynen kabul 
edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Gümrük ve Tekel 
Koınisyonıı Başkanı 

Bolu 
N. Bayramoğlu 

Sözcü 
Malatya 

A. Karandan 

Kâtip 
Rize 

*Sf. Z. Köseoğlu 

Manisa 
V. Bakirli 

liize 
S. Kumbasar 

İmzada bulunamadı 

Samsun 
/. Yalcmer 

Samsun 
N. Kale 

Tokat 
II. Önder 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/123 
Karar No. • 145 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

6 . 5 . 1972 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyuruları «Sergi, fuar, toplantı veya benzeri yer
lerde sergilenecek veya kullanılacak eşyanın ithalindeki kolaylıklarla ilgili Gümrük Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ile, ön havalesi uyarınca Dışişleri Güm
rük ve Tekel komisyonlarının raporları, Dışişleri, Gümrük ve Tekel ile Maliye Bakanlığı temsilci
lerinin de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü. 

Gelişmekte olan dünya koşulları içerisinde memleketimizle diğer ülkeler arasında çeşitli alan
larda sözleşmeler imzalanarak, daha sıkı bir işbirliği ve dostane ilişkilerin geliştirilmesine çalışıl
maktadır. 

Bahis konusu sözleşmenin gayesi, gerek, iktisadî ve gerekse sair mahiyet taşıyan sergi, fuar, 
toplantı ve benzeri gösterilerde teşhir olunacak eşyanın Gümrük kolaylıklarından geniş ölçüde 
faydalanılmasını mümkün kılmaktadır. 
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Tarifler, Geçici Kabul, Giriş vergilerinden muafiyet, formalitelerin basitleştirilmesi, çeşifcli hü
kümler, son hükümler gibi bölümlerde detaylı şekilde hazırlanmış olan Sözleşme, Komisyonu
muzca da olumlu karşılanmış ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1 nei, 2 nci ve 3 ncü maddelerinin aynen kabulüne, Sözleşme taı-ihinin eski olduğu 
dikkate alınarak tasarının biran evvel kanunlaşmasında fayda olacağı gerelvçesiyle Genel Kurul
da öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

İhı itibarla, öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgeh an 

Adana 
8. Kılıç 

Aydın 
İV. Menteşe 

Diyarbakır 
S. Savcı 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Amasya 
K. Ay gün 

Bolu 
77. t. Cop 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Konya 
B. Milderrisoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Karamlan 

Ankara 
II. Balan 

Denizlıi 
77. Oral 

İçel 
C. Okyayuz 

Manisa 
M. Erten 

Manisa Zonguldak 
II. Okçu K. Nedimoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKDİFİ 

Sergi, fuar, toplantı veya benzeri -yerlerde sergilenecek veya kullanılacak eşyanın ithalindeki kolay
lıklarla ilgili Gümrük Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı. 

MADDE 1. — 8 Haziran 1961 tarihinde Brüksel'de düzenlenen sergi, fuar, toplantı veya benzeri 
yerlerde sergilenecek veya kullanılacak eşyanm ithailiındski kolaylıklarla ilgili Gümrük Sözleşmesinin, 
(Anılan Sözleşmenin 6 ncı maddesinin 1 noi Merasının (a) bendi hükümlerinim haraç tntıılmas.ı kay-
dıyle) onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Balkanı 
O. Titrek 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Adalet Balkanı 
Y. Z. Önder 

Devlet Bakanı 
II. Atabeyli 

Millî Savunmıa Baıkanı 
A. Topaloğlu 

29 . 11 . 1969 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

İçişleri Baıkanı 
II. Menteşeoğlu 

Dışişleri. Bakanı 
/ . S. Çağlayangil 

Maliye Balkanı 
M. Erez 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Ticaret Bakanı 
A. Dallı 

Sağ. ve Sos. Y. Bakamı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
V. Â. Özkan A. î. Birincioğlu 1. Ertem 

Ulaştırana Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

Turizm, ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Baıkanı 
N. Cevheri H. Naldpoğlu 

Sanayi Balkanı 
S. Kılıç 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapantı 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
S. O. Avcı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
î. Sezgin 
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SERGİ, FUAR, TOPLANTI VEYA BENZERİ YERLERDE SERGİLENECEK VEYA KULLA
NILACAK EŞYANIN İTHALİNDEKİ KOLAYLIKLARLA İLGİLİ (GÜMRÜK SÖZLEŞMESİ 

Başlangıç 

Bu Sözleşmeyi imzalayan Devletler, 
Gümrük İşbirliği Konseyinin himayesinde ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyo

nunun (AEK) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilâtının (UNESCO) iştirakiyle, 
Milletlerarası ticaret temsilcileri ve diğer ilgili çevrelerin dileklerini gözönünde bulundurarak, 
Ticarî, teknik, dinî, öğretici, bilimsel, kültürel veya filantropik nitelikteki sergi, fuar, toplan

tı veya benzeri yerlerde eşyaların teşhirini kolaylaştırmayı arzu ederek, 
Bu kabil eşyanın tâbi olacağı gümrük rejimi ile ilgili genel kuraların kabulünün, uluslar

arası ticarete esaslı faydalar sağlayacağına ve uluslararası alanda fikir ve bilgi mübadelesini teş
vik edeceğine inanarak, 

Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

BÖLÜM - I 

Tarifler 

Madde Î 1 

Bu Sözleşmenin uygulanmasında : 
a) «Gösteri» deyiminden, yabancı eşyasının satışı maksadıyle dükkânlarda veya işyerlerinde 

özel maksatlarla düzenlenmiş sergiler hariç olmak üzere aşağıdaki hususlar anlaşılır: 
1. Ticaret, sanayi, tarım veya zanaata ilişkin sergi, fuar veya benzeri sergi veya teşhir, veya, 
2. Esas itibariyle filantropik bir amaç için düzenlenmiş bir sergi veya toplantı; veya, 
3. Esas itibariyle herhangi bir öğrenim, güzel sanat, zanaat, sportif veya bilimseli, öğretici 

veya kültürel faaliyetleri veya halklar arasmdakîdostluğu ya da dinî bilgi veya ibadeti teşvik 
maksadıyle düzenlenmiş sergiler veya toplantılar; veya, 

4. Herhangi bir milletlerarası teşkilâtın veya teşkilât gruplarının temsilcileri arasındaki 
toplantılar; veya, 

5. Resmî yseya anıma töreni mahiyetindeki merasim ve toplanitıiar. 
b) «Giriş vergileri» deyiminden, gümrük vergileri ve ithalde veya ithal dolayısıyle ödenen di

ğer bilûmum vergi ve resimler anlaşılır. Bu deyim .kapsamına ithal eşyasından alman bilûmum da
hilî vergilerle isltihlâk vergileri girip, yapılan hizjııetin yaklaşık değeri ile sınırlı olan ve millî üre
timin dolaylı bir himayesini veya ithalde alınan malî niteliktelki vergileri temsil etmeyen ücretler 
ile masraflar giinmez. 

c) «Geçici kabul» deyiminden, tekrar ihracedilmek şartıyie, giriş vergilerinden muaf ve giriş 
yasak ve kısıntılarından müstesna olarak yapılan geçici ithal anlaşılır, 

d) «Konsey» deyiminden, 15 Aralık 1950 tariMncte Brüksel'de yapılan, bir Gümrük İşbirliği 
Konseyi ihdasına mütedair Sözleşme ile kurulan teşkilât anlaşılır. 

e) «Kişi» deyiminden, metinde aksine sarahat olmadıkça, gerçelk ve tüzel kişiler anlaşılır. 

©ÖLÜM - II 

GEÇİCİ KABUL 

ıMadde : 2 

1. Geçici kabulden aşağıdaki eşya faydalanır : 
a) ıBir gösteride sergilenecek veya gösteri konusu yapılacak eşya; 
b) !Bir gösteride, yabancı eşyanın sergilenmesi için kullanılacak aşağıdaiki eşya : 
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••'•'• i) İSergileneecık yabancı makine veya cihazların, taıutılnıası iğin lüzumlu eşya, ' 
ii) Ma İmi sergileyen yabancıların geçici pavyonlar! için, elelkıtrik tecMzaıtı dâhil, inşaat ve de

korasyon malzemesi, 
iii) iSergilencce'k yabancı eşyanın reklâm adılınesiıııde kullanılacağı açıkça anlaşılan reklâm 

ve tanıtma malzemesi, meselâ ses kaydedilmiş bant ve plâıklaf, filmler ve diyopozitif (slides) ve 
bunlarla kullanılacak cihazlar. 
. , c). 'Milletlerarası toplantı, konferans veya kongrelerde kullan ılımaya mahsus malzeme - ter
cüme tesisleri, öğretici, bilimsel veya kültürel nitelikteki ses kayıt cihazları, ve filmler dâhil. -

2. I>tı maddenin 1 nei paragrafında öngörülen kolaylıkların bahsedilmesi içtin : 
a) Eşyanın, tekrar ihraçta, ayniyetini tespite .müsaidolması; 
b) İthal edilen benzer maddelerin adeft ve miktarlarının, tahsis mahalleri hesaba- alınarak, 

'fhakul obuası, •- '•' ' ' ' 
c) Geçici kabulün yapıldığı momleiketin gümrük makamlarının bu sözleşmede yer alan şartla

rın yerine getirileceğine kanaat getirfmiş olması şarttır. 

Madde : 3 . 

Geçici kabulün yapıldığı .memleketin millî kanun ve mevzuatının müsait bulunması hariç, geçi
ci olarak kabul edilen eşyalar, bu sözleşmeye göre bahşedilen kolaylıklardan faydalandık bin. müd
detçe : 

a) Ödünç verilemez, kiralanamıaz veya ücret ika rş ılığında kullanılaımaz. 
' b) 'Gösteri yerinden dişıarı çı'karılaimaz. 

iMadde : 4 ' 

1. Geçici kabulden faydalanan eşya ithal t aliminden itibaren altı ay içinde tekrar ihracedale-
.cölvtir. Bununla beraber^ geçici kabulün yapıldığı ınemleketin gümrük maikamlan, hale göre ve bil
hassa gösterinin süresi ve mahiyetini nazara alarak, eşyanın daha kısa bir süre içinde tekrar ihra
cım isteyebilir. Ancak bu süre gösterinin . 1 «timinden itibaren bir aydan a/ okumaz. 

2. Bu maddenin 1 ııci paragrafı hükümleri nazara, alımmalksızm, geçici ithalin yapıldığı ıııeım-
lekerin kanun ve sair mevduatına aykırı olmamak ve ithal tarihinden itibaren 1 yıl içinde tekrar 
ibracıedilmedt şarrtiyle, bu memleketin gümrük makamları, o eşyamın müteakip bir gösteride sergi
le mm ek veya kullanılmaik üzere, o memlekette kalmasına müsaade eder. 

0. Mâkul sebepler tahtında, gümrük makamları,, geçici ithal memleketi kanun ve sair mevzu
atının öngördüğü sınır içinde bu maıddenin 1 ve 2 nei paragraf 1 arında belirtilen en uzun süreyi 
uygulayabilir, veya ilk süreyi uzartabilir. 

4. Geçici kabulden faydalanan eşyanın, özel ikişilerin talebi üzerine uygulanan hacizden gay
ri hdr haciz sonucu olarak tekrar ihracedilemıemesi halinde, bu maddede yer alan ihraç mükellefi
yeti haciz süresince ertelenir. 

•Madde : 5 

1. -Bu sözleşmede öngörülen tekrar ihraca ait icaplar nazara alınmaıksızm, ciddî hasar gören 
eşya ile, cüzî kıymette olan veya çabuk bozulabilen eşyanın tökrar ihracı taleb edilemez, şu şartla 
ki, günırülk malkamları kararma göre : 

a) Bu eşyaların tabi olduğu giriş vergileri ödenmiş; veya, 
b) Geçici olarak ithal edildikleri memleket hazinesine masrafsız olarak terkedilmiş; yahut, 
e) Geçiei olarak üthal edildikleri memleket hazinesine masraf yüklemeksizin resmî kontrol 

altında imha edilmiş, olsun 
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2. Geçici kabulden faydalanan eşya, bunların doğrudan doğruya yabancı memleketten ithal 
edilmeleri halinde geçici kabulün yapıldığı memleketin kanun ve sair mevzuatına göre uygulanabi
lecek şartlar ve formalitelere tabi olmak şartiyle, tekrar ihraçtan gayri bir işleme tabi tutulabilir 
ve bilhassa dâhilde kullanılabilir. 

BÖLÜM - III 

Giriş vergilerinden muafiyet 

Madde : 6 

1. Bu Sözleşmenin 23 ncü maddesinde yer alan şartlara göre ihtirazî kayıt konusu olan eşya 
hariç aşağıdaki eşyalardan, giriş vergileri alınmaz bunlara giriş yasak ve kısıntıları uygulanmaz 
ve şayet geçici kabule tabi tutulmuşsa tekrar ü'hracı istenmez. 

a) Bir gösteride sergilenen yabacı eşyayı temsil eden küçük numuneler - yiyecek ve içecek 
maddelerinin bulundukları hal üzere veya dökme olarak ithal olunan maddelerden gösteri sıra
sında elde edilen numuneleri dâhil -

Ancak bunlar : 
i) BedeM'z temin edilmiş yabancı mamulü olmalı ve dağıtılacakları şahıslar taraf nidan şah

san kullanılmak veya istihlâk olunmak üzere, münhasıran gösteride, ziyaretçilere parasız dağıtıl
malıdır ; 

ii) Her birinin reklâm niteliğinde ve cüzî kıymette numuneler oldukları anlaşılabilmelidir; 
fti) Ticarî maksatlarda kullanılmaya müsaidolmamalı ve icabında perakende satışa ait en kü

çük ambalajdan daha küçük olduğu anlaşılabilecek miktarda ambalajlanmış bulunmalıdır; 
iv) Yukarda (iii) ncü bentte belirtilen şekilde ambalajlanmış olarak dağıtılmayan yiyecek ve 

içecek maddelerine ait numuneler gösteride istihlâk edlilmiş olmalıdır, ve 
v) Numunelerin toplam kıymeti ve miktarı, gösterinin niteliğine, ziyaretçilerin sayısına ve 

sergi • sahiplerinin gösteriye katılma derecesinin önemine göre, ithal memleketinin gümrük ma
kamlarınca mâkûl görülmelidir; 

b) Münhasıran gösteri için veya bir sergide teşhir «dilen bir yabancı makine veya cihazın îş-
leyişM göstermek için ithal olunan ve bu gösteri sırasında istihlâk veya im
ha edilen eşya. Ancak, bu eşyanın toplam kıymeti ve miktarı, gösterinin ni
teliğine, ziyaretçilerin sayısına ve sergi sahiplerinin gösteriye katılma derecesinin önemine 
göre, ithal memleketinin gümrük makamlarınca mâkul görülmelidir; 

c) Bir sergide yabancıların geçici pavyonlarının inşa, İslah veya dekorasyonunda kullanılan 
ve kullanılmaları ile tükenen boya, cila ve duvar kâğıdı gibi, az kıymette müstahsallar; 

d) Yabancı eşya için reklâm olarak kullanılacağı belli olan basılı evrak, kataloglar, prospek-
tüsler, fiyat listeleri, reklâm afişleri, resimli veya resimsiz takvimler ve çerçevesiz fotoğraflar, an
cak: 

i) Bunlar bedelsiz temin edilmiş yabancı malı olmalı ve sergide, ziyaretçi halka münhasıran 
ikram mahiyetinde olarak bedelsiz dağıtılmalıdır ve, 

ii) Bunların toplam kıymeti ve miktarı, gösterinin niteliğine, ziyaretçilerin sayısına ve sergi 
sahiplerinin gösteriye katılma derecesinin önemine göre, ithal memleketinin gümrük makamların
ca mâkul görülmelidir. 

2. Bu maddenin 1 nci paragrafı hükümleri alkollü içkilere, tütün ve mamulleri ile yakıtlara 
uygulanmaz. 

Madde : 7 

Milletlerarası toplantılarda, konferans veya kongrelerde veya bunlar münasebetiyle kullanıl
mak üzere ithal edilen dosya, evrak, formüller ve sadr ıbelgelıer ithal vergilerinden muaf ve her 
türlü ithal yasak ve kısıntılarından müstesna olacaktır. 
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BÖLÜM - IV 

FormaJlMerin basitleştirilmesi 

Madde : 8 

Her Âkit Taraf, bu Sözleşmede öngörülen kolaylıklarla ilgili gümrük formalitelerini asga
riye indirir. Bu formalitelere müteallik bütün talimat ve sair mevzuatı en kısa zamanda yayınlar. 

Madde : 9 

1. Bir Âkit Taraim, bu Sözleşmede öngörülen kolaylıklardan faydalanılmasına müteallik 
şartlar gereğince teminat talebettiği hallerde, bu teminatın tutarı, terettübeden giriş vergilerine 
% 10 ilâvesiyle bulunacak yekûnu aşmayacaktır. 

2. Bununla beraber bu Âkit Taraf, bu maddenin 1 nci paragrafına göre istenebilecek mün
ferit teminat yerine mümkün olduğu hallerde, gösteriyi düzenleyen veya gümrük makamlarınca 
uygun görülen başka 'herhangi bir şahıs tarafından sağlanacak genel bir teminatın kabulüne gay
ret edecektir. 

Madde : .10 

1. Bir gösteride sergilenen veya kullanılan veya sergilenecek veya kullanılacak olan eşyanın 
girişte ve tekrar ihraçta gümrük muayenesi ve gümrüklenmesi, mümkün ve uygun olduğu hal
lerde, o gösteri mahallinde yapılır. 

2. Her Âkit Taraf, gösterinin önemi ve büyüklüğünü nazara alarak, faydalı gördüğü hal
lerde, kendi ülkesinde düzenlenen bir gösteri mahallinde, mâkul bir süre için, bir gümrük bürosu 
açmaya gayret edecektir. ' 

3. Geçici kabulden faydalanan eşyalar, ithalâtçının basitleştirilmiş bir presüdürden fayda
lanmak gayesiyle ithalin yapıldığı bürodan tekrar ihracetmeyi taahhüt eylemesi hali hariç, it
halin yapıldığı bürodan başka bir büro olsa dahi, bir veya birçok partiler halinde, bu işlemleri 
yapmaya yetkili her gümrük bürosundan tekrar ihracedilebilir. 

BÖLÜM - V 

Çeşitli hükümler 

Madde : 11 

Gösteri esnasında sergilenen makine veya cihazların gösterisi neticesi olarak:, geçici ithal eş
yasından elde edilen müstahsallar, bu Sözleşme hükümlerine tabi olacaklardır. 

Madde : 12 

Bu Sözleşmeniın hükümleri mutabık kalınan 'asgarî kolaylıkları ifade eder ve gerek tek taraf
lı hükümlerle gerekse »iki veya çok taraflı anlaşmalar gereğince bâzı. Âkit Tarafların'bahşettikle
ri veya ileride bahşedecekleri daha geniş kolaylıMların uygulanmasına mâni teşkil eltanez. 

Madde, : 13 

Bir Gümrük Birliği veya ekonomik birlik teşkil eden Âkit Taraflar ülkeleri, bu Sözleşmenin 
uygulanmasında tek bir ülke •addeidlilebaiir. 

Madde : ;14 

Bu Sözleşmenin hükümleri : 
a) Gösterilenin organizasyonunu düzenleyen ve gümrüğe müteallik bulunmayan millî mev

zuat veya Anlaşma hükümleılinân; 
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b)' Umumî ahlâk ve mizamı, (emniyeti, sağlığı veya hayvan ve nebatların h^talhklarıiiidan ko
runması müliâhazasıyle veya patent, ticarî marka ve telif halklarının Hanay esd ımaksaidayle millî 
kanım ve sair .mevzuatla konmuş yasaklar veya kısıntıların uygulanmasını önlemez. 

Madde : 16 

Bu Sözleşme hükümlerinim herhangi bir suretle ithali veya ıbu ISÖzleşmede öngörülen koiaylık-
lardan bir şahıs veya eşyanın usulsüz olarak faydalanmasına sebebolacak tesirlini haiz herhangi 
biir ikame, sahte beyan veya hile, o şahıs hakkında, kusurun 'işlendiği memlekette cari kanun ve 
sair mevzuatla tayin edilen cezaların uygulanmasını ve icabın'da teredldübeden vergilerimin öden-
mesıM gerektirir. 

BÖLÜM - VI 

Son hükümler 

Madjde : 16 

1. Âkit Taraflar, bu Sözleşmenlin uygulanım asını ve bilhassa, .tefsir ve uygulamada yekne
saklığı sağlayacak; tedbirleri araştırmak üzere, lüzumu halinde toplanacaklardır. 

2. Bu (toplantılar, herhangi bir Âkit Tarafın talebi ve Konsiey Genel Seikreteırinin daveti üze
rine Âkit Taraflarca aksine karar verilmedikçe, Konsey Merkezinde yapılır. 

3. Âkit Taraflar, toplantılarına 'ait içtüzüğü tespüt ederler. Âkit Tarafların karar lan toplan
tıya ve oya iştirak eden Âkit Tarafların en alz üçte ikâ çoğunluğu ile alınır. 

4. Âkit Taraflar, yarıdan fazila&ı mevcudolmadıkç'a herhangi bir konu hakkımda karar ala
mazlar. 

Mıadde : 17 

1. Bu Sözleşmenin tefsiri veya uygulıanınası dolayısıyle Âkit Taraflar arasın'da çıkabilecek 
herhanıgi bıir uyuşmazlık, mîümlkün olduğu kadar, bunlar arasında müzakere yoluyle hallediiliİT. 

2. Müzakere ydluyle halledfilemeyen herhangi (bir uyuşmazlık, bu taraflarca, bu SözleşmenSn 
16 ncı maddesine göre toplanacak olan Âkit Taraflara sunulur. ÂkDt Taraflar, bunnın üzerine 
uyuşmazlık konusunu inceler ve halli için tavsiyelerde buüıunur. 

3. Âralann'da uyuşmazlık olan taraflar, Âkit Tarafların (tavsiyelerini kabul etmeyi önceden 
kararlaştırabililriÜer. 

Madde : 18 . 

1. Konsey üyesi herbanigi bir Devlet ile Birleşmiş Milletler veya ona bağlı ihtisas teşekkülle
rinin üyesi herhangi bir Devlet : 

a) Onaylama kaydı olmaksızın imzalayarak; 
b) Onaylama kaydiyle imzadan sonra bir onaylama belgesi tevdi ederek; veya 
c) Katılarak 
Bu Sözleşmeye Âkit Taraf olabilir. 
2. Bu Sözleşme, 31 Mart 1962 tarihine kadar, Brüksel'de Konsey Merkezinde, bu maddenin 

1 nci paragrafında belirtilen devletlerin imzasına; bu tarihten sonra da katılmalarına açık buluna
caktır. 

3. Bu maddenin 1 (b) paragrafında öngörülen haldie, bu Sözleşme, imza sahibi Devletler tara
fından, kendi anayasa usullerine göre onaylanacaktır. 
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4, A'kıt Tarafların isteği üzer/ine Konsey Genel Sekreteri tarafından davetiye alan fakat bu 
maddenin 1 mci paragrafında derpiş edilen teşkilâtlara âza olmayan herhangi bir devlet bu söz
leşmeye, yürürlüğe girdikten. sonra ona katılmak suretiyle Âkit Taraf olabilir. 

5. Onaylama veya katılma belgeleri Konsey Genel Sekterime tevdi edilir. 

Madde : 19 

1. Bu Sözleşme 18 nci maddenin 1 nei paragrafında anılan Devletlerden beşimin Sözleşmeyi 
onaylama kaydı olmaksızın iımza etmelerinden veya onaylama veya katılma belgelerini tevdi etme
lerinden üç ay sonra yürürlüğe girer. 

2. Bu Sözleşmeyi 5 Devletin, onaylama kaydı olmaksızın imzalamasında; veya onaylama 
veya katılma belgelerini tevdi etmesinden sonra onaylayan veya ona katılan herhangi bir Devlet 
dçin bu Sözleşme, mezlkûr Devletin onaylama veya katılma belgesini tevdi etmesinden üç ay sonra 
yürürlüğe girer. 

Madde : 20 

1. Bu Sözleşme gayriımuayyeh bir süre .için akdedilmiştir. Fakat herhangi bir Âkit Taraf 
19 ncu maddeye göre yürürlüğe girdiği tarihten sonra her zaıman feshini ihbar edebilir. 

2. Fesih ihbarı, Konsey Genel Sekreterine tevdi olunan, yazılı bir belge ile yapılır. 
3. Fesih ihbarı, Konsey Genel Sekreteri tarafından (ihbar belgesinin alınmasından altı ay son

ra hüküm ifade eder. 

Madde : 21 

1. 16 ncı ımaddeye uygun olarak toplanan Âkit Taraflar, Sözleşmenin tadiline tavsiye ledıebi-
lirler. 

2. Bu şekilde tavsiye edilen herhangi bir tadil metni, Konsey Genel Sekreteri tarafından, bü
tün Âkit Taraflara, diğer bütün imzalayan veya katılan Devletlere, Birleşmiş Milletler Genel Sek
reterine ve UNKSÖO'ya tebliğ edilir. 

3. Tavsiye edilen tadilin bu suretle tebliği tarihinden itibaren altı aylık bir süre içinde, her 
Âkit Taraf : 

•a) Ya, tavsiye edilen tadile bir itirazı olduğunu, veya, 
b) Tavsiye edilen tadili (kabul etmeye niyeti olmakla beraber, memleketimizde bu Ikabul için 

gereken şartların henüz yerime getirilmediğini, 
Konsey Genel Sekreterine bildirebilir. 

4. Bir Âkit Taraf, bu maddenin 3 (b) paragrafında öngörülen tebliği Konsey Genel Sekreteri
ne gönderirse, tavsiye edilen değişikliği kabul ettiğini Genel Sekreterliğe bildirmediği müddetçe, 
bu maddenin 3 ncü paragrafında yer alan altı aylık sürenin bitimini kovalayan 9 aylık bir süre 
içlinde tadile olan itirazını yapabilir. 

5. Tavsiye edilen değişiklik, bu maddenin 3 ve 4 ncü paragraflarında öngörülen şartlara uy
gun olarak bir itfiraz yapılırsa, tadil kabul edilmemiş sayılır ve hükümsüz Ikalır. 

6. Tavsiye edilen değişikliğe, bu maddenin 3 ve 4 ncü paragraflarında öngörülen şartlara uy
gun olarak bir itiraz yapılmazsa, değişiklik aşağıda gösterilen tarihte kabul edilmiş sayılır. 

a) Hiçbir Âkit Taraf bu maddenin 3 (b) paragrafı gereğince bir tebliğ göndermeimişse, 3 ncü 
paragrafta belirtilen altı aylılk sürenim bitiminde; 

b) Eğer, bir veya birkaç Âkit Taraf, bu maddenin 3 (b) paragrafı gereğince bir tebliğ gön-
dermişse, aşağıda yazılı iki tarihten en yakın olanında : 

i) Bu gibi tebliğleri göndermiş olan bütün Âkit Tarafların tavsiye edilen tadili kabul ettik
lerini Konsey Genel Sekreterine bildirdikleri tarih. Bununla beraber, bütün kabullerin bu mad-
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denin 3 ncü paragrafında derpiş edilen altı aylık sürenin bitiminden evvel bildirilmesi halinde bu 
tarih mezkûr altı aylık sürenin bitimi tarihi olarak kabul edilir. 

ii) Bu maddenin 4 ncü paragrafında yer alan dokuz aylık sürenin bitim tarihi. . 
7. Kabul edilmiş sayılan her değişiklik, kabul edilmiş sayıldığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe 

girer. 
.8. Konsey Genel Sekreteri, bu maddenin 3 (a) paragrafı gereğince, tasiye edilen değişiklğe 

yapılan her itirazı ve 3 (b) paragrafı gereğince de alman her tebliği, en kısa zamanda, bütün 
Âkit Taraflara bildirir. Konsey Genel Sekreteri, bilâhara, böyle bir tebliği göndermiş olan Âkit 
Tarafın veya Tarafların tavsiye edilen değişikliğe itirazları olduğunu veya onu kabul ettiklerini 
de bütün Âkit Taraflara bildirir. 

9. Bu Sözleşmeyi onaylayan veya ona katılan Devlet; onaylama veya katılma belgesinin tevdi 
tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan her hangi bir değişikliği da kabul etmiş addolunur. 

Madde : 22 

1. Her hangi bir Devlet gerek bu Sözleşmeyi onaylama kaydı olmaksızın imzalama veya onay
lama yahut ona katılma belgelerini tevdi sırasında gerekse sonradan, Konsey Genel Sekreterine 
yapacağı bir tebliğle, bu Sözleşmenin milletlerarası ilişkilerinde sorumlu bulunduğu ülkelerin hep
sine veya bâzılarına şâmil olacağını beyan edebilir ve Sözleşme, tebliğde gösterilen ülkelere, Söz
leşmenin ilgili memleket hakkında yürürlüğe girmesinden evvel olmamak şartiyle, tebliğin Kon
sey Genel Sekreteri tarafından alındığı tarihten 3 ay sonra uygulanır. 

2. Bu Sözleşmenin, miletlerarası münasebetlerde sorumlu olduğu bir ülkeye uygulanacağını bu 
maddenin 1 nci paragrafına göre beyan eden herhangi bir Devlet, mezkûr ülkenin artık Sözleşme
yi uygulamayacağını da, bu Sözleşmenin 20 nci maddesi hükümleri gereğince Konsey Genel Sek
reterine bildirebilir. 

Madde : 23 

1. Herhangi bir Devlet, bu Sözleşmenin 6 nci maddesinin 1 (a)' paragrafı hükümleriyle kendi
sini bağlı saymayacağını, Sözleşmeyi imzalama, onaylama veya ona katılma sırasında beyan veya 
Sözleşmeye Âkit Taraf olmasından sonra Konsey Genel Sekreterine tebliğ edebilir. Bu beyan ve 
tebliğlerin ihtirazî kayıt konulan eşyaları açıkça belirtmesi gerekir. Genel Sekretere gönderilen 
tebliğler, bunların Genel Sekreterce alındıklarından sonra doksanıncı günden itibaren hüküm ifa
de eder. 

2. Eğer bir Âkit Taraf, bu maddenin 1 nci paragrafına göre bir ihtirazî kayıt koyarsa, diğer 
Âkit Taraflar, bu Âkit Taraf için, o ihtirazî kayıtta belirtilen eşyalar hususunda, bu Sözleşme
nin 6 nci maddesinin 1 (a) paragrafı hükümleriyle bağlı olmayacaklardır. 

3. Bu maddenin 1 nci paragrafına uygun volarak bir ihtirazî kayıt koyan herhangi bir Âkit 
Taraf, Konsey Genel Sekreterine bildirmek suretiyle bu ihtirazî kaydı her zaman geri çekebilir. 

4. Bu Sözleşmeye başka hiçbir ihtirazî kayıt konamaz. 

Madde : 24 

Konsey Genel Sekreteri bütün Âkit Taraflara, imzalayan ve katılan diğer devletlere, Birleşmiş 
Milleter Genel Sekreterine ve UNESCO'ya : 

a) 18 nci maddeye göre vâki imza onaylama ve katılmaları; 
b) 19 ncu maddeye göre bu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihini; 
c) 20 nci maddeye göre vâki, fesih ihbarlarını ve beyanları; 
d) 21 nci madde gereğince kabul edilmiş addolunan her tadili ve bunun yürürlüğe giriş tari

hini; 
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e) 22 nci maddeye göre alınan beyan ve tebliğleri; 
f) 23 ncü maddenin 1 ve 3 ncü paragrafları gereğince yapılan beyan ve tebliğleri1 ve ihtirazî 

kayıtların yapıldığı veya bunların geri çekildiği tarihleri; 
Bildirir. 

Madde : 25 

Bu Sözleşme Konsey Genel Sekreterinin talebi üzerine, Birleşmiş Milletler Anlaşmasının 102 nci 
maddesli gereğince, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğince tescil olunur. 

Yukardaki hususları kabul zımnında, aşağıda imzası bulunan tam yetkili temsilciler, bu Söz
leşmeyi imzalamışlardır. 

Her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, İngilizce ve Fransızca dillerinde, tek bir 
nüsha olarak, bin dokuz yüz altmış bir senesi Haziranımın sekizinci günü Brüksel'de tanzim edil
miştir. Bu tek nüsha Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecek ve Genel Sekreter bunun onaylan
mış nüshalarını bu Sözleşmenin 18 nci maddesinin 1 nci paragrafında yer alan bütün devletlere 
gönderecektir. 

Gümrük İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri bu metnin Gümrük İşbirliği Konsey arşivlerinde mu
hafaza edilen aslına uygun olduğunu tasdik eder. 

Brüksel 196 
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Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 799 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Kırallığı Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma, Dışişleri ve Plân 

komisyonları raporları (1 /449) 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/449 
Karar No. : 218 

28 . 11 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

3 neü toplantı yılı içinde görüşülerek karara bağlanan (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
İsveç Kırallığı Hükülmeti arasında Hava Ulaştırma Anlaşmiasınm on aylanmia sının uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı) bu toplantı yılında yeniden beınmsenıni'ek üzere Komisyonumuza 
gönderfilmi^tir. Rapor Komisyonumiuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz .edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başlkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Ankara 
H. Balan 

Bursa 
A. Türkel 

İçel 
C. Okyayuz 

Malatya 
H. Gökçe 

Niğde 
H. A. Kavurmacıoğhı 

Sözcü 
Anık ara 

M. K. Yılmaz 

Aydın 
N. Meniteşe 

İmzada bukınaınıadı. 

Eskişehir 
1. Angı 

İzmir 
K. Önder 

Manisa 
M. Ok 

Samsun 
H. Özalp 

İmzada 'bulunamadı 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçuba§ı 

Bursa 
N. Atlı 

İsparta 
A. î. Balım 

Kayseri 
V. Â. Özkan 

Muş 
N. Neftçi 

Traibzoıı 
A. Şener 
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T. C. 
Başbakanlık 23 . 2 . 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 1162/2127 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 22 . 2 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile isveç Kırallığı Hükümeti ara
sında Hava Ulaştırma anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» 
ve gerekçesi ile ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

5 Haziran 1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanun ile tasdik olunan Milletlerarası ISivil Havacılık 
Sözleşmesi, milletlerarası sivil havacılığın muhtelif memleketler arasında akdolunacak iki taraflı 
anlaşmalara dayanan bir sistem dâhilide inkişafını teşvik ve bu yolda yapılacak anlaşmaların 
anahatlarını tespit ederek aralarında benzerlik teminini öngörmüştür. 

Hükümetimiz, .memleketimizin coğrafî durumunu ve 'milletlerarası hava servislerinin memle
ketimizden geçmesinin sağlayacağı menfaatleri de gözönünde tutarak komşu veya dost bütün mem
leketlerle yurdumuz arasındaki iktisadî, teknik ve kültürel bağları kuvvetlendirmek ve aynı za-
manda ınıillî stiviil havacılığımızı teşviilk ve kalkındırmak gayesiyle bugüne kadar 34 hava ulaştırana anlaş
ması imzalatmış bulunmaktadır. Bu meyanda, C Mart 1967 tarihli ve 6/7834 sayılı Bakanlar Ku
mlu kararı gereğince ve Kalkınma Plânında öngörüldüğü üzere, millî çıkarlarımız açısından yeni 
bir veçhe verilmek ve günün şartlarına uydurulmak maksadıyle, tâdili öngörülen memleketimiz 
ile İsveç arasında 1946 - 1948 devresinde akdedilmiş olan hava ulaştırma anlaşmasının yerine 
yenisi 13 Kasım 1970 tarihinde imzalanmıştır. 

Bu anlaşma hükümleri genellikle Şikago Konferansında tespit edilen model anlaşmadan mül
hem olup, müitekabiliyet esasına dayanmaktadır. Mezkûr anlaşma çerçevesinde, hava seyrüseferi 
ile ilgili millî kanun ve nizamlara riayet edilmek şartıyle, bu ülkeler arasında devamlı ve hukukî 
statüye bağlanmış tarifeli ve tarifesiz hava servisleri işletilebilecektir. 

Bu anlaşma, hava yolu işletmeleri arasında sıkı bir işbirliği imkânının doğmasına, Kuzey Av
rupa memleketlerinden nıdmleketimize vâki turist akımının artmasına, millî hava servisimizin son 
zamanlarda milletlerarası hava trafiğine açılmış Ibulunan Kuzey yolunu takiben Orta ve Kuzey 
Avrupa'ya yapacağı seferlerde uçuş zamanının kısalması sebebiyle malî yönden tasarruf sağlan
masına, İskandinav ülkeleriyle ekonomik bağlarımızın gelişmesi ve memleketimiz arasında esasen 
mevcut dostane ilişkileri takviye etmesine hadim olacağına inanılmaktadır. 

THY'nm 'halen İskandinav memleketlerine servisi yoktur. Ancak, yeni anlaşma ile, güzer
gâhları THY'nm da uğradığı aranoktalarmdaki yük ve yolcu trafiği, karşılıklı menfaatlerimize 
uygun olarak yeniden tanzim edilmiştir. 

Ayrıca, yakın bir gelecekte İskandinav memleketlerinde çalışmakta olan işçilerimizin adedinin 
azımsanmayacak seviyeye yükseleceği gözönünde bulundurularak, THY'nm İskandinav memleket
lerine sefer yapması cihetine gidilmesi halinde, Hava yollarımızın istifade edeceği müsait şart
lar da anlaşmaya dercedilmiştir. 
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Bundan başka, bahis konusu Kuzey yolunun Orta Doğu'ya Yeşilköy üzerinden bağlanması ha
linde, ileride yabancı hava şirketlerinin de daha kısa ve ekonomik buldukları bu yolu tercih ede
cekleri kuvvetle umulmaktadır. Bu bakımdan Avrupa ile Asya arasındaki hava trafiğinin sıklet 
merkezinin Yeşilköy Hava Meydanına kaydırılma-ı imkânlarını hazırlamak suretiyle memleketimi
ze maddî yönden menfaatler sağlayacak mahiyette telâkki edilmektedir. 

Anlaşma, onaylanması zımnında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirine sunulur. 

Millet Meclisi 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. : 1/449 
Karar No. : 14 

Ulaştırma Komisyonu raporu 

9 . 3 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç Krallığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, Komisyonumuza havale 
olunmakla, ilgili bakanlıklar temsilcileri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, Hükümetimizle İsveç Krallığı arasında 
imzalanan Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onaylanması hakkındaki tasarı Komisyonumuzca 
prensip itibariyle müspet mütalâa olunarak aynen kabul edilmiştir.' 

Havalesi gereğince, Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu Başkanı 
Antalya. 
/. Ataöv 

Sözcü 
Man isa 

S. Güm üş pal a 

Kâtip 
Nevşehir 
H. liaser 

Bilecik 
Ş. Bin ay 

Bitlis 
K. M. AJnvk 

Erzurum 
F. Taşhesenlioğlu 

Sivas 
T7. Bozath 

Niğde 
M. Ocakçıoğlu 
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Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 18 . 5 . 1971 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/449 

Katur No. : 27 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye^ Cumhuriyeti Hükümeti ile İsvee Krallığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırma Anlaş
masının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin 
iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü; 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, gerekçede de sarahaten, belirtilmiş olduğu 
vchile, mütekabiliyet esasları dairesinde, Hükümetimizle İsvee Krallığı arasında yapılmış olan 
Hava riaştırımı Anlaşımasmın onaylanmasınla mütedair tasarı, Komisyonumuzca da müspet mütalâa 
edilerek aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

I)ışişleri Komisyonu 
Başkanı 
Manisa; 
U. Akça 

Ankara 
O. Alp 

Çankırı 
/ / . Dağh 

Konya 
Ö. Ölçmen 

Sözcü 
İzmir 

AŞ'. Osma 

Bursa 
/. Öktem 

İstanbul. 
N. T. Tohgöz 

Konya 
T. Y. Öztuna 

Kâtip 
Balıkesir 

A. t. Kırımlı 

Bursa 
A. Türkel 

İmzada bulunamadı 

Kastamonu 
O. Deniz 

İmzada bulunamadı 

Maraş 
M. N. Çuhadar 

Trabzon 
M. A. Oksal 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 6 . 5 . 1972 

Esas No. : 1/449 
Karar No. : 157 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsveç 
Kırallığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu 
hakkında kanun tasarısı» ile, önhavalesi uyarınca Ulaştırma ve Dışişleri komisyonlarınca hazır
lanan raporlar, Ulaştırma, Dışişleri ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda 
incelendi ve görüşüldü; 

Memleketler arasında daha sıkı bir işbirliği yanında, mevcut dostane ilişkileri de takviye 
bakımından sivil havacılığın önem kazandığı bir gerçektir. Bugüne kadar yapılmış olan sivil ha-
vaeıllık anlaşmalarıyle memleketimiz komşu ve dost memleketlerle çeşitli alanlarda birçok ge
lişmeler kaydetmiştir. 

Milletlerarası hava servislerinin memleketimiz e de uğramasıyle sağlayacağı menfaatlerin, millî 
kanun ve nizamlara bağlı kalınmak şartıyle belirli statülere bağlanması zarurîdir. Bu cümle
den olarak, 5 Haziran 1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla tasdik olunan Sivil Havacılık (Sözleş
mesi hükümleri, muhtelif memleketler arasında akdolunaeak ikili anlaşmalara dayanan bir sis
temin inkişafını öngörmektedir. 

Anlaşma hükümleri genellikle Şikago Konferansında tespit edilen modele dayallı olarak müte
kabiliyet esasına dayanmaktadır. 

Memleketimiz, coğrafî durumu bakımından Asya ile Avrupa arasındaki hava trafiğinin sıklet 
merkezini teşkil etmektedir. Bu sıklet merkezi sayesinde, memleketimizin maddî yönden sağlı-
yacağı imkânlar büyük olacaktır. 

Bu itibarla, tasarı, Komisyonumuzca da olumlu karşılanmış ve maddelerin müzakeresine ge
çilmiştir. 

Tasarının 1 nci, 2 nci ve 3 ncü maddelerinin aynen kabulüne, 
Sözleşme tarihinin eski olduğu dikkate alınarak tasarımn biran evvel kanunlaşmasında fayda-

olacağı gerekçesiyle Gıenel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Adana 
8. Kılıç 

Aydın 
N. Menteşe 

Diyarbakır 
S. Savcı 

Konya 
JV. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Amasya 
S. Aıjgün 

Bolu 
H. 1. Cop 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Konya 
B. Müderrisoğhı 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 

Ankara 
H. Balan 

Denizli 
H. Oral 

İçel 
C. Okyayuz 

Manisa 
M. Erten 

Manisa Zonguldak 
H. Okçu K.Nedimoğlu 
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Ü M M E T İ N TEEIitFr 

Türldye Cumhuriyeti HüMimeti ile isveç Kıratlığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırma Anlaşma
sının onaylanmasının uygm bulunduğnı haikdanda kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 Kasım 1970 tarihinde Ankara'da imza edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile İsveç Kırallığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

İçişleri Bakanı 
H. Mente§teğlu 

Devlet Bakanı 
//. Dinçer 

Adalet Bakanı 
Y. Z. Önder 

Dışişleri Bakanı V. 
H. Dinçer 

22 . 2 . 1971 
Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Bayındırlık Bakanı 
T. GüUz 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Sağ. ve Sos. Y, Bakam 
V. Â. ö»kan 

G-üm. ve Tekel Bakanı 
A. L Birincioğlu 

Tarım Bakanı 
/. Ertem 

Ulaştırma Bakanı 
O. Tuğrul 

En. ve Ta. Kay^ Bakara 
N. Menteşe 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanh 

Çalışma Bakam 
8. Öztürk 

Turizm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Sanayi Bakanı 
S. Kılıç 

İmar ve İskân Bakanı 
i/. Nakiboğlu 

Oençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI HÜKÜMETİ ABASINDA 
HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI 

Türkiye (Xmnihuriyeıti Hiükünueti ve İsveç Krallığı Hükümeti, 
7 Aralık 1944 günü Şikago'da imzaya acılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi ve Ulus

lararası Hava 'Servisleri Transit Anlaşması tarafları olup, 
Kendi ülkeleri arasında ve ötesinde hava sen isleri ihdas ötmek amacı ile bir anlatma akdet

mek isteyerek, 
Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır : 

MADDE : 1 

Tarifler 

Bu anlaşma bakımından, metin aksini âmir bulunmadıkça; 

a) «Şikago Sözleşmesi» terimi 7 Aralık 1944'te /Şikago^da imzaya açılan Uluslararası Sivil Ha
vacılık 'Sözleşmesini ve her iki Âkit Tarafça kabul edilmiş olan Sözleşmenin 890 ncı macklesdne göre 
çıkarılan ekler ile 90 ve 94 ncü maddelere göre sözleşme ve lelklerinde yapılan değişiklik ve ilâ
veler anlamını taşır. 

b) «Havacılık makamları terimi Türkiye Cumhuriyeti bakımından Ulaştırma Bakanı veya sö
zü geçen Bakan taraf nidan yapılan ödevleri yerine getirmeye yetkilendirilen herhangi bir Mımse 
veya daire, ve İsveç bakımından Sivil Havacılık Dairesi veya sözü geçen Daire tarafından yapılan 
görevleri yerine getirmeye yetkilendirilen herhangi bir kimse veya daire anlamına gelir. 

e) «Tayin edilen hava yolu işletmesi» terimi, bu anlaşmanın 3 ncü maddesi gereğince tayin 
edilen ve yetkilendirilen hava yolu işletmesi deşmektir. 

d) «Ülke» terimi, Şikago Sözleşmesinin 2 nei maddesinde belirtilen anlatma gelir. 
e) «Hava Servisi», «Uluslararası Hava Servisi», «Hava Yolu İşletmesi» ve «Teknik iniş» te

rimleri, Şikago Sözleşmesinin 9G ncı maddesinde belirtilen anlamları taşır. 
f) «Kapasite» terimi aşağıda belirtilen anlamlan taşır. 
Uçak ile Ülgıili olarak, hattın tamamında veya bir kısmında ııçağın yolcu ve yük için istifade 

edilebilir ha e midir. 
Belirtilen hava servisleri ile ilgili olarak, veril MI mman zarfında hattın tamamını veya bir kıs

mında işleyen uçağın bu servisler için kullanılan kapasite ile sefer adedinin çarpımıdır. 

MADDE : 2 

Traİlk baküarı 

1. — Âkit Taraflardan her biri, öteMne,' bu anlaşma ekimde belirtilen hatlarda tarifeli ulus
lararası hava servisleri kurması amacıyle, bu anlaşmada belirtilen halkları tanır. İBu servislere ve 
İnatlara bundan böyle sırasıyle «mutabık kalman servisler» ve «tasrih edilen hatlar» denecektir. 
Âkit Taraflardan her biri tarafından tayin olunan hava yolu işletmeleri, tasrih edilen bir hatta 
mutabık kalman bir iservisi işletirken, aşağıdaki hakları kullanaeaklardır. 

a) Öteki Âkit Tarafın ülkesi üzerinden inmeden uçmak, 
b) ıSÖzü geçen ülke içerisinde teknik iniş yapmak, 
c) Yolcu, yüık ve posta şeklindeki Uluslararası trafiği ibırakmak ve almak amacıyle, sözü geçen 

ülke içerisinde, o hait için bu anlaşma ekinde belirtilen nofetalara iniş yapmak. 

2. — Bu maddenin (1) nci fıkrasındaiki hiçibir husus, bir Âkiit T&raf hava yolu işlıeitmıelerine, 
öteki Âkit Taraf ülkesindeki başka bir noktadan yolcu, yük ve posta «almak halkkınm verildiğine 
delâlet etmeyecektir. 
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MADDE : 3 

işletimle yetkileri 

1. — Âkit Taraflardan lıer biri, öteki Âkit Tarafa, tasrih. edilen hatlarda mutabık kalınan ser
visleri işletmesi amacıy*ie bir veya birkaç bava yolu istetmesi tayin ettiğini yazılı olarak biklir-
meık haMona sahifeolaealktır., 

2. — Öteki Âkit Taraf, böyle bir tayin bildirisini aldığında, bu maddenin (3) ve (4) ncü fık
raları hükümleri salklı kalmak üzere, tayin 'edilen hava yolu işletmesi veya işletmelerine ilgili işlet
me yetkilerini gecikmeden tanıyacaktır. 

3. — Âkit Taraflardan /birinin yetkili havacılık makamları, öteki Âkit Tarafın tayin ettiği bir 
hava yolu işletmesinden sözleşmeye uygun olaraîk Uluslararaısı hava şemslerinin işletilmesinde nor
mal ve /mâkul bir şdkilde uygula duldan kanun ve nizamlarda gösterilen şartları yerine getirebile
cek vasıfları haiz 'bulunduğu hususunda .kendilerini tatmin etmesini isteyebilir. 

4. — Âkit 'Taraflardan her biri, tayin edilmiş bir hava yolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve 
fiilî kontrolünün bu hava yolu işletmesini tayin eden tarafın veya'uyruklarının elinde bulundu
ğuna kanaat getirmediği hallerde, bu maddenin 2 n.ei fıkrasında sözü gecen işletme yetkilerini 
tanımayı reddedebilir veya. bu hava yolu işletmesinin 2 nci maddede belirtilen halklarının uygu!an
ması üzerinde gerekli gördüğü kayıtları (koyabilir. 

5. — Bir hava yolu işletmesi bu anlaşma hükümleri gereğince /böylece tayin edilip, kendisine 
yotiki verilince, 'bu anlaşmanın 8 nci ve 9 ncıı maddeleri hükümlermde ve eikte öngörülen hususların 
t anlamlanmasından sonra bu servisleri işletmeye herhangi bir tarihte başlayabilir. 

'MADDE : 4 

işlettone yetiki'lmiMi geri alınimiası hakların uygulanmasının durdurulması 

1. •— Âkit Taraf landan her biri, aşağıdaki hallerde, öteki Âkit Tarafça tayin edilen bir hava, 
yolu işletmesine verilmiş bulunan işletme yetkisini geri alma veya hu anlaşmanın 2 nci maddesinde 
belirtilen halkların uygulanımasmı durdurmak veya bu halkların uygulanması üzerinde gerekli gör
düğü "kayıtları koymak hakkına sahibolacaktır; 

(a) O hava yolu işletmesinin esas mülkiyetinin veya fiilî kontrolünün hava yolunu tayin eden 
Âkit Tarafın veya uyruklarının elinde bulunmaması veya, 

(b) O hava yolu istetmesinin bu hakları tanıyan Âkit Tarafın kanun ve nizamlarına uymauıa-
sı, veya, 

(c) Hava yolu işletmesinin başka bir şekilde bu anlaşmada belirtilen şartlara uygun olarak 
işletme yapmaması. -

2. — 13u maddenin 1 nci fıkrasında belirtilen ve hakların geri alınması, tatbikatının durdurul
ması veya kayıtlar konulması hususlarında derhal bir işlemi yapılması, kanun ve nizamların daha 
fazla ihlâl edilmesinin •önlenımlesi için şart değilse, böyle bir hak ancak öteki Âkit Tarafla istişare
den sonra kullanılacaiktır. 

MADDE : 5 

Gümrük vergilerinden ve digter vıerglilertden, nesimiendein bağışıklık 

1. — Âkit Taraf landan her birinin tayibi edilen hava yolu işletmeleri tarafından Uluslararası 
servislerde işletilen uçaklar ve bu uçaklarda bulunan mûtat donatım, akar yalkıt ve yağlama yağla
rı ve (yiyecek, içJeeek ve tütün dâhil) uçak kumanyası da, öteki Âkit Taraf ülkesine varışta, te/krar 
yurt dışına çıkarılıncaya kadar .uçakta kalmalk veya öteki Âkit Taraf ülkesli üzerindöM uçuşun btir 
kısmında .kullanılmak kaydı ile, bütün gümrük vergileri, muayene ücretleri ve diğer resim ve ver
gilerden bağışık tutulacaktır. 
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2. — Aşağıdakiler de, yapılan hizmetler karşılığı alınacak ücretler hariç aynı resim ve vergi

lerden bağışık tutulacaktır; 
(a) ıÂkıt Taraflardan birinin ülkesinde, bu taraf yetkili makamlarınca tespit edilen miktarla

rı aşımamak ve öteki Âkit Tarafın Uluslararası bir servisinde çalıştırılan uçaklarda kullanılmak 
üzere uçağa alınan uçak kumanyaları; 

(b) (Akıt Taraflardan birinin ülkesine, öteki Âjkıt Tarafın tayin edilen hava yolu işletanieleri-
nin Uluslararası servislerinde kullanılan uçakların bakım ve sonlarımı için sokulan yedek parçalar; 

(c) Uçağa alındığı Âkit Taraf ülkesi üzerinde yapılacak uçuşun foir kısmında kullanılacak 
ibile olsa, 'öteki Âkılt Tarafın tayin edilen hava yolu işletmeleri (tarafından Uluslararası servislerde 
Bşletilen uçakların ikmaline ayrılmış olan akar yakıt ve yağlama yağları. 

Yukardalki ;(a), (b) ve (c) .tâli fıkralarında sözü geçten maddeler gümrük nezaret ve konitrolu 
.altında tutulabilir. 

MADDE : 6 

Mûtat havacılık donatımı ile 'ikmal maddelerinin depolanması 

Âkit 'Taraflardan birinin uçaklarında bulundurulan malzeımıe ve ikmal maddeleri gibi mûtat ha-
•vacılılk donatının da öteki Âkit Taraf ülkesinde, ancak o ülkenin gümrük makamlarının müsaadesi 
ile boşaltılabilir. Böyle bir durumda, bunlar tekrar yurt dışına götürülüneeye veya başka bir şe
kilde gümrük nizamlarına göre elden çıkarılıncaya kadar sözü geçen yetMli makamların nezare-
tinide bulundurulabilir. 

ıMADDE : 7 

Direlklt transit triafliği 

Âkit Taraflardan »birinin ülkesinden transit geçen yolcular çok basitleştirilmiş bir koııtroldan 
•dıaha fazla bir kontrola tabi tutulmayacaklardır. Doğrudan doğruya transit geçen bagaj ve yük
ler gümrük vergileri ve diğer vergi ve resimlerden bağışık tutulacaklardır. 

MADDE : 8 

Kapasite hükümleri 

1. — Her iki Âkit Tarafın hava yolu işletmelerine, kendi ülkeleri arasında, tasrih edilen hat
larda, mutabık kalınan servisleri işletmeleri için âdil ve «eşit imlkân sağlanacaktır. 

2. — Âkit Taraflardan her birinin tayin edilmiş hava yolu işletmeleri, mutabık kalınan servis
leri işletirken, ötelki Âkit Tarafın hava yolu işletmelerinin çıkarlarını, bu sonuncu hava yolu işlet
melerinin aynı hatların bütünü veya bir kısmı üzerinde işlettiği servislere, uygun olmayan bir nis
pette tesir etmemek üzere, gözönünde bulunduracaktır. 

3. — Âkit Tarafların tayin edilen hava yolu işletmeleıûnin sağladığı mutabık kalınan servis
lerin, tasrih edilen hatlardaki kamu ulaştırma ihtiyaçları ile sıkı ilgisi bulunacak ve bunların ilk 
amacı, hava yolu işletmesini tayin eden tarafın ülkesine gelen veya ülkesinden giden yolcu, yük 
ve postaya ait mevcuidolan veya olması mâkul bir tarzda beklenen 'taşıma ihtiyaçlarını karşılamaya 
yetecek bir kapasiteyi sağlamak olacaktır. 

4. — (Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen hava yolu işletmesinin öteki Âkit Taraf ülkesin-
dıelki loktalar ile 3 neti memleketlerdeki noktalar arasındaki trafiği, tasrih edilen hatlarda taşıma 
hakkı, kapasitenin ilgili bulunduğu aşağıdaki 'genel ilkeler çerçevesinde uygulanacaktır. 

a) Hava yolu işletmesini tayin eden Âkit Taraf ülkesine gelecek veya ülkesinden gidecek olan 
t raf ik ihtiyaçları; 
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b) ıHava yolu işletmesinin geçtiği (bölgesindeki devletlerin hava yolu işletmelerince kurulan.' 
başka ulaştırma servisleri de göz&nüne alındıktan sonra, <o bölgenin trafülk ihtiyaçları; Ve 

c) Uzak menzilli hava servisleri ihtiyaçları. 

5. — İBu maddenin yukardaki 1, 2, 3 ve 4 ncü paragraflarının tatbikatı için, tarafların Sivil Ha
vacılık miafcamları tarafından mutabık kalınan kapasite ve frekans, taraflardan birinin (Sivil Hava-
cılı'k makamlarının dsiteği üzerine yakın dşlbirliği atmosferi içinde yapılacak istiarelerden sonra,,. 
zaman zaman gözden getirilebilir veya değiştirilebilir. 

MADDE: 9 

Ücret Tarifeleri 

1. — Aşağıdaki paragraflarda zikredilen ı«ücret tarifesi», yolcu, yük ve posta taşınması için 
ödenecek bedeller ve taşıma için tabi olacakları şartlarla mümessillik ve diğer yardımcı hizmet-

ierinı şartlarını ve ücretlerini taizammun eder. 
2. — Taraflardan birinin hava yolu işletmesi tarafından diğer taraf ülkesine veya ülkesinden 

taşımalar için konulacak ücret tarifeleri, işjlıetme masrafları, makul bir kâr ve diğer hava yolları
nın tarifeleri de dâhil, bütün iügili unsurlar göz önünde tutularak makul seviyelerde tespit edile
cektir. 

3. — Bu maddenin' 2 nci paragrafında (zikredilen ücret tarifeleri, mümkün ise, her iki tarafın t a 
yin edilmiş hava yolu işletmeleri tarafından, birbirleriyle danışma suretiyle tespit edilecek ve böyle 
bir anlaşma mümkün olduğu nispette Uluslararası .Haya Ulaştırma Birliği ile Dünya Fosta Birliği
nin (UPU) ücret tarifelerinin hazırlanması için takip ettiği usul çerçevesinde olacaktır. 

4. — Bu suretle üzerimde mutabık kalınan ücret tarifeleri, yürürlüğe girmesi tasarlanan tarih
ten enaz doksan (90) gün önce tarafların Sivil Havacılık Makamlarının lonayına sunulacaktır. 
özel durumlarda bu süre, sözü geçen makamların mutabakatı ile azaltılabilir. 

5. — Böyle bir mutabakat resmen bildirilebilir; eğer taraflarımı Sivil Havacılık Makamların
dan hiç biri, 4 ncü paragraf hükümlerinle göre tevdi edilmiş bulunan ücret tarifelerine tevdi tarihin-
djen itibaren otuz (30) gün içinde itirazlarını bildirmezJer ise, ücret tarifeleri tasvip edilmiş telâk
ki olunur. 4 ncıü paragraf hükümlerine göre tevdi müddetinin kısaltılmış olması halinde, tarafların 
Sivil Havacılık Makamları itiraz müddetinin otuz (30) günden daha az olmasında mutabık kala
bilirler. 

6. •— Eğer bir ücret tarifesi üzerinde bu maddenin 3 ncü paragrafı hükümlerine göre anlaşma ol
mazsa, veya 5 nci paragrafta zikredilen otuz (30)' günlük müddet zarfında bir taraf Sivil Havacılık 
Makamlarının diğer taraf Sivil Havacılık Makamlarına itirazını beyan etmesi halinde iki taraf Si
vil Havacılık Makamları ücret tarifesini karşılıklı anlaşma ile tespit edeceklerdir. 

7. — Eğer Sivil Havacılık Makamları bu Maddenin 4 ncü paragrafı hükümlerine göre kendile
rine tevdi ledilımiş ücret tarifeleri üzerimde veya 6 nci paragraf hükümlerine göre herhangi bir ücret 
tarifesi üzerinde anlaşamazlar ise, anlaşmazlık iki taraflı Hava Ulaştırma Anlaşmasının anlaşmaz
lıkların çözümlenmesi hakkındaki hükümleri çerçevresinde hal şekline bağlanacaktır. 

8. — Bu madde hükümlerine göre tesis edilmiş bir ücret tarifesi, yenisi yapılıncaya kada r 
yürülükte kalacaktır. Mamafih bir ücret tarifesi bu paragraf hükümlerime göre, sona eriş tarihin
den itibaren altı ay (6)'dan fazla temdit edilemeyecektir. 

MADDE : 10 

Malî Hükümler 

1. Âkit Taraflardan her 'biri kendi millî kambiyo mevzuatına uygun olarak kendi ülkesinde yol
cu, bagaj ve yük, posta naklinden diğer tarafça sağlanan kazançların masraftan artan kısmını ta
raflarca kabul edilecek herhangi bir konvertibl dövizle tediye eder. Sözü geçen paraların transferim 
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için gerekli döviz her iki tarafın Merkez Bankası veya millî •bankalarınca tahsis veya transfer edi
lir. Âkit Taraflar arasında özel bir tediye anlaşması mevcut ise ödeme bu Anlaşma hükümlerine 
göre yapılır. 

MADDE : 11 

istişareler ve İstatistikler 

1. Sıkı bir işbirliği ruhu ile, Âkit Tarafların yetkili! havacılık makamları, bu Anlaşma ve Ek' 
lerinîn herhangi bir hükmünün uygulanmasının ve bunlara kifayetli bir şekilde riayet edilmesini 
sağlamak amaeıyle zaman zaman birbirleri ile istişare edeceklerdir. 

2. Âkit Taraflardan herbirinin yetkili havacılık: makamları istek üzerine, öteki Âkit Tarafın 
yetkili havacılık makamlarına, birinci anlaşan tarafın tayin edilen hava yolu işletmelerince mutabık 
kalman, servislerde sağlanan 'kapasitenin gözden geçiri ljıntesi amaeıyle mâkul bir tarzda isıtenie'bile-
cek periodik ve başkaca istatistikleri verecektir. Bu istatistikler, o hava yolu işletmelerince muta
bık kalınan servislerde taşınan trafik miktarlarının ve bu trafiğin hattaki ilk çıkış ve sön varış yer
lerinin tespiti için gerekli bütün bilgileri içine alacaktır. 

MADDE : 12 

Değişiklikler 

.1. Âkit Taraflardan herhangi biri bu Anlaşma ve Ek'lerinin herhangi bir hükmünün değişti
rilmesini arzu ettiği takdirde, öteki Âkit Tarafla istişarede bulunmak isteyebilir; yetkili havacı
lık makamları arasında ve müzakere veya yakışma yoluyle yapılabilecek olan böyle bir-istişare-, is
tek tarihinden itibaren altmış (60) gün içerisinde başlayacaktır. Mutabakata varılan herhangi bir 
değişiklik diplomatik yoldan nota teatisi ile teyid edildiğinde yürürlüğe girecektir. 

2. Hatlardaki değişiklikler, Âkit Tarafların yetkili havacılık makamlarının -aralarında doğrudan 
doğruya mutabakata varmalarıyle yapılabilir. 

MADDE : 13 

Çok Taraflı Anlaşmalara Uygunluk 

Bu Anlaşma ve Ek'leri, her iki Âkit Tarafça, da muteber alabilecek çok taraflı herhangi bir söz
leşmeye uyacak şekilde değiştirilecektir. 

MADDE : 14 

Sona Erme 

Âkit Taraflardan biri, bu Anlaşmaya sem vermek kararında olduğunu her zaman öteki Âkit Ta
rafa ihbar edebilir. Bu ihbarname aynı zamanda Uluslararası Sivil Havacdık Teşkilâtına da ulaş
tırılacaktır. Bu durumda, ihbarnamenin öteki Âkit Tarafça almışından itibaren oniki ay içerisinde 
mutabakata varılarak geri alınmaması halinde; Anlaşma, bu sürenin bitiminde sona erecektir. Öteki 
Âkit Tarafça ihbarnamenin alındığı teyid edilmezse, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtının ih
barnameyi aldığı tarihten ondört (14) gün sonra alınmış sayılacaktır. 

MADDE : 15 

Anlaşmazlıkların Çözümü 

1. Âkit Taraflar arasında bu Anlaşma ve Ek'lerinin yorumlanması veya uygulanması ile ilgili 
bir anlaşmazlık çıkarsa, Âkit Taraflar bu anlaşmazlığı önce kendi -aralarında müzakere yoluyle hal
letmeye çalışacaklardır. 
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2. Âkit Taraflar, müzakere yoluyle bir anlaşmaya varamadıkları takdirde, anlaşmazlığa, kara
ra bağlaması için bir şahus veya teşekküle verme hususunda mutabık kalabilirler veya Âkit Taraf
lardan birinin isteği üzerine anlaşmazlık karar için Âkit Tarafların heı^birinin tayin edeceği birer 
hakem veya böylece seçilen iki hakemin tayin edeceği bir üçüncü hakemden kurulu 3 kişilik bir ha
ke/m heyetime sunulacaktır. Âkit Taraflardan her biri, taraflardan birinin ötekinden anlaşmazlığın 
tahkimini isteyen bir notayı diplomatik yoldan aldığı, tarihten itibaren altmış (60) gün içinde bir 
hakem tayin edecek ve üçüncü hakem de bundan sonraki altmış (60) günlük bir süre içinde seçile
cektir. Âkit Taraflardan herhangi biri verilen süre içerisinde bir hakem tayin edemezse veya üçün
cü hakem belirtilen süre içinde seçilmezse Sivil Havacılık Teşkilâtı Konsey Başkanının, durumun ge
reğine göre, bir hakemi veya hakemleri tayin etmesini Âkit Taraflardan herhangi biri isteyebilir. 
Bu durumda üçüncü hakem üçüncü 'bir Devletin uyruğu olacak ve hakem heyetinin başkanlığını 
yapacaktır. 

3. Âkit Taraflar, bu maddenin 2 nci fıkrasına göre verilecek herhangi bir karara uymayı ta
ahhüt ederler. 

4. Hakemlerin ücretleri ve masrafları dâhil, hakem heyetinin masrafları Âkit Taraflar arasın
da eşit olarak ödenecektir. 

MADDE : 16 

Tescil 

Bu Anlaşma ile Ekleri ve bunların muhtemel değişiklikleri Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâ
tı nezdinde tescil ettirilecektir. 

MADDE : 17 

Başlıklar 

Madde başlıkları bu Anlaşmaya sadece müracaat ve kolaylık maksadıyle konulmuştur ve hiçbir 
surette bu Anlaşmanın smıırını çizmez, maksat ve şümulünü tayin etmez. 

MADDE : 18 

Yürürlüğe Girme 

İşbu Anlaşma ve onun ayrılmaz parçalarını teşkil eden 'ekler, her iki Âkit Tarafın Anayasaları
nın öngördüğü formalitelerin tamamlanmasını mütaakip diplomatik yoldan notaların teati edildiği 
tarihte yürürlüğe girecektir. 

Yükardakileri tasdiken, aşağıda imzaları bulunan ve Hükümetleri tarafından usulü dairesinde 
yetkilendirilmiş olan temsilciler işba Anlaşmayı imza etmişlerdir. Türkçe ve İngilizce dillerinde, 
her iki metin aynı derecede muteber olmak ve ihtilâf halinde İngilizce metin esas sayılmak üzere 
Bindokuzyüzyetmiş yılı Kasım ayının onüçüncü günü Ankara'da ikişer nüsha halinde tanzim olun
muştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına İsveç Kırallığı Hükümeti adına 
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EK : I 

işletilecek hatlar 

1. (a) 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli tarafından tayin edilen Türk hava yolu veya hava yol
ları, Türkiye'deki noktalardan ara noktalar yolu ile iStoıkho'lm'e ve ileri noktalara her i'ki istikâ
mette hava servisi işletmeye yetkili olacaktır. 

(b) Üçüncü memleketlerden gelen veya bu mıemleketleıre gidecek olan trafiğin diğer Âkit 
Taraf ülkesinle bırakılması veya alınması aşağıdaki hattâ münhasırdır : 

Türkiye'deki noktalardan Belgrad ve/veya Viyana veya Budapeşte ve/veya Frankfurt ve/ 
veya Kopenhag yolu ile Stokholm'eı(l) ve işbu Ek'in 4 u.cü paragrafıma uygun olarak mutabık kalı
nacak ileri nolktalara. 

2. (a) isveç Kırallığı Hükümeti tarafından tayın ".edilen isveç hava yolu veya hava yolları, 
isveç'teki noktalardan ara noktalar yolu ile istanbul'a ve ileri nolktalara her İki istikâmette hava 
servisi işletmeye yetkili olacaktır. 

(b) -Üçüncü memleketlerden gelen veya bu memleketlere gidecek olan trafiğin diğer Âkit 
Taraf ülkesine bırakılması veya alınması aşağıdaki hattâ münhasırdır : 

isveç'teki noktalardan Kopenhag ve/veya Prag ve/veya Viyana veya Budapeşte yolu ile İs
tanbul'a ve ileride Beyrut'a (2). 

3. Yukarda 'kaydedilen noktalardan herhangi biri, servisin başlangıç noktası hava iişletmie-
sini tayin eden Âkit Tarafın ülkesinde bulunmak şartı ile, tayin edilen ilgili hava yolu işletme
sinin ihtiyarına bağlı olarak bütün sıef erlerde veya bunların ıberhangi birinde ikullanılmayabi-
Î1İT. 

Âkit Taraflardan her biri, servislerine,' diğer Âkit Tarafın ülkesinikı öteısiınde noktaların ve
ya Âkit Tarafların ülkeleri arasında ilâve nokttaların ithaline talebedebiiür. Bu .talep diğer Âkit 
Tarafın havacılık makamının tasvibine bağlıdır. 

(1) Kopenhag ve Stokholm arasında ve mütekabilen. mahallî trafik haklarından şimdilik isti
fade edilemez. Stopover trafiğine müsaade edilmektedir. 

(2) Herhangi bir tarife döneminde, işletilecek hat veya hatlarda tasrih .edilmiş dbrt noktanın 
üçünden fazlası kullanılamaz. 

EK : II 

Tarifelerin tasdiki 

1. Âkit Taraflardan her birimin tayin edilen hava yollu işletmesi veya 'işletmieleri, malzeme çe
şidi de dâhil, uçuş tarifelerini her tarife dönemi için (yaz ve kış), tarifelerin yürürlüğe gireceği 
tarülhten en az 45 gün önce diğer Âkit Tarafın havacılık makamlarına tasdik üçim sunacaklar
dır. 

2. Herhangi bir Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu işletmesii veya işletmelerince, uçuş ta
rifelerinin diğer Âkit Tarafın havacılık makamlarına sunulmasından önce her iki Âkit Tarafın 
ilgili hava yolu işletmeleri tarifeler üzerinde mutabık kalmak amaeiyle aralarında istişarelerde 
bulunacaklardır. Bu şekilde uçuş tarifeleri alan havacılık makamjları bunları tasdik veya redde
debilir veya değişiklik teklif edebilir. Her halükârda, Âkit Taraflardan birinin tayin edilen ha
va yolu işletmesi veya işletmelerince tasrih edilen hatlarda işletilecek servisler, diğer Âkit Tara
fın havacılık makamlarının onayı alınmadan başlayamaz veya değişltirilemez, 

Millet 'Meclisi (S. Sayısı : 799) 





Döpıem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 800 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına dair 25 Ağustos 1967 
tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkmda 

kanun tasarısı ve Ulaştırma, Dışişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1/127) 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyoım 

Esas No. : 1/127 
Karar No. : 217 

28 . 11 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığına 

3 ncü toplantı yılı içinde görüşülerek karara bağlanan (Türkiye Cuimlhuriyeıtii Hükühmeti ile 
Polonya Halk Cumhuriyetti! Hükümeti arasımda Hava Ulaştırmasına dair 25 Ağustos 1967 tarihli 
Anlaşmlanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı) bu toplantı yılında ye
niden benimsenmek üzere Komlilsyoııumum gönde riîmıiştir. Rapor Komisyonumuzca aynen benim
senmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Ankara 
H. Balan 

Bursa 
A. Türkel 

îçel 
G. Okyayuz 

Malatya 
H. Gökçe 

Niğde 
H. A. Kavurmacıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Aydım 
N, Menföeşe 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
1. Angı 

izmir 
K. önder 

Manisa 
M. Ok 

Samsun 
H, Özalp 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşt 

Bursa 
N. Atlı 

İsparta 
A. 1. Balvm, 

Kaysemi 
V. Â. Özkan 

Muş 
N. Neftçi 

Ttralbaon 
A. Şener 
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T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 3 . 12 . 1969 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71 - 651/9552 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30 . 12 . 1967 tarih ve 71-651/8530 sayılı yazımız. 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 

29 .11.1969 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Halk Cumhu
riyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına Dair 25 Ağustos 1967 Tarihli Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta sarisi» ile gerekçesi ve eki Anlaşma ilişik olarak 
sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim, 
Süleyman Demirci 

Başbakan 

GEEEKÇE 

5 Haziran 1945 tarihli ve 4749 sayıilı Kanunla tasdik olunan Milletlerarası Sivil Havacılılk Söz
leşmesi hükümleri, milletlerarası «ivil havacılığın, muhtellif memlel etler arasında alkdolunacak İki 
taraflı an la sanal ara (dayanan bir sistem dahilinde inkişafı m. teşvik ve bu yolda yapılacalk anlaşma
ların anahaıiiarım tespit ederek, arailarında benzeılliık teminini öngörmektedir. 

Hükümetimiz, memleketimizin coğrafî durumunu ve mili etile narası hava .-servislerinin memleike-
timizdeu geçmesinin sağlıyacağı menfaatleri göızö nünde tutarak, bütün memleketlerle yurdumuz 
arasındalki İktisadî, teknik ve kültürel bağları. tkuv vetlletudinmek ve. aynı zamanda millî sivili havacılı
ğımızı teşvik ve kalikındınmıak gayesiyle bugüne 'lanlar ,°>2 hava. ulaştırma anlatması imzalamış bu-
lunmalktadır. Bu meyanda, son yıllarda Polonya ile memleketimiz arasında dostane bir şekilde ge
lişen münasebetlerin tabiî bir sonucu olarak, milletlerarası Sivil. Havacılık Teşkilâtı üyesi bulunan 
Polonya .Hükümetinin bu konmkrlci vaikı teklifi ika bul edilmiş ve yapılan, müzakere>ler 25 Ağustos 
1967 günü bir anlaşma ile neticelenmiştir. 

Bu anlaşma hülkümleri 'genellikle Şifkago Konferansında tespit edilen model 'anlaşmadan, mülhem 
olup mütekabiliyet esasına dayanın aiktadır. Mezkûr 'anlaşma çerçevesinde, hava trafiği ille ilgili 
millî kanun ve nizamlara riayet edilmek şartıyle, her iki memleket 'arasında tarif elli ve tarifesiz ha
va servisleri işi etil ebi İçeriktir. 

Hu anlaşma, Polonya'dan memleketiımjize hava, yoılıı ile yabancı turist nakli, havacılık Ikonularm-
da karşılıklı oOaralk verilecek jtelkniik ve istatistik! bilgiler bakımlarından faydalı mütalâa edilmek
tendir. 

Bundan başka Varşova VI an geçen Kuzey Avrupa yolunun Orta. Doğu'ya- Yeşillköy üzerimden bağ
lanması ileride yalnızcı hava şiıketler™ 'kısa ve ekonomijk odan- bu hattı tercih etmeleri 
suretiyle, Avrupa ile Asya. arasındaki hava irtibatının sıklet merkezinin Yeşillköy Hava Meydanı 
üzerinde teksifine imkân verecektir. Büitün bunlar memleketimiz için maddî ve manevî sahalarda 
geniş avantajlar sağlayacak mahiyette telâkki edilebilir. 

Anılaşma, onaylanmasının uygun bullunınası zımnında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdi
rine sunulur'. 

Millet Meclfei (S. 'Sayısı : 800) 
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Ulaştırma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ulaştırma Komisyonu 

Esas No. : 1/127 
Karar No. : 9 

5 . 1970 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti arasında Hava ulaştırmasına 
dair 25 Ağustos 1967 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun ta
sarısı, Komisyonumuza havale olunmakla ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle tetkik ve 
müzakere edildi. 

Anlaşmanın tasdiki mütedair olarak .hazırlanmış. bulunan kanun tasarısı Komisyonumuzca da 
uygun görülerek aynen kabulüne karar verildi. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu Başkanı Sözcü 
Bilecik 

Ş. Binay 
İstanbul 

M. K. Özelce 

Ur fa 
B. Karakeçili 

Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 

Balıkesir 
M. N. Gürer 

Kütahya 
M. Er soy 

Malatya 
/. 77. Sengiller 

İstanbul 
/ / . Güngör 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/127 
Karar No. : 7 

Yüksek Başkanlığa 

1971 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırma
sına dair 25 Ağustos 1967 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki ka
nun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede de etraflıca belirtildiği üzere, sivil ha
vacılığımızın inkişafını temin ve mütekabiliyet esasına dayanan anlaşma, Komisyonumuzca da 
uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Manisa 

E. Akça 
Adana 

A. E. Güllüoğlu 
Çankırı 

/ / . Dağlı 
İzmir 

§. Adalan 

Sözcü 
İzmir 

Ş. Osnıa 
Afyon K. 

M. B. Çerçel 
İstanbul 

N. t. Tokgöz 
Kocaeli 

N. Erim 

Kâtip 
Balıkesir 

A. 1. Kırımlı 
Aydın 

M. K. Yılmaz 
İstanbul 

M. Yardımcı 
Konya 

S. Koçaş 

Millet Meclisi (S. 'Sayısı : 800) 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

6 . 5 . 1972 

MiHetb" IVIeölilsi Başkanlığıma 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Po
lonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava ulaştırmasına dair 25 Ağustos 1967 tarihli An
laşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» ile, önhavalesi uyarınca 
Ulaştırma ve Dışişleri komisyonlarınca hazırlanan raporlar, Ulaştırma, Dışişleri ve Maliye Bakan
lığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü; •* 

Memleketler arasında daha sıkı bir işbirliği yanında, mevcut dostane ilişkileri de takviye 
bakımından sivil havacılığın önem kazandığı bir gerçektir. Bugüne kadar yapılmış olan sivil ha
vacılık anlaşmalarıyle memleketimiz komşu ve dost memleketlerle çeşitli alanlarda birçok ge
lişmeler kaydetmiştir. 

Milletlerarası hava servislerinin memleketlimiz e de uğranıasıyle sağlayacağı menfaatlerin, millî 
kanun ve nizamlara bağlı kalınmak sartiyle belirli statülere bağlanması zaruridir. Bu cümle
den olarak, 5 Haziran 1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla tasdik olunan Sivil Havacılık Sözleş
mesi hükümleri, muhtelif memleketler arasında akdolunacak ikili anlaşmalara dayanan bir sis
temin inkişafını öngörmektedir. 

Anlaşma hükümleri genellikle Şikago Konferansında tespit edilen modele daya/h olarak müte
kabiliyet esasına dayanmaktadır. 

Memleketimiz, coğrafî durumu bakımından Asya ile Avrupa arasındaki hava trafiğinin sıklet 
merkezini teşkil etmektedir. Bu sıklet merkezi sayesinde, memleketimizin maddî yönden sağla
yacağı imkânlar büyük olacaktır. 

Bu itibarla, tasarı, Komisyonumuzca da olumlu karşılanmış ve maddelerin müzakeresine ge
çilmiştir. 

Tasarının 1 nei, 2 nci ve 3 ncii maddelerinin aynen kabulüne, 

Sözleşme tarihinin eski olduğu dikkate alınarak tasarının biran evvel kanuni aşmasında fayda 
olacağı gerekçesiyle Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başka,n 
Bafükesir 

C. Bilgehan 

Adana 
8. Kılıç 

Aydm 
N. Menteşe 

Diyarbakır 
8: Savcı 

Konya 
N. Kalm/cıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

• M. K. Yılmaz 

Amasya 
8. Aygün 

Bolu 
II. İ. Cop 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

ZonguıkMc 
K. Nedimoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 

Ankara 
H. Balan 

Denıirili 
/ / . Oral 

İçel 
C. Okyayuz 

Manisa 
II. Okçu 

Millet Meclisi (S. 'Sayısı : 800) 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/127 
Karar No. : 147 
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HÜKÜMET î X TEKLİFİ 

Türkiye Cumih.uriye'td Hüküımeia. ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hukiüıneti Arasımda Hava Ulaştır
masına dair 25 Ağustos 1967 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunlduğu hakkında kanun 

tasarısı. 

MADDE 1. — 25 'Ağustos 1967 tarihinde Ankara'da imza edilen Tüıikiye Cumhuriyeti Hükümeıtd 
dle Polonya Halik €uimıhurdyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onaylanma
sı uygun 'bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu -yürütür. 

Başbakan 
8. D emir el 

Devlet Bakanı 
R. Sezgin 

Devlet Rakam 
// . Atabeyli 

29 . 11 . .1969 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı 
y . Z. Önder 

Millî Savunana Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
/ / . Menteseoğlu 

Dışişleri Bakanı 
İ. $. Çağlayarıgü 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Millî Eğitim Bakamı 
O. Oğuz 

Bayındırlık Bakanı 
T. GiUez 

Ticaret Bakanı 
A. Dalh 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam Güm. ve Tekel Balkanı 
V. A. Özkan A. î. Birincioğlu 

Tarım Bakanı 
İ. Ertem 

I Tl aştı rina Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
S. Öztürk 

Sanayi Balkanı 
8. Kûıc 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
8. O. Avcı 

Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
İV. Cevheri II. Nakîboğlu 

Köy İşlerli Bakanı 
T. Kapanh 

Orman Bakanı 
/ / . Özalp 

Geneldik ve Spor Bakanı 
1. Sezgin 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 800) 





- 7 — 
TtÎRKİYE CUMHURtYETt HÜKÜMETt ÎLE POLONYA HALK CUMHURtYETt HÜKÜMETİ 

ARASINDA HAYA ULAŞTİRMA ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti, - k i bundan böyle. 
Âkit Taraflar diye anılacaktır. -

7 Aralık 1944 günü Şıikago'da imzaya açılan uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi tarafla
rı olarak, 

Sivil havacılık sahasındaki karşılıklı .münasebetlerini geliştirmeyi arzulayarak, ve 
Ülkeleri arasında ve ötesinde hava servisleri kurmak amaeıyle bir anlaşma akdetmek isteye

rek, 
Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : 

Madde : 1 

İşbu Anlaşma ve ona bağlı ekler bakımından, ailesine bir hüküm bulunmadıkça : 
a.) «Ülke» tenimi, Âkit Taraflardan herbirinin hakimiyeti altında bulunan arazi, ona bitişik 

karasuları ve üstündeki hava sahası anlam mı taşır. 
b) «Yetkili havacılık makamları» terimi. Türküye Cumhuriyeti bakımından Ulaştırma Bakan

lığı veya. sözü gecen Bakanluk tarafından yapılan görevler/i yerine getirmeye yetkilendirilen her
hangi bir kimse veya daire, ve Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti bakımından Ulaştırma Ba
kanı veya bu Bakan tarafından yapılan görevleri yerine getirmeye yetkilendirilen herhangi bir 
kimse veya daire anlamına gehir. 

e) «Tayin edilen hava. yolu işletmesi» terimi, bu Anlaşmanın ',) ncü maddesi gereğince tayin 
edilen ve yetkilendirilen hava yolu işletmesi demektir. 

d) «Hava servisi» terimi, umumî yolcu, postu ve yük nakliyatı içıin hava nakil vasıtalarının 
yaptığı tarifeye tabi herhangi bir hava servisi anlamına gelir. 

e) «Uluslararası hava servisi» terimi, bird'en ziyade Devlet ülkesi üzerindeki hava sahasın
dan geçen bir hava servisi aûlamım taşır. 

f) «Havayolu işletmesi» terimi, uluslararası bir hava servisi işleten veya teklif eden bir ha
va nakliyatı teşebbüsü demektir. 

g) «Trafikten gayri maksatlar içıin iniş (teknik, iniş) terimi, yolcu, yük ve posta alıp boşalt
maktan gayrıi herhangi bir maksatla iniş anlamım taşır. 

Madde : 2 

İ. Âkit Taraflardan her biri, diğerine, bu Anlaşmanın T sayılı Ekinde belirtilen hatlardan ta
rifeli uluslararası hava servisleri kurması, amaeıyle, bu Anlaşmada belirtilen halkları tanır. Bu ser
vislere ve hatlara bundan böyle sıra siyi e «'.mutabık kalman servisler» ve «tasrih edilen hatlar» 
denecektir. Âkit Taraflardan her birinin tayin ettiği hava yolu işletmeleri, tasrih edilen bir hatta 
mutabık kalman bir servisi işletirken, aşağıdaki hakları kullanacaklardır : 

(a) Diğer Âkit Tarafın ülkesi üzerinden inmeden uçmak; 
(b) Sözü gecen ülke içerisinde teknik iniş yapmak; 
(e) Yolcu, yük ve posta şeklindeki uluslararası trafiği bırakmak ve almak amaeıyle, sözü 

geçen ülke içerisinde, o hat için bu Anlaşma I sayılı Ekinde belirtilen noktalara iniş yapmak. 
2. Bu imaddenin (.1) nci fıkrasındaki hiçbir husus, bir Âkit Tarafın hava yolu işletmefeııine, 

diğer Âkit Taraf ülkesindeki bir noktaya bırakılmak üzere gene o diğer Âkit Taraf ülkesindeki 
başka bir noktadan yolcu, yük ve posta almak hakkının verildiğine delâlet etmeyecektir. 

Madde : .'1 

1. Âkit Taraflardan berbiri, tasrih edilen hatlarda ımutabık kalman servisleri işletmek aımacıy-
le bir veya birkaç hava yolu işletmesi tayin ettiğini yazılı olarak bildirmek hakkına sahibolaeak-

Millet MeclM (S. Sayısı : 800') 



tır. Bu tayin keyfiyeti bir Âkit Tarafın sivili havacılık (makamları tarafından diğer Âkit Tarafın 
sivil havacılık tmalkam'larnıa yazılı olarak tebliğ edecektir. 

2. Diğer Âkit Tarafın silvil havacaüık makamları, böyle bir tayin bildirişimi aldığında, bu maid
denin (3) ve (4) ncü fıkraları hükümleri saklı kalmak üzere tayin e'dilen havayolu üşletmeSi ve
ya işletıuellerine gerekli iışleltoe yetkilerini! gecikmeden tanıyacaktır. 

3. Âkit Taraflardan bininin yetkili havacılık makamları, diğer Âkit 'Tarafın tayin ettiği bir 
havayolu 'isjldtmesıiuden, uluslararası hava servislerinin işletllmıesinıde normal ve nıaikûl bir şekil
de uyguladıkları (kanun ve nizamlarda gösterilen şartları yerine getirebilecek vasıfları haiz bu
lunduğu hususunda kendilerimi tatmin etmesini âste'yelbiflir. 

4. Âkit Tarfalardan her biri, tayin edilm.% bık* havayolu işletmesinin esas .mülkiyetinin ve 
fiilî kontrolünün bu havayolu işletmesini tayin eden Tarafın veya uyruklarınım elinde bulundu
ğunu kanaalt geltiranediği hallerde, bu maiddenin 2 ncii fıkrasında sözü geçen işletme yetkilemni 
vermeyi reddedebilir veya bu havayolu lişlietmeısiıuin 2 inici maddede belirtilen haklarımın uygulan
ması üzerinde gerekli gördüğü kayıltları koyabilir. 

5. Bîr havayolu işletmesi, bu Anılaşma hükümleri gereğince böylece tayin edilip kendisine 
yetki verilince bu Anlaşmanın 9 ve 10 nıcu maddelerine göne tespit edilmiş 'bir ücret tarifesi ile 
kapasite hükümlerinin mutabık kalman seferler bakımından yürürlükte olnijası kaydı ile, bu ser
visleri işletmeye herhangi »bir tarihte başlayabilir. 

jMİADDE : 4. 

1. Âkit Taraflardan her biri, diğer Âkit Tarafın tayin ettiği bir havayolu işM'mesime veril
miş bulunan işletme yetikkind aşağıdaki hallerde geri almak veya. hu Anlaşmanın 2 nci maddesin
de kayıtlı hakların uygulanimasını durdurmak veya İni halkların kul la nıl.m asında gerekli gör
düğü kayıtları koymak hakkına sahıibolacaktır : 

(•a) O havayolu işletmesinin esas mülkiyetinin veya fiilî kontrolünün havayolunu tayin eden 
Âkit Tarafın veya uyruklarının elinde bulunmaması, veya, 

(b) O havayolu işletmesıiınin, bu hakları tanıyan Âlkat Tarafın 'kanun ve nizamlaınna uymama
sı, veya 

(c) Havayolu işletmecinin başka ibir şekilde bu Anlaşnrada veya Ekleramtle belirtilen şartla
ra uygun olarak işletme yapmaması, 

2. 'Bu maddenlin 1 nJei fıkrasında belirtilen hakların geri alınması, tatbikatının durdurulma
sı Veya kayıtlar ıkonülım^aı hususlaranda derhal bin- işlem yapılması, kanun ve nizamların daha 
fazla .'ihlâl edilmesinin önlenmesi içjin şart değilse, böyle'bir hak ancak diğer Âkit Tarafla istişa
reden sonra kullanılacaktır. 

MADHE : 5. 

1. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen havayolu işletmeleri tarafından uluslararası 
servislerde işletilen uçaklar ve bu uçaklarda bulunan mutat donatım, akaryakıt ve yağ'Uama yağ
lan ve (Yiyecek, içecek ve tütün dâhil) uçalk kumanyası, diğer Âkit Taraf ülkesilnıe varışta, tek
rar yurt dışına çıkarılıncaya kadar uçakta kalmak veya o diğer Taraf ülkesi üzerindeki uçuşun 
bir kısmında kullanılmaık kaydıyle, bütün gümrük reisıimleri, muayene ücretleri ve başkaca resim 
ve vergilerden bağışık tutulacaktır. 

2. (a) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde, bu Taraf yetkili makamlarınca tespit edilen 
miktarları iaşmamalk ve 'diğer Âkit Taraf m uluslararası bir servisinde çalıştırılan uçaklarda kul
lanılmak üzere uçağa alman uçak kumanyaları, 

(h) Âkit Taraflardan birindin ülkesinde, diğer Âkit Tarafın tayin edilen bava. yolu işletme! e-
rinin uluslararası servislerinde kullanılan uçakların bakım ve onarımı için sokulan yedek parça
lar ve mutat donatım, 
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(e) Uçağa alındığı Âkit Taraf ülkösi üzeri ;ıde yapılacak uçuşun bir kısmında kullanılacak 
büıle olsa, Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu işle amelleri tarafından uluslararası servisterd'e işle
tilen uçakların ikmalinle ayrılmış olanı akaryakıt ve yağlama yağları, yapilan hazm<et]<er karşı
lığı alınacak ücretler hariç, aynı resim ve vergilerden bağışık tutulacaktır. 

Yukarda (a), (b) ve (e) tali fıkralarında sözü geçen maddeler gümrük nezaıret ve kontrolü 
altında tutulabilir. 

MADDE :-6. 

Âkit Taraflardan Muinin. uçaklarında bulundurul an mutad havacılık donatımı ile malzeme ve 
ikmal maddeleri diğer Âkit Taraf ülkesiınde, ancak o ülkenin gümrük Makamlarının müsaadesiyle 
boşalltılabilir. Böyle bîr durumda, bunllaır tekrar yurt dışına götürülüncıeye veya başka bir şe
kilde gümrük nizamlarına göre elden çıkarılıncaya kadar sözü geçen yetkili makamların nezare
tinde bulundurulabilir. 

MADDE : 7. 

Âkılt 'Tarifalardaıı birinin ülkesihden transit geçen yolcular çok 'basitleştirilmiş bir kontroUdan 
daha fazla bir kontrola tabi tutulmayacaklardır. Doğrudan doğruya "transit geçer baraj ve yük-
ler gümrük resimleri ve benzeri vergililerden bağışık tutulacaktır. 

MADDE : 8. 

L Bir Âkit Tarafın Milletlerarası hava ser Mislerinde çalışan uçaklarının o Âkit Taraf ülke
sine gilrip çıkmasına veya ülkesi dâhilinde bulunduğu müddetçe bu gibi uçakların işlemesi ve 
seyrüseferi ile iligiülü kanun ve nizamlar diğer Âkılt Tarafın tayin edilen hava yolu işlet-
mesince kullanılan uçaklara da uygulanacak ve bu uçaiklar tarafından, girişte ve çıkışta ve o 
Âkit Tarafın üılkesi üzerinde bulunduğu müddet zarfında bu kanun ve nizamlara riayet edile
cektir. 

2. Bir Âkit Tarafın girişe, göne, pasaporta, gümjrüğe ve karantinaya taallûk; iaden nizamdan 
gibi uçakların yolcu, mürettebat, yük ve postasının ülkesitne giriş ve çıkışı ile ilgdii kanun ve ni
zamlarına, bu ilk Âkit Tarafın ülkesiinle giriş veya ülkesinden çıkışta veya ülkesinde bulunulduğu 
müddetçe diğer Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu işletmesine* kull anıttan uçaklar tarafından 
bu gibi yolcu, mürettebat, yük ve posta bakımından riayet edilecektir. t 

MADDE : '9 

1. Her iki Âkit Tarafın hava yolu işletmelerine, kendi ülkeleri arasında, tasrih edilen hatlarda 
mutabık kalınan servisleri işletmeleri için âdil ve eşit imkân sağlanacaktır. 

ı2. Âkit Taraflardan her birinin hava yolu işletmeleri, mutalbık kalınan servisleri işletirken, 
diğer Âkit Tarafın hava yolu işletmelerinijn çıkarlarını, bu sonuncu hava yolu işletmelerinin aynı 
hatların bütünü veya ıbir kısmı üzerinde işlettiği servislere uygun olm-ayan bir nispette tesir et-
memjek üzere, ıgöziönünde bulunduracaktır. 

3. Âkit Tarafların tayin edilen hava yolu işletmelerinin sağladığı mutabık kalman servislerin, 
tasrih edilen hatlardaki kamu ulaştırma ihtiyaçları ile sıkı ilgisi buikmacak ve (bunların ilk ama
cı, hava yolu işletmesini tayin edem tarafın üllkesine gelen veya ülkesinden giden, yoilıcu, yük ve 
postaya ait, mevcut olan veya olması mâkul bir tarzda beklemem taşıma ihtiyaçlarım mâkul bir 
hamule faktörü ile karşılamaya yetec'ek bir kapfesiiteıyi sağlamak olacaktır. 

4. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen haıva yolu işletmiesiınin diğer Âkit Taraf ülkesin
deki noktalar ile üçüncü memleketlerdeki mıoktalar arasındaki trafiği tasrih edilen hatlarda ta
şıma hakkı, kapasitesinin ilgili bulunduğu aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde uygulanacaktır; 
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(aj Hava yolu işletmesini tayin eden Âkit Taraf ülkesine gelecek veya ülkesinden gidecek 

olan trafik ihtiyaçları; 
(h) Hava yolu işletim esinin geçtiği bölgedeki Devletlerin hava. yolu işletmelerince kurulan 

haşka ulaştırma, servisleri de gözönüne alındıktan sonra, o bölgenin trafik ihtiyaçlar, ve 
(e) Uzak menzilli hava servisleri ihtiyaçları. 
'Bu fıkraya göre tanınacak haklar, nihaî olarak, Âkit Tarafın yetikili havacılık makamlarınca 

tıespit 'olunacaktır. 
5. Sağlanacak kapasite ve işlet ilce ek servislerin sıklığı hususunda, servislere ba.sla.irimw.lain 

önce, Âkit Tarafların yetkili havacılık makamları arasında, başlangıçta bir mutahaikaıta, varılacak
tır. Başlangıçta tespit, edilen bu kapasite ve servis sıklığı, sözü geçfen makamların herhamıgi biri 
tarafından zaman zamdan yeniden gözden geçirilebilir. 

MADDE : .10 

1. Âkit Taraftardan birinin tayin edilen hava, yolu işletmesi veya. işletmelerince diğer Âkit 
Tarafın ülkesini e veya ülkesinden yapılacak nakliyat için uygulanacak ücret tarifeleri, işletme 
maisr&fları, mâkul kâr ve başka havla yolu işletmelerinin ücret, tarifeleri de dahil, bütün il ili âmil
ler gözönüne alınarak tespit 'olunacaktır. 

2. Bu maddenin 1 inci fıkrasında sözü geçen ücret tarifeleri üzerinde, 'mümkünse, her iki Âkit 
Tarafın ilgili hava yolu işletmeleri arasında hattın Ibütımii, veya, hir kısmında isleyen başka hava 
yolu işletmeleriyle de istişarede bulunularak nıutahakata varılacak', ve böyle hir mutıalbakat, müm
kün oldukça, Uluslararası Hava Ulaştınm'a Birliğinin ücret tespit ıne<kani/.nwısı kanalı ile sağlamıa-
e aktır. 

3. Böylece mutalbık İcalınan ücret tarifeleri, .yürürlüğe igirm.es i tasarlanan tarihten en aşağı 
kırkjbeş (45) gün önce Âkit Tarafların yetkili havacılık mıakamlarınm onayına «unubıçaktır, özel 
(durumlarda bu süre, sözü gecen makamların mutaib'akatı ile, azıaltılahitir. 

4. Tayin edilen hava yolu 'işletmeleri hu ücret tarifelerinin herhangi biri üzerinde anlaşa
mazlarsa veya, haşka bir sehepk' bir ücret tarifesi bu maddenin 2 ne i fıkrası hükümlerine göre tes
pit edilemezse veyahut bu ifadelenin 3 mcü fıkrasında sözü geçeni 45 günlük sürenin, ilk 30 günü 
içerisinde, bir Âkit Taraf diğer Âkit Tarafa, hu maddenin 2 nci. fıkrası hükümleri uyarınca ımı-
tahakata varılmış herhangi bir ücret tarifesinden taıtmin 'olmadığını'bildirirse, Âkit Tarafların yet
kili havacılık makamları, ücret tarifesini kendi ara'larında anlaşarak tespit, etmeye çalışacaklar
dır. 

5. Yetkili havacılık: makamları bu maddenin •(•?>) ncii fıkrası gereğince kendilerine sunulan 
herhangi hir ücret tarifesinin onaylannıası ve (4) ncii fıkradaki herhangi bir ücret tarifesinin tes
pitinde anlasamıa'Zİarsa, anlaşmazliik bu Anılaşnıanın 1G ueı maddesi hükümlerine göre halledilecek
tir. 

6. Bu nıadde'nin (3) mm fıkrası hükümleri saklı kalmak, kaydıyie, hiçbir ücret tarifesi Âkit 
Taraflardan birinin yetkili havacılık makamlarınca uygun 'görülmemişse yürürlüğe giremez. 

7. Bu maddenin hükümlerine göre, tespit edilmiş ücret tarifeleri, gene bu .maddenin hükümle
rine göre yeni ücret tarifeleri tespit ediMıneeye. kadar yürürlükte kalacaktır. 

MADDE : 11 

1. Bu anlaşmanın uygularım asından doğacak ibütün öd emici er her iki Âkit Taraf arasında mer'i 
Ödeme Anlaşması hükümleri esasları içinde; yürütülür. 

2. Işıbu madd'enin 1 nci fıkrasında kayıtlı öcVmıe Anlaşması veya, bahis konusu, Ödeme Anlaş
masının ilgili hüküniıleri ortadan kalktığı talkdiijfle, ödemeler Amerika Birleşik Devletleri doları 
veya ingiliz Stertin!g'i yahut da alacaklı, .tarafmdıaın kahııl edilecek herhangi bir konivertibi dövizle 
yapılır. 
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MADDE : .12 

1. Sıkı bir işibirliği ruhu ile, Âkit Tarafların yetkili havacılık makamları, bu anlaşma hüküm
lerinin uyigulanmıaisım ve bunlara kifayetli bir şekilde riayet edilmesini sağlamak amacıyla zaman 
»aman birbirleriyle istişare edeceklerdir. 

2. Âkit Taraflardan her birinin yetkili hıaivacılık makamları, istek üzerine, diğer Âkit Tara
fın yetkili havacılık makamlarına, (birinci Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu işletmelerince muta-
hık kalınan servislerde sağlanan kapasitenin gözden -geçirilmesi amacıyle mfıkııl bir tarzda istene-
Ibilıeeıek periyodik ve başkaca istatistikleri verecektir. Bu istatistikler, o hava yolu işletmelerince 
muıt'aibık kalınaın servislerde taşman trafik miktarlariimn tespiti için gerekli bütün bilgileri ihtiva 

edecekti r. 

MADDE : Vi 

1. Âkit Taraflardan biri bu anlaşmanın ve eklerinin herhangi bir hükmünün değiştirilme
sini arzu ettiği takdirde diğer Âkit Tarafla istişarede bulunmak isteyebilir; yetkili havacılık 
makamları arasında ve müzakere ve yazışma yoluyle yapılabilecek olan böyle bir istişare, istek 
tarihinden itibaren altmış (60) gün içerisinde başlayacaktır. Mutabakata varılan herhangi bir 
değişiklik diplomatik yoldan nota teatisiyle teyidedildiğinde yürürlüğe girecektir. 

2. 1 sayılı ek'deki değişiklikler, Âkit Tarafların yetkili havacılık makamlarının aralarında 
doğrudan doğruya mutabakata varmalarıyle yapılabilir. 

MADDE : 14 

1. Âkit Taraflardan her biri, kendi ülkesinde diğer Âkit Taraf uçaklarına vaki olacak bir ka
za veya tehlikeli durum karşısında millî mevzuatı dâhilinde kendi uçağına göstereceği tarzda kolay
lık ve yardım gösterme yükümlülüğünü taahhüt eder. 

2. Ülkesinde kaza olan Âkit Taraf, kabanın durum ve nedenlerini tetkik etmek için gerekli 
bütün tedbirleri alacak ve istek üzerine, tetkikde gözlemci olarak bulunabilmeleri bakımından di
ğer Âkit Taraf mümessillerine gerekli müsaadeyi verecektir. 

3. 'Teknik yönden kaza tetkikini yapan Âkit Taraf, diğer Âkit Tarafa bunun sonuçları hak
kında bilgi ve nihaî tetkik raporunu verecektir. İstek üzerine teknik tetkiki yürüten Âkit Taraf 
kanun ve nizamlarının müsaadesi nispetinde kaza ile ilgili belge ve bilgileri diğer Âkit Tarafa 
verecektir. 

MADDE : 15 

1. Tayin edilen hava yolu işletmelerinin, mutabık kalman servislerinde kullanılacak olan 
uçakları, uygun milliyet ve tescil markalarını taşıyacaklar ve aşağıdaki belgeleri bulunduracak
lardır >: 

a) Tescil sertifikası, 
b) Uçuşa elverişlilik sertifikası, 
c) Mürettebatın herbir üyesine ait gerekli lisans ve sertifika, 
d) Borda jurnali veya bunun yerini tutan her hangi bir belge, 
e) Uçak telsiz lisansı, 
f) Yolcu isim listesi, 
g) Uçak yük taşıyorsa - yükü tafsilâtlı olarak bildiren ve son varış yerini gösteren bir yük 

manifestosu. • 
•lı) Uçak, taşınması millî ve milletlerarası nizamlarla tahdide tabi tutulan bir yük taşıyorsa -

gerekli permileri. 
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2. Âkit Taraflardan her birinin yetkili havacılık makamları, mutabık kalman servislerde ça

lışan diğer Âkit Taraf uçaklarında yukardakılerden başka uçak belgelerinin de bulundurulmasını 
diğer Âkit Taraf yetkili havacılık makamlarına gereken ihbarı yaptıktan sonra isteyebilir. 

MADDE : 16 

Bu anlaşma veya eklerinin yorumlanması veya uygulanın asiyle ilgili herhangi bir anlaşmazlık, 
iki Âkit Tarafın yetkili havacılık makamları arasında doğrudan doğruya yapılacak görüşmelerle 
halledilecektir. Sözü geçen makamlar bir anlaşmaya varamazlarsa anlaşmazhk diplomatik yollarla 
halledilecektir. 

MADDE : 17 

Âkit Taraflardan her birinin ülkesindeki hava alanlarının, tesislerin ve teknik teçhizatın kulla
nılması için ödenecek ücret ve başkaca vergiler, o Âkit Tarafın ilgili Devlet makamlarınca tespit 
edilen ücretler uyarınca alınacaktır. 

MADDE : 18 

Âkit Taraflardan her biri, mutabık kalman servislerin işletilmesi için, diğer Âkit Tarafça ve
rilen veya muteber sayılan uçuşa elverişlilik sertifikaları ile yeterlik belge ve lisanslarını muta-
ber sayacaktır. 

Ancak, Âkit Taraflardan her biri, şimdiki veya önceki uyruklarına diğer Âkit Tarafça veril
miş sertifika ve başkaca ilgili yeterlik belge ve lisansları tanımama hakkını saklı tutar. 

MADDE : 19 

İşibu anlaşma ve ekleri, her iki Âkit Tarafı bağlayan çok taraflı herhangi bir sözleşmeye uyacak 
şekilde değiştirilecektir. 

MADDE : 20 

İşbu anlaşma ve ekleri müddetsiz olarak akdedilmiştir. Bununla beraber Âkit Taraflardan 
biri bu anlaşmaya son vermek kararında olduğunu her zaman diğer Âkit Tarafa ihbar edebilir; 
bu ihbar keyfiyeti aynı zamanda Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtına da ulaştırılacaktır. Bu 
durumda, anlaşjma müddeti içinde mutabakata varılarak geri çekilmemesi halinde, ihbarnamenin 
diğer Âkit Tarafça almışından itibaren oniki ay sonra sona erecektir. Diğer Âkit Tarafça ihbar
namenin alındığı tcyidcdilmezse, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtının ihbarnameyi aldığı 
tarihten (14) ondört gün sonra alınmış sayılacaktır. 

MADDE : 21 

Bu anlaşma ve ekleri uluslararası Svil Havacılık Teşkilâtı nezdinde tescil ettirilecektir. 

MADDE : 22 

Bu anlaşma ve ekleri, her iki Âkit Tarafın Anayasal avının öngördüğü formalitelere uygun 
olarak tasvip veya tasdik edilecek ve diplomatik yoldan notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe 
girecektir. 

Yukarıdakileri tasdiken, aşağıda imzaları bulunan ve hükümetleri tarafından usulü dairesin
de yetkilendirilmiş olan temsilciler, işbu anlaşmayı imza etmişlerdir. 

Ankara'da bin dokuz yüz altmış yedi yılı Ağustos ayının yirimi beşinci günü İngilizce dilinde 
her ikisi de aynı derecede muteber olmak üzere iki nüsha halinde tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Polanya Halk Cumhuriyeti 
Hükümeti adına Hükümeti adına 
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EK : I 

1. a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tâyin edilen hava yolu işletmesi veya işlet
meleri : 

Türkiye'deki noktalardan ara noktalar vasıtasıyle Varşova'ya ve/veya Polonya'daki ikinci bir 
noktaya ve daha ilerideki noktalara her iki istikamette hava servisleri işletmeye yetkilidir : 

b) Üçüncü memleketlerden gelen veya bu memleketlere gidecek olan trafiğin diğer Âkit Ta
raf ülkesinde bırakılması ve alınması aşağıdaki hatlara münhasırdır : 

i) Türkiye'deki noktalardan ara noktalar vasıtasıyle Varşova'ya ve/veya Polonya'daki ikinci 
bir noktaya ve oralardan Stokholm'e 

ii) Türkiye'deki noktalardan ara noktalar vasıtasıyle Varşova'ya ve/veya Polonya'daki ikinci 
bir noktaya ve oralardan Kopenhang'a. 

2. a) Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tâyin edilen hava yolu işletmesi veya 
işletmeleri : 

Polonya'daki noktalardan ara noktalar vasıtasıyle İstanbul ve/veya Ankara'ya ve daha ilerideki 
noktalara her iki istikamette hava servisleri işletmeye yetkilidir : 

b) Üçüncü memleketlerden gelen veya bu memleketlere "'gidecek olan trafiğin diğer Âkit Ta
raf ülkesinde bırakılması ve alınması aşağıdaki hatlara münhasırdır : 

i) Polonya'daki noktalardan ara noktalar vasıtasıyle İstanbul ve/veya Ankara'ya ve oralardan 
Şam'a, 

ii) Polonya'daki noktalardan ara noktalar vasıtasıyle İstanbul ve/veya Ankara'ya ve oralardan 
Kahire'ye. 

3. a) Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tâyin edilen hava yolu işletmesi veya iş
letmelerine Türkiye'deki noktalardan Şam ve Kahire için tanınan haklar, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti tarafından tayin edilen hava yolu işletmesi veya işletmeleri- yukarıda kayıtlı noktalara hava 
servislerine başladıkları takdirde, Türk Sivil Havacılık makamları tarafından geri alınabilir. 

b) Türk Sivil Havacılık makamları yukarıdaki (a) fıkrasındaki hakkı kullandığı takdirde, Po
lonya Sivil Havacılık makamları da Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin tâyin edilen hava yolu iş
letmesi veya işletmelerine Polonya'daki noktalardan Stokholm ve Kopenhang için tanınan hakları 
geri alabilir. 

e) Yukarıdaki 1 (b) ve 2 (b) fıkralarında belirtilen ara noktalar her iki Âkit Tarafın yetkili 
havacılık makamlarının müşterek mutabakatı ile ileride tâyin edilecektir. 

d) Yukarıdaki 1 nci fıkrada kayıtlı ikinci nokta Türk Sivil Havacılık makamları tarafından 
ileride tayin edilecek ve Polonya Sivil Havacılık makamlarına bildirilecektir. 

4. Yukarıda kaydedilen noktalardan her hangi biri, servisin başlangıç noktası hava işletmesini 
veya işletmelerini tâyin eden Âkit Tarafın ülkesinde bulunmak şartıyle, tâyin edilen ilgili hava yolu 
işletmesi veya işletmelerinin ihtiyaçlarına .bağlı olarak bütün seferlerde veya bunların herhangi bi
rinde kıülanılmayatolir. 

5. Yukarıdaki 1 (b) ve 2 (b) fıkralarında mutabık kalınan haklar, i§bu Anlaşma ve Eklerinin 
hükümleri çerçevesinde her iki Âkit Tarafın yetkili havacılık makamlarının müşterek rızası ile di
ğer noktalara da teşmil edile'bilir. 

EK: n 

1. Âkit Taraflardan her birinin tâyin 'edilen ha va yolu işletmesi veya işletmeleri, malzeme çeşidi 
de dahil, uçuş tarifelerini, tasrih edilen hatlardaki servislere başlanmadan enaiz otuz (30) gün ötnıce 
diğer Âkit Tarafın yetkili havacılık mıalkaımilarma onay için sunıacafclardır. 

2. Herhangi bir Âkit Tarafın tâyin edilen hava yolu işletmesi veya işletmelerince uçuş tarifele
rinin, diğer Âkit Tarafın yetkili havjacılık makamlarına sunulmasından önce, her iki Âkit Tarafın il-
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gili hava yolu işletmeleri aralarımla anlaşmak üzere bu maksatla işbirliği yapacaklardır. Bu şekilde 
uçuş tarifeleri alan yetikili havacılık makaımları,. bunları teyit edebilir veya değişmesi için telkin
lerde bulunabilir. İler halükârda. Âkit Taraflardan birinin tayin edilen hava yolu işletmesi veya 
işletmelerince, tasrih edilen hatlarda, işletilecek servisler, diğer Âkit Tarafın yetkili havacılık .ma
kamlarının onayı ailınmadan başlayamaz veya değiştirilemez. 

EK: III 

MADDE : 1 

1. Âkit Taraflardan her birinin tâyin edilen hava yolu imletmesi veya işletmelerinin diğer Âkit 
Taraf ülkesindeki genel satış acenteliği, bu sonuncu! Âkit Tarafın tâyin edilen hava yolu işletmesine 
verilecektir. 

2. Âikıt Taraflardan her birinin tâyin «dilen hava yolu işletmesi veya işletmelerinin diğer Âkit 
Taraf ülkesindeki ticarî meydan ve teknilk handılimgi, bu sonuncu Âkit Tarafın tayin, edilen hava 
yolu işletmesi veya işletmelerince veya bu sıoııuncu hava yolu işletim esin in görevilendireceği başka 
bir yetkili kurum tarafından: yapılacaktır. 

o. Âkit Taraflardan herbirmin tayin edilen hava yolu işletmesi veya işletmelerine mııtabılk 
kalınan servislerin işletilmesi bakımından, diğer Akıt Taraf ülkesinde mütelkabiliyet şar tiyle teknik 
ve ticarî mümessilliğini bulundurma hakkı tanınır. 

MADDE: 2 

Âkit Taraflarca tâyin edilen hava yolu işletmeleri tarafından işletilecek tarifesiz uçuşlar önceden 
müsaadeye bağlı builuııacalktır. Âikıt Taraflardan her birinin tayin edilen hava yolu işletmesi veya 
işletmelerince bu gibi uçuşlar için yapılacak müracaatlar diğer Âkit Tarafını havacılık mevzuatına 
g'öre olacaktır. 

M A D D E : 3 

Her ilki Âkıit Taradın tayin edilen hava yolu işletmelerince posta taşınması Uluslararası Posta 
Sözleşmesi talimatına göre yapıla e aktır. 

M A D D E : 4 

Âkit Taraflar, havacılık: enformasyon neşriyatı,, NOTAM ve mutabık kalııuan servislerin işletil
mesine yarayacak başkaca bilgileri kendi araların .da teati etmeyi taahhüt ederler. 

MADDE:5 

Âkit TaraJ]ardan her birinin itayin edilen hava yolu işletmelerine mensup uçaklarda mııtabılk ka
lınan servislerinin isletilmesi sırasında diğer Âkit Taraf ülkesinde ve ülkesi üzerinde iken uçak teç
hizatı olarak uçaklarında herhangi bir fotoğraf ve keşif teçhizatı bulundurmayajcaktır. 
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Ankara, 25 Ağustos 1967 
Bay Başkan, 

Türkiye ile Polonya arasında genellikle tarifesiz seferleri, özellikle tarifesiz inehısive - turları 
geliştirmek ve artırmak maksadıyle aşağıdaki hususları bildirmekle jşeref kazanırım : 

Türk Hava Yolları «T. H. Y.» ve Polonya Hava Yolları «L. O. T.» temsilcileri, genellikle 
tarifesiz seferlerin, özellikle tarifesiz inehısive - tu darın hacmine ve ücret tarifelerine dair yıllık 
mutabakatların esasını teşkil etmek üzere bir Anlaşma akdetmek amacı ile aralarında tespit ede
cekleri bir tarihte toplanacaklardır. 

Kendilerine bu şekilde bir anlaşma sunulan yetkili havacılık makamları, bunu tasdik edebilir 
veya reddedebilir veya üzerinde değişiklikler telkin edebilirler. İlgili hava yolu işletmeleri arasın
da bir anlaşmaya varılamadığı takdirde, yetkili havacılık makamları böyle bir Anlaşmanın akdini 
mümkün kılacak esasları araştırmak maksadı ile ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerdir. 

Hükümetimizin bu husustaki mutabakatım teyit etmenizi rica ederim. 
Hürmetlerimin kabulünü rica ederim. Bay Balkan. 

/ / . Fahir Alaçam 
Bay Jerzy Falber 
Polonya Heyeti Başkanı 
Ankara 

Ankara, 25 Ağustos 1967 
Bay Başkan, 
Meali aşağıda kayıtlı mektubumuzu aldığımı bildirmekle şeref duyanın : 

Türkiye ile Polonya arasında genellikle tarifesiz seferleri, özellikle tarifesiz - iırelıısive - turları 
geliştirmek ve artırmak maksadıyle aşağıdaki hususları bildirmekle şeref kazanırım : 

«Türk Hava Yolları «T. II. Y.» ve Polonya Hava Yolları «L. O. T.» temsilcileri, genellikle 
tarifesiz seferlerin, özellikle tarifesiz - i'ııelusive - turların hacmine ve ücret tarifelerine dair yıllık 
mutabakatların esasını teşkil etmek üzere bir Anlaşma akdetmek amacı ile aralarında tespit ede
cekleri bir tarihte toplanacaklardır. 

«Kendilerine bu şekilde bir anlaşma sunulan yetkili havacılık makamları, bunu tasdik edebilir 
veya reddedebilir veya üzerinde değişiklikler telkin edebilirler. İlgili hava yolu işletmeleri arasın
da bir anlaşmaya varılamadığı takdirde, yetkili havacılık makamları böyle bir Anlaşmanın akdi
ni mümkün kılacak esasları araştırmak maksadı ile ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerdir. 

Hükümetinizin bu husustaki mutabakatını teyit etmenizi rica ederim. 
Bu mektup muhtevasının Hükümetim tarafından kabul edildiğini teyit etmekle şeref kazanı

nın. 
Hürmetlerimin kabulünü rica ederim, Bay Başkan, 

Jerzy Falber 
Bay Fahir Alaçam 
Türk Heyeti Başkanı' 
Ankara 

*«•» •• 
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Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 801 
6 Ekim 1970 tarihinde Sofya'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 

kanun tasarısı ve Adalet, Dışişleri ve Plân komisyonları 
raporları (1 /476) 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet M telini 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/476 
Karar No. : 212 

28 . 11 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığıma 
3 neü toplantı yılı içinde görüşülerek karara bağlanan (6 Ekini 1970 tarihinde Sofya'da imza

lanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı) bu toplantı yılın
da yeniden benimsenmek üzere Koıııiisyonumuza gönderilmiştir. Rapor Komisyonumuzca aynen be-
mmlsen>m%tir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Kâtip 
Çorum 

A. Topçubaşt 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğlıı 

Ankara 
H. Balan 

Bursa 
A. Türkel 

İçel 
G. Okyayuz 

Malatya 
/ / . Gökçe 

Niğde 
A. Kavurmacıoğlu 

Sözcü 
Ankara. 

M. K. Yılmaz 

Aydım 
N. Menteşe 

İmzada, bnlunaaııadı 

Eskişehir 
/ . Angı 

İzmir 
K. Önder 

Man-isa 
J/. Ok 

Sanı .sun 
H. Özalp 

İmzada bulunaımadı 

Bursa 
N. Atlı 

İsparta 
A. t. Balım 

Kayseri 
V. A. Özkan 

Muş 
N. Neftçi 

Traibzon 
A. Şener 
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Başbakanlık 27 . i . 1971 
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Daire d 

Sayı : 71 - 1197/5362 

MİLLET MEıODİSl BAŞKANLİĞİNA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunda 
21 . 4 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «6 Ekim 1970 tarihinde Sofya'da imzalanan Türkiye Cumhu
riyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Nihat Erim 
Başbakan 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BULGARİSTAN HALK CUMHURİYETİ I1ÜKÜ-
MKTt ARASINDA 6 EKİM 1970 TARİHİNDE İMZALANMIŞ OLAN KONSOLOSLUK SÖZLEŞME

SİNİN GEREKÇESİ 

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki Konsolosluk münasebetleri bugüne değin her iki memleketin 
dahilî mevzuatı ve, bu mevzuatla çatışmadığı nispette, Konsolosluk ilişkilerini tanzim eden -millet
lerarası hukuk çerçevesinde yürütülegelmistir. 

Özellikle son senelerde, çalışmak üzere yabancı memleketlere giden vatandaşlarımız sayısında gö
rülen artış ve bunların 'büyük çoğunluğunun Bulgaristan üzerinden transit geçmek zorunda kalma
sı nedeniyle, 'vatandaşlarımız: menfaatinin gereği gibi korunmasını temin edecek bir Konsolosluk 
Sözleşmesinin imzalanması zorunlu bir hale gelmiştir. İmzalanan bu Anlaşma, ile, iki. memleket ara
sındaki Konsolosluk ilişkileri belli bir şekle bağlanmış olmaktadır. 

4o maddeden ibaret bulunan Sözleşme, konsolosluklariıu ne şekilde açılacağını, konsolosluk me
murlarının nasıl tayin edileceğini, konsolosluk memurlarının görevlerini, bunlara tanınan hak, mu
afiyet ve imtiyazları, miras işlerinin yürütülmesini, millî çıkarlarımıza uygun olarak, ayrıntılı bir 
şekilde düzenlenmektedir, 

Adalet Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/476 12 . 6 . 1971 

Karar No. : 60 
Yüksek Başkanlığa 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
21 . 4 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «6 Ekim 1970 tarihinde Sofya'da imzalanan Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Konsolosluk Sözleşme
sinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» Başkanlığınızca Komisyonumu
za tevdi edilmiş olup, ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır bulunduğu halde Komisyonumuzca tet
kik ve müzakere olundu. 
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Kanun tasarısı ve gerekçesi Komisyonumuzca uygun mütalâa edilmiş ve yapılan müzakereler 
sonunda tasarının aynen kabul edilmesi kararlaştırılmıştır. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa, saygıyle su
nulur. 

Ba§kan 
İstanbul 

1. H. Tekmel 

Afyon K. 
/ / . Hamamcıoğlu 

Erzurum 
S. Erverdi 

Kırklareli 
M. Atagün 

Sözcü 
Sivas 

T. Koraltan 

Antalya 
/ / . A. Gülcan 

Kars 
/. / / . Alaca 

Malatya 
M. Kaftan 

Tokat 
O. Hacıbaloğlu 

İmzada bulunamadı 

Kâtip 
Sinop 

/ / . Biçer 

Diyarbakır 
B. Eğilli 

Kars 
T. Artag 

Niğde 
M. Ocakçîoglu 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/476 

Karar No. : 5 

24 . 12 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 

6 Ekim 1970 tarihinde Sofya'da imzalanan Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Bulgaristan Halk" 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında Konsolosluk Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair olan kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, gerekçede belirtilen hususlar Komisyonumuzca 
da uygun görülerek, Sözleşmenin onaylanması hakkındaki kanun tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu 

Sözcü Kâtip 
İstanbul Balıkesir 

O. Kabibay A. t. Kırımlı 
Afyon K. Bursa 
R. Çerçel C. Külâhlı 
İstanbul İstanbul 

8. Orkunt t. Sancar 
İstanbul İzmir 

M. Yardımcı 8. Adaları 

Başkanı 
Ankara 
O. Alp 
Adana 

A. R. Güllüoğlu 
Diyarbakır 
B. Eğilli 
İstanbul 

N. İ. Tokgöz 
İmzada bulunamadı 

İzmir 
N. Kürşad 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 6 -. 5 . 1972 

Esas No. : 1/476 
Karar No. : 159 

Miılldt Meclisi! Başkanlığına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyur ulan (6 Ekim 1970 tarihinde Sofya'da imzalanan 
Türkiye; Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Konsolos
luk Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ikamın tasarısı) ile, önhavalcsi uya
rınca Adalet ve Dışişleri komisyonlarınca tasarı hakkımla, düzen'lenen, raporlar, Adalet, Dışişleri 
ve. Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü. 

Gelişen dünya, koşuldan içerisinde, gerek ko.m'şu ve dost micmıleketler arasında ve gerekse di
ğer ınıeım lekeli erle, millî menfaatlere uygun anlaşmalar yapmak zarureti her gün biraz daha öneım 
kazanmaktadır. Halen Türkiye Cumhuriyeti Hükümıeti! ile Bulgaristan Halk' Cumhuriyeti Hükü
meti arasındaki Konsolosluk .ınlünasebetleri her iki meni lelk elan dahilî mevzuatına ve Milletlerara
sı Hukuk Kurallarına, dayanılarak yürütülmektedir. İkili bir Konsolosluk Anlaşnıiiasmın olmaması 
tatbikatta büyük güçlükler çıkarmaktadır. 

Son senelerde çeşitli ülkelere çalışmak için gitmekte olan işçi vatandaşlarımızın büyük çoğun
luğunun Bulgaristan üzerinden transit geçımek durumunda kalması, vatandaşlarımızın menfaatleri
nin gereği gibi koruna m amıası üzüntü ver-icidir. Bu nedimlerle Bulgaristanla bir Konsolosluk Söz
leşmesinin imzalanmasında büyük faydalar sağlanacağını müşahade eden Komisyonumuz, tasa
rıyı olum'lu karşılamış ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1 neî, 2 nci ve o ncü ı mı d d etlerinin aynen kabulüne, Anlaşma tarihinin eski olduğu 
ve tasarının, biran evvel kanunlaşmasının faydalı olacağı gerekçesiyle G'enel Kurulda öncelik ve 
ivedilikle görüşülmeline karar verilmiştir. 

Bu itibarla, öncel ilk ve ivedilikle görüşülerek ve Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

(J. Bilgehaıı 

Adana, 
8. Küıc 

Aydın 
N. Menteşe 

Diy a rbakı r 
8. Savcı 

Konya 
N. Kalaycı oğlu 

Sözcü 
Ankara, 

M. K. Yılmaz 

Amasya 
S. Ajjfjiiu 

Bolu 
//. t. Cop 

Giresun 
M. E. Turf/utalp 

Konya, 
B. Müderrisoğlu 

Zoniguiklaik 
K. Nedimoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Kara asi an 

Ankara 
/ / . Balan 

Denizli 
TL Oral 

İçel 
C. Okyayuz 

Manisa 
/ / . Okm 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

6 Ekim 1970 tarihinde Sofya'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk 
Cumhuriyelti Bükümıeiti arasında Konsolosluk Söyleşmesinin onaylanmasının uyg-un bulunduğuna 

dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 6 Ekim 1970 tarihinde Sofya'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Konsolosluk Sözleşmesi» ııin onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
- N. Erim 

Devlet Bakanı 
7). Kitaplı 

Dışişleri Bakanı 
O. Olcay 

Devlet. Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

8. Koçaş 

Adalet Bakanı 
/. Arar 

Maliye Bakanı 
AS'. N. Ergin 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Karaosmanoğlu 

Millî Savununa Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
8. Orel 

Dış Eko. İliş. Bakanı Sağ. ve Sos. Y. Bakam Güm. ve Tekel Bakam 
Ö. Derhil T. Ahyol H. Özalp 

21 . 4 . 1971 

Devi"* Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
H. ömeroğlu 

Bayındırlık Bakanı 
C. Karabaş 

Tarım Bakanı 
M. O. Dikmen 

Ulaştırma Bakanı 
H. Arık 

Çalışıma Bakanı 
A. Sav 

Sanayi ve Ti. Bakanı En. ve Ta, Kay. Balkanı 
A. Çilingiroğlu İ. Topaloğlu 

Turizm, ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
E. Y. Akçal S. Babüroğlu 

Köy İşleri Bakanı 
C. Ay kan 

Orman Bakanı 
8. hıan 

Gençlik ve Spor Bakanı 
8. Ergun 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BULGARİSTAN HALK CUMHURİYETİ ARASINDAKİ KONSO
LOSLUK SÖZLEŞMESİ 

Önsöz 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halle Cumhuriyeti, iki memleket arasındaki Konsolosluk 
münasebetlerinin egemenlik ve millî bağımsızlık, hukukî eşitlik ve ieislenne karışmama prensiple
rine riayetle, 

Bir Konsolosluk Sözleşmesi akdine karar vermişler- ve İni maksatla, tam yetkili temsilcileri 
olmak üzere : 

Türkiye Cumhurbaşkanı : 
Dışişleri Bakanı Bay İhsan Sabrı Oağlayangil'ı, 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Millî Meclis Presidyumu : 
Dışişleri Bakanı Bay İvan Başev'i 
Tayin etmişlerdir. 
Adı geçenler, usulüne uygun yetki belgelerini teati ettikten sonra aşağıdaki hükümler üzerinde 

mutabık kalmışlardır : 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Tarifler 
MADDU : 1 

İşbu Sözleşme bakımından müteakip deyimler aşağıda belirtilmiş olduğu şekilde anlaşılır : 
İ. «Konsolosluk» deyimi, bütün başkonsolosluk, konsolosluk muavin konsolosluk veya kon

solosluk ajanlığı anlamına gelir; 
2. «Konsolosluk görev çevresi» deyimi, konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi amacıyle 

bir konsolosluğa tahsis edilen bölge anlamına gelir; 
3. «Konsolosluk şefi» deyimi, bu sıfatla hareket etmek üzere görevlendirilmiş kişi anlamına 

gelir; 
4. «Konsolosluk memuru» deyimi, konsolosluk şefi de dahil olmak üzere, bu sıfatla konso

losluk görevlerini yapan her kişi anlamına gelir; 

. 5. «Konsolosluk hizmetlisi» deyimi, konsoloslukta idarî ve teknik hizmetlerin yiirütülmesijde 
görevlendirilmiş her kişi anlamına gelir; 

G. «Servis personeli üyesi» deyimi, konsoloslukta içhizmetlerde görevlendirilen her kişi anla
mına gelir; 

7. «Aile ferdi» deyimi, eş, bir konsolosluk memuru veya. hizmetlisinin reşit olmayan çocuk
ları veya bunların eşleri anlamına gelir; 

. 8. «Konsolosluk yerleri» deyimi, malikleri kim olursa olsun, sadece konsolosluğun amaçları için 
kullanılan binalar veya bina kısımları ve müştemilâtı İle bunlara bitişik arsalar anlamına gelir; 

9. «Konsolosluk arşivleri» deyimi, konsolosluğun bütün evrakı, belgeleri, kitapları, ses alma 
{Şeritleri ile şifre anahtarları, kartoteksleri ve bunların muhafaza ve korunmasını sağlayan eşya an
lamına gelir; 

10. «Gemi» deyimi, gönderen Devletin mevzuatınca bu Devletin uyrukluğunu taşıyan tekne 
anlamına gelir; savaş gemileri bu deyim içine girmez. 
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tKÎNCÎ BÖLÜM 

Konsoloslukların açılması, konsolosluk mıemurlannın ve niyetlilerinin tayini 
MADDE : 2 

J. Akıt Taraflardan her biri diğerinin, ülkesinde, bu Deyilerin muvafakati ile konsolosluk 
açmak hakkına sahiptir. 

2. Birinci fıkrada belirtilen şekilde açılacak olan konsolosluğun mahallî ve görev çevresi 
Âkit Taraflarca müştereken kararlaştırılır. 

?* MADDE : 3 

1. Âkit Taraflardan her biri konsolosluk şefinin tayinini müteakip diplomatik misyonu ara
cılığı ile diğerinin Dışişleri Bakanlığına bu tayine dair atama belgesi veya benzeri bir belge 
gönderecektir. Adı geçen belgede tayin edilenin tam adı, vatandaşlığı, derecesi, konsolosluk 
mahallî ve görevlendirildiği çevre bellirtilecektir. 

2. Birinci fıkrada belirtilen atama belgesinin veya benzeri bir belgenin tevdii üzerine kabul 
eden Devlet gecikmeksizin ve ücretsiz olarak bir exequatur veya benzeri bir muvafakatname ve
recektir. Kaibul eden Devlet exequatur veya muvafakatnamenin tevdiine değin, konsolosluk 
şefini geçici ollarak tanıyabilir. \ 

'•). Konsolosluk şefi, kabul eden Devlet tarafından exequatur ve benzeri muvafakatname ve-
rilniıedikçe veya geçici olarak tanınmadıkça görevine başlayamaz. 

MADDE : 4 

Âkit Taraflardan her biri konsolosluk şefi dışında tayin edecekleri konsolosluk memurlarının 
tam. adım, vatandaşlığını, derecesini ve görevini diğerine dipilomatik yolla önceden bildirecektir. 

MADDE : 5 

Âkit Devletlerden her biri konsolosluk memuru olarak ancak kendi vatandaşlarını tâyin ede
bilir. 

MADDE : 6 

Âkit Taraflardan her biri konsolosluğa tayin edecekleri konsolosluk hizmetlilerinin tam adını, 
vatandaşlık ve görevini diğerinin Dışişleri Bakanlığına önceden bildirecektir. 

MADDE : 7 

Âkit Taraflardan her biri kararı hakkında hiç bir sebep göstermeksizin diğerinin konsolosluk 
şefine exequatur vermeyeceğini, veriflmiş olan exequaturu geri aldığını veya konsolosluk memu
ru veya konsolosluk hizmetlisinin arzu edilmediğini diğer tarafa diplomatik yollla her an bildire
bilir. 

Bu takdirde gönderen Devlet söz konusu şahsı geri çekecektir. Bu hususu uygun bir süre 
İçinde yerine getirmediği takdirde, kabul eden Devlet ilgili şahsı konsolosluk memuru veya hiz
metlisi sıfatiyle tanımayı reddedebilir. 

MADDE : 8 

1. Konsolosluk şefi her hangi bir sebeple görevini ifa edemeyecek durumda bulunduğu veya 
m akanı ı geçici olarak boş kaldığı takdirde, gönderen Devlet, yerine, merkezden yollayacağı bir 
'memuru veya kabul eden Devlet ülkesindeki konsolosluklarından birinde görevli' bir konsolos-
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luk memurunu veya bu ülkedeki diplomatik misyonu mensuplarından bir memuru konsolosluğu 
geçici olarak idare için görevlendirebilir. 

2. Bu şekilde görevlendirilen memurun tanı adı Kabul Eden Devletin Dışişleri Bakanlığına 
bildirilecektir. 

3. Konsolosluk işlerini bu maddenin birinci fıkrası uyarınca geçici olarak idare etmek üzere 
görevlendirilen konsolosluk memuru, konsolosluk şefine tanınmış olan hak, ayrıcalık ve dokunul
mazlıklardan faydalanacaktır. 

4. Kabul Eden Devlet ülkesindeki diplomatik misyondan, bu maddenin birinci fıkrası uya
rınca görevlendirilen memur, diplomasi hak, ayrıcalık ve dokunulmazlıklarından faydalanmaya 
devam edecektir. 

MADDE : 9 

Akıt Taraflardan her biri kendi ülkesinde, diğer tarafın konsolosluk memurları ile konsolos
luk yerlerinin himayesini deruhte ile bu anlaşma hükümleri veya kabul eden Devlet mevzuatı ge
reğince kendilerine tanınmış olan hak, ayrıcalık ve dokunul matlıklardan faydalanmaları için 
gerekli bütün tedbirleri alacaktır. 

MADDE : 10 

1. Âkit Taraflardan her biri, kendi mevzuat!na uygun olarak ülkesinde, diğer tarafın konso
losluk binası iein gayrimenkul edinmesini, bina inşasını veya kiralanmasını kolaylaştırmak üzere 
yardımda bulunacaktır. 

2. Âkit Taraflar, kendi ülkelerinde, diğer tarafa mensup konsolosluk memurlarının ve hiz
metlilerinin ikametleri için münasip meskenlerin bulunmasında birbirlerine yardım -edeceklerdir. 

3. İşbu maddenin birinci paragrafındaki hükümler, gönderen Devleti, kabul eden Devlet mev
zuatı hükümlerine ve bahis konusu arsalar, binalar ve bina kısımlarının bulunduğu bölgede uy
gulanan inşaat ve şehircilikle ilgili kısıtlayıcı nizamnamelere uymaktan alıkoymaz. 

ÜÇÜN'CÜ BÖLÜM 

Ayrıcalık ve dokunulmazlıklar 

MADDE : 11 

1. Âkit Taraflar, konsolosluk binalarının giriş kapısına ve dış cephesine kendi millî armaları 
ile her iki Devletin dillerinde yazılmış konsolosluk levhası koyabileceklerdir. 

2. Konsolosluk binasına ve Konsdosluk şefinin oturduğu binaya gönderen Devletin millî bay
rağı çekilebilir. 

3. Millî artma ve bayrağın asılması hakkının kullanılmasında kabul eden Devletin mevzuatı 
ve âdetleri gözönünde tutulacaktır. 

MADDE : 12 

İ. Konsolosluk binalarının dokunulmazlığı vardır. Kabul eden Devlet makamları bu'binalarda 
sadece Konsolosluk görevinin yerine getirilmesi için kullanılan bürolara ancak Konsolosluk şefi
nin veya tayin edeceği bir memurun veya gönderen Devletin diplomatik misyon şefinin muvafa
kati ile girebilirler. 

2. Kabul eden Devlet Konsolosluk yerlerinin işgal edilmesini ve zarara uğramasını, Konso
losluk huzurunun bozulmasını ve Konsolosluk onurunun kırılmasını önleyecek bütün tedbirleri 
almakla özel şekilde yükümlüdür. 

3. İşbu maddenin birinci paragrafındaki hükümler Konsolosluk şefinin ikametgâhı için de 
Uygulanacaktır. 
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MADDE : 13 

Nerede bulunursa bulunsun Konsolosluk arşivleri her zaman dokunulmazlığa haizdir. 

MADDE : 14 

1. Konsolosluk, kendi Hükümeti, diplomatik misyonu ve mensııbolduğıı Devletin kabul eden 
Devlet ülkesinde bulunan diğer Konsoloslukları ile muhabere edebilir. Bu maksatla, bütün genel 
haberleşme araçları ile mühürlü irsalat (torba, valiz v.s.) imkânlarını ve şifre kullanabilir. Ge
nel haberleşme araçlarını kullanmada diplomatik misyonlara özel bir tarife uygulamakta ise, Kon
solosluklar da bu tarifeden faydalanacaklardır. 

2. Konsolosluğun resmî muhaberatı ile bu maddenin birinci fıkrasında adı geçen ve resmî ma
hiyeti dışında görülecek şekilde işaretlenmiş olan mühürlü kaplar tecavüzden mâsundur; kabul 
eden Devlet makamları tarafından kontrol edilemezler ve bunlara el konulamaz. 

MADDE : 15 

1. Konsolosluk memurları ile kabul eden Devletin vatandaşı olmayan Konsolosluk hizmetlileri 
resmî görevlerini ifadan dolayı kabul eden Devletin adlî ve idarî kazasına tabi tutulamayacaklar
dır. 

2. Bununla beraber, işbu maddenin birinci paragraf undaki hükümler aşağıdaki hukuk dava
larında uygulanmaz : 

.a) Bir Konsolosluk memuru veya hizmıetlisinin, zımnen veya sarahaten bu sıfatla yapmadığı 
âkitlerden doğanlar; 

b) Kalbul eden Devlet ülkesiinde vuku bulan bir otomobil kazası neticesi üçüncü şa'hıslar ta
rafımdan açılanlar. 

8. Konsolosluk menfurları reisimi görevleri dışında işledikleri fiiller dolayısıyla ancak ağır suç 
halinde ve yetkili adlî makamın bir kararı üzerine tutuklanabilir veya yakalanabilirler. 

İşbu maddedeki «ağır cürüm» deyiminden ihmal neticiesi olmayan ve kabul eden Devlet kanun
la rımın en az 5 yıl hürriyetten mahrumiyeti öngördüğü bütün suçlar anlaşılır. 

KonsoloiSil.uk memurlarının kabul eden Devletin vatandaşı olmayan aile e;fradı da işbu madde 
hükümlerinden faydalanır. 

4. Kabul eden Devlet bu maddede sözü edilen şalhıs aleyhinde yapılacak iadlî takibat hakkın
da, gönderen Devletin diplomatik misyonuna bilgi verecektir. 

MADDE : 16 

1. Konsolosluk memurları ile kabul eden Devletin vatandaşı olmayan konsolosluk hizmetlileri 
adaletin tecellisi bakımından ve mahkemenin talebi üzerine şahitlik yapabilirler. Ancaik kendile
rinden görevleri ile ilgili hallerde şahitlik yapmaları istenemez ve bunu yapmayı reddedebilirler. 
Malhkemıeye celp veya istima maksadıyla adı geçen konsolosluk memuru ve hizmetlisine karşı zor
layıcı tedbire başvurulamaz. 

2.. Birinci fıkrada sözü edilen, konsolosluk memuru veya hizmetlisi şalhitlik yapmaya muvafa
kat ederse, bunun konsolosluk görevlerini aiks atmayan ak şekilde yapılması gerekir. Bu takdirde, 
mümkün ise, şahidin sözlü veya yazılı ifadesi konsoloslukta veya ilgilimin oturduğu yerde alınır. 

3. İşbu madde (hükümleri idarî usulde de ujfgulanır. 

4. İşbu maddenin 1 nci ve 3 ncü paragrafları, konsolosluk memurlarının birlikte oturdukları 
ve kalbul eden Devletin vatandaşı olmayan aile lefra.dıııa da uygulanır. 
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MADDE : 17 

1. Âkit Taraflardan herhiri diğerinin konsolosluk mera urlarını, kabul eden Devletin, vatanda
şı olmayan hizmeti ilerini ve bu memur ve hizmetlilerin kaibul eden Devletin vatandaşı olmayan aile 
efradını her çeşit şahsî hizmetlerden, kamu hizmetlerinden ve askerlik mükellefiyeti de dahil ol
mak üzere her çeşit meelburî hizmetten muaf tutacaktır. 

2. Konsolosluk Ibinası ve konsolosluk menin-u ile kabul eden Devlet vatandaşı olmayan Kon
solosluk hizmetlisinin mesken olarak kullandıkları yerlerle, ev eşyası ve otomobilleri hertürlü el 
koymadan mjuaf tutulacaktır. 

Bununla ber;a!ber, Âkit Taraflar 'savunma ihtiyaçları ve kamu menfaatinin gerektirdiği haller
de mahallî mevzuata uygun olarak gayrimenkulleri, eşyayı istimval ve istimlâk muamelesine tabi 
tutalbilirlıei'. 

3. Yukarıdaki paragraf gereğince yapılacak istimval ve istimlâk muameleleri Konsolosluk 
görevinin ifasına engel olmayacak ve bu muamelelere tabi tutulan malın değer pahası sahiplerine 
peşinen ödenecektir. 

MADDE : 18 

Konsolosluk memuru veya Konsolosluk hizmetlisi ve bunların beraberlerinde oturan aileleri ef
radı, kabul eden Devletin yabancılar hakkındaki kayıt ve ikamet müsaadesi ile ilgili mevzuatına 
uymakla yükümlü değildir. 

MADDE : 19 

.1. Kabul eden Devlet, kendi ülkesinde gönderen Devletin mâlik olduğu arsalar, binalar ve 
ıbina kısımları ile bunların mülk edinilmesiyle ilgili muamele ve belgeler üzerinden hiç bir vergi 
veya resim almayacaktır. 

2. İşbu maddenin birinci paragrafı hükümleri .bu binalarla ilgili olarak ifa edilen hizmetler do-
layısıyle yapılan ödemelere uygulanmaz. 

MADDİ] : 20 

Konsolosluğun harç ve gelirleri ve Konsolosluk memurları ile kaibul eden Devlet vatandaşı ol
mayan Konsolosluk hizmetlileri ve servis personeli üyelerinin resmî görevlerinin ifası sebebiyle 
elde ettikleri maaşları 'kaibul eclıen Devlet ülkesinde vergi ve resimlerden muaftır. 

MADDE : 2.1 

Bir Konsolosluk memuru, hizmetlisi veya kendisiyle birlikte ikâmet eden bir aile ferdi ölecek 
ve kaibul eden Devlet ülkesinde menkûl kıymetler bırakacak olursa, bunlar, ölen kimsenin kabul 
eden Devlet vatandaşı olmaması ve işbu menkul kıymetlerin ölen kimsenin sadece kabul eden Dev
letteki ikâmeti münaseJbetiyle bulunması kaydıyle, her türlü vergi ve harçtan muaf tutulacaktır. 

MADDE : 22 

1. Kaibul eden Devlet, karşılıklı olmak kaydı/le, mevzuatın müsaadesi nisbetinde Konsolosluk 
memurlarına aşağıdaki eşyanın ithal veya ihracı için gümırük muafiyeti tanıyacaktır : 

a) Konsolosluğun ihtiyaçlarında kullanılacak olanlar; 
,b) Konsolosluk m/emurlarının, yerleşmeleri dahil, şahsî ihtiyaçları için kullanılacak olanlar. 
Tanınan bu muafiyetler depolama masrafları, nakliye ve diğer benzeri hizmetleri kapsamaz. 
2. Kabul eden Devletin vatandaşı olmayan Ivonsolosluik hizmetlileri ve servis personeli üyele

ri de işbu maddenin 1 nci paragrafı (b) bendindeki muafiyet ve ayrıcalıklardan, ithal edilen eşya 
ilik yerleşmeleri ile ilgili olmask kaydıyle yararlanırlar. ; 
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•MA'DDE : 23 

1. Kendilerine bu Anlaşma, ile ayrıcalık ve dokunulmazlık tanınan şahıslar, bunlun kötüye 
kııllanmıalksızm, kabul eden Devletin, trafik ve .otomobil sigortası kaideleri de dahil olmalk üzere, 
mevzuatına uymaya mecburdurlar. 

2. Bu Anlaşma uyarınca kendilerine ayrıca!ilk ve dokunulmazlılk hakları tanınmış olan konso
losluk memur ve hizmetlileri bunları resmî şifaları ile bağdaşmayan maksatlar için kullanamaz
lar. 

DÖKiDÜNUÜ BÖLÜM 

ıKonsolosluık görevleri 

ıMADDE : 24 

1. Konsolosluk momuru kendi görev eevreisi içinde bu bölümde belirtilen görevlerle kabul 
eden Devlet mevzuatına uygun diğer konsolosluk görevlerini' yapaMtir. 

2. Konsoloslııik 'memuru yalnız kendi görev çevreslndelki işleri yapmaya yetlkilidir. Kabul 
eden Devletin muvafakati ile kendi görev çevresi-dışında da vazife ^görebilir. 

0. Konsolosluk momurıı görevini ifa sırasında, kaimi eden Devletin görev çevresindeki yetkili 
makamları ile yazılı veya sözlü olarak temaslarda bulunur. 

4. Konsolosluk mamuru, gönderen Devletin kanunlarının öngördüğü konsolosluk harçlarını 
tahsile salahiyetlidir. 

MADDE : 25 

1. 'Konsolos!vık memuru, kendi g-örev çevresitule, gönderen Devletin ve uyruklarının ((terçek 
ve tihel kişiler') hak ve menfaat]erini himaye 'eder. 

2. (Konsolosluk mamuru, gönderen Devlet ile kabul eden Devlet arasındaki ticarî, ekonomik, 
kültürel ve bilimsel ilişikilerin geliştirilmesine çalışır ve bu devletler arasındaki dostluk münase
betlerinin inkişafını teşvik eder. 

MADDE : 2(1 

1. Konsolosluk ınonuım, görevini ifa sırasında, kendilerine tavsiye, yardım ve hukukî müzaha-
rette bulunmak maksadıyle, g-örev çevresinde bulunan gönderen Devletin bütün vatandaşları ile 
temas edeibilir. 

2. Kabul eden Devlet, g-öndereıı Devletin, vatandaşlarının konsolosluklarıyle temas veya bura
yı ziyaret hakladım kısıt layaımaz. 

MADDE : 27 

.1. üöndieren Devlet vatandaşının, kailini eden Devlet makamları tarafından tevkifi halinde bu 
makamlar gönderen Devlet konsolosluğuna derhal ve tevkifi müteakip en g'eç 48 saat içinde bilgi 
verecektir. 

2. Konsoloslııik mıemuru, hürriyeti bağlayıcı bir cezanın infazı maksadıyle • tevkif veya hap-
solunan gönderen Devlet vatandaşlarını, en kısa zamanda ziyaret edebilir ve onlarla temasa geçe
bilir. 

?>. Yukardaki fıkrada zikredilen bu hak, kabul eden Devletin mevzuatına uygun olarak kulla
nılacaktır. Bununla beraber söz konusu mevzuat bu Anlaşma ile konsolosluk memuruna tanınan 
haklan işlemez hale getıireınez. 
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MADDIO : 28 

1. Konsolosluk memuru, kendi görev çevresinde, aşağıdaki işlenileni yapmaya yetkilidir : 
(a) Gönderen Devletin kanunlarına göre vatandaşlık ile ilgili bilûmum beyanları kabul et

mek ; • 
(b) Gönderen Devlet vatandaşlarının kayıtlarını yapmak; 
(e) Gönderen Devlet vatandaşlarının doğum ve ölümlerini tescil etmek; 
(d) Gönderen Devlet vatandaşlarının ailevî münasebetlerine dair beyanlarını bu Devlet mev

zuatı gereğince kabul etmek; 
(•e) İlgililerden hiç olnnazsa birinin gönderen Devlet vatandaşı olması halinde, kabul eden Dev

letin kanunlarına göre yapılımış bulunanı evleıımcl .-ri tescil etmek; 
(f) 'Kabul eden Devlet 'mevzuatınca icrası men edilmemiş bulunması şartıyle, her ikisi de gön

deren Devletin vatandaşı olan .. şahısların. evieımıe • akitleri ni icra etmek; 
(g) Pasaport ile, giriş ve transit vizeleri ve benzeni sair belgeleri vermek, yenilemek, tadil 

etmek, uzatmak veya iptal etmelk ; 
(h) 'Gönderen Devlette ibraz edilmek veya o Devlet ülkesinde geçerliğini temin etmek üzere 

menşe şahadetnamesi ve benzeri vesikaları tasdik etmek; 
2. ;Bıı maddenin 1 ııci fıkrasının «e», «e» ve «f» bentleri hükümleri, ilgili şahısları, kabul 

eden Devlet mevzuatının gerekli kıldığı kayıt ve beyanlarda bulunımak mecburiyetinden beri kıl
ım az. 

MADDE : 29 

1. Konsolosluk memuru, görev çevresi içinde, aşağıdaki işleri yapabilir : 

(a) Ticarî evrak dahil olmak üzere her türlü belge ve kopyalarların, kayıtların, özetleninin, ölü
me bağlı tasarı uf la rın, mukavelename ve diğer lüzumlu bütün belgelerin tanzimi, imza ve tasdiki 
ile, beyanların alınması ve bahis konusu belgelerin muteberliğinin temini maksadıyle lüzumlu di
ğer muameleleri; 

(b) Âkit Devlet makamlarına ibraz edilecek belgelerin tercümesi ile bunların asıllarına uy
gunluğunun, 

— Gönderen Devletin ülkesinde kullanılmak üzere veya bu Devletin mevzuatının gerektirdiği 
hallerde, tabiiyet söz konusu olmaksızın herhangi bir şahsın talebi üzerine, veya, 

— Gönderen Devletin ülkesi dışında kullanılmak üzere bu 'Devlet vatandaşının talebiyle tas
diki. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrasında zikredilen vesaik veya evrak kabul eden Devlet ülkesinde 
kullanıldığı veya kullanılması bu Devlet mevzuatınca gerektiği talkdirde, bu Devletin yetkili ma
kamları, bu belgelerin geçerliğini, mevzuatlarıyle kabili telif oldukları nispette tanımakla mükel
leftirler. 

3. Sözü gecen vesikaların, kopyaların, özetlerin ve tercümelerin kabul eden Devlet makamla
rınca kabul edilebilmesi için, bunların kabul eden Devlet mevzuatına göre tasdik edilmiş olması 
gereklidir. 

MADDE : 30 

•Konsolosluk memuru, gönderen Devlet mahkemelerinden sâdır olan evrakı, kabul eden Devlet 
kanunlarına aykırı olmamak şartıyle, kendi vatandaşlarına tebliğ edebilir. 

ıMADDK : 31" ' . " 

Kabul eden Devletin yetkili makamları, gönderen Devletin bir vatandaşının, konsolosluğun gö
rev çevresi içindeki sahada vefat ettiğini öğrendikleri zaıııian bu hususu derhal konsolosluk me
muruna bildireceklerdıir. 
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MAıDDK : 32 

1. Kabul eden Devletin makamları, işbu Devlet iğinde, gönderen Devletin bir vatandaşı tara
fından bırakılan miras meveudüMuğunu veya mirasın aeıklığmı ve bunlara kabul eden Devlette 
hiçbir irimde nin tasarruf etmeye yetkili bulunanadığını öğrendikleri zaıman, bu hususu konsolosluk 
memuruna bildireceklerdir. 

2. Konsolosluk memuru, vefatı veya mirasın açıklığını ilk olarak kendisi öğrenirse, bu husu
su, aynı şekilde kabul eden Devletin yetkili makamlarına ve gerekiyorsa, üçüncü Devletlerin il
gili konsolosluk memurlarına bildirir. 

iMAıDDE : 33 

1. 'Gönderen Devletlin vefat eden vatandaşları kabul eden Devlet ülkesinde mallar bırakılırsa, 
konsolosluk memuru, kabul eden Devletin yetkili .makamlarından, işbu malların muhafazası, sak
lanması, idaresi ve tasarrufu için gerekli tedbirlerin al inim asını isteyebilir. 

2. (Gönderen Devletin bir vatandaşı kaıbul eden Devletin ülkesinde oturur ve halklarını kul
lanmak imkânına da sahipolmazsa veya gönderen Devletin vatandaşı olan ve kabul eden Devletin 
ülkesinde oturmayan bir mirasçının işbu kabul eden Devlette temsilcisi yoksa, yukardalki fıkfa
nın hükümleri kabul eden Devletin kanunlarına aykırı değillerse, yine uygulanırlar. 

ıMADDE : 34 

Terekeye dair işlenilenin kabul eden Devletin ülkesinde tamamlanmasından sonra, terekeye da
hil menlkul mallar veya terekeye dahil menkul ve gayrimenkul malların satışından elde "edilen ge
lir, kabul eden Devletin ülkesinde oturmayan ve bir vekil de tayin etmemiş olan kanunî veya men
sup bir mirasçıya ait ise, işbu menlkul mallar veya satıştan elde edilen gelir, halk sahibi olan kanunî 
veya mensup mirasçıya intikal ettirilmek üzere, gönderen Devletin konsolosluğuna verilecektir. 
Şu şartla ki : 

a) Yetkili makamlar işbu verilmeye müsaade etmiş olsunlar; 
b) 'Tespit edilen müddet içinde dermeyan edilmiş olan terekeye ait bütün borçlar ve kabul 

eden Devletin kanunlarında derpiş edilen mirasa dair vergiler ödenilmiş veya bunlar halkkmda te-
mıiııat gösterilmiş olsun. 

2. Konsolosluk memurları mirasla alâkalı hususlarda, gönderen Devletin vatandaşlarım, kabul 
eden Devletin kanunlarına tevfikan, temsil edebilirler. 

3. Konsolosluk memurunun temsil yetkisi, bu vatandaşların kabul eden Devlet ülkesinde men
faatlerini, bizzat veya bir velkil marifetiyle t akib ettiklerini öğrendiği günden itibaren sona erer. 

MADDE : 35 

1. Gönderen Devletin bir vatandaşı kabul eden Devletin ülkesinde muvakkaten bulunduğu 
sırada vefat ederse, kendisine aidolan şahsî eşyası ve parası, hiçbir işleme tabi tutulmaksızın, gön
deren Devletin konsolosluğuna verilecektir. 

Anoaık, kabul eden Devlette iktisab edilenler ve vefat ânımda ihracı yasaklanmış olanlar bun
dan müstesnadır. 
•' 2. Âlkıt Taraflardan birisinin vatandaşı olan bir pilotun, bir kaptanın, gemi mürettebatından 

birisinin veya bir yolcunun, diğer Âkit Tarafın ülkesinde gemi içinde veya karada, vefat ettiği 
hallerde de işbu maddenin yutardaki fıkrasının hükümleri uygulanacaktır. 
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MADDE : 36 

1. Konsolosluk mamurları, gaibolan kimselerin mallarının idaresinin sağlanması gayesiyle, 
kabul eden Devletin yetkili makamlarından, gönderen Devletin vatandaşlarına vâsi veya kayyum 
tayin edilmesi zımnında gereken işlerin yapılmasını isteyebilirler. 

2. Gönderen Devletin küçük olan veya temyiz kudretini haiz bulunmayan vatandaşlarına vasi 
veya kayyum tayin edilmesi gerektiği hallerde keyfiyet derhal konsolosluk memuruna da bildi
rilir. 

MADDE : 37 

Konsolosluk memuru, bir mahkemeden, bir teşekkülden veya bir kimseden, gönderen Devle
tin vatandaşı olan bir mirasçıya verilmek üzere, para veya mal alırsa, mahkeme, teşekkül veya 
kimse konsolosluk memurundan makbuz istemek hakkını haizdirler. 

MADDE : 38 

.1. Konsolosluk memuru kendi görev çerçevesi dahilindeki bir liman veya demirleğe müsaade 
olunan diğer bir mahalle gelen, gönderen Devletin gemilerine, her türlü yardımı ve müzahareti gös
terir. 

2. Konsolosluk memuru geminin kara ile irtibat kurulmasına müsaade olunduktan sonra 
(pratika) gemiye çıkabilir. Geminin kaptan ve mürettebatı kendisi ile irtibat tesis edebilir ve 
görüşebilir. 

3. Konsolosluk memuru, gönderen Devletin gemileri kaptan ve mürettebatı ve bu Devlete ve
ya uyruklarına ait hamule ile ilgili bütün konularda kabul eden Devletin yetkili makamlarından 
yardım isteyebilir. 

MADDE : 39 

1. Konsolosluk memuru kendi görev çerçevesinde : 

(a) Kabul eden Devlet makamlarının yetkililerine tecavüz etmemek şartıyle, gönderen Devle
tin bayrağını taşıyan geminin seferi esnasında, gemide vukubulan her türlü olayı inceleyebilir, 
kaptanı ve bütün mürettebatı sorguya çekebilir, gemi evrakını kontrol edebilir, geminin seferine 
ve gideceği istikamete dair beyanları kabul eder, geminin girişini, limanda kalışını ve hareketini 
kolaylaştırır; 

(b) Kabul eden Devlet kanunlarına aykırı olmamak şartıyle, kaptan veya mürettebatın işe 
alınması, işine son verilmesi ile ilgili tedbirleri ittihaz eder; 

(c) Kabul eden Devlet makamlarının yetkilerine tecavüz etmemek şartıyle, kaptanla müret
tebat arasında, ücret ve çalışma mukaveleleriyle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, zuhur eden 
ihtilâfları gönderen Devlet mevzuatının çerçevesinde halleder; 

(d) Gemide disiplin ve nizamın muhafazası için tedbirler alır; 

(e) Kaptan veya mürettebatı hastaneye yatırmak veya memleketine 
tedbirler alır; 

(f) Gönderen Devletin kanunları uyarınca gemi ile alâkalı bilûmum 
belgeleri 'kabul, tanzim veya tasdik eder; 

(g) Gönderen Devletin deniz ticareti ile ilgili mevzuatının tatbiki için gerekli tedbirleri alır. 

2. Kabul eden Devlet mevzuatında menedici herhangi bir hüküm bulunmadığı takdirde, kon
solosluk memuru kaptana veya gemi mürettebatına kabul eden devletin mahkemelerinde ve di

ğeri göndermek için 

beyanları veya diğer 
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ger mercilerinde refakat edebilir, onlara her türlü yardımda bulunabilir ve bu mahkeme ve merci
ler önündeki davalaı-da tayin, edilecek tercümanları tavsiye edebilir veya ilgili makamların rızasıyle 
tercümanlık yapabilir. 

MADDE : 40 

1. Gönderen Devletin bayrağını taşıyan bir gemi üzerinde, kabul ederi Devlet mahkemeleri 
veya yetkili diğer makamları tarafından zecrî tedbirler almması veya resmî soruşturma yapılması 
derpiş edildiği takdirde, keyfiyet bu makamlar tarafından konsolosluk memuruna 'bildirilecek
tir. 

Acele veya ihbarda bulunulmasını*]/(mümlûln olmadığı haller dışında, mezkûr karanların tatbiki 
sırasında konsolosluk memurunun veya onu temsil eden şahsın hazır bulunabilmesi 'gayesiyle, bu ih
barın alınacak tedbirlerden önce yapılması gere'kir. 

Konsolosluk memurunun veya temsilcisiııiaı hazır bulunmadığı ahvalde, kabul eden Devletin 
yetkili mercileri, talep üzerine yapılan işleme dair kendilerine tam bilgi verirler. 

2. Önceki bentteki hükümler, »liman bölgesi ııualkamllarınm kaptan veya mürettebatını karada 
sorguya çekmeleri halinde de uygulanır. 

0. Kabul eden Devletin adlî veya diğer yetkili makamları, 'kendilerine gemi kaptanı veya tkon-
solıoslulk memuru tarafından müracaat vukubulmadıkça, geminin içişlerimden sayılan gemi müret
tebatı arasındaki münasebetlere, iş konularına, disipline ve dahilî nizamı alâkadar eden diğer hu
suslara, müdahale edemezler. Şu kadar ki, 'geıminİn içişlerinden "sayılan bu hususlarda ortaya çı
kacak düzensizliklerin Kabul Eden Devletin kamu düzenini, emniyet ve asayişini, bozmaması ve 
gemi mürettebatı haricindeki üçünıeü şahısların sağlık, ve menfaatlerini önemli sekilide tehlikeye 
düsürmemesi şarttır. 

4. Bu madde hükümleri, mutat gümrük, pasaport ve sıhhat kontrolüne, deniade insan kurtar
maya, deniz suyunun kirletilmesine ımjâııi dhnaya ve gemi kaptanının talebi veya muvafakati üzeri
ne başvurulan diğer tedbirlere, tatbik edilmez. 

MADDE: 41 

1. Gönderen Devletin gemisi battığı, karaya oturduğu, sahile sürüklendiği veya herhangi bir 
hasara uğradığı, veya bu Devletin vatandaşına ait olup üçüncü bir Devlet bayrağını taşıyan bir 
geminin hamulesi arasımda mevcut herhangi bir eşyası, kabul eden Devlet sahilinde ve civarında 
bulunduğu veya bu Devletin limanına getirildiği takdirde, mezkûr Devletin yetkili makamları 
keyfiyeti, mümkün olan 'en 'kısa zamanda, konsolosluk memuruna bildireceklerdir. Bu makamlar 
aynı (zamanda, şahısların, geminin, yükün, 'gemiye ait diğer eşyanın veya hamuleye dahil olup ayrıl
mış bulunan eşyanın kurtarılması için ittihaz edilen tedbirlerden de konsolosluk memurunu haber
dar edecektir. 

2. Konsolosluk memuru mezkûr gemiye, yol.çullarıma ve mürettebatına her türlü yardımı yapa
bilir ve bu maksatla Kabul Eden Devlet yetkili makamlarının müzaharetini isteyebilir. 

3. Hasar gören gemi veya hamulesi, kabul eden Devlet sahilinde veya civanında bulundu
ğu veya bu Devlete ait bir limanıa sürüklendiği takdirde ve ikaptan, gemi sahibi,, gemi acentası 
veya sigortacısı bunların kurtarılması veya idaresi için gerekli tedbirleri alacak durumda bulun
madıkları hallerde, konsolosluk memuru, gemi sahibinin bu gibi ahvalde bizzat ittihaz edebileceği 
bütün tedbirleri gemi sahibi namına almağa yetkili sayılacaktır. 

Bu fıkra hükümleri, gemi hatmuılesine dahil ve gönderen Devletin vatandaşının malı bulunan 
her türlü eşya içini de tatbik 'edilir. 

4. Kabul eden Devletin yetkili makamları, bu- maddenin yukarıdaki fıkraları hükümlerinin tat
bikini gerektiren ahvalde, gemiden, hamuleden] veya eşyadan vergi, resim ve harç almayacaktır. An
cak, bunun yapılabilmesi, mezkûr Devletin kendinle ait gemi, hamuıle ve eşyadan bu gibi haller
de, vergi, resim ve harç almamasına bağlıdır. 
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5. Üçüncü bir Devletin hasar gören gemisinin hamulesi arasında bulunup ta gönderen Devletin 
vatandaşına ait olan eşyanın, kabul eden Devletin sahilinde veya bunun civarında bulunması 
veya bu Devletin limanına sürüklenmesi halinde, gemi kaptanı, eşyanın sahibi, gemi acentası veya 
sigortacısı bu eşyayı kurtaracak veya idare edecek durumda değillerse, ikoniso'losluîk memuru, mal 
sahibinin bu maksatla alabileceği bütün tedbirleri, onun namma ittihaz etmeğe yetkili sayılacaktır. 

MADDE: 42 

Bu Anılaşmanın 38 ilâ 41 nci maddeleri ahkâmı, mümikün olduğu nispette sivil uçaklarına da tat
bik edilecektir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

NİHAÎ HÜKÜMLER 

MADDE: 43 

1. İşbu Sözleşme, tasdik olunacak ve tasdik belgelerinin Ankara'da teati ediliş tarihinden 30 
gün sıonra yürürlüğe girecektir. 

2. • İşbu Sözleşme belirsiz bir süre için yapılmıştır. Âkst Taraflar, 6 ay önceden bildirilmek "kay-
dıyle, bu Sözleşmenin her zaman feshini ihbar edebilirler. 

3. İşbu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Şartının 102 nci maddesi uyarınca, Birleşmiş Milletler 
Sekreteryasma kaydettirilecektir. 

4. Bu tasdiken Âkit Tarafların yetkili tenisi!çileri işbu Sözleşmeyi imzalayarak, mühürlerini 
bastılar. 

Fransızca iki nüsha halinde, 6 Ekim 1970 senesinde Sofya'da yapılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Adına 
İhsan Sabri Çağlayangü 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Adına 
İvan Bachev 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Kırallığı Hükümeti 
arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu-
lunduğu hakkında kanun tasarısı ve Ulaştırma, Dışişleri ve Plân 

komisyonları raporları (1 /448) 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/448 
Karar No. : 219 

28 . 11 . 1972 

Millet Meclisi Başkanlığıma 

3 ncü 'toplantı yılı içinde görüşülerek karara bağlanan (Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Norveç Kırallığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının onaylanfaılasmm uygun bulun
duğu hakkında kanun tasarısı) bu toplantı yılında yeniden benimsenmek üzere Komisyonulmtuza 
gönderilmiştir. Rapor Komisyonumuzca aynen benimsenmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
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T. (J. 
Başbakanlık 23 . 2.. 1971 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1162/2128 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kuru
lunca 22 . 2 . 1971 tarihinde kararlaştınlan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Krallığı 
Hükümeti arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında ka
nun tasarısı», gıerıekçeisd ve ilişkileriyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demir el 

Başbakan 

GEREKÇE 

5 Haziran 1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanun ile tasdik olunan Milletlerarası ıSivil Havacılık 
Közleşım'esi, ni;ill>e>tlera.ra,sı »ivil havacı lığın muhtelif memleketler arasında akdolunacaik ilki taraflı an
laşmalara dayanan bir sistem dahilinde inkişafını teşvik ve bu yolda yapılacak anlaşmaların ana-
hatlarım tespit ederek aralarında benzerlik teni inini öngörmüştür. 

Hükümetimiz, miömldketimizin coğrafî durumunu ve milletlerarası hava servislerinin .meımle-
ketimizden geçmesinin sağlayacağı menfaatleri de gözöniinde tutarak komşu veya dost bütün 
memleketlerle yurdumuz arasındaki iktisadî, teknik; ve kültüı-el bağları kuvvetlendirmek ve aynı 
zamanda ımil lî sivil havacılığımızı, teşvik ve kalkındırmak gayesiyle bugüne kadar o4 hava ulaş
tırma anlaşması imzalamış bulunmaktadır. Bu meyaııda, 6 Mart 1967 tarihli- ve (5/7834 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararı gereğince ve Kalkınma Plânında öngörüldüğü üzere, millî çıkarlarımız 
açısından yeni bir veçhe verilmek ve günün şartlarına uydurulmak maksadııyle tadili öngörülen 
meanleketiımlz ile Norveç arasında 1946-1948 devresinde akdedilmiş olan hava ulaştırma anlaşma
sının yerine yenisi V) Kasını 1970 tarihinde imzalanmıştır. 

Bu Anlaşma hükümleri genellikle Sikago. Konferansında tespit edilen ımodel anlaşmadan mül
hem olıi]"), mütekabiliyet esasına, dayanmaktadır. Mezkûr Anlaşıma çerçevesinde, hava seyrüsefe-
riyle ilgili millî kanun ve nizamlara riayet edilmek şartıyle, bu ülkeler arasında devamlı ve huku
kî statüye bağlanım ıs tarifeli ve tarifesiz hava servisleri işletilebilecektir. 

Bu Anlaşma, hava yolu' işletmeleri arasımda sıkı bir işbirliği- imkânının doğmasına, Kuzey 
Avrupa memleketlerinden 'memleketimize vâki tuıist akımının artmasına, millî hava servisimizin 
son zamanlarda milletlerarası hava trafiğine açılmış bulunan kuzey yolunu takiben Orta ve Kuzey 
Avrupa'ya yapacağı seferlerde uçuş zamanının kısalması sebebiyle malî yönden tasarruf sağlan
masına, İskandinav ülkeleriyle ekonomik bağlanmızın gelişımesi ve memleketlerimiz arasında esa
sen mevcut dostane ilişkileri takviye etmesine hadim olacağına inanılmaktadır. 

THY'nın halen İskandinav memleketlerime servisi yoktur. Ancak, yeni Anlaşıma ile, güzergâhla
rı THY'nın. uğradığı ara noktalarındak yük ve yolcu trafiği, karşılıklı menfaatlerimizle uygun 
olarak yeniden tanzim edilmiştir. 

Ayrıca, yakın bir gelecekte İskandinav memleketlerinde çalışmakta olan işcjileilimizin adedinin 
azmısanmayacak seviyeye yükseleceği gözönünde bulundurularak, THY'nın İskandinav memleket
lerine sefer yapması cihetine gidilmesi halinde, Hava Yollarımızın istifade edeceği müsait şartlar
da Anlaşmaya dereedilımişıtir. 
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Bundan başka, bahis konusu kuzey yolunun Orta Doğu'ya Yeşilköy üzerinden bağlanması 
halinde, ileride yabancı hava şirketlerinin de daha ikısa ve ekonomik buldukları bu yolu tercih 
edecekleri kuvvetle umulmaktadır. Bu bakımdan Avrupa ile Asya arasundalki hava trafiğinin sık
let merkezinin Yeşilköy Hava Meydanına kaydır ılıması imkânlarını hazırlamak suretiyle meınıle-
ketimize im addı yönden menfaatler sağlayacak mahiyette telakki edilmektedir. 

Anlaşma, onaylanması zımnında, Türkiye Büyük Millet Meclislinin takdirine sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Ulaştırma Komisyonu 9 . 3 . 1971 
Esas No. : 1/448 

Karar No. : 12 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Krallığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, Komisyonumuza havale 
olunmakla, ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde-, Hükümetimizle Norveç Krallığı arasında 
imzalanan Hava Ulaştırmasına dair Anlaşmanın onaylanması hakkındaki tasarı Komisyonumuzca 
prensip itibariyle müspet mütalâa olunarak aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi buyuru!mak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu Başkanı Sözcü Kâtip 
Antalya Manisa Nevşehir 
/. Ataöv »S'. Güm üş [Mil a II. Başer 

Bilecik Bitlis Erzurum 
#. I*inay K. M. Alışık F. Taşkc.scnlioğlu 

Sivas Niğde 
V. Bozath M. Ocakçıoğlu 
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Dışişleri Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/448 
Karar No. : 26 

18 . 1971 

Yüksek Başkanlığa 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç, Krallığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırma An

laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcile
rinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde cereyan eden müzakereler neticesinde, gerekçede de belirtilmiş olduğu üzere, 
Hükümetimizle Norveç Krallığı arasında mütekabiliyet esasları dairesinde yapılmış olan Hava 
Ulaştırması Anlaşmasının onaylanmasına dair olan tasarı, prensip itibariyle Komisyonumuzca ye
rinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyuru]inak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Komisyonu 
Başkanı 
Manisa 
E. Akça 

Sözcü 
İzmir 

S. Osma 

Kâtip 
Balıkesir 

A. t. Kırımlı 

Ankara 
O. Alp 

Bursa 
/. Öktem 

Bursa 
A. Tiirkel 

İmzada bulunamadı 

Çankırı 
İL Bağlı 

İstanbul 
N. t. Tokgöz 

Kastamonu 
O. Deniz 

3 m zad a 'bulunamadı 

Konya 
Ö. Ölçmen 

Konya 
T. Y. fiztuna 

Maraş 
M. N. Çuhadar 

Trabzon 
M. A. Oksal 
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Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 6.5. 1972 

Esm No. : 1/448 
Karar No. : 156 

MİM Meclisi Başkanlığınla 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç 
Kırallığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu hak
kında kanun tasarısı» ile, önhavalesi uyarınca Ulaştırma ve Dışişleri komisyonlarınca hazırla
nan raporilar, Ulaştırma, Dışişleri ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda in
celendi ve görüşüldü; 

Memleketler arasında daha sıkı bir işbirliği yanında, mevcut dostane ilişkileri de takviye 
bakımından sivili havacılığın önem kazandığı bir gerçektir. Bugüne kadar yapılmış olan sivü ha-
vaeıilık anlaşmalarıyle memleketimiz komşu ve dost memleketlerle çeşitli alanlarda birçok ge
lişmeler kaydetmiştir. 

Milletlerarası hava servislerinin memleketimize de uğramasıyle sağlayacağı menfaatlerin, millî 
kanun ve nizamlara bağlı kalınmak şartıyle belirli statülere bağlanması zaruridir. Bu cümle
den olarak, 5 Haziran 1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla tasdik olunan Sivil Havacılık Sözleş
mesi hükümleri, muhtelif memleketler arasında akdolunacak ikili anlaşmalara dayanan bir sis
temin inkişafını öngörmektedir. 

Anlaşma hükümleri genellikle Şikago Konferansında tespit edilen modele dayalı olarak müte
kabiliyet esasına dayanmaktadır. 

Memleketimiz, coğrafî durumu bakımından Asya ile Avrupa arasındaki hava trafiğinin sıklet 
merkezini teşkil etmektedir. Bu sıklet merkezi sayesinde, memleketimizin maddî yönden sağla
yacağı imkânlar büyük olacaktır. 

Bu itibarla, tasarı, Komisyonumuzca da olumlu karşılanmış ve maddelerin müzakeresine ge
çilmiştir. 

Tasarının 1 nei, 2 nci ve 3 ncü maddelerinin aynen kabulüne, 
Sözleşme tarihinin eski olduğu dikkate alınarak tasarının biran evvel kanunlaşmasında fayda 

olacağı gerekçesiyle Gıenel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve G-enel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 

Başkanı 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Adana 
S. KÜÎÇ 

Aydın 
N. Mente§e 

Diyarbakır 
8. Savcı 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Amasya 
8. Aygün 

Bolu 
/ / . 1. Cop 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Konya 
B. Müdernsoğlu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 

Ankara 
H. Balan 

Denizli 
H. Oral 

içel 
C. Okyayuz 

Manisa 
H. Okçu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Norveç Krallığı Hükümeti arasmda Hara Ulaştırma Anlaş
masının onaylanmasının uygwı bulunduğu hakkımda kanun tasarısı 

MADDE 1. — 13 Kasım 1970 tarihinde Ankara'da imza edilen Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tli ile Norveç Kıratlığı Hükümeti arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının onaylanması uygun 
}>ulıınmuş)tur. 

MADDE. 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE o. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
II. Dincer 

22 . 2 . 1971 

Devlet Bakanı 
II. Atabeyli 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

İçişleri Bakanı. 
II. Menteseoğlu 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Adalet Bakam 
Y. Z. Önder 

Dışişleri Bakanı V. 
II. Dincer 

Bayı ı ıdırl ık Bakanı 
T. Gülez 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

Mal iye Bakan] 
,1/. Erez 

Ticaret Bakanı 
G. Titrek 

Sağ. ve Sos. Y. Bakam 
V. Â. Özkan 

Güm. ve Tekel Bakanı. 
A. t. Birincioğlu 

Tarım Bakam 
1. Ertem 

Ulaştırma Bakanı 
O. Tuğrul 

En. ve Ta, Kay. Bakanı 
N. Menteşe 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanh 

Çalışma Bakam 
S. Öztilrk 

Turizm ve Ta, Bakam 
N. Cevheri 

Orman Bakam 
/ / . Özah) 

Sanayi Bakanı 
S. Kütç 

İmar ve İskân Bakam 
II. Nakiboğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
İ. Sezgin 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜM LTİ İLE NORVEÇ KRALLIĞI HÜKÜMETİ ABASINDA 

HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Norveç Krıallığı Hükümeti. 
7 Aralık 1944 günü Şikago'da imzaya açılan Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi ve Ulus

lararası Hava Servisleri Transit Anlaşması tarafları olup, 
Kemli ülkeleri arasında ve ötesinde hava servisleri ihdas etmek amacı ile bir anlaşma akdet

mek isteyerek, 
Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır; 

•MADDE : 1 

Tarifler 

Hu anlaştım bakımından, .metin aksini âmir bulunmadıkça; 
a)' «Şikaıgo iSözleşmesi» terimi 7 Aralık 1944' le Şika.go'da imzaya açılan Uluslararası Sivil 

Havacılık Sözleşmesini ve her iki Akut Tarafla ka;;ul edilmiş 'olan sözleşmenin 90 ncı maddesine gö
re ıçıkarılan ekler ile 90 ncı ve 94 ncü maddelere fötie sözleşme ve eklerinde yapılan değişiklik ve 
ilâveler anlamııın taşır. 

Ilı) «Havacılık makamları» tefimi Türkiye Curıiıuriyeti bakımından Ulaştırma Bakanı veya sö
zü geçen Hakan tarafından yapılan ödevleri yerine getirmeye, yetkilendirilen herhangi bir kimse 
Veya daire, ve Norveç bakımından Ulaştırma Bal.anlığı veya sözü gecen Bakanlık tarafından, ya
pılan görevleri yerine getirmeye yetkilendirilen herhangi bir kimse veya daire anlanıma gelir. 

c) «•Tayin edilen bava yolu işletmesi» terimi, bu anlaşm-anın •) ncü maddesi gereğince tayin 
edilen ve yetkilendirilen hava yolu işletmesi denmektir. 

d) «Ülke» terimi, Şikago sözleşmesinin 2 nci maddesinde belirtilen anlama gelir. 
e)' «Hava Servisi», «Uluslararası Hava Servili», «Hava Yolu İşletmesi» ve «Teknik iniş» te

rimleri, Şikaıgo sözleşmesinin 91i ncı maddesinde belirtilen anlamları taşır. 
f) «Kapasite» terimi aşağıda belirtilen anlamları taşır. 
Uçak ile ilgili olarak, hattın tanıtımınla veya bir kısmında ueağm yolcu ve yük için istifade 

edilebilir hacmidir. 
Belirtilen hava 'servisleri ile ilgili olarak, verilen za.man zarfında hattın tamamı veya bir kıs

mında işleyen uçağın bu servisler için kullanılan kapasite ile •sefer adedinin çarpımıdır. 

: ""•; ; - MADDE : 2 

Trafik hakları 

1. — Âkit Taraflardan her biri, ötekine, bu anlışm^ı ekinde belirtilen hatlarda tarifeli uluslara
rası hava servisleri kurması amacıyle, bu anlaşauada belirtilen hakları tanır. Bu servislere ve 
hatlara bundan böyle, sırasıyla «.mutabık kalınan servisler» ve «tasrih edilen hatlar» denecektir. 
Âkit Taraflardan herbiti tarafından tayin olunan hava yolu işletmeleri, tasrih edilen bir hatta mu
tabık kalınan, bir servisi işletirken, aşağıdaki hakflırı kullanacaklardır. 

'a> Öteki Âkit Tarafın ülkesi üzerinden inmaden uçmak, 
b) Sözü geçen ülke. içerisinde teknik iniş yapmak. 
e) Yolcu, yük ve posta şeklindeki uluslararavsı trafiği bırakmak ve. almak amacıyla, sözü ge

çen ülke içerisinde, o hat için .bu ;a ulaşma ekinde belirtilen noktalara iniş yapmak. 

2. — Bu maddenin r(l) nci fıkrasındaki hiçbir husus, bir Âkit Taraf hava yolu işlet melerine, 
öteki Âkit Taraf .ülkesindeki başka bir noktadan yolcu, yük-ve posta almiak hakkının verildiğine 
delâlet etmeyecektir. 
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MADDB : 3 

İşletme yetkileri 

1. Âkit Taraflardan herbiri, öteki Âkit Tarafa, tasrih edilen hatlarda mutabık kalınan 
servisleri işletmesi amaeıyle bir veya birkaç hava yolu işletmesi tayin ettiğini yazılı ola
rak bildirmek hakkına sahibo'lacaktır. 

2. öteki Âkit Taraf, böyle bir tayin bildirisini aldığında, bu maddenin (o) ve (4) ncü 
fıkraları hükümleri saklı kalmak üzere, tayin edilen hava yolu işletmesi veya işletmele
rine ilgili işletme yetkilerini gecikmeden tanıyacaktır. 

0. Âkit Taraflardan birinin yetkili havacılık makamları, öteki Âkit Tarafın, tayin ettiği 
bir hava yolu işletmesinden Sözleşmeye uygun olarak uluslararası hava servislerinin işletilme
sinde norma'l ve mâkul bir şekilde uyguladıkları kanun ve nizamlarda gösterilen şartları ye
rine getirebilecek vasıfları haiz bulunduğu hususunda kendilerini tatmin etmesini isteyebilir. 

4. Âkit Taraflardan herbiri, tayin edilmiş bir hava yolu iş']etmesinin esas mülkiyetimin ve 
fiilî kontrolünün bu hava yolu işletmesini tayin cdıen tarafın veya uyruklarının elinde bu
lunduğuna kanaat getirmediği hallerde, bu maddenin 2 nci fıkrasında sözü gecen eşletme yet
kilerini tanımayı reddedebilir veya bu hava yolu işletmesinin 2 nci maddede belirtilen hakla
rının uygulanması üzerinde gerekli gördüğü kayıtları koyabilir. 

5. Bir hava yolu işletmesi bu anlaşma hükümleri gereğince böylece tayin edilip, kem-'s 
•dişine yetki verilince, bu anlaşmanın 8 nci ve 9 ucu maddeleri hükümlerinde ve ekte öngörülen 
hususların tamamlanmasından sonra bu servisleri işletmeye herhangi bir tarihte başlayabilir. 

MADDE : 4 

işletme yetkilerinin geri alınması hakların uygulanmasının durdurulması 

1. Âkit Taraflardan herbiri, aşağıdaki hallerde, öteki Âkit Tarafça tayin edilen bir hava yolu 
işletmesine verilmiş bulunan işletme yetkisini geri alma veya bu anlaşmanın 2 nci maddesinde be
lirtilen hakların uygulanmasını durdurmak veya Ibu hakların uygulanması üzerinde gerekli gör
düğü kayıtları koymak hakkına sahiboiacaktır; 

(a) O hava yolu işletmesinin esas mülkiyetinin veya fiilî kontrolünün hava yolunu tayin eden 
Âkit Tarafın veya uyruklarının elinde bulunmaması veya, 

(b) O hava yolu işletmesinin bu hakları tanıyan Âkit Tarafın kanun ve nizamlarına uyma
ması, veya 

(c) Hava yolu işletmesinin başka bir şekilde bu anlaşmada belirtilen şartlara uygun olarak 
işletme yapmaması. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrasında belirtilen ve hakların geri alınması, tatbikatının durdurul
ması veya kayıtlar konulması hususlarında derhal bir işlem yapılması, kanun ve nizamların daha 
fazla ihlâl edilmesinin önlenmesi için şart değilse, böyle bir hak ancak öteki Âkit Tarafla istişa
reden sonra kullanılacaktır. 

MADDE : 5 

Gümrük vengiiler&nıdıen ve diğer vergilerden, resimlerden bağışıklık 

1. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen hava yolu işletmeleri tarafından uluslararası ser
vislerde işletilen uçaklar ve bu uçaklarda bulunan mutad donatım, akaryakıt ve yağlama yağları ve 
(yiyecek, içecek ve tütün dahil) uçak kumanyası da, öteki Âkit Taraf ülkesine varışta, tekrar 
yurt dışına çıkarılıncaya kadar uçakta kalmak veya öteki Âkit Taraf ülkesi üzerindeki uçuşun 
bir kısmında kullanılmak kaydıyle, bütün Gümrük Vergileri, muayene ücretleri, ve diğer resim ve 
vergilerden bağışık tutulacaktır. 
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2. Aşağıdakiler de, yapılan hizmetler karşılığı alınacak ücretler hariç aynı resim ve vergiler
den bağışık tutulacaktır; 

(a) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde, bu taraf yetkili makamlarınca tespit edilen miktar
ları aşmamak ve Öteki Âkit Tarafın uluslararası bir servisinde çalıştırılan uçaklarda kullanılmak 
üzere uçağa alman uçak kumanyaları; 

(b) Âkit Taraflardan birinin ülkesine, öteki Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu işletmele
rinin uluslararası servislerinde kullanılan uçakların bakım ve onarımı için sokulan yedek parçalar; 

(c) Uçağa alındığı Âkit Taraf ülkesi üzerinde yapılacak uçuşun bir kısmında kullanılacak 
bile olsa, öteki Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu işletmeleri tarafından uluslararası servislerde 
işletilen uçakların ikmaline ayrılmış olan akaryakıt ve yağlama yağları, 

Yukarıdaki (a) (b) ve (c) tâli fıkralarında sözü geçen maddeler gümrük nezaret ve kontrolü 
altında tutulabilir. 

MADDE : 6 

mutat havacılık donatımı ile ikmal maddelerinin depolanması 

Âkit Taraflardan birinin uçaklarında bulundurulan malzeme ve ikmal maddeleri gibi mutat 
iıavacıbk donatımı da öteki Âkit Taraf ülkesinde, ancak o ülkenin gümrük makamlarının müsaadesi 
ile boşaltılalbilir. Böyle bir durumda, bunlar tekrar yurt dışına götürülüneeye veya başka bir şe
kilde gümrük nizamlarına göre elden çıkarılıncaya kadar sözü geçen yetkili makamların nezare
tinde bulundurulabilir. 

MADDE : 7 

Direkt transit trafiği 
Âkit Taraflardan birinin ülkesinden transit geçen yolcular çok basitleştirilmiş bir kontrol-

dan daha fazla bir kontrole tabi tutulmayacaklardır. Doğrudan doğruya transit geçen bagaj ve 
.yükler Gümrük Vergileri ve diğer vergi ve resimlerden bağışık tutulacaklardır. 

MADDE : 8 

Kapasite hükümleri 
1. Her iki Âkit Tarafın hava yolu işletmelerine, kendi ülkeleri arasında, tasrih edilen hat

larda, mutabık kalman servisleri işletmeleri için âdil ve eşit imkân sağlanacaktır. 
2. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilmiş ıhava yolu işletmeleri, mutabık kalman servisleri 

işletirken, öteki Âkit Tarafın hava yolu işletmelerinin çıkarlarını, bu sonucu hava yolu işletme
lerinin aynı hatların bütünü veya bir kısmı üzerinde işlettiği servislere, uygun olmayan bir nis
pette tesir eıtm'eımelk üzere, gözönünde bulunduracaktır. 

3. Âkit Tarafların tayin edilen hava yolu işletmelerinin sağladığı mutabık kalman servisle
rin, tasrih edilen hatlardaki kamu ulaştırma ihtiyaçları ile sıkı ilgisi bulunacak ve bunlann ilk 
amacı, hava yolu işletmesini tayin eden tarafın ülkesine gelen veya ülkesinden giden yolcu, 
yük ve postaya ait mevcudolan veya olması makûl bir tarzda beklenen taşıma ihtiyaçlarını kar
şılamaya yetecek bir kapasiteyi sağlamak olacaktır. 

4. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen hava yolu işletmesinin öteki Âkit Taraf ülkesin
deki noktalar ile 3 ncü memleketlerdeki noktalar arasındaki trafiği, tasrih edilen hatlarda taşıma 
hakkı, kapasitenin ilgili bulunduğu aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde uygulanacaktır : 

a) Hava yolu işletmesini tayin eden Âkit Taraf ülkesine gelecek veya ülkesinden gidecek 
olan trafik ihtiyaçları; 

b) Hava yolu işletmesinin geçtiği bölgesindeki devletlerin hava yolu işletmelerince kurulan 
başka ulaştırma servisleri de gözönüne alındıktan sonra, o bölgenin trafik ihtiyaçları; ve 
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e) Uzak menzilli hava servisleri ihtiyaçları. 
5. (Bu maddenin yukarıdaki 1, 2, 3 ve 4 ncü paragraflarının tatbikattı için, tarafların Sivil 

Havacılık makamları tarafından mutabık kalman kapasite ve frekans, taraflardan birinin Sivil 
Havacılık makamlarının isteği üzerine yakın işbirliği atmosferi içinde yapılacak istişarelerden son
ra, zaman zaman gözden geçirilebilir veya değiştirebilir. 

MADDE : 9 

Ücret tarifeleri 
1. Aşağıdaki paragraflarda zikredilen «ücret tarifesi», yolcu, yük ve posta taşınması için öde

necek bedeller ve taşıma için tabi olacakları şartlarla mümessillik ve diğer yardımcı hizmetlerin 
şartlarını ve ücretlerini tazammun eder. 

2. Taraflardan birinin hava yolu işletmesi tarafından diğer taraf ülkesine veya ülkesinden ta
şımalar için konulacak ücret tarifeleri, işletme masrafları, mâkul bir kâr ve diğer hava yollarının 
tarifeleri de dahil, bütün ilgili unsurlar gözönünde tutularak mâkul seviyelerde tespit edilecektir. 

3. Bu maddenin 2 nci paragrafında zikredilen ücret tarifeleri, mümkün ise, her iki tarafın ta
yin edilmiş hava yolu işletmeleri tarafından birbirleriyle danışma suretiyle tespit edilecek ve 
böyle bir anlaşma mümkün olduğu nispette Uluslararası Hava Ulaştırma Birliği ile Dünya Posta 
Birliğinin (UPU) ücret tarifelerinin hazırlanması için takibettiiği usul çerçevesinde olacaktır. 

4. Bu suretle üzerinde mutabık kalınan ücret tarifeleri, yürürlüğe girmesi tasarlanan tarihten 
en az doksan (90) gün önce tarafların sivil havacılık makamlarının onayına sunulacaktır, özel' 
durumlarda bu süre, sözü geçen makamların mutabakatı ile azaltılabilir. 

5. Böyle bir mutabakat resmen bildirilebillir; eğer tarafların sivil havacılık makamlarından 
hiç biri, 4 ncü paragraf hükümlerine göre tevdi edilmiş buluman ücrieit tarifelerime tevdi tarihin
den itibaren otuz (30) gün içimde itirazlarını bildirmezler ise, ücreit taraf eleri taisvilbedilmiiş telâk-
Iki olunur. 4 ncü paıraıgraf hükümlerime görie tevdii müdddtimin kısaltılmış olması halinde, taır&fla,-
rım sıivil havacılık makamları iitüraz müddetimin otuz (30) günden dıaıba az olmasında mutabık 
kalabilirler. 

6. Eğer bir ücret tarifesi üzerinde bu maddenin 3 ncü paragrafı hükümlerine göre anlaşma ol
mazsa, veya 5 nci paragrafta zikredilen otuz (30) günlük müddet zarfında bir taraf sivil havacılık 
makamlarının diğer taraf sivil havacılık makamlarına itirazını beyan etmesi halinde iki taraf si
vil havacılık makamları ücret tarifesini karşılıklı anlaşma ile tespit edeceklerdir. 

7. Eğer sivil havacılık makamları bu maddenin 4 ncü paragrafı hükümlerine göre kendilerine 
tevdi edilmiş ücret tarifeleri üzerinde veya 6 nci paragraf hükümlerine göre her hangi bir ücret 
tarifesi üzerinde anlaşamazlar ise, anlaşmazlık iki taraflı Hava Ulaştırma Anlaşmasının anlaş
mazlıkların çözümlenmesi hakkındaki hükümleri çerçevesinde hal şekline bağlanacaktır. 

8. Bu madde hükümlerine göre tesis edilmiş bir ücret tarifesi, yenisi1 yapılıncaya kadar yü
rürlükte kalacaktır. Mamafih bir ücret tarifesi bu paragraf hükümlerine göre, sona eriş tarihin
den itibaren altı ay (6) dan fazla temdit edilemeyecektir. 

MADDE : 10 

Malî hükümler 

] . Akıt Taraflardan her bira kendi millî kambiyo mevzuatına uygun olarak kendi ülkesinde 
yolcu, bagaj ve yük, posta naklinden diğer tarafça sağlanan kazançların masraftan artan kısmını 
taraflarca kabul edilecek her hangi bir konvertibl dövizle tediye eder. Sözü geçen paraların trans
feri için gerekli döviz her ifâ tarafın Merkez Bankası veya millî bankalarınca tahsis veya transfer 
edilir. Âkit Taraflar arasında özel bir tediye anlaşması mevcut ise ödeme bu Anlaşma hükümleri
ne göre yapılır. 
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MADDE : 11 

istişareler ve istatistikler 

1. Sıkı bir işbirliği ruhu ile, Âkit Tarafların yetkili havacılık makamları, bu Anlaşma ve ek-
lerinin her hangi bir hükmünün uygulanmasının ve bunlara kifayetli bir şekilde riayet edilmesini 
sağlamak amacıyle zaman zaman birbirleri li'le istişare edeceklerdir. 

2. Âkit Taraflardan her birinin yetkili havacılık makamları istek üzerine, öteki Âkit Tarafın 
yetkili havacılık makamlarına, birinci' anlaşan tarafın tayin edilen hava yolu işletmelerince muta
bık kalman servislerde sağlanan kapasitenin gözden geçirilmesi amacıyle mâkul bir tarzda istene
bilecek pervodıik ve başkaca istatistikleri verecektir. Bu istatistikler, o hava yolu işletmelerince 
mutabık kalman servislerde taşman trafik miktarlarının ve bu trafiğin hattaki ilk çıkış ve son 
varış yerlerinin tespiti için gerekli bütün bilgileri içine alacaktır. 

MADDE : 12 

Değişiklikler 

1. Âkit Taraflardan her hangi biri bu Anlaşma ve eklerinin her hangi bir hükmünün değişti
rilmesini arzu ettiği takdirde, öteki Âkit Tarafla istişarede bulunmak isteyebilir; yetkili havacılık 
makamları arasında ve müzakere veya yazışma yoluyla yapılabilecek olan böyle bir istişare, istek 
tarihinden itibaren altmış (60) gün içerisinde başlayacaktır. Mutabakata varılan her hangi bir de
ğişiklik diplomatik yoldan nota teatisi ile teyit edildiğinde yürürlüğe girecektir. 

2. Hatlardaki değişiklikler, Âkit Tarafların yetkili havacılık makamlarının aralarında doğru
dan doğruya mutabakata varmalarıyle yapılabilir. 

MADDE : 13 

Çok taraflı anlaşmalara uygunluk 

Bu Anlaşma ve ekleri, her iki Âkit Tarafça da muteber olabilecek çok taraflı her hangi bir 
sözleşmeye uyacak şekilde değiştirilecektir. 

MADDE : 14 

Sona erme 

Âkit Taraflardan biri, bu Anlaşmaya son vermek kararında olduğunu her zaman öteki Âkit 
Tarafa ihbar edebilir. Bu ihbarname aynı zamanda Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtına da 
ulaştırılacaktır. Bu durumda, ihbarnamenin öteki Âkit Tarafça almışından itibaren on iki' ay içe
risinde mutabakata varılarak geri alınmaması halinde; Anlaşma, bu sürenin bitiminde sona erecek
tir. öteki Âkit Tarafça ihbarnamenin alındığı teyidedilmezse, Uluslararası Sivil Havacılık Teşki
lâtının ihbarnameyi aldığı tarihten ondört (14) gün sonra alınmış sayılacaktır. 

MADDE : 15 

Anlaşmazlıkların çözümü 

1. Âkit Taraflar arasında bu Anlaşma ve eklerinin yorumlanması veya uygulanması ile ilgili 
bir anlaşmazlık çıkarsa, Âkit Taraflar bu anlaşmazlığı önce kendi aralarında müzakere yoluyla 
halletmeye çalışacaklardır. 
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2. Âkit Taraflar, müzakere yoluyle bir anlaşmaya varamadıkları takdirde, anlaşmazlığa, kara
ra bağlaması için Mr şahıs veya teşekküle verme hususunda mutabık kalabilirler veya Âkit Ta
raflardan biranıin isteği üzerine anlaşmazlıik karar için Âkit Tarafların her birinin tayin edeceği 
birer hakem veya böylece seçilen itki hakemin tayin edeceği bir üçüncü hakemden kurulu 3 kişi
lik bir hakem heyetine sunulacaktır. Âkit Taraflardan herbiri, taraflardan birinin ötekinden an
laşmazlığın tahkimini listeyen bir notayı diplomatik yoldan aldığı tarihten itibaren altmış (60) 
gün içinde bir hakem tayin edecek ve üçüncü hakem de bundan sonraki altmış (60)! günlük bir 
süre içinde seçilecektir. Âkit Taraflardan her hangi birli verilen süre içerisinde bir hakem tayin 
edemezse veya üçüncü hakem belirtilen süre içinde seçilmezse Sivil Havacılık Teşkilâtı Konsey 
Başkanının, durumun gCreğine göre, bir hakemi veya hakemleri tayin etmesini Âkit taraflardan 
her hangi birli1 isteyebilir. Bu durumda üçüncü hakem üçüncü bir devletin uyruğu olacak ve ha
kem heyetinin başkanlığını yapacaktır. 

3. Âkit Taraflar, bu maddenin 2 nci fıkrasına göre verilecek her hangi bir karara uymayı 
taahhüt ederler. 

4. Hakemlerin ücretleri ve masrafları dahil, hakem heyetinin masrafları Âkit Taraflar arasın
da eşit olarak ödenecektir. 

MADDE : 16 

Tescil 

Bu Anlaşma li'le ekleri ve bunların muhtemel değişiklikleri Uluslararası Sivil Havacılık Teşki
lâtı nezdinde tescil ettirilecektir. 

MADDE : 17 

Başlıklar 

Madde başlıkları bu Anlaşmaya sadece müracaat ve kolaylık maksadıyle konulmuştur ve hiç 
bir surette bu Anlaşmanın sınırını çizmez, maksat ve şümulünü tayin etmez. 

MADDE : 18 

Yıkiirlüğe girme 

İşbu Anlaşma ve onun ayrılmaz parçalarını teşkil eden ekler, her iki Âkit Tarafın Anayasaları
nın öngördüğü formalitelerin tamamlanmasını mütaakıp diplomatik yoldan notaların teati edildiği 
tarihte yürürlüğe girecektir. 

Yukardakileri tasdiken, aşağıda imzaları bulunan ve hükümetleri tarafından usulü dairesinde 
yetkilendirilmiş olan temsilciler işbu Anlaşmayı imza etmişlerdir. Türkçe ve İngilizce dillerinde, 
her iki metin aynı derecede muteber olmak ve ihtilâf halinde İngilizce metin esas sayılmak üzere 
bin dokuz yüz yetmiş yılı Kasım ayının onüçüncü günü Ankara'da ikişer nüsha halinde tanzim 
olunmuştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Norveç Kırallığı 
Hükümeti adına Hükümeti adına 
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EK : 1 

İsletilecek Hatlar 

1. — (a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tayin edilen Türk hava yolu veya hava 
yollan, Türkiye'deki noktalardan ara noktalar yolu ile Oslo'ya ve ileri noktalara her iki istikamette 
hava servisi işletmeye yetkili olacaktır. 

(b) Üçüncü memleketlerden gelen veya bu memleketlere gidecek olan trafiğin diğer Âkit Ta
raf ülkesine bırakılması veya alınması aşağıdaki hatta münhasırdır : 

Türkiye'deki noktalardan Belgrad ve veya Yiyana veya Budapeşte ve/veya Frankfurt ve/veya 
Kopenhang yolu ile Oslo (1) ve (işbu Ek'in 4 ncü paragrafına uygun olarak mutabık kalınacak ile
ri noktalara. 

2. — (a) Norveç Krallığı Hükümeti tarafın dan tayin edilen Norveç hava yolu veya hava yol
ları, Norveç'teki noktalardan ara noktalar yolu ile İstanbul'a ve ileri noktadara her iki istikamette 
hava servisi işletmeye yetkili olacaktır. 

(b) Üçüncü memleketlerden gelen veya bu memleketlere gidecek olan trafiğin diğer Âkit Ta
raf ülkesine bırakılması veya alınması aşağıdaki hatta münhasırdır : 

Norveç'teki noktalardan Kopenhang ve/veya Prag ve/veya Viyana veya Budapeşte yolu ile 
İstanbul'a ve ileride Beyrut'a (2). 

3. —• Yukarda kaydedilen noktalardan herhangi biri, servisin başlangıç noktası hava işletmesini 
tâyin eden Âkit Tarafın ülkesinde bulunmak şartı ile, tayin edilen ilgili hava yolu işletmesinin ih
tiyarına bağlı olarak bütün seferlerde veya bunların herhangi birinde kullanılmayabilir. 

4. — Âkit Taraflardan herbiri, servislerine, diğer Âkit Tarafın ülkesinin ötesinde noktaların 
veya Âkit Tarafların ülkeleri arasında ilâve noktaların ithalini talep edebilir. Bu talep diğer Âkit 
Tarafın havacılık makamının tasvibine bağlıdır. 

(1) Kopenhang ve Oslo arasında, ve mütekabilen, mahallî trafik haklarından şimdilik istifade 
edilemez. Stopover trafiğine müsaade edilmektedir. 

(2) Herhangi bir tarife döneminde, işletilecek hat veya hatlarda tasrih edilmiş dört noktanın 
üçünden fazlası kullanılamaz. 

EK : II 

Tarifelerin Tasdiki 

1. — Âkit Taraflardan herbirinin tâyin edilen hava yolu işletmesi veya işletmeleri, malzeme çe
şidi de dâhil, uçuş tarifelerini her tarife dönemi için (yaz ve kış), tarifelerin yürürlüğe gireceği 
tarihten en az 45 gün önce diğer Âkit Tarafın havacılık makamlarına tasdik için sunacaklardır. 

2. — Herhangi bir Âkit Tarafın tâyin edilen hava yolu ilşetmesi veya işletmelerince, uçuş tari
felerinin diğer Âkit Tarafın havacılık makamlarına sunulmasından önce her iki Âkit Tarafın ilgi
li hava yolu işletmeleri tarifeler üzerinde mutabık kalmak amacıyle aralarında istişarelerde bulu
nacaklardır. Bu şekilde uçuş tarifeleri alan havacılık makamları bunları tasdik veya ret edebilir 
veya değişiklik teklif edebilir. Her halükârda, Âkit Taraflardan birinin tâyin edilen hava yolu iş
letmesi veya işletmelerince tasrih edilen hatlarda işletilecek servisler, diğer Âkit Tarafın havacılık 
makamlarının onayı alınmadan başlayamaz veya değiştirilemez. 
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T. C. 
Başbakanlık 3 . 1,2 . 1969 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71 - 650/9551 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 9 . 1 . 1968 tarih ve 71 - 650/89 sayılı yazımız. 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliği Hükümeti arasında Hava Ulaştırmasına dair 29 Ağustos 1967 tarihli Anlaşma
nın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» ile gerekçesi ve eki Anlaşma ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Süleyman Demir el 

Başbakan 

GEREKÇE 

5 Haziran 1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla tasdik olunan Milletlerarası Sivil Havacılık Söz
leşmesi hükümleri,, milletlerarası sivil havacılığın muhtelif memleketler arasında akdolunacak iki 
taraflı anlaşmalara dayanan bir sistem dâhilinde inkişafını teşvik ve bu yolda yapılacak anlaş
maların anahatlarmı tespit ederek aralarında benzerlik teminini öngörmektedir. 

Hükümetimiz, memleketimizin coğrafî durumunu ve milletlerarası hava servislerinin memleke
timizden geçmesinin sağlayacağı menfaatleri gözönünde tutarak komşu veya dost bütün memleket
lerle yurdumuz arasındaki iktisadî, teknik ve kültürel bağları kuvvetlendirmek ve aynı zamanda 
millî sivil havacılığımızı teşvik ve kalkındırmak amaeıyle bugüne kadar muhtelif memleketlerle 
82 hava ulaştırma anlaşması imzalamış bulunmaktadır. Bu meyaııda, son yıllarda memleketimiz 
ile Sovyetler Birliği1 arasında gelişen iyi komşuluk ve dostane münasebetlerimizin tabiî bir sonucu 
olarak tarafımızdan vâki teklif üzerine bu memleket ile yapılan görüşmeler 29 Ağustos 1967 günü 
bir anlaşma ile neticelenmiştir. 

Mezkûr Anlaşma hükümleri geniş ölçüde Şi'kago Konferansında tespit edilen model anlaşma
dan mülhem olup mütekabiliyet esasına dayanmaktadır. Bu Anlaşma çerçevesinde hava trafiği 
ile ilgili millî kanun ve nizamlara riayet edilmek şartıyle, her iki memleket arasında tarifeli ve 
tarifesiz seferler ihdas edilebilecektir. 

Bu Anlaşma, iki memleketin hava yolu işletmeleri arasında işbirliğini geliştirmesi, direkt hava 
servislerinin işletilmesiyle iki ülke arasındaki seyahat süresinin kısaltılması, özellikle İstanbul'un 
Asya'nın ve Avrupa'nın birleştiği bir noktada bulunması hasebiyle Orta - Doğu bölgesi yolcuları 
için brr tercih sebebi sayılabilmesi ve nihayet Sovyetler Birliği ile ekonomik ve teknik münasebetle
rimizin gelişmesi bakımlarından faydalı mütalâa edilmektedir. 

Anlaşma, onaylanmasının uygun bulunması zımnında, Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdi
rine sunulur. 
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Ulaştırma Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ulaştırma Komisyonu 30 . 1 . 1970 

Esas No. : 1/128 : ' ' " . 
Karar No. : 8 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cıımhuııiyetler Birliği arasındıa H a m Ulaştırma
sına dair 29 Ağustos 1967 tarahli Anlaşmanın onaylanmaısmın uygun bu'lunlduğu lıaMcmdaki kanun ta
sarısı, Komisyonumuza havale olunmakla ilgili bakanlıklar temsilcileri de hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere olundu : 

Anlaşmanın tasdikine mütedair hazırlanmış bulunan kanun tasarısı yerinde görülerek Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Ulaştırma Komisyonu 
Bilecik 

§. Binay 

İstanbul 
M. K. Özeke 

Başl 

1. 

:anı 

Malatya 
/ / . Şengület 

Sözcü 
Urfa 

B. Karakeçili 

Konya 
M. N. Kalaycıoğlu 

İstanbul 
H. Güngör 

Balıkesir 
M. N. Güreı 

Kütahya 
M. Ersoy 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 2 . 3 . 1971 
Esas No. : 1/128 

Karar No. : 8 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında Hava Ulaş
tırmasına dair 29 Ağustos 1967 tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkındaki 
kanını tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede serd edilen hususlar, Komisyonumuzca 
da yerinde görülerek, mezkûr Anlaşmanın onaylanmasına mütedair tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
Manisa İzmir Balıkesir 

E. Akça Ş. Osma A. t. Kırımlı 

Adana Afyon K. Aydın 
A. R. Güllüoğlu M. R. Çer çel M. K. Yılmaz 

Çankırı , İstanbul İstanbul 
/ / . Dağlı N. î. Tokgöz M. Yardımcı 

İzmir Kocaeli Konya 
8. Adalan N. Erim 8. Kocas 
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Bütçe Plân Komisyon.'u raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 

Esas No. : 1/128 
Karar No. : 148 

6 . â .1972 

Millet Meclisi Ba^kajınğına 

Tetkiki hususu Komisyonumuza havale buyurulan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında Hava Ulaştırmasına dair 29 Ağustos 1967 tarihli 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında kanun tasarısı» ile, önhavalesi uyarınca 
Ulaştırma Ye Dışişleri komisyonllarınca hazırlanan raporlar, Ulaştırma, Dışişleri ve Maliye Ba
kanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda incelendi ve görüşüldü; 

Memleketler arasında daha sıkı bir işbirliği yanında, mevcut dostane ilişkileri de takviye 
bakımından sivil havacılığın önem kazandığı bir gerçektir. Bugüne kadar yapılmış olan sivil ha
vacılık anlaşmalaııyle memleketimiz komşu ve dost memleketlerle çeşitli alanlarda birçok ge
lişmeler kaydetmiştir. 

Milletlerarası hava servislerinin memleketimize de uğramasıylc sağlayacağı menfaatlerin, millî 
kanım ve nizamlara bağlı kalınmak şartıyk belirli statülere bağlanması zarurîdir. Bu eümle-
den olarak, 5 Haziran 1945 tarihli ve 4749 sayılı Kanunla tasdik olunan $ivil Havacılık Sözleş
mesi hükümleri, muhtelif memleketler arasında akdolunacak ikili anlaşmalara dayanan bir sis
temin inkişafını öngörmektedir. 

Anlaşma hükümleri genellikle Şikago Konferansında tespit edilen modele dayailı olarak müte
kabiliyet esasına dayanmaktadır. 

Memleketimiz, coğrafî durumu bakımından Asya ile Avrupa arasındaki hava trafiğinin sıklet 
merkezini teşkil etmektedir. Bu sık] et merkezi sayesinde, memleketimizin maddî yönden sağlı-
yacağı imkânlar büyük olacaktır. 

Bu itibarla, tasarı, Komisyonumuzca da olumlu karşılanmış ve maddelerin müzakeresine ge
çilmiştir. 

Tasarının 1 nei, 2 nci ve 3 ncü maddelerinin aynen kabulüne, 
Sözleşme tarihinin eski olduğu dikkate alınarak tasarının biran evvel kanunlaşmasında fayda 

olacağı gerekçesiyle Genel Kurulda öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karâr verilmiştir. 
Öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Kurulun tasviplerine arz olunmak üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 

Ankara 
II. Balan 

Denizli 
H. Oral 

İçel 
C. Okyayuz 

Manisa 
77. Okçu 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 

Adana 
8. Kılıç 

Aydın 
İV. Menteşe 

Diyarbakır 
S. Savcı 

Konya 
Ar. Kalay c-ıoğlu 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Amasya 
S. Aygün 

Bakı 
II. 1. Cop 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Konya 
B. Müderrisoğlu 

Zonguldak 
K. Nedimoğlu 
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(HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türfdye Cumhuriyeti Hukumebi ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükikneti Arasımda. 
Hava ülaştamniasuııa djaüır 29 Ağm^tas 1967 taartihl Aııîaşmjaniin oıuaylamımasinMi uygnıın butaduğ-u 

hakkında kanun tasarısı. 

ıMLADDCE 1. — '29 Ağustos 1967 tarihflıiJde Ankara'da imza edilen Türkiye Cuınhuriyeıtıi Hükümeti 
ile Sovyeıt Sosyalist Ouımhtııiiyötlîerii Bdlrliğl Hükümeti Araısmda .Hava Ulaştırmasına dair Anlaşma
nın onaylananıa&ı uygum bulunmuştur. 

MADDE 2. — IBıı Kanun yayımı tariMnde yürürlüğe g-irfer. 

MiADDE '3. — Bu Kamunun hükümlerimi Bakanlar IKnrulu yürütür. 

29 . 11 . 1969 

Başbakan 
8. Demirel 

Devlet Bakanı 
R. Sezain 

Devlet Balkanı 
/ / . Atabeyli 

Devlet Bakanı 
G. Titrek 

Devlet Bakanı 
T. Bilgin 

Adalet Bakanı 
T. Z. Önder 

Millî Savunma Bakanı 
A. Topaloğlu 

İçişleri Bakanı 
/ / . Menteseoğlu 

Dışi§ler.i Bakanı 
1. S. Çağlatyangil 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Millî Eğiitüım Bakamı 
0. Oğuz 

Bayındırlık Bakanı 
T. Gülez 

Ticaret. Bakanı 
A. Dalh 

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

Tarım Bakanı 
1 Ertem 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
8. öztürk 

Sanayi Bakamı 
8. Kılıç 

Eri. ve Ta. Kay. Balkanı 
8. 0. Avcı 

Turizsm ve Ta. Bakanı 
N. Cevheri 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakipoğlu 

Köy İşleri Balkanı 
T. Kapanlı 

Orman Bakanı 
H. Özalp 

Gençlik ve Spor Bakanı 
/. Sezgin 
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TÜRKÜYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLERİ 

BİRLİĞİ HÜKÜMETİ ARASINDA HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti, - ki bun
dan böyle Âkit Taraflar diye anılacaktır, -

Ülkeleri arasında ve ötesinde hava nakliyat servisleri 'kurmak amacıyle bir anlaşma akdetmek 
isteyerek, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : 

MADDE : 1 

İşbu Anlaşmanın gayesi bakımından : 
(1) «Ülke» terimi, Âkit Taraflardan herbirinin hâkimiyeti altında bulunan saha, oım bitişik 

karasuları ve üstündeki hava sahası anlamını taşır. 
(2) «Havacılık makamları» terimi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti bakımından Ulaştırma Ba

kanlığı veya sözü geçen Bakanlık tarafından yapılan görevleri yerine getirmeye yetkilendirilen 
herhangi bir 'kimse veya daire ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti bakımından 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Sivil Havacılık Bakanlığı veya bu Bakanlık tarafından 
yapılan görevleri yerine getirmeye yetkilendirilen herhangi bir kimse veya daire anlamına gelir. 

(3) «Tâyin edilen hava yolu işletmesi» terimi, bu Anlaşmanın 4 ncü maddesi hükümleri ge
reğince tâyin edilen ve yetkilendirilen hava yolu işletmesi demektir. 

(4) «Hava servisi» terimi, umumî yolcu, posta ve yük nakliyatı için hava nakil vasıtalarının 
yaptığı tarifeye tabi herhangi bir hava servisi anlamına gelir. 

(5) «Uluslararası hava servisi» terimi, birden ziyade Devlet ülkesi üzerindeki hava saha
sından geçen bir hava servisi anlamını taşır. 

(6) «Hava yolu işletmesi» terimi, uluslararası bir hava semisi işleten ve/veya teklif eden bir 
hava nakliyatı teşebbüsü demektir. 

(7) «Trafikten gayrimaksatlar için iniş» (Teknik iniş) terimi, yolcu, yük ve posta almak 
ve/ya boşaltmaktan gayri herhangi bir maksatla iniş anlamını taşır. 

MADDE : 2 

1. Âkit Taraflardan her biri, diğerine, bu Anlaşmanın I numaralı Ekinde belirtilen hatlar
da tarifeli uluslararası hava servisleri kurması amacıyle, bu Anlaşmada belirtilen hakları tanır. 
Bu servislere ve hatlara bundan böyle sırasıyle «mutabık kalman servisler» ve «tasrih edilen 
hatlar» elenecektir. Âkit Taraflardan her birinin tayin ettiği hava yolu işletmeleri, tasrih edilen 
bir hatta mutabık kalman bir servisi işletirken aşağıdaki hakları kullanacaklardır: 

(1) İşbu Anlaşmanın I sayılı Ekinde kayıtlı mutabık kalman servislerin güzergâhına uygun 
olarak diğer Âkit Tarafın ülkesi üzerinden inmeden uçmak, 

(2) Yolcu, yük ve posta şeklindeki uluslararası trafiği bırakmak ve/veya almak amacıyle, di
ğer Âkit Tarafın ülkesi içerisinde, o hatlar için hu Anlaşmanın I numaralı Ekinde belirtilen nok
talara iniş yapmak; ve, 

*(3) I sayılı Ekte belirtildiği şekilde diğer Âkit Tarafın ülkesi içerisinde teknik iniş yap
mak. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrasındaki hiçbir husus, bir Âkit Taraf hava yolu işletmesine, diğer 
Âkit Taraf ülkesinde'ki bir noktaya bırakılmak üzere o diğer Âkit Taraf ülkesindeki başka bir 
noktadan yolcu, yük ve posta almak hakkının verildiğine delâlet etmeyecektir. 

3. Âkit Taraflardan her birinin ülkesi içerisinde mutabık kalması servisleri yapan uçakların 
takibedecekleri güzergâhlar, o Âkit Tarafın sivil havacılık makamları tarafından tespit edilecek
tir. Âkit Taraflardan her biri, diğer Âkit Tarafın sivil havacılık makamları tarafından böylece 
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tespit edilen güzergâhtan memnuniyetsizlik duyarsa, mutabık kalman servislerin işletilmesini 
talik ethıeik hakkına sahibolaoaktır. 

4. Mutabık kalman servislerde uçak seferleri ve yolcuların, yük ve postanın nakli ile ilgili 
bilcümle teknik ve trafik meseleleri ile ticarî işbirliğine ve tarifelerin tespitine, seferlerin sıklı
ğına, uçağın tiplerine, ücretlere, teknik yer hizmetlerine ve özellikle malî uzlaşma usulüne müte
allik meseleler işbu Anlaşma ve eklerinin hükümlerine uygun olarak çözümlenecektir. 

MADDE : 3 

Mutabık kalman servislerin emniyetle uçuşunu sağlamaya matuf anlatmalar, işbu Anlaşma 
ve IV. sayılı Ekin hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. 

MADDE : 4 

1. Âkit Taraflardan her biri, diğer Âkit Tarafa, tasrih edilen hatlarda mutabık kalman ser
visleri işletmesi amacıyle tayin ettiği hava yolu işletmesini yazılı olarak bildirmek hakkına sahi-
bolaealktır. 

Akıt Taraflardan her biri, diğer Âkit Taraf ayazılı olarak tebliğ etmek kaydıyle, tayin edilen 
bava yolu işletmesini geri. çekmek ve yerine başka bir hava yolu işletmesini ikâme etmek hakkı
nı haiz olacaktır. 

2. Diğer Âkit Taraf, böyle bir tayin bildirisini aldığında, bu maddenin 3 ncü ve 4 ncü fık
raları hükümleri saklı kalmak üzere, tayin edilen hava yolu işletmesine gerekli işletme yetkilerini 
gecikmeden tanıyacaktır. 

3. Âkit Taraflardan birinin yetkili havacılık makamları, diğer Âkit Tarafın tayin ettiği bir 
hava yolu işletmesinden, uluslararası hava servislerinin işletilmesinde normal ve mâkul bir şekil
de uyguladıkları kanun ve nizamlarda gösterilen şartları yerine getirebilecek vasıfları haiz bulun
duğu hususunda kendilerini tatmin etm,esini isteyebilir. 

4. Âkit Taraflardan her biri, tâyin edilmiş bir hava yolu işletmesinin esas ımülkiyetinin ve 
fiülî kontrolünün bu hava yolu işletmesini tayin eden tarafın veya uyruklarının elinde bulundu
ğuna kanaat getirmediği hallerde, bu maddenin 2 nci .fıkrasında sözü geçen işletme yetkilerini 
tanımayı reddedebilir veya bu hava yolu işletmesinin 2 nci maddede belirtilen haklarının uygulan
ması üzerinde gerekli gördüğü kayıtları koyabilir. 

5. Bir hava yolu işletmesi, bu Anlaşma hükümleri gereğince böylece tayin edilip, kendisine 
yetki verilince, bu Anlaşmanın 10 ncu ve 11 nci maddelerine göre tespit edilmiş bir ücret tarife-
fi ile kapasite hükümlerinin mutabık kalman seferler bakımından yürürlükte olması kaydı ile, bu 
servisleri işletmeye herhangi bir tarihte başlayabilir. 

MADDE : 5 

1. Âkit Taraflardan her bin, aşağıdaki hallerde, diğer Âkit Tarafça tâyin edilen bir hava 
yolu, işletmesine verilmiş bulunan işletme yetSkisini geri almak veya bu Anlaşmanın 2 nci madde
sinde belirtilen hakların uygulanmasını durdurmak veya bu hakların uygulanması üzerinde ge
rekli gördüğü kayıtları koymak hakkına sahibolaeaktır : 

(1) O hava yolu işletmesinin esas mülkiyetinin veya fiilî kontrolünün hava yolunu tâyin 
eden Âkit Tarafın veya uyruklarının elinde bulunmaması, veya, 

(2) O hava yolu işletmesinin, bu hakları tanıyan Âkit Tarafın kanun ve nizamlarına uyma
ması, veya, 

(3) O hava yolu işletmesinin başka bir şekilde bu Anlaşmada belirtilen şartlara uygun olarak 
işletme yapmaması. 
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2. Bu maddenin 1 nci fıkrasında belirtilen ve hakların geri alınması, tatbikatının durdurul
ması veya kayıtlar konulması hususlarında derhal bir işlem yapılması, kanun ve nizamların da
ha fazla ihlâl •edilmesinin önlenmesi için şart değilse, böyle bir hak ancak diğer Âkit Tarafla is
tişareden 'sonra kullanılacaktır. 

MADDE : 6 

1. Bir Âkit Tarafın milletlerarası hava servislerinde çalışan uçaklarının o Âkit Tarafın ül
kesine girip çıkmasına veya ülkesi dahilinde bulunduğu müddetçe bu gibi uçakların işlemesi ve 
seyrüseferi ile ilgili kanun ve nizamlar diğer Âkit Tarafın tâyin edilen hava yolu işletmesinee kul
lanılan uçaklara da uygulanacak ve bu uçaklar tarafından giriş ve çıkışta ve o Âkit Tarafın ül
kesi üzerinde bulunulduğu müddet zarfında bu kanun ve nizamlara riayet edilecektir. 

2. Bir Âkit Tarafın girişe, göçe, pasaporta, gümrüğe, kambiyoya ve karantinaya taallûk 
eden nizamları gibi uçakların yolcu, mürettebat, yük ve postanın ülkesine girişi ve çıkışı ile il
gili kanun ve nizamlarına, bu ilk Âkit Tarafın ülkesine giriş veya ülkesinden çıkışta veya ülke
sinde bulunulduğu müddetçe diğer Âkit Tarafın tayin edilen. hava yolu işletmesinee kullanılan 
uçaklar tarafından bu gibi yolcu, mürettebat, yük ve posta bakımından riayet edilecektir. 

MADDE : 7 

1. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen hava yolu işletmesi tarafından uluslararası 
servislerde işletilen uçaklar ve bu uçaklarda bulunan mutat donatım, akaryakıt ve yağlama yağ
ları ve (yiyecek, içecek ve tütün dahil) uçak kumanyası, diğer Âkit Taraf ülkesine varışta, tek
rar yurt dışına çıkarılıncaya kadar uçakta kalmak veya o diğer Âkit Taraf ülkesi üzerindeki 
uçuşun bir kısmında kullanılmak kaydıylc, bütün Gümrük resimleri, muayene ücretleri ve başkaca 
resim ve vergilerden bağışık tutulacaktır. 

2. (1) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde, İm taraf yetkili makamlarınca tespit edilen mik
tarları aşmamak ve diğer Âkit Tarafın uluslararası bir servisinde çalıştırılan uçaklarda kullanıl
mak üzere uçağa alman uçak kumanyaları, 

(2) Âkit Taraflardan birinin ülkesinle, diğer Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu işletmesinin 
uluslararası servislerinde kullanılan uçakların bakını ve onarımı için sokulan yedek parçalar, 

(3) Uçağa alındığı Âkit Taraf ülkesi üzerinde yapılacak uçuşun bir kısmında kullanılacak bile 
olsa. Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu işletmesi tarafından uluslararası servislerde işletilen uçak
ların ikmaline ayrılmış olan akaryakıt ve yağlama yağları da, yapılan hizmetler karşılığı alınacak 
ücretler hariç, aynı resim ve vergilerden bağışık tutulacaktır. 

Yukardaki 1 nci, 2 nci ve o ncü tâli fıkralarda sözii geçen maddeler gümrük nezaret ve kontrolü 
altında tutulabilir. 

MADDE : 8 

Âkit Taraflardan 'birinin tayin edilen hava yolu işletmesine mensup uçaklarda bulundurulan 
mutat havacılık donatımı ile malzeme ve ikmal maddeleri diğer Âkit Taraf ülkesinde, ancak, o 
ülkenin Gümrük makamlarının müsaadesiyle boşaltıl abilir. Böyle bir durumda, bunlar tekrar yurt 
dışına götürülünceye veya başka bir şekilde Gümrük nizamlarına göre elden çıkarılıncaya kadar 
sözü geçen yetkili makamların nezaretinde bulundurulabilir." 

MADDE: 9 . 

Âkit Taraflardan, birinin ülkesinden transit geçen yolcular çok basitleştirilmiş bir kontroldan 
daha fazla bir kontrola tabi tutulmayacaklardır. Doğrudan doğruya tıansit geçen bagaj ve yük
ler gümrük resimleri ve benzeri vergilerden bağışık tutulacaktır. 
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MADDE : 10 

i . Her iki Akıt Tarafın hava yolu işletmelerine, kendi ülkeleri arasında, tasrih edilen hatlarda 
mutabık kalınan servisleri işletmeler için âdil ve eşit imkân sağlanacaktır. 

2. Âkit Taraflardan her birinin hava yolu işletmesi mutabık kalınan servisleri işletirken, diğer 
Âkit Tarafın hava yolu işletmesinin çıkarların], bu sonuncu hava yolu işletmelerinin aynı hatla
rın bütünü veya bir kısmı üzerinde işlettiği servislere uygun olmayan biı* nispette tesir etmemek 
üzıere gözönüncle bulunduracaktır. 

3. Âkit Tarafların tayin edilen hava yolu işletmelerinin sağladığı mutabık kalınan servislerin, 
tasrih edilen hatlardaki kamu ulaştırma ihtiyaçları ile sıkı ilgisi bulunacak ve bunların ilk amacı, 
hava yolu işi etmesini tayin eden tarafın ülkesine gelen veya ülkesinden giden yolcu, yük ve posta
ya ait, mevcut olan veya olması mâkul bit' tarzda 'beMenen taşıma, ihtiyaçlarını mâkul bir hamule 
faktörü ile karşılamaya yetecek bir kapasiteyi sağlamak olacaktır. 

4. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen hava yolu işletmesinin diğer Âkit Taraf ülkesin
deki noktalar ile üçüncü memleketlerdeki noktalar arasındaki trafiği tasrih edilen hatlarda taşı
ma hakkı, kapasitesinin ilgili bulunduğu aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde uygulanacaktır : 

( i ) Hava yolu işletmesini tayin eden Âkit Taraf ülkesine gelecek veya ülkesinden gidecek 
olan trafik ihtiyaçları ; 

(2) Hava yolu işletmesinin geçtiği bölgedeki devletlerin hava yolu işletmelerince kurulan 
başka ulaştırma servisleri de gözönüne alındıktan sonra, o bölgenin trafik ihtiyaçları; ve 

(3) Uzak menzilli hava servisleri ihtiyaçları. 
Bu fıkraya göre tanınacak haklar, nihaî olarak, Âkit Tarafların yetkili havacılık makamlarınca 

tespit olunacaktır. 
5. Sağlanacak kapasite ve işletilecek servislerin sıklığı hususunda, servislere başlanmadan ön

ce, Âkit Tarafların yetkili havacılık.m a kamları arasında başlangıçta bir 'mutabakata, varılacaktır. 
Başlangıçta tespit edilen bu kapasite ve servis sıklığı, sözü geçen makamların herhangi biri tarafın
dan zaman zaman yeniden gözden geçirilebilir. 

MADDE : 11 . 

1. Âkit Taraflardan birinin hava yolu işletmesince diğer Âkit Tarafın ülkesine veya ülkesin
den yapılacak nakliyat için uygulanacak ücret tarifeleri, işletme masraflar], mâkul kâr ve başka 
hava yolu işletmelerinin ücret tarifeleri de dâhil bütün ilgili âmiller gözönüne alınarak tespit olu
nacaktır. 

2. Bu maddenin 1 nei fıkrasında sözü geçen ücret tarifeleri üzerinde, mümkünse, her iki Âkit 
Tarafın ilgili hava yolu işletmeleri arasında hattın bütünü veya bir kısmında işleyen başka hava 
yolu işletmeleriyle de istişarede bulunularak mutabakata varılacak ve böyle bir mutabakat, müm
kün oldukça, milletlerarası sivil ulaştırma alanındaki tatbikata uygun olarak sağlanacaktır. 

3. Böylece mutabık kalman ücret tarifeleri, yürürlüğe girmesi tasarlanan tarihten en aşağı 
otuz (30) gün önce Âkit Tarafların yetkili havacılık makamlarının onayına sunulacaktır; özeli du
rumlarda bu'süre, sözü geçen" makamların mutabakatı ile azaltılabilir. 

. 4. Tayin edilen hava yîolu işletmeleri bu ücret tarifelerinin herhangi biri üzerinde anlaşamaz
larsa veya başka bir sebeple bir ücret tarifesi 'bu maddenin 2 nıci fıkrası hükümlerine göre tespit 
edilemezse veyahut bu maddenin 3 ncü fıkrasında sö>zü geçen 30 günlük sürenin ilk 15 günü içeri
sinde, bir Âkit Tarafı diğer Âkit Tarafa, bu «Haddenin 2 nci fıkrası hükümleri uyarınca mutabaka
ta varılmış herhangi bir ücret tarifesinden tatmin olmadığını bildirirse, Âkit Tarafların yetkili ha
vacılık makamları ücret tarifesini kendi aralarında anlaşaralk tespit etmeye çalışacaklarıdır. 

5. Yetkili havacılık makamları bu maddenin 3 ncü fıkrası gereğince kendilerine sunulan her
hangi bir ücret tarifesinin onaylanması ve 4 ncü fıkradaki herhangi bir ücret tarifesinin tespitin
de anlaşamazlarsa, anlaşmazlık bu Anlaşmanın 18 nci maddesi hükümlerine göre halledilecektir. 
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(i. Bvı maddenin 3 ııcü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyle, hiçbir ücret tarifesi Akıt Ta

raflardan birinin yetkili havacılıJk makamlarınca uygun görüilmemişse yürürlüğe giremez. 
7. Bu maddenin hükümlerine göre tespit edilmiş üereıt tarifeleri; gene bu maddenin hükümleri

ne göre yeni ücret tarifeleri tespit edilinceye ka dar yürürlükte kalacaktır. 

MADDE: 12 

1. Her ilki Akıt Taraf, diğer Akıt Tarafın tayin edilen hava yolu işletaııesinee kendi ülkesinde 
işbu Anlaşma ve Eklerinin uygulanması neticesinde sağlanan kazançların masraftan artan kısmının 
resmî kur üzerinden tesviyesini taahhüt eder. 

2. Yukarıdaki 1 ncl fıkranın tatbikatından doğan ödemeler, Akıt Taraflar arasında mer'i Öde-
me Anlaşması hükümlerine uygun olarak yapılır. 

MADDE: 13 

1. Sıkı bir işbirliği ruhu ile, Âkit Tarafların yetkili havacılık makamdan, bu Anlaşma ve Ek' 
leri hükümlerinin uygulanmasına ve bunlara kifa yetli bir şekilde riayet edilmesini »ağılamak ama
cıyla zaman zaman birbirleriyle i s t ia re edeceklerdir, 

2. Akıt Taraflardan her birinin yetkili havacı lılk makamları, istek üzerine, diğer Âkit Tarafın. 
yetkili havacıilıik makamlarına, birinci Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu işletmeiS&nce mutabık 
kalınan servislerde sağlanan kapasitenin gözden geçirilmesi amacıyle mâkul bir rtanzda istenebile
cek periyodik ve başkaca istatistikleri verecektir. Bu istatistikler, o hava yolu işletmeûerinjce mu
tabık kalınan servislerde taşınan trafik miktariarının tespiti için gerekli bütün bilgileri ihtiva ede
cektir. 

MADDE: 14 

1. Âkit Taraflardan biri bu Anılaşmanın ve Eklerinin herhangi bir hükmünün değiştirilmesini 
arzu ettiği takdirde, diğer Âkit Tarafla istişarede bulunmak isteyebilir; yetkili havacılık makam
ları arasında ve müzakere ve yazışma yoluyle yapılabilecek olan böyle bir istişare,, istek tarihinden 
itibaren altmış (60) gün içerisinde başlıyatoaktır. Mutabakata varılan herhangi bir değişiklik diplo
matik yoldan nota teatisiyle teyidedildiğinde yü rürlüğe girecektir. 

2. I ve IV sayılı Eklerdeki değişiklikler, Âkit Tarafların yetkili havacılık makamlarının arala
rında doğrudan doğruya mutabakata varmalarıyla. yapılabilir.-

MADDE: 15 

1. Âkit Taraflardan birine mensup uçağın diğer Âkit Taraf ülkesinde bir kazaya uğraması 
veya olağanüstü bir durum halimde, o diğer Âkit Taraf kendi uçağı imiş gibi mildi mevzuatı çerçe
vesinde, uçağa, mürettebat ve yolcularına kolaylık ve yardım sağlamayı ve uçağı, yükünü ve pos
tasına korumayı taahhüt eder. 

2. Ülkesinde kaza olan Âkit Taraf, durumdan diğer Âkit Tarafı derhal haberdar edecek, 
kazanın durum ve nedenlerini tetkik .etmek için gerekli bütün tedbirleri alacak ve istek üzerine, 
tetkikte gözlemci olarak bulunabilmeleri bakımından diğer Âkit Taraf mümessillerine gerekli mü
saadeyi verecektir. 

3. Teknik yönden kaza tetkikini yapan Âkit Taraf, diğer Âkit Tarafa bunun sonuçları hak
kında bilgi ve nihaî tetkik raporunu verecektir. İstek üzerine teknik tetkikii yürüten Âkit Taraf 
kanun ve nizamlarının müsaadesi nispetinde kaza ile ilgili belge ve bilgileri diğer Âkit Tarafa ve
recektir. 
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MADDE : 16 

1. Tayin edilen hava yolu işletmıderinin mutabık kalman servislerimde kullanılacak olan uçaik-
lar, uygun ımilMyet ve tescil markalarım taşıyacaklar ve aşağıdaki belgeleri bulunduracaklardır; 

1) Tescil sertifikası 
2) Uçuşa 'elverişlilik sertifikası, 
3) Mürettebatın herbir üyesine ait gerekli lisans ve sertifika, 
4) Borda jurnali veya bunun yerini tutan herhangi bir belge, 
5) Uçafc telsiz lisansı, 
6) Yolcu isim Mstiesi, 

7) Uçak yük taşıyorsa, yükü tafsilâtlı olarak bildirecek ve son varış yerini gösterecek 
şekilde bir yük manftfestosu, 

8) Uçak, taşınması 'millî ve .milletlerarası nizamlarla tahdite tabi 'tutulan bir yük taşıyorsa, ge
rekli permileri, 

2. Âkit Taraflardan her birinim yetikila havacılık makamları, mutabık kalınan servislerdie ça
lışan diğer Alkıt Taraf uçaklarında yukarıdakülerden başka uçak belgelerinin de bulundurulmasını 
diğer Âkit Taraf yetkili havacılık makamlarına genelken ihbarı yaptıktan sonra isteyebilirler. 

MADDE : 17 

1. Âkit Taraflardan her biri, mutabık kalman servislerim işletilmesi içlin, diğer Âkit Tarafça 
verilen veya ımuteber sayılan uçuşa •elverişlilik sertifikasuyle yeterlik belge ve lisanslarını muteber 
sayacaktır. 

2. Anealk, Âkit Taraflardan her biri, kendi uyruklarına tdiğer Âkit Tarafça verilmiş sertifika 
ve başkaca ilgili yeterlik belge ve lisansları tanımama hakkını saklı tutar. 

MADDE .: 18 

Bu Anlaşma ve Eklerimin yorumlanması veya uygulanmasıyle lilgili herhangi bir anlaşmazlık, 
iki Akıt Tarafın yetkili havacıiıik makamları arasında doğrudan doğruya yapılacak görüşmelerle 
halledilecektir. Sözü geçen makamlar bir anlaşmaya varamazlarsa anlaşmazlık diplomatik yollarla 
halledilecektir. 

MADDE : 19 

Âkit Taraflardan her birinin ülkesindeki hava alanlarının, tesislerin ve teknik teçhizatın kulla
nılması için ödenecek ücret ve başkaca vergiler, o Âkit Tarafın ilgili devlet makamlarınca tespit 
edilen ücretler uyarınca alınacaktır. 

MADDE : 20 

İşbu Anlaşma ve ekleri, her iki Âkit Tarafı bağlayan sivil havacılıkla ilgili çok taraflı her
hangi bir sözleşmeye uyacak şekilde değiştirilecektir. 

MADDE : 21 

1. işbu Anlaşma ve ekleri beş yü için muteber olup, müddetin hitamından en az altı ay ev
vel Âkit Taraflardan birince diplomatik yoldan feshi ihbar edilmedikçe yıllık süreler için kendi
liğinden yenilenmiş; olacaktır. 

2. Bununla beraber, Âkit Taraflardan her biri, bu beş yıllık süre içinde de böyle bir fesih 
ihbarını, tevdiinden alt &y sonra hüküm ifade etmek üzere diplomatik yoldan yapabilir. 
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MADDE : 22 

İşbu Anlaşma ve onun ayrılmaz parçalarını teşkil eden ekler, her iki Âkit Tarafın Anayasala
rının öngördüğü formalitelerin tamamlanmasını müteakip diplomatik yoldan • Notaların teati edil
diği tarihte yürürlüğe girecektir. 

Yukarıdakileri tasdiken, aşağıda imzaları bulunan ve Hükümetleri tarafından usulü dairesinde 
yetkilendirilmiş olan temsilciler, işbu Anlaşmayı imza etmişlerdir. 

Türkçe, Rusça ve İngilizce dillerinde, her üç metin aynı derecede muteber olmak ve Türkçe ve 
Rusça metinler arasında fark bulunduğu takdirde İngilizce metin esas sayılmak üzere, bin dokuz 
yüz altımış yedi yılı Ağustos ayının yirmi dokuzuncu günü Ankara'da iki nüsha halinde tanzim olun
muştur. 

Türkiye Cumhuriyeti Sosyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Hükümeti adına Birliği Hükümeti adına 

EK : I 

1. a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tayin edilen hava yolu işletmesi aşağıdaki 
yollarda her iki istikamette hava servisleri işlettııieye yetkilidir : 

i) Türkiye'deki noktalardan ara noktalar vasıtasıyie 'Moskova'ya ve daha ileride Avrupa mem-
lektetlerindekfi noktalara. 

ii) Türkiye'deki noktalardan ara noktalar vasıtasıyie S. 'S. C. (B. de ikinci bir noktaya ve 
daha ileride Avrupa memleketlerindeki noktalara, 

b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tayin edilen hava yolu işletınesdne ait uçaklar 
HUIST ve STARYAVA noktaları arasında Sovyetler Birliği ülkesi üzerinden her ilki istikamette in
meden uçabilir. 

2. a) iSovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti taraflından tayin edilen hava yolu 
işletmasi aşağıdaki yollarda her iki istikamette hava servisleri işletmeye yetkilidir : 

i) iS. IS. C. B. delki noktalardan ara noktalar vasıtasıyie 'İstanbul ve daha ileride Afrika mem
leketle rindeiki noktalara. 

' M) S. S. C. B. deki noktalardan-ara noktalar vasıtasıyie Ankara'ya ve daha ileride Afrika 
memleketlerindeki noktalara. 

b) Sovyet Sosyalist Onınhuriyetleri Birliği Hükümeti tarafından tayin edileıi hava yolu işlet
mesine ait uçaklar Ankara ve Afyon tarikiyle İnebolu ve Antalya noktaları arasımda Türkiye ülke
si üzerinden her ilki istikamette inmeden uçabilir. 

3. Âkit Taraflardan 'her birinin tayin edilen hava yolu işletmesi : 
a) Türkiye'deki noktalardan Moskova'ya ve/veya S. "S. C. B. de ikinci »bir noktaya, 
b) S. S. C. B. delki noktalardan Ankara'ya ve/veya İstanbul'a. 
İşbu Anlaşmanın 10 ncu maddesi bükümlerine uygun olarak yolcu, yük ve posta şeklindeki tra

fiği her ilki istikamette bırakmak ve almak hakkına sahibolacaMır. 
4. Yukardafci 1 (a - ii) ve 3 (a) fıkralarında belirtilen ikinci noktalar her UM Âkit Tarafın 

yetkili havacılık makamlarının karşılıklı mutabakatı ile ileride tayin edilecektir. 
5. Yukardaiki 1 (a) ve 2 (a) fıkralarında, (kayıtlı yollardan herhangi birindeki ara noktalar 

veya ilerideki noktalar, servisin başlangıç noktasının hava yolu işletmesini tayin eden Akıt Tara
fın ülkesinde bulunması şartıyle, tayin edilen i lg i ! hava yolu işletmesinin ihtiyarına bağlı olarak 
bütün seferlerde veya bunların herhangi birinde kullanılmayabilir. 

6. Üçüncü memleketlerden gelen veya bu memleketlere gidecek olan yolcu, yük ve posta 
şeklindeki trafiği idi ger Âkit Tarafın ülkesinde almak ve 'bırakmak hakkı, işbu Anlaşma ve ek
lerinin hükümlerine uygun olarak, her iki Âkit Tarafın «sivil havacılık makamlarının karşılıklı 
mutabakatı ile verilebilir. 
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EK : II 

1. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen hava yolu işletmesi, malzeme çeşidi de dahil, 
uçuş taıifeleriım, 'tasrih edi lenhat lardaki servislere başlamadan en az otuz (30) gün önce diğer 
Âkit Tarafın yeHMli havacılık nna-kaımlarına onay için sımulacalMır. 

2. 'Herhangi 'bir iÂlkıt Tarafın tayin edilen hava yolu işletmıesiuce, uçuş tarifelerinin, diğer 
Âıknt Tarafın yeıtlkilii havacılık makamlarina sunubııasından önce, her iiılvi Âkit Tarafın ilgili hava 
yolu işletilmeleri arasımda 'anlaşmak üzere işbirliği yapacaklardır. Bu şekilde uçuş tarifeleri alan 
yetkili havacılık ımatkaiinları, (bunları teyiidedebilıir veya değiştirebilıir. Her halükârda, 'Akut Taraf
lardan bininin tayfin edilen hava yolu işletmesine e, tasrih edilen batlarda işletilecek servisler, diğer 
Âkit Tarafın yeirMM havacılık makamlarının onayı alınmadan başlayamaz veya değiştirilemez. 

EK : III 

MADDE i l 

1. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen hava- yolu işletmesinin diğer Akıt Taraf ül
kesindeki genel'satış acenteliği, bu sonuncu Akıt Tarafın tayin edilen hava yolu işletmesine ve
rilecektir. 

2. Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen hava yolu işletmesinin diğer Akıt Taraf ül
kesindeki ticarî, meydan ve teknik hendimgi, bu sonuncu Akıt Tarafın tayin edilen hava yolu 
işletmeslınce veya bu sonuncu hava yolu işletmesinin kendi mesuliyeti altında görevlendi
receği başka bir yetkili kurura tarafından yapılacaktır. 

o. Akıt Taraflardan her birinin tayin edilen hava yolu İşletmesine mutabık kalınan ser
vislerin işletilmesi bakımından, diğer Âkit Taraf ülkesinde mütekabiliyet şartıyle teknik ve 
ticarî mümessillik bulundurma hakkı tanınır. 

4. Mümessiller ve Âkit Tarafların tayin edilen hava yolu işletmelerine mensup uçakların 
mürettebatı, • Âkit Tarafların tabiiyetinde olacaktır, 

MADDE : 2 

Âkit Taraflarca tayin edi'en hava yolu işletmeleri tarafından yapılacak tarifesiz uçuşlar 
(ilâve, özel, carter v. s.) önceden müsaadeye bağlı bulunacaktır. Bu uçuşlarla ilgili talepler 
uçuşa başlanmadan en az 48 saat önce Âkit Ta. raflardan her birinin tayin edilen hava yolu 
işletmesince diğer Akıt Tarafın sivil havacılık makamlarına sunulacaktır. 

(MADDE : 3 . 

Her iki Âkit Tarafın taykı edilen hava yo lu işletmelerince posta taşınması Uluslararası 
Posta Sözleşmesi talimatına göre yapılacaktır. 

MADDE : 4 

Âkit Taraflardan her birinin tayin edilen hava yolu işletmesine mensup uçaklarda, muta
bık kahmari servislerinin isletilmesi sırasında diğer Akıt Taraf ülkesinde ve ülkesi üze
rinde iken, uçak teçhizatı olarak, herhangi b i r fotoğraf ve keşif teçhizatı bulunmayacaktır. 

MADDE ı 5 

Âkit Taraflardan her birinin yetkili makamları, haddinden fazla bir gecikmeye yer*vermek
sizin, mutabık kalman hava servislerinin işletilmesi sırasında diğer Akıt Tarafın tayin edi
len hava yolu işletmesi uçaklarını aramak hakkına sahibolacaktır. 
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EK : IV 

Genel hükümler 

1. Âkit Taraflar, mutabık kalman servislerin güvenliği ve müessir bir şekilde işletilme
sini sağlamak maksadıyle gerekli bütün tedbirleri a laca'klannı taahhüdederler. Bu maksatla Âkit 
Taraflardan her biri, diğer Âkit Tarafça tayin olunan hava yolu işletmesinin uçaklarına muta
bık kalman servislerin işletilmesi için gerekli telsiz, ışık hizmetleri ile teknik ve meteorolojik 
hizmetleri ve sair hizmetleri sağlayacaktır. 

2. İşbu Ek hükümlerine uygun olarak Âkil Taraflardan her birince verilecek bilgi ve ya-
lacak yardım; diğer Âkit Tarafım tayin ettiği hava yolu işletmesinin mâkul taleplerini karşıla
yacak yeterlikte olacaktır. 

Bilgi verme 

o. Âkit Taraflardan her birince verilecek bilgiler; mutabık kalınan servisler tarafından 
kullanılacak aslî ve yedek hava alanlarının özelliklerini, bu Âkit Taraf ülkesinde takibedilecek 
yolları, mevcut telsiz ve diğer hava seyrüsefer yardımcılarını ve diğer hava trafik kontrol 
kolaylıkları ile usullerini kapsayacaktır. 

4. Bu bilgiler mutabık kalınan servislerde uçuşlardan evvel okluğu gibi uçuşlar sırasında 
sağlanması gereken bütüu ilgili meteorolojik malûmatı da ihtiva edecektir. Âkit Tarafların 
sivil havacılık makamları, meteorolojik bilgilerin teatisi için kullanılacak milletl'erarası Kodu 
birbirlerine tebliğ edecekler ve mutabık kalınan servisler için tespit edilen tarifeler gözönünde 
bulundurulmak suı-etiyb, gerekli meteorolojik tahmin veriliş zamları hakkında mutabakata 
varacaklardır. 

5. Âkit, Tarafların sivil havacılık makamları, işbu Ek'in 3 ncü ve 4 ncü maddelerine göre 
verilecek malûmattan zamanında haberdar olunabilmesi ve her türlü değişikliğin derhal du
yurulması için devamlı bir servis ihdas edeceklerdir. Bunun radyo, teleteyp veya kâfi de
recede önceden yapıldığı takdirde, posta ile ulaştırılacak NOTAM'lar vasıtasıyle yapılması lâ
zımdır. Telsiz ve teloteyple gönderilen NOTAM'lar milletlerarası NOTAM Kodu ile, posta ile 
gönderilen matbu NOTAM'lar ise İngilizce olarak ulaştırılacaktır. 

6. «NOTAM» laıia enformasyon teatisine, mümkün olduğu kadar çabuk ve her halükârda 
mutabık kılman servisi erdeki uçuşlardan evvel başlanacaktır. 

Uçuş Plânı ve Hava Trafik Kontrolü Usulü 
7. Âkit Taraflardan birince tayin olunan hava yolu işletmesi taraf undan mutabık kalman 

servislerde kullanılan uçakların mürettebatının diğer Âkit Taraf sivil savacılık makamlarının 
uyguladığı hava trafik kontrolü usullerini tam olarak bilmesi lâzımdır. 

8. Âkit Taraflardan her birinin sivil havacılık maikamları, diğer Âkit Tarafça tayin olunan 
hava ydlu işletmesi uçaklarının mürettebatına, her uçuştan evvel yol şartları hakkında yazılı bir 
metin veya iealbı halimde ilâve şifanı bâlgileri veve0eıklerdir. Bu uçuş öncesi malûmaft; uçuşum ya-
plraibli'limıesi için hava alanlarının durumu, hava seyrüsefer yardımcıları, yolun tamamında ve va
rış imaihaıllindeki hali hazır hava durumu ve varış malhallindekıi hava tahminleri haikkındalki bil
gileri ihtiva edecektir. 

9. Uçak püTotu her uçuştan evvel, uçuş plânını uçuşun başlayacağı memleketteki bava tra
fik kontrol makamlarının tasdikine suniacaktır. Uçuşun tasdik ledilen plâna uygun olarak yapıl
ması lâzımdır. Uçuş plânında, ilgili hava trafik makamlarının müsaadesi ile âcıil .tedbirler alın
masına icaıbettıiren feVkalâde durumlar hariç, değişikllik yapılamaz. Bu gibi hallerde ilgili bava 
trafik kontrol makamları, mümkün olan 'kısa zanraında, uçuş planındaki değişiklik]erden haber
dar ediL?'C ektir. 

10. Uçak pilotu, ilgili hava trafik kontrol nYaıkamlannın yayın frekaınsmın devamlı olaratk 
dinlenmesini! ve bu makamların frekanslarında derhal yayın yapmaya hazır bulunmasını sağlaya
caktır, . 
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ı ı . Âkit Tarafların' sivil havacılık imjakamları anasında başkaca anlaşma bulunmadığı tak

dirde, uçaklarla 'bava trafik kontrol makamları arasındaki irtibat radyo Itelefonla ve ingilizce 
olarak yapılacalktır. Muhabere radyo tietefoııla sağlanamadığı takdirde, ımlill etler arası Q kodu kul
lanılmak suretiyle te'llsiz telgrafla yapılacaktır. 

Uoaklaniın teçhizatı 

* .12. Â'kıt Taraflardan birince taylim olunan hava yolu lişletmıesiıiıin mutabık kalınan servisler
de kullanıdan uçakları, mümlkün mertebe, âlıeftlc iniş sıislteminıi ve diğer Âkit Taraf ülkesinde 
mevcut bir veya birkaç seyrüsefer .yardımcısını kullanacak: şekilde tıeçhiz edilim|iş 10İmalıdır. 

13. Mutabık 'kalınan servislerde kullanılan uçaklar, ilgili hava trafik 'kontrol >mafcaımları ile 
muhabere yapabilmek iıçiin telsiz istasyonları ve hava meydanına yaklaşma kontrol yardımcıla
rına göre teçhiz edilmjiş olmaları gerekir» 

Uçuş ve hava trafik taontoolü usulleri 

14. Âkit Tarafların- her birittiÜm ülkesinde nuen'i uçuş ve hava trafik kontrolü ve diğer usul
ler işjbu Ek'te belirtilen maksatlar içlin kullanılacaktır. 

'MiHetoleırarası IStandıaxÜaırj 

15. İşbu Ek'de belirtilen maksatlar için prensip itibariyle, Milletlerarası Sivil Havacılık Teş- ' 
kilâitı (Gerektiğimde Dünya Meteoroloji Teşkilâtı) tarafından tespit veya tavsiye edilen standart
lar, usuiler veya kod'lar kabul edilecektir. 

Muhabere kolaylıkları 

16. «NOTAM» ların ulaştırıılması da dâhil olmak üzere, mutabık kalman servislerin işletil
mesi iiiçiin hava trafik (kontrolü bakımından lüzumlu bilgilerin teatisi maksadı ile, Âkıjt Tarafla
rın sivil havaicıllık makamları, mutabık kalınan servislerin Âkit Tarafların ülkelerindeki nihaî nok
taları arasında mevcut muhabere kolaylıklarımdan istifade edeceklerdir. 

Ekselans, Ankara, 29 Ağustos 1967 
Türkiye ile Sovyet Sosyalist Cıuııhuriyeitleri Birliği arasında genellikle tarifesiz seferleri, özel

likle inelusive - turları geliştlrmıek ve artttırmıak maksadıyle aşağıdaki hususları bildirmekle şeref 
kapanırımı : 

Türk Hava Yolları ve Aeroflott temsilcileri, genellikle tarifesiz seferlerin, özellikle tarifesiz inc-
lusivle - turların hacmine ve ücret tarifelerine dair yıllık mutabakatların esasını teşkil ethııek üzere 
bir anlaşmla akidettlmek amacı ile aralarında tespit 'edecekleri bir tarihte toplanacaklardır. 

(Kendilerine bu şekilde bir amilaşma sunulan yetkili havacılık makamları, bunu tasdik edebilir 
veya reddedebilir veya üzerinde değişiklikler telsin edebilirler, ilgili hava yolu işletmeleri arasım
da bir anılaşmaya vanlamadığı takdirde, yetkili havacılık makamları böyle bir anlaşmanın akdini 
mümlkün kılacak esasları araştıracak maksadıyle ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerdir. 

Hükümetinizin bu ıhusuisdaki mutaibakatını teyit etmenizi rica ederim. 

Hürmetlerimin kabulünü rica ederim, E!ksıelân!s>, 

Ekselans Andrei A. SM1RNOV 
Sovyet SoSyalisft öurdhuriyetleri 
Birliği Büyükelçisi 
A N K A R A 
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Ekselans, Ankara, 29 Ağustos 1967 

Meali aşağıda kayutlı anektabunuzu aldığımı bildirmekle şenel duyanım : 
Türkiye ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği arasında genellikle tarifesiz seferleri, özel-

HMe tarifesiz incluslive - turları geliştirmek ve arttıırmalk maksadıyla sağıdaki hususları bildirmekle 
şeref kazanırını. 

Türk Hava Yoları ve Aeroflot temsilcileri, geneülMe tarfifeöiz seferlerdin, özellikle tarifesiz inelu-
siıve - turların hacmine ve ücret tarifelıeıtiınıe dair yrlltok mutabakatların esasıını teşkil etmek üzere bir 
amüıaşma alkdertmııek aırnacı ile arıakrıınıdıa tesbiit edecekllerli bir tarihte toplanacaklardır. 

Kendilerine bu şekilde bir anlaşmja sunulan yettlMH havacılık mjakamları, bunu tasdik edebilir ve
ya (reddedebilir veya üzerinde değişiklikler telkin edebilirler. İlgili hava yolu işletmeleri arasında bir 
lanllaışınaya vaniarauadığı takdirde, yetkili havacılık makamları böyle bir anlaşmanın akdini mümkün 
Ikilaoak esasları araştırmak maksadıyle ellerinden ıgelen gayreti sarfedeceklerdir. 

Hükümetinizin -bu hususdaki mutabakatını teyidetmenizi rica edenim. 

İBu mektup muhtevasının Hükümetim tarafından kabul edildiğini teyidetmakle şeref kazanırım. 
Hürmetlerimin 'kabulünü rica ederim, Ekselans. 

Ekselans Zeki KUNERALP Andrei A. Smirnov 
Greınel Sekreter Büyükelçi 
Dışişleri Bakanlığı 
A N K A R A 

•« +mm • • 
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Dönem : 3 
Toplantı : 4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Uydular aracılığı ile Telekominikasyon Uluslararası Örgütüne 
(INTELSAT) İlişkin Anlaşma, Eşletme Anlaşması ve Nihaî Se
nedinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

ve Ulaştırma, Dışişleri ve Plân komisyonları Başkanlıkları 
raporları (1 /758) 

T. C. 
Başbakanlık 27 . 12 , 1972 

Kanunlar ve Kararlar 
• Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1551/12575 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 23 . 12 . 1972 tarihinde kararlaştırılan «Uydular aracılığıyie Telekominikasyon Uluslararası 
örgütüne (INTELSAT) ilişkin Anlaşma, İşletme Anlaşması ve Nihaî Senedin onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ve gerekçesiyle eki Anlaşma ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ferid Melen 

Başbakan 

GENEL GEKEKÇE 

Uzak mesafeli, özellikle kıtalararası irtibatların gerçekleşme sinde kullanılan klâsik- telekomini
kasyon tekniklerinin gerekli nitelikte ve yeterli olmamaları ve geniş bant transmisyonu gerekti
ren televizyon programlarının iletilmesine olanak vermemeleri nedeniyle, yapma uydular aracı
lığıyie telekominikasyon olanakları araştırılmış ve başarı elde edilmesi üzerine 1964'te «Uydularla 
Telekominikasyon Uluslararası Konsorsiyomu» INTELSAT kurulmuştur. Başlangıçta 19 ülkenin 
katılmasıyle ve beş yıllık süre için geçici olarak kurulan örgüte ülkemiz 8 . 4 . 1968 gün ve 
6/9842 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle 68 nci ülke olarak, 0,5 kota ile katılmış olup örgüte balen 
üye ülkelerin sayısı 80'e ulaşmış bulunmaktadır. 

Örgütün Kuruluş Anlaşmalarında da belirtildiği, üzere beş yıllık geçici süre sonunda INTEL-
SAT'm kesin statüsünü hazırlamak üzere toplanan Tamyetkililer Konferansı 1969 -1971 yılları 
arasında müteaddit defalar toplanarak 1971 yılı baslarında kesin anlaşma metinlerini tamamılaımış-
tır. Anlaşmalar, Geçici Anlaşmalar gibi biri üye Hükümetler, diğeri ise üye Telekominikasyon ku
ruluşları arasında olmaik üzere iki Anlaşmadan ibarettir. Her iki Anlaşma da onaylanmak kay-
dıyle, Türkiye adına 10 Eylül 1971 tarihinde Vaşhington'da imzalanmıştır. Anlaşmalar, katılma 
paylarının en az üçte ikisini elinde bulunduran ve sayıca, üye ülkelerin en az üçte ikisi tarafın
dan hiçbir kayıt konmaksızm imzalanış tarihinden itibaren altmış gün sonra yürürlüğe girecektik. 

Ülkemizin 1968'de INTELSAT'a katıimasmdaki amaç bir taraftan hızla gelişen uzay telefcomi-
nikasyonu tekniğine yabancı kalmamak üzere INTELSAT çalışmalarından haberdar olmak, diğer 
taraftan da elverişlilik incelenmesine dayanarak uygun düşen ilk tarihte yer istasyonu kurarak, 
uluslararası telekominikasyonda bu yeotıi, yüksek nitelikte, diğer ülkelere tabi olmayan ve belM 
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koşullarda ucuz olan olanağın Türkiye tarafından da kullanılmasını sağlamaktır. Ayrıca, INTEL
SAT yatırımlarına kotalar oranında yapılan katılmalara '% 14 nispetinde bir faizin uygulanması 
katılma tutarlarının değerlendirilmtesinli sağlamaktadır. 

Nihaî Statü ayrıca, örgütü hiçjbir üye ülkenin inhisarına meydan vermeksizin taım uluslararası bir 
kuruluş haline getirtmektedir. Geçici dönemde görülen birçok aksaklıklara meydan vermeyecek 
tarzda hazırlanan Anlaşmalar, Teşkilâtın en yüksek organları olan Hükümetlerarası Kurul ile Ku-
ruluşlararası Kurulda her üye ülkeye bir oy hakkı tanınması nedeniyle Geçici Anlaşmaların aksi
ne gelişmiş ülkeler dışındaki ülkelere de örgütün yönetimine katılma olanağı sağlamaktadır. Bu 
nedenle Anlaşmaların biran önce yürürlüğe girmeleri memleketimiz yararına görülmektedir. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — Uydular aracılığıyle Telekominikasyon Uluslararası Örgütüne INTELSAT ilişkin 
Anlaşma, küresel tek bir uydu haberleşmesi sisteminin kurulması için Hükümetlerarası Anlaşma 
niteliğindedir. 

INTELSAT'a iliş/kin İşletme Anlaşması, küresel tek bir uydu haberleşme sistemini gerçekleş
tirmek gayesiyle INTELSAT Anlaşmasını imzalayan Hükümetlerin kaza yetkisi altında bulunan 
bölgedeki ve Hükümetlerin tavsiye »ettiği en yetkili telekominikasyon teşekkülleri arasındaki An
laşmadır. Tamyetkililer Konferansının Nihaî Senedi, INTELSAT'a nihaî veçheyi verecek olan 
Tamyetkililer Konferansının Nihaî Senedidir. 

Bu ımadde ile Anlaşmaların ve Nihaî Senedin uygun bulunduğu hükıane bağlanmaktadır. 
Madde 2. — Kanunun hangi tarihte yürürlüğe gireceğini belirtmektedir. 
Madde 3. — Kanunu yürütmeye yetkili organ gösterilmektedir. 

Ulaştıranla Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Ulaştırma Komisyonu 27 . 1 . 1973 

Esas No. : 1/758 
Karar No. : 3 

Yüksek Başkıanlığaı 

Uydular aracılığı ile 'Telekoıminik&siyon uluslararası örgütüne (INTELSAT) ilişkin anlaşma, 
işletme anılaşması ve nihaî senedinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair oltan kanım tasarısı 
Komisyonumuza havale olunmakla ilgili 'bakanlık tansaldilerinin de hazır oldukları halde tetlkük ve 
nıüzalkene olundu. 

Uydular aracılığı ile Telekominikasyon uluslara naşı '(INTELSAT) a 'katılmak suretiyle tele
vizyon programlarının yapıma uydularla ânında izlenebilmesi ve uzay Teleikomıinikasyonu tekniğine 
yabancı (kalımaımaik maiksadıyle 'Hüfcümetiiımiz tarafından imzalanmış. 'bulunan anlaşmanın tasdikime 
mütedair hazırlanmış 'bulunan 'kanun tasarısı Komisyonumuzca yerinde görülerek laynen kaıbul 
edilmiştir. 

Havalesi igeneğinoe Dışişleıi Komisyonuna tevdi duyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı 
al/e sunulur. 

Balkan Sözcü Kâtip 
Antalya Bolu Nevşehir İstanbul 

/. Ataöv M. §. Kiykıoğlu II. Başer M. K. özeke 
İstantbuH İzmir Manisa MardanN 

8. Orkunt II. Çakır 8. Gihmiişpala 8. GüneMan 
Zonguldak 

A. N. Akın 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/758 

Karar No. : 6 

8.2. 1973 

Yüksek Başkanlığa 

Uydular Aracılığı ile Telekominikasyon Uluslararası örgütüne (INTBIiSAT) ilişkin anlaşma, 
işletme anlaşması ve nihaî senedinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, 
ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, gerekçede açıkça belirtilen hususlar, Komis
yonumuzca da uygun görülerek, mezkûr anlaşma ile nihaî senedinin onaylanmasına mütedair ta
sarı aynen kabul: edilmiştir. 

Havalesi gereğince Plân Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Komisyon Başkanı 

Ankara 
0. Alp 
Ankara 

0. Bir git 

Çanları 
//. Dağlı 

Konya 
Ö. Ölçmen 

ıSÖZCÜ 
tzmir 

§. Osma 
Aydın 
/. Sezgin 

Esikişehiir 
0. Oğuz 

Konya 
T. Yılmaz Öztuna 

Urfa 
İV. Aksoy 

Kâtip 
İstanbul 

N. İkbal Tokgöz 
Balteıir 

A. İhsan Kırımlı 
İmzada bulunamadı 

İstanbul 
S. Orkunt 

Manlisa 
E. Akça 
Zonguldak 
F. Fırat 

Afyon 
R. Çerçel 

Bursa 
C. Külâhlı 

İstanbul 
M. Yardıımcı 

İmzada bulunamadı 
Sivas 

T. Komitan 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 
Millet Meclisi 

Bütçe Plân Komisyonu 
Esas No. : 1/758 
Karar No. : 230 

Millet Meclisi Başkanlığına 

13 . 2 . 1973 

Komisyonumuza havale bııyrulan «Uydular Aracılığı ile Telekonıindlkasyon Uluslararası ör
gütüne (TNTELSAT) ilişkin anlaşma, işletime anlaşması ve nihaî senedimin onaylanmasının uygun 
bulıınluğuna dair kanun tasarısı «Ulaştırma, Dışişleri, ve MJaliye Balbanlıikları temsilcilerinin de ha
zır bulunduğu aturuımıda incelendi ve görüşüldü : 

Hızla gelişen telknolojinin gereği olarak: hler geçen gün yenli buluşların ve yeni projelerin 'ar
tık tefe ülke seviyesinden ayrılarak ülkelerarası bir işbirliği ve proje çalışması düzeyinle geldiği 
yüksek malûmlarıdır. 

Bu cümleden olaralk özelikle haberleşme araçlarında kaydedilen gelişmeler dikkati çeken nite
likte önem ve ıgenıişliik kazanmakladır. • 

Son zamanlarda bilhassa kıtalararası irtibatların gerçekleşmesinde kullanılan klâsik telekomü
nikasyon tekniklerinin ihtiyaçta cevap veremediği tespit edilerek yeni çalışmalara .girişilmiş ve yap
ına uydular .aracılığı ile telekomünikasyon olanakları araştırılmış bunida da başarı sağlanmıştır. Ne-
te.kim bu başarıyı daha ıda yaygınlaştırmak aanacıyle 1964 yılında «.Uydularla Telekominikasyon 
Uluslararası konsorsiyumu (INTEL1SAT) "Icurulmuştur. Başlangıçta 19 ülkenin iştirakiyle ve beş 
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yılbk süne için geçici olarak kurulan örgüte ülkemiz 8 / 4 . 1968 gün ve 6/9842 sayılı Bakanlar 
Kurulu kararı (il'e 68 nei ülke olarak 0,5 kotia ile katılmıştır. 'Hailen üye ülkeler sayısı 80 in üstün
dedir. 

Tespit ledilen geçici süre sonunda tam yetkililer konferansının çeşitli defalar toplanıması neti
cesi 1971 yılı (başlarında kesin (anlaşma tamamlaiLinıştır. Anlaşma &M yönlü tespit edilmiştir. Bun
lardan •Mm üye hükümetler diğeri ise üye Telefkominikasyon kuruluşları arasında imzalanacak şe
kildedir. 

H e r iki ^anlaşma mlemıle'ketimize sağlayacağı fayda derecesi iyice tespit edildiktten sonra 10 Ey
lül 1971 günü WıaşJinıglbon'da imzalanmıştır. 

Amaç, hızla gelişen uzay ITıelekominikaısyon ıtdknığine yabancı kaimamıalk (INTEL'SAT) çalış
malarından lıâlbendar olnnalk, gerekli incelemeler yapıldılktan sonra da yer istasyonu kurarak hiçbir 
ülkeye taıbi olmadan bu "olanağın Türkiye tarafından da kullanılmasını teımindir. 

Yapılan (konuşmalar ve yetkililerce verilen izahlardan sonra anlaşmanın -büyük faydalar sağ
layacağı neticesine varılmış ve tasan--.Komisyonumuzca uygun ^görülereik 'maddelerin müzakeresine 
geçilmiştir. -•; •• 

Uydular iaracılığı ile 'Telekomıinikasyon «Uluslararası Örgütüne (INTELSAT) ilişkin İşletime 
Anlaşmasının ve tamı yetkililer konferansının nihaî senedinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair tasarının 1 nei maddesi ve yürürlülk ve yürütme ite ilgili 2 noi ve 3 ncü mıaddeleri aynen kabul 
edilmiştir. 

Onaylanmamın süre ile mukayyet olduğu ve bu sürenin dolmak üzere olması nedeniyle tasarı
nın öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Öncelik ve (ivedilikle görüşülmek, ve löenel Kurulun tasviplerine sumulmıalk üzere Yükstek Baş
kanlığa arz olunur. 

Başkan 
Zonguldak 

K. Nedimoğlu 

Aydın 
N. MJenlteşe 

İmzada bulunamadı. 

Edirne 
1. Ertem 

İsparta" 
A. î. Balım 

,'Kayseıli 
V. Â. Özkan 

Nıiğde 
II. A. Ravurmacıoğlu 

Başkanvekili 
Niğde 

N. Çerezci 
İmzada bulunamadı. 

Balıkesir 
C. Bilgehan 

İmzada bulunamadı. 

Erzurum. 
R. CimMi 

İmdada bulunamadı. 

f İçel 
"€. Okyayuz 

Konya 
N. Kalaycıoğlu 

İmzada bulunamadı. 

Ordu 
0. Vural 

İmzada bulunamadı. 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Bursa 
N. Atlı 

İmzada bulunamadı. 

Eskişehir 
î. Angı 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

İmzada bulunamadı. 

Malatya 
H. Gökçe 

iSaıfearyaı 
H. Uysal 

İmızada bulunamadı. 

Trabzon 
' A- Şener 

Afyon Karahisar 
H. Hamamcıoğlu 

Bursa 
A. 'Türkel 

Eskişehir 
S. Öztürk 

İzmir 
K. Önder 

Muş 
İV. Neftçi 

Samsun 
H. Özalp 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Uydular Aracılığı ile Telekominikasyon Uluslararası örgütüne (INTELSAT) İlişkin anlaşma, 
işletme anlaşması ve nihaî senedinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 20 Ağustos 1971 tarihinde Waşington'da hazırlanarak imzaya sunulan ve 
7 . 2 . 1970 tarihli ve 7/238 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyle verilen yetkiye dayanılarak 10 Ey
lül 1971 tarihinde Waşington'da imzalanan «Uydular Aracılığı ile Telekominikasyon Uluslararsı 
örgütüne (INTELSAT) ilişkin işletme anlaşması» nın ve 21 Mayıs 1971 tarihinde Waşington'da 
yapılan «Uydular Aracılığı ile Telekominikasyon Uluslararası Konsorsiyumu'nun kesin düzen
lenmesine ilişkin Tam Yetkililer Konferansının Nihaî Senedi» nin onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

23 . 12 . 1972 

Başbakan Devlet Bakanı 1. Arar Devlet Bakanı V. 
F. Melen D. Kitaplı Devlet Bakanı /. Öztraık 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı Millî Savunana Bakanı içimleri Bakanı 
/. Öztrak F. Alpaslan . M. İzmen F. Kubat 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî EğÛtiim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
H. Boyutken Z. Müezzinoğlu S. Özb&k M. Öztekin 

Ticaret Baltanı Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakainı Tarım Bakanı 
İV. Talû K. Demir H. Özalp t. Karaöz 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı Sanayii ve Tek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 
R. Danışman A. E. Uzuner M. Erez N. Kodamanoğlu 

Turizm ve Tan. Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı Orman Bakanı 
E. Y. Akçal T. Toker N. Sönmez S. înal 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Karaküçük 
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«INTELSAT» 

UYDULAR ARACILIĞI İLE TELEKOMÜNİKASYON MİLLETLERARASI KONSORSİYUMU 
İLE İLGİLİ ANLAŞMALAR 

«INTELSAT» 

UYDULAR ARACILIĞI İLE TELEKOMÜNİKASYON MİLLETLERARASI KONSORSİYUMU-
NA UYGULANACAK NİHAÎ REJİM HAKKINDAKİ TAM YETKİLİ KONFERANSIN SON 

BELGESİ 

Amerika Birleşik Devletleri tarafından AVaşUıgton'da toplantıya çağırılan «INTELSAT' uy
dular aracılığı ille telekomünikasyon Milletlerarası Konsorsiyumuna uygulanacak .nihaî rejim hak
kındaki tamyetkili konferansan son blelgesa. 

1. Uydular araciilığı ile It&lekomünikasyon Milletlerarası Konsorsiiyıımuna uygulanacak; ndihaî 
rejim, hakkındaki taim yetkili konferanlstın temsilcileri, uydular vasrtasıyle ticarî 'küresel .telekomü
nikasyon! sistemine uygulanan geçüci rejilmli tesis eden Anlaşmamın IX ncu mjaıddesli uyarınca, uydu
lar vasıtaisıyle Milletlerarası küresel ve ttticarî telekomünikaisyon sdlstemjine uygulanacak ntilhaî rejimi 
incelemek gayesi ile, Amerika [Biirleşlik Devletleri Hükümetinin1 daveti üzerine, 24 Şubat - 21 Mart 
1969, 16 Şubat - 20 Mart 1970 ve 14 » a n ı - 2.1. Mayıs 1971 tarihlerinde Waşington'da toplanmış
lardır. Konferansta, imzalara ayrılmış (sayfalarda İM esi) bulunan devletlerini hükümetleri tem
sil edilmişlerdir. 

2„ [Birleşmiş Milletler Teşkülâtı ve Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği, müşahitleıri vasa-
tasııyle temsil edilmişlerdir. 

3. Konferans ilk dturumun sonunda, çalışmalarına tekrar bağladığında incelemek üziere An
laşma taslakları hazırlamak gayesiyle bir Hazırlık Komitesi 'kurmuştur. Söz 'konlusu komfilt-e, 23 
Haziran - 11 Tamımız, 2 - 19 Eylül ve 18 Kasım - 11 Aralık 1969 tariifhlerinde toplanmıştır. 

4. Tekrar toplantıya çağurılan konferans lilkiııci oturumunun sonunda, INTELISAT'ın nihaî, 
rejümind tespit 'edici hüfcümetllerarası ve 'işletme anılaşmaları taslakları 3çin 'tavsiye edliHecek me-
tin'leri bir tek (talkım halimde hazırlamak üziere O turumla ramisi Çalışma Grubu kua'muştur. Çalışma 
Grubu, 18 Mayıs - 12 Haziran, 8 Eylül - 2 Eikim ve 23 Kasım - 18 Aralık 1970 tarihileri arasında 
topHanlmııştır. 

5. Konferans şu metinleri kabul etmiştir : 
a) Ek A (Genel Sekreterin göreVleri), Ek B (Yürütme hıizmletleri ile görevli müteahhidin 

görevleri ve yürütme hizmetleri1 mukavelesi ile ilgilli talimat), Ek C (Anılaşmanın XVIII nei mad
desi ve işletme Anlaşmasının 20 mci maddesinde öngörü'len (ihtilâfların halli ile ilgili 'hükümler) 
ve Ek D (Geçici hükümler) yi kapsayan «INTELİSAT» uydular aracılığı ile Telekomünikasyon Mil
letlerarası Teşkilâtı ile ilgili Anlaşma; 

Ih) (Geçici hükümler) Ekini kapsayan «INTKIiSAT» uydular araciilığı ile Telekomünikasyon 
Millietlerarası 'Teşkilâtı ile ilgili Işletmıe Anlaşması. 

Bu anılaşmalarını konferans tarafından kabul edilen metinleri iiillişiktedir. 
Söz konusu anılaişmialar 20 Ağustos 1971'de Vaşington'da imzaya sunulacaktır. 
Bunun belgesi olarak, teınsiMleır işbu Son Belgeyi imzalamışlardır. 
Vaşin'gton'da 21 Mayıs 1971'de, Fransızca, ingilizce ve İspanyolca <Msanlarııılda yapılmıştır. 

Almanya Federal Cumhurayeti adına (îınza) IKore Ounuhuryeti atlına (imza) 
Amerika Blirlıeşik Devletleri adına (imza) Kuveyt 'aıdıııa (imza) 
Arjanitiin adına (imza) Libya adına (înıza) 
Avustürailya adına (imza) Lıihtenştayn adına (imza) 
Avusturya adına (imza) Lübnan aıdıma (imza) 
Belçika adına (imza) Lüksemburg adına (îmza) 
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Birleşik Arap Cumhuriyeiti adıma 
Brezilya adına 
Büyüik Britıanıya ve Kuzey îrlânda 
Birleşik Kırallığı adına ' 
Cezayir adına 
Çin Cumlhuııiyeıtıi adına 
Danimarka adıma 
Domünilk Cumhuriyeti »aidıma 
Ekvator 'adına 
Emdomezya adına 
Eas iadına 
E'ildişd Salhil iadınia 
Eilıipilnler :a:dıma 
Fransa adına 
Guatemala adınla 
Güney AfrliJka adına 
Hjabeşils'han adına 
îHindlistaıı adına 
Hollanda Kıraliyeti adıma 
Irak adına 
Iran iadına 
İrlanda adma 
.ispanya adına 
İsrail tadıma 
îsveç adma 
İsviçre adına ( 
italya adına 
Jamailka iadına 
Japonya adına ( 
Kamerun Federal Cmmhuriyeltii adınla 
Kanada tadına ( 
Kenya adına ( 
Kolombiya adına ( 
Kongo adına ( 

(îmzıa, 
(İmza 

(îmza 
(îmzıa 
(îmzia 
(İmza 
(îmza 
(îmzıa 
(İmza, 
İmza, 

(îmzia] 
(İmza' 
(İmza] 
(İmzıa] 
(İmza] 
(îmza] 
(İmzıa,] 
(İmza] 
(İmza] 
(îmzia] 
(İmza] 
'İmza] 
(İmza] 
(İmza] 
İmza) 
'İmza] 
İmza] 
İmza) 
îmza] 
İmza) 
İmzıa) 
İmza) 
'İmza) 

) İMalezya adma ; 
) Maılgaş Cumhuriyeti adına 

Mekslika adma 
) Monako adma 
) Moritanya 'adma 
) Nijerya adına 
) Mkaıragua adına 
) 'Norveç adinja 
) Pakilstan adma 
) Panama adına ( 

) Peru adına 
Porteküz iadına 
İSenegad adına 

) Seylan adma 
iSkiigapur adma 
Sudan adına 
'Suriye Arap Cumhuriyeti adma 
Suudü Arabistan adına 
Şillı! iadma ı 
Tıanzania adma 
Tayland adına 
Trinıildald vie Tobaigo adma 
Tunus adıına 
Türkiye 'a!dma 
Uganda adıma 
Ürdün adına 
Vatlilkan Şehri Devi elti aıduna 
Venezüella adma ( 
"Vfret - Nam admıa '( 
Yemen iadma ı 
Yemi Zelanld aJdma ( 
Yugoslavya adımna ( 
Yunanistan adımla ( 

(imza 
(İmza 
(İmzıa 
(îmza 
(îmza 
(îmza 
(îmza 
(imza 
(İmza 
(İmza 
(İmjzJa 

(İmza, 
(İmza, 
(îmza, 
(İmza, 
(îmzıa, 
(İmza 
(İmza] 
(İmza] 
(İmza] 
(İmza] 
(îmza] 
(İmza) 
(İmza] 
(İmza] 
'İmza) 
(İmza] 
İmza) 
imza) 
İmza] 
İmza) 
îmza] 
İmza) 
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«ÎNTELSAT» 

UYDULAR ARACILIĞI ÎLE TELEKOMÜNÎKAıSYON MlLLETLElRARAlSl TEŞKİLÂTI İLE 
ÎLGÎLÎ ANLAŞMA 

Önsöz 

Bu, Anlaşmaya Taraf Devletler, 
Birleşmiş Mjilleltler öenel Kurulunun, dünya miilletlerinlin mümkün >olduğu Ikadıaır önoe, küresel 

ve tefriksiz 'bir esıaısa istinaden, uydular aracılığı ile irtilbatlanaMlmeleıli gerektiğini belirten 
1721 (XVI) sayılı 'Kararında önlgörülem ilkeyigözönünıe alarak, 

;«Ay ve düğer 'gök elisıimileri de 'dâhil, atmosfer ötesd uzayın keşfe-dülmesi ve ikulllaınılmjasa akmam
da devletlerin faaliyetlerime yön veren prenıstipilerle lil'gilii Anlaşma» nın ilgüli hükümleri) ve özel
ik l e , laltmıosfer ötesi uzayım bütün ülkelerin iyilüıği ve çıkarı iiçin kullanılmasa gerektiği belirti
len 1 ncii ımaddeslmi gözönünıe alarak, 

Uydular ;ariacılığı ile (ticarî küresel Telekomünikasyon sisteminin geçici rejimimi tesis edem 
Anlaşmaya ve oma bağlı olan Özel Anlaşmaya uygun bir ticarî (küresel Telekomünikasyon sisıte-
mjiniln Ikuınılduğunu dikkate lalanak, 

öelişmıiş 'küresiel Telekomünikasyon şebekesinin bir parçası halinde dünyanın bütün bölgele
rime daha geniş Telekomünikasyon hizmetlerini sağlayacak ve dünya barış ve anlayışıma katkı
da bulunacak uydular aracılığı 5.1e ticarî, küresel, tek -dünya slisıtömiinli ımıeydanıa ,getirmiek gayesi 
ile işbu, uydular vasıtasıyle Telekomünikasyon slistemjini geliştirmeye devam etmek Ütelbeği ile, 

Radyo elektrik frekans spektrnmumum ve yörünge imkânlarınlın iem iyi ve âdili kullanılmasına, uy
gun elan ve bütün (insanlığın iyiliği için mevcut ıen ileri teknik sayesinde, en <müessi!r ve em eko
nomik teçhizıatı temim etmeye ikararlı 'bir şekilde, 

Kümesel uydu. sisteminin -bütün insanlara açık ve İMJLlletlerarası Telekomünikasyon BiiriHğime 
üye 'O'lupta dileyen bülfcün devletlerin sistemim dizayn, 'geliştlirme, teçhizat temlini de dahil inşa, 
tesis, işletme, bakım ve mülkiyetine 'iştirak edebilmek üzere yatırım yapabilmelerine imkân ve
recek tarzda teşkilâtlanması gereğine inanarak, 

Uydular vasıtasıyle ticarî küresel Telekomünikasyon sistemi (ile ilgiilü geçici rejimi (tesis edem 
Anlaşmaya istinaden, 

Aşağıda zikredilen hususlarda (mutabakata varmıştadır : . 

MADDE : 1 

(Tamamlar) 

Bu Anlaşmada kullanılan : 
a) <<<Anlaşm(a» Ideyimi, ekleri de dâhil, ancak maddelerin üMmleri hariç olmak üzere ~Waşwng-

ton'da 20 Ağustos 1971 tarihinde, hükümetlerin imzalarıma sunulan ve KclNTELiSiATI» uydullar 
aracılığı iile Telekomünikasyon MJillellerarası Teşkilâtını kuran işbu Anlaşmayı üfaJde eder; 

1>) («işletme Anlaşması» deyimi, eki de dâhil, 'ancak maddeleırim Mmderi hariçolmalk üzere, 
Anılaşmanın hükümlerinle uygun olanak hükümetlerin veya hükümetlerce tayin edilen Telekoamü-
mikasyon t^ekkülleraniin 20 Ağustos 1971 tarihinde Waşiington>da imzalarına supulan Anlaşmayı 
ifade edetr; 

c) ı«Greçlicl Anlaşma» deyimi, Waşinigton'da hükümetler tarafından 20 Ağustos 1964'(te imzala
nan peykler vasıtasıyle ticarî, (küresel Telekomümikasyon sistcımi İile ilgili geçici rejilmli tesis eden 
Anlaşmayı ifade eder; 

d) '«Özıel Anlaşma» deyimi, Gleçitei Anlaşmıanın hükümlerime uygun olarak hükümetlerce ta
yin edülen. Telelkomüınikaisyon teşekkülleri tarafından 20 Ağudbos 1964'te imzalaman Anlaşmayı 
ifade teder; 
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>e) «Uyclulıar iaraıcılığı file Tieleıkomünîkaisyon Geejici K;o.mjİ!tesli» 'deyimi, Geçiicii Anlaşmanın IV. 
neii maddesince (kurulan Kolmiteyi ifade ed&ır; 

f) «Taraf» deyimü, Anlaşmamın fe,end'M içim yürürlüğe girdiği veya geçici olarak itatni'k eıdl-
dliğlil ibir Dıevlfetli ifıaıde .öder; 

g)i («imzacı» deyimli, İşleltme Anlaşmasını İmzalayanı 'Ajılaşmıanm kendisi Uçun yürürlüğe gir
diği veya igeçicd! tolarak tıaiibiik edildiği Taraf veya bu Tarafça tâyin «dlileu Teİelkomüntikasyon 
Teşekkülünü ifade eder; 

h) «Uzay kesimi» deyimi, Telelkonı,ü,ni|kasyon uyduları lile, bu uyduların iişieitiilmeleırii için 
gereıklli taümp, uzaktan Ölçme, uzaktan kujmanda, kontrol, düzenleme >alksammı ve bunlarla ilgili 
diğer teçhizatı lif ade eder; 

i) «INTEIjSAT uzay kefelimi» deyimi, INT'ELSAT'a aidolan uzay keslilminJi ifade leıder; 

j) « Telekomünikasyon;»- deyimli, Itıel, radyo elefctnilk, optik veya 'diğeır dleiktroıuagnetik slisttem-
ler vasıta;aıyile (her türlü işaret, sinyal, yazı, besini., ses veya. heır cins bilginin transmlsyonn, gönde-
nilm!esli 'veya alınmasını 4faide eder; 

!k) «TeMcomüniikasyon (kamu hizmetleri» deyimli, uydular vasııtaslıyle sağlanan ve telefon, 
telgraf, Itelelks, fajksirnlillle, veri transmisyonu, INTELSiAT uzay sektörüne açık, tasvip edilmiş Yeır-
istasy onları arasında daha sonra halka yayınlanmak üzeTC radyo ve teleMizyon programlarının 
yayını, gibi feamu yaranıma kullanılan isaMt veya seyyar Telekomlünlilkasyon hiznijetleıini ve bu 
hizmetler ligin kiralanmış devreleri ifade eder; bu deyim, Anlaşmamın imzaya sunuluşundan ön
ce Geçici Anlaşma ve Özel Anlaşmia file sağlanmayan tipten, uçakların kontrol veya -emniyetli ve 
hava veya deniz radyanavigaisyönu ille ilgili /hnzmıötleri sağlamak gayesine matuf, kısmen v>eıya 
tamamlen dizayn edilmiş biir peyk ile doğrudan çalışan seyyar istasyonlar Itarafnidan gerçekleş
tirilen seyyar hlizmetlleri kapsamaz; 

1) «Özel maksatlı Telekomünikasyon hizmetleri» deyimi, üste tahdit edilmamıek üzere, rad-
yonavigasyon, geüel olaralk halik tarafından almaîbiliecek peyklleıle yayım, uzay araştı.umalan, me
teoroloji! ve yeır kaynaklarının tespiti Ikonuları da ıdâlhlil dlacak şekilde, (k) fıkrasında helirtii-
lenler dışındaki Telelmmünilkasyon hizmetlerimi ifade eder; 

m) ı«Mülk» deyimi, mlenşei ne .olursa olsun mülkiyet ve Âkılt hıaıklarmnın tatbik edlileibdle-
ceği uııısu|rları ifade eder; 

n) «Dizayn» Ve «Geliştirme» deyimleri lile INlTELlSAT'm gayelerine doğrudan bağlı araş
tırma kasit!edlilm|ektedir. 

MjADDE; : II 

(INTEUSAT'm fcurukifiı) 

a) Önsöz Ibölümünde bielliirtlilön prıensirpleııli tamamen gözönünde tutarak, (bu Antlaşma ile Ta
raflar, Geçici Anlaşma ve Özel Anlaşma fille kurulm,nş (bulunan uydular vasıtiasıyle ticarî, küre
sel Telekomünikasyon isastemji uzay sektörünüm dizayn, glelliştjirme, inşa, teis-is, iişletmje ve bakımı
nı ınühaî olarak yürültmek gayesi iille «İNTELSATı» uydulla,r aracılığı iile Tel"eikomün!ikas;yo>n Millet-
lerairası teskil âtııını fcu rinaktadırlar. 

b) Her Taraf Devlet Anlaşmanın hükümleılınie uygun olaralk Anlaşma ile -aynı zamanda imza
ya sunulan işletme Anlaşmasını imhalar veya İşletme Anlaşmasını imzalamak üzıere 'kamın veya 
özel Telekomünikasyon Teşekkülünü görvelendirir. imzacı herhangi İbir Telekomünikasyon Te
şekkülü ile, teşekküle bu yetkiyi veren Taraf arasıınldalki litiş'kilıer, ilgili mıahaülî iinevzuata göre 
dü zenjle neoelktlir. 

c) Teldkoımünikıasyoın ildare veya teşekkülleri, ıkemdi miillî kanun'ları ınuvacehesinde, îşbu An
laşmıa ve işletme Anlaşması gereğinde sağlanan Telekömüııilkasyon ıkanallanını kullanımaları ile 
ilgiiill ıtra,f!ilk •anlaşmalanıını veya ıhallka sağlanacak (hizmetleri, te'Sİisileni, 'kâr dağıhm,ım ve bunlaı'la 
ilglili ltliea:rî hükümleri doğrudan doğruya nıüzakıere lödeibilir ve Anlaşmaya varaıbilirler. 
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MADDE : III. 

(INTELSAT'uı faaliyet sahası) 

a) Uydullar vasıtasaylıe 'Tele!ko.mjüniikıasyoıı ticarî küresel isfeteminıin, uzay ikesajmji ile ilgili oiup 
Anlaşmıanın II neli maddesinıin ('a) fıkrasında belirtilen faaliyetlerini, ınıibaî olarak, yürütürken 
INTELSAT'uı ianagayesi, yüksek kaliteli ve güvenilir Milletlerarası Telekomünikasyon kamu hiz-
mjdblerinie gerekli uzay kesimi, ticarî açıdan ve tefrilksliz !bir şekilde, temin etmjektiir. 

ıb). Aşağıda belirtilen hizmetler, Mille tlerar arası Telelkomünilkasyoın kaımu hizmjetleri gibi mü
talâa edliileciefklerdilr :. 

i. İlgili Devletin yeltki sahasına gürımeyen bölgelerle veya açık denizlerle ayrılmış bölgeler 
arasındaM mlillî Töldkomiiniıkavsyon ikamu hizmetleri; 

ii. Yöneticiler Kurulunun görüşüne istinaden imzalar. toplaııtrsımırn gerekli yelfaMyi vermesi 
şartı ile, geniş baııdlı hliçbLr yeryüzü tesisi ile bağlı olmayan ve doğal engebelerin bu 'bölgeler ara
sımda, geniş bandlı yaşayaibilir 'bir isistemıin kurulmasıma imkân venmjeyecek 'kadar istisnaî ollma-
ları halimde, bu bölgeler arasındaki millî Telekomünikasyon kamu hizmetleri. 

e) Anagayesine leıüşm'elk üzere ikurulan I N T E I J S A T uzay kesimi, bu gayenlin gerçekleşmesinle 
zarar vermemesi şartı ile tefsrilksJiz Mır şekilde diğer millî TeleJkomitailkasyon 'kamu bJizmıfetleri i'çjiın 
de kulla/nrlır. 

d) Ayrıca, INTEDSAT uzay fcesimi!, asikierî gayeler diişııııjda,'istek üzerine, uygun süre ve şart
larla, millî veya Milletlerarası özel maksatlı Telc-komünikasyon. hizmetleriiçlin de kufllamılaıbilir, 
ancaJk : 

i. Telekomünikasyon kamu hizmetlerinin temidi zarar görmemelidir; ve ayrıca, 
ili. jDüzeıuleme teknik ve ekonomik yönden kabul edilir almalıdır. 
e) IOTELSAT istek üzerine uygun süre ve şartlarla, INİTELSAT uzay kesimimin müessir ve 

ekonomik işletmesine zarar vermemek Ikaydıyie, şu gayeler için INTELSAT uzay kesiminjdem ay
rı uydu veya ek teçhizat temin edebilir : 

i. Bir veya bir çok Tarafın yetki sahası içindeki •mlillî Telekomünikasyon 'hizmetleri, 
lili. İM veya daha fazla Taraf un yetki sahaları arasmidaiki Milletlerarası Telekomünikasyon 

kamu hizmetleri, 
ili. Askerî gayetler dışında, özel maksatlı Telekomümikasyom hizmetleri. 
f) INTEDSAT uzay kesiminin, işbu maddenin (d) fıkrasında öngörülen özel maksaitlı Tele

komünikasyon hizmetleri için kullanılması ve yine maddenin (e) fıkrasında öngörülen 1NTEL-
;SAT uzay kesiminden ayrı peyk veya ek teçhizat mm temini, isteyici ile INTELSAT 'arasında ya
pılacak mukaveleye göre olur. İşbu madldenlm (d) fıkrasında öngörülen özel malksatlı Telekomû-
nikasyoın hizmetleri I N T E T J S A T uzay 'kesimi telislerimin kuillanılması ve yüne ıbu madıdeniln (ıe) 
(iii) bendinde öngörülen özel maksatlı -Telekomünikasyon hizmetleri için INTEIjSAT uzay kesi-
ım|inden ayrı uydu veya ek teçhizatın temini, plânlama safhasında, Anlaşmamın VII nei maddesi-
niln (c) ilv) bendine istimalden Taraflaır Kurulunun bu konudaki müsaadesi ile yapılır, özel mak
satlı Telekomünikasyon hizmetleri içim. İNTEL^AT uzay kesimi ıtesüsleriııim kullanılması, INTEL-
;SAT uzay kesiminin mevcnt veya plânlanmış te^isleriinfde lüzumlu 'değişiklikler sebebi ile ek har
camalar gerektiriyor ise, veya işbu ımiaddenin (.e) (iii) bendine istinaden özel maiksatllı Teleko
münikasyon hizmetleri içim INTELSAT uzay kesiminden ayrı, uydu Veya ek teçhizatım tenlini 
isteintiiyor ise Yönetim Kurulu, teklifin tahminli maliyeti, beklenen faydıaları, yaratacağı teknik 
ve sair problemler ve INTELSAT'uı mieıvcut ve plânlanmış hlizmetlerine tesiri yönünden Taraf
lar Kuruluna bilgi verebilecek duruma gelir gelmez, VI ncı maddenin (c) (iv) bendinde belirtil
diği üzere söz 'konusu kuruldan yetki alınımalıdır. 

Bu yetki, gerekli tesislerin kurulması için ihaleye çıkmadan önce elide edilmelidir. Bu tür bir 
yetkiyi vermeden önce Taraflar Kurulu, duruma göre, söz konusu özeli malksatlı Telekomünikas
yon hizmetlelilnıin temimi ile doğrudan İlgili Birleşmiş Milletler İhtisas Kuruluşlarııma danışır veya 
bu türlü biır danışmanım yapılmasını gözetir. 
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MADDE : IV. 

(Tüzel dişilik) 

a) INTELSAT'ım 'tüzel Ikişiliiğli vardır. Aşağıdakiler dahil olmak üzere, görevlerjimi lifa edeibil-
meik ve gayelerine erişebilmek için' gerekli olaoı ehliyete sahiptir : 

i. Devleitler veya 'milletlerarası kuruluşlarla anlaşmalar yapmak; 
ii. Mukavele akdetmek; 
üiiıi. Mülk sahibi ollmıaık ve tasarruf etmek; 
iv. Dâva muamelelerine taraf olmak.. 
•b): Taraflar işbu madde htMimlerinfoı dşHeyebiflmesii İçiin kenıdi ıkanunları muvacehesinde ve 

yetkileri daMlinsdefkfı bütün tedbirleri laiırlar. 

MADDE : V 

(Malî Prensipler) 

a) INTELSAT, INTELSAT uzay kesiminin ve INTELSAT tarafımdan kazanılmış bütün malla
rın sahibidir. Her imzacının INTELSAT 'tan temin edeceği kâr, yüzde olarak ifade edilen yatırım 
hissesinin, İşletme Anlaşmasının 7 nci maddesine istinaden yapılan değerlendirmeye tatbiki ile «İde 
edilen miktara eşittir. 

b. Her imzacı, INTELSAT uzay kesiminin bütün imzacılar tarafından toplanı kullanılmasından 
kendine düşen orana tekabül eden ve İşletme Anlaşmasının hükümlerine göre tayin edilen yatırım 
hissesine sahiptir. Ancak, INTELSAT uzay kesimini hiç kullanmasa dahi, hiçbir imzacı, işletme 
Anlaşmasında tespit edilen en az yatırım hissesinden daha az bir yatırım hissesine sahip olamaz. 

c. işletme Anlaşmasının hükümlerine göre, her imzacı, INTELSAT'm sermaye ihtiyacına katkı
da bulunur ve sermaye iadesi ile sermayenin işletilmesinden mütevellit hisse alır. 

d. INTELSAT uzay kesiminin bütün kullanıcıları, işbu Anlaşmanın ve İşletme Anlaşmasının 
hükümlerine göre tespit edilen ikullanma ücretlerini öderler. Herhangi bir kullanma sınıfı için tespit 
edilen uzay kesimini kullanma ücreti, uzay kesimi kapasitesini bu kullanma sınıfı için kullamlain bük
tün kullanıcılara aynıdır. 

e. Anlaşmanın III ncü maddesinin e fıkrasında öngörülen ayrı uydular ve ek teçhizat harca
maları, bütün imzacılarım oy birliği ile tasvip etmeleri halinde, INTELSAT tarafından karşılanabilir 
ve bu durumda söz konusu uydular ve ek teçhizat INTELSAT uzay kesiminin bir kısmı olarak 
INTELSAT'm malı olur. Eğer bu tasvip sağlanamaz, ise, söz konusu uydular ve ek teçhizat INTEL
SAT uzay kesiminden müstakillen, harcamaları talepte bulunanlarca karşılanmak üzere gerçekleşti
rilir ve mülkiyeti talepte bulunanlara aidolur. Bu durumda, INTELSAT tarafından maliyet tespiti 
yapılırken, uyduların ve ek teçhizatın dizayn, geliştirme, inşa vo temini için yapılan harcamalar 
tamamen hesaba katılır, ayrıca da INTELSAT'm genel ve idarî harcamalarımın uygun bir mikta
rı eklenir. 

MADDE : VI 

(INTELSAT'm yapısı) 

a. INTELSAT'm organları şunlardır : 
i. Taraflar Kurulu; 

ii. İmzacılar Toplantısı; 
iii. Yöneticiler Kurulu; 
iv. Yöneticiler Kuruluna karşı sorumlu Yürütme Organı. 
b. İşbu Anlaşma ve İşletme Anlaşmasında özel olarak öngörülmedikçe, hiçbir organ, bu Anlaşma 

veya İşletme Anlaşması ile diğer bir organa verilmiş görev, yetki, veya sorumluluğun ifasının hiçbir 
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şekilde, değiştirilmesi, iptal edilmesi', geciktirilmesi veya engellenmesi yönünde karar alamaz veya 
bu türlü hareket edemez. 

e. Bu maddenin, (b) fıikrasmdaki hükümler saklı kalmak şartı ile, Taraflar Kurulu, İmzacılar 
Toplantısı ve Yöneticiler Kurulu, kendilerini ilgilendiren hususlarda, diğer bir organın işıbu Anlaşma
nın veya İşletme Anlaşmasının kendine yüklediği görevlerin ifasında veya sorumluluğun deruhte 
edilmesinde aldığı karar veya hazırladığı tavsiye veya belirttiği görüşü gözönüne ve dikkate alır. 

MADDE : VII 

(Taraflar Kurulu) 

a. Taraflar Kurulu, bütün Taraflardan müteşekkildir ve INTELSAT'm başlıca organıdır. 
b. Taraflar Kurulu, özellikle egemen Devletler olarak Tarafları ilgilendiren INTELSAT'la ilgi

li konuları gözönüne alır. Anlaşmada öngörülen INTELSAT'm prensipleri, gayeleri ve faaliyet sa
haları ile ilgili, INTELSAT'm genel politikasmı ve uzun vadeli hedeflerini ele alma yetkisine sa
hiptir. Anlaşmanın VI ncı maddesinin b ve c fıkralarındaki hükümlere istinaden Taraflar Ku
rulu, İmzacılar Toplantısı veya Yöneticiler Kurulunca tespit edilip kendisine iletilen tavsiye ve gö
rüşleri dikkate alır. 

c. Taraflar Kurulu aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir : 
i. INTELSAT'm genel politikasını ve uzun vadeli hedeflerini ele alması ile ilgili yetkisinin 

kullanılmasında, INTELSAT'm diğer organlarına, uygun görünürse, görüşlerini bildirir. 

ii. INTELSAT faaliyetlerinin, Tarafların en az üçte ikisinin iştirak ettiği ve Anlaşma ile bağda
şan bütün çok yönlü genel konvansiyonlarla çelişkiye düşmesini önleyici tedbirlerin alınmasına ka
rar verir; 

idi. XVII. madde gereğince Anlaşmaya değişiklikler getirilmesi ile ilgili teklifleri inceler ve 
karara bağlar; İşletme Anlaşmasına değişiklikler teklif eder ve 'bu konuda görüşlerini ifade edip 
tavsiyelerde bulunur; 

iiv. INTELSAT uzay kesiminin, Anlaşmanın III ncü maddesinin (d) fıkrası ve (e) (iii) ben
dinde öngörülen faaliyetler sahası içimde'kullanılması, veya bu gayeler için INTELSAT uzay kesimin
den ayrı uyduların ve ek teçhizatın temlinji ile ilgili yetkiyi, genel yöneftim;elik hükümlerime istina
den veya özel karanlar halinde, verir; 

v. Tarafsızlık prensibinin uygulanmasını sağlaimalk amacı ile Anlaşmanın VIII inci maddesinin 
b (v) bendimde tesis ©dilen genel kaideleri inceler? 

vi. INTELSAT'm Igenel politikasının ve uzun vadeli program ve faaliyetlerinin yerine getiril-
nuelsii ile ilîgili İmzacılar Toplantısı ve Yöneticiler Kurulu tarafından sunulan raporları etüt eder; 

vii. Anlaşmanın XIV okıcü maddesindeki hükümler gereğince, INTELSAT uzay kesiminden ay
rı (mutasavver uzay kesimi tesislerinin kurulması, •elide 'edilmesi veya kullanılması konusundaki 
görüşlerini tavsiyeler halinde ifade eder; 

tviiii. Anlaşmanın XVI ncı maddesinin !b (i) (bendi •geneğinıoe, INTELSAT'tan herhangi 'bir 
Taraf m çelkillmıesa ile ilgili kararlar verir; 

ix., INTELSAT ilse, Taraf olsun olmasın Devletlerin, veya, milleltleırarası kuruluşların .resmî 
münaisebetferi ile ilgili kararlar aülr; 

x. Taraflarca yapılan şikâyetleri fon'celer; 
xi. Anlaşmıanın O 'e/kinin 3 ünıeü maddesinde sözü edilen hukuk uzmanlarını seçer; -
xii. Anlaşmanın XI ve XII nci (maddeleri uyarınca Genel Müdürün atanmasına karar verdir; 

xiii. Anlaşmanın XII nci maddesindeki hükümler gereğince Yürütene Organının yapısını ka-
buü eder; 

xi)v. Anlaşma hükümlerine göre Taraflar Kurulunun yetki siahasına ıgiren diğer bütün yetkdıleır 
kullanılır. 
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d. Taraflar Kurulunun ilk mimtalt toplantısı, Anılaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takip eden 
ilk yıl içinde, 'G-enel ISelkreterin çağrısı ile 'olur. Daha sionraki muitat toplantıları her iki yılda bir 
kere yapılır. Ancak Taraflar Kurulu başka türlü karar alafbitir. 

•e. i. Bir ön!©efci fıkrada önıgörülen m,uit'ait toplantılar dışında, Anlaşmanın XIV veya XVI 
inci maddelerindeki hükümler gereğiniee Yöneticiler Kurunun, veya talepte bulunanlar dahil Ta-
raifların 'en az üçlte (birinin kabul eıtimıeısi şartı ille, bir veya birkaç Tarafın çağrısı üzerine Taraflar 
Kurulu olağaınüısltü toplaaıltılar yapabilir. 

ii. Olağanüstü 'toplantı istekleri ıgeıridkç, eleri liıle hinlikte, bu türlü toplantılara çağrı ile ilgili 
Taraflar Kurulunun üç yönetmeliği hükümleri uyarınca, toplantının en Ikısa zamanda yapılması için 
gerekli tedibiırleri alacak olan Genel Sekreter veya, Genel Müdüre yazılı lOİarak jgönderilimielidir. 

f. Taraflar Kurulunun bütün oturumlarında yeter sayı. 'Tan1 afların çoğunluğunun mevcudiye
tti ille sağlanır. Tarafların iherbininiin (birer oy hakkı vardır. Esasa ilişkin konulardaki kararlar, tem-
sliıleileri mevcut olup oy veren Tarafların en az üçte itkisinin müspet oylamam ile verilir. Usulle il-
ıgiiıM konulardaki kararlar, temsilcileri (mevcut olup oıy veren Tarafların 'basit çoğunluğu ile verilir. 
Bir ikonuniıun esasa ilişkin konu ımu, yoksa uisul konusu mu 'okluğu yönünden bütün ihlttilâfilar, •tem-
ısilcileri mevcut olup oy veren Tarafların basit çoğunluğu ile çözümlenir. 

Ig. 'Taraflar Kurulu, Başkanın 've diğer 'görevlilerin seçimi ile ilgili hükümleri kapsayan iç 
yöneltimeliği kendisi teispüt eder. 

Ih. Taraflar Kurulu toplantılarına iştirak masraflarım 'Taraflar kendileri karşılar. Taraflar 
Kumulunun toplanltıiları ile ilgili harcamalar, İşletme Anlaşm<aismın 8 n<ei ımaddesinde belirtilen ida
rî harcamalar gibi mütalâa edilirler. 

MADDE : VIII 

(İmzacılar Toplantısı) 

a. İmzacılar Toplantısı bütün İmzacılardan mütevekkildir. Anlaşmanın VI ncı maddesinin b 
ve c f ı kralaıundalki hükümler uyarınca İmzacılar 'Toplantısı, 'Taraflar Kurulu veya Yöneticiler Ku
rulu tarafımdan kendine İletilen 'kararları, (tavsiyeleri ve görüşleri gıözıönüne alır. 

b. İmzacılar 'Toplantısı aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir : 
i. Yöneticiler Kurulu tarafından sunulan yıllık raporu ve mialî duru'm raporunu e|tücl eder ve 

adı geçen Kurula bu 'konudaki görüşlerini ifade eder; 

ii. Anlaşmanın XVII inci maddesi geıreğince Anlaş miada yapılımaik üzere teklif edilen değişik
likler üzerinde g'öinişlerini belirtir ve itavsiiyelerde ibuluraıır; ayrıca İşletime Anılaşmasında, Anlaş-
miaya uygun düşer ve teklif edilen değişiklikler hakikındaki Taraflar Kurulu ve Yöneticiler Kuru
lunun görüş ve tavsiyelerini göz'önüne 'alarak İşletime Anlaşmasının 2s2. maddesi uyaranca incele
me yapar ve karar verir; 

ili. Yöneticiler kurulu tarafından sunulan geleceğe ait programlar hakkındaiki raporlar ko
nusunda, bu programların malî vecibeleri de dâhil olmak üzere inceleme yapar ve görüşlerini 
belirtir; 

iv. İşletme anlaşmasının 5 nci maddesinde öngörülen tavanın yükseltilmesi konusunda yöne
ticiler kurulunca yapılan tavsiyelerle ilgili inceleme yapar ve karar verir; 

v. Yöneticiler Kurulunun tavsiyesi üzerine ve adı geçen kurula yön vermek gayesiyle aşa
ğıdaki konularda genel kaideler vazeder: 

A. I N T E I J S A T uzay kesimine açılalbilecek yer istasyonlarının onaylanması, 
B. INTELiSAT uzay kesimi kapasitesinin tahsisi, 
C. Tarafsız bir esasa istinaden INTELSAT uzay kesimini kullanma bedellerinin tespit edil

mesi ve tekrardan ayarlanması. 
vi. Anlaşmanın XVI ncı maddesi hükümleri gereğince herhangi bir imzacının INTELiSAT'-

tan çekilmesi ile ilgili bütün kararları alır; 
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vii. Doğrudan veya Yöneticiler Kurulu aracılığı ile imzacılar tarafından ve Yöneticiler Ku
rulu aracılığı ile imzacı olmayan INTEDStAT uzay kesimi kullanıcıları tarafından yapılan şikâ
yetleri inceler ve -görüşlerini ifâde eder; 

viii. Taraflar Kuruluna veya bizzat taraflara sunulmak üzere INTELSATîn genel politika
sı, faaliyetleri ve uzun vadeli programlarının gerçekleşmesi ile ilgili raporları hazırlar; 

ix. Anlaşmanın III ncü maddesinin b (ii) bendinde öngörülen yetkiler konusunda karar 
verir; 

x. Anlaşmanın XII nci maddesinin g fıkrası gereğince Yöneticiler Kurulu tarafından Taraf
lar Kuruluna sunulan yürütme ile ilgili nihaî hükümler konusundaki rapor hakkında inceleme ya
par ve görüşlerini belirtir; 

xi. Yöneticiler Kurulunda temsil edilme ile ilgili olup anlaşmanın IX ncu maddesinde öngö
rülen yıllık tespitleri yapar; 

xii. İşbu anlaşma ile işletme anlaşması hükümleri gereğince imzacılar toplantısının yetki sa
hasına giren diğer bütün yetkileri kullanır. 

c. İmzacılar Toplantısının ilk mutat oturumu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi takibeden 
dokuz aylık süne içinde Yöneticiler Kurulunun talebi üzerine Genel Sekreterin çağrısı ile top
lanır. Daha sonraki mutat toplantılar her takvim yılında bir kere yapılır. 

d. i. Bir önceki fıkrada öngörülen muıtad toplantılar dışında Yöneticiler Kurulunun veya 
talepte bulunanlar dâhil imzacıların en az üçte birinin kabul etmesi şartı ile, bir veya birkaç 
imzacının çağrısı üzerine İmzacılar Toplantısı olağanüstü oturumlar yapabilir. 

ii. Olağanüstü toplantı istekleri gerekçeleri ile birlikte, bu türlü toplantı çağrıları ile ilgili 
İmzacılar Toplantısı İç Yönetmeliği hükümleri uyarınca, toplantının en kısa zamanda yapılması 
için gerekli tedbirleri alacak olan Genel Sekreter veya Genel Müdüre, yazılı olarak gönderilmeli
dir. Olağanüstü toplantının gündemi, ancak İmzacılar Toplantısının yapılmasına sebep teşkil eden 
sorunları kapsar. 

e. İmzacılar toplantısının bütün oturumlarında yeter sayı, imzacıların çoğunluğunun mevcu
diyeti ile sağlanır. İmzacıların herbirinin birer oy hakkı vardır. Esasa ilişkin konulardaki ka
rarlar, temsilcileri mevcudolup oy veren imzacıların en az üçte ikisinin müspet oylaması ile ve
rilir. Usulle ilgili konulardaki kararlar, temsilcileri mevcudolup oy veren imzacıların basit ço
ğunluğu ile verilir. Bir konunun esasa ilişkin konu mu, yoksa usul konusu mu olduğu yönünden 
bütün ihtilâflar temsilcileri mevcudolup oy veren imzacıların basit çoğunluğu ile çözümlenir. 

f. İmzacılar Toplantısı özellikle başkanın ve diğer görevlilerin seçimi ile ilgili hükümleri 
kapsayan içyünetmeliği tespit eder. 

g. İmzacılar Toplantısına iştirak masraflarım imzacılar kendileri karşılar. İmzacılar Toplan
tısı ilie ilgili harcamalar, işletme anlaşmasının 8 nci maddesinde belirtilen INTELSAT'm harca
maları gibi mütalâa edilirler. 

MADDE : IX 

(Yöneticiler Kurulu : Teşekkül tarzı ve oylama) 

a. Yöneticiler Kurulu şunlardan müteşekkildir : 
i. İşbu maddenin b fıkrası uyarınca tespit edilen en az hisseden daha az yatırım hissesine 

saihip olmayan her imzacıyı temsil eden bir yönetici; 
ii. Münferiden temsil edilmeleri bu fıkranın (i) bendi gereğince mümkün olmayan ve toplam 

yatınım hisseleri işbu maddenin (b) fıkrası uyarınca tespit edilen en az hisseden daha az olmayan 
ve bu türlü temsil edilmeyi kararlaştırmış olan iki veya daha çok imzacılar grubunu temsil eden 
bir yönetici; 

iii. Grubu temsil eden imzacıların toplam yatırım hisselerinin ne olduğu gözönüne alın
maksızın işbu fıkranın i veya ii bentleri gereğince temsil edlmeyip, 1965 yılında Montreux'de 
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toplanan Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin tam yetkili Konferansında tespit edilen 
bölgelerden birine dahil olan en az beş imzacıdan müteşekkil her grubu temsilen bir yönetici. 
Ancak, bu sınıfa dahili yöneticilerin sayısı, Birlik tarafından tespit edilen bir bölge için iMyi, 
tüm bölgeler için de beşi geçemez. 

b. i. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarih ile İmzacılar Toplantısının ilk oturumu arasında
ki sürede, bir imzacıya veya bir imzacılar^ grubuna Yöneticiler Kurulunda temsil edilme hakkı 
veren en az yatırım hissesi, bütün imzacıilarm, azalan bir sıraya göre tanzim edilen, ilk yatırım 
hisseleri listesinde onüçüncü sırayı işgal eden imzacmınkine eşittir. 

ii. İşbu fılkranm (i) bendinde (kastedilen sürenin hitamında, İmzacılar Toplantısı, imzacıların 
veya imzacılar grubunun Yöneticiler Kurulunda temsil edilebilmeleri iç'in gerekli en az yatırım 
hissesini yıllık süreler için tespit eder. Bunu yaparken İmzacılar Toplantısı, işbu maddenin a 
(iii) bendi uyarınca seçilenler hariç, yöneticilerin sayısını yirmi civarımda tutmaya çalışır. 

iii. İşbu fıkranın ül bendinde öngörülen tespit yapabilmek için İmzacılar Toplantısı en az 
yatırım hissesini şu hükümler uyarınca tespit eder. 

A. Bu tespit yapılırken, Yöneticiler Kurulu yirmi, yirmibir veya yirmüiki yöneticiden müte
şekkil ise, bir önceki yürürlükte olan listede en az yatırım. hissesi hangi sıradaki imzacının his
sesine eşit olarak seçilmiş ise, İmzacılar Toplantısı hâilen yürürlükte olan listede de aynı sırada
ki imzacının yatırım hissesini, en az yatırım hissesi olarak tespit eder, 

B. Bu tespit yapılırken, Yöneticiler Kurulu yirmiiMden daha fazla yöneticiden müteşekkil 
ise, bir önceki yürürlükte olan listede en az yatırım hissesi hangi sıradaki imzacının hissesine 
eşit olarak seçilmiş ise, İmzacılar Toplantısı hâ;len yürürlükte olan listede o sıranın bir üstünde
ki imzacının yatırım hissesini en az yatırım hissesi olarak tespit eder. 

C. Bu tespit yapılırken Yöneticiler Kurulu yirmiikiden daha az yöneticiden müteşekkil ise, 
bir önceki yürürlükte olan listede en az yatırım hissesi hangi sıradaki imzacının hissesine eşit 
olarak seçilmiş ise, İmzacılar Toplantısı hâlen yürürlükte olan listede o sıranın bir altındaki imzar 
cirim yatırım hissesini en az yatırım hissesi olarak tespit eder. 

iv. İşbu fıkranın, Üi (B) veya Üi (C) bentlerindeki hükümler yöneticilerin sayısını yirmiden 
aşağı veya yirmi ikiden yukarı yapıyor ise, İmzacılar Toplantısı yatırım hissesini mümkün oldu
ğu nispette, yöneticiler sayısı yirmi olacak şekilde tespit eder. 

v. İşbu maddenin a (iü) bendi uyarınca seçilen yöneticiler bu fıkranın ii!i ve iv üncü bent
lerindeki hükümlerin kapsamına girmezler. 

vi. İşbu fıkra hükümlerinin tatbiki gayesi ile, İşletme Anlaşmasının (6 ncı maddesinin c 
(iii) bendi uyarınca tespit edilen yatırım hisseleri, bu tespitten sonra yapılan İmzacılar Toplantı
sı mutat oturumunun iHk gününden itibaren yürürlüğe girer. 

c. Herhangi bir imzacı veya imzacılar grubu 'işbu maddenin a (i), a (ii) veya (in) bentlerin
de öngörülen temsil edebilme şartlarını yerine getirdiği takdirde Yöneticiler Kurulunda temsil 
edilme hakkını kazanır. Yazılı talebin alındığı anda, bu yolla Yöneticiler Kurulunda temsil edi
len grupların işbu maddenin a (in) bendinde tespit edilen limiti doldurmaması şartıyle, bu mad
denin a (üi) bendinde öngörülen imzacılar grubunun bu hakkı, söz konusu grupça yapılan ya
zılı talebin yürütme organı tarafından alınması üzerine geçerlidir. Yazılı talep alındığı zaman 
Yöneticiler Kurulu bünyesinde, işibu maddenin a (iii) bendinde tespit edüen sınırların dolu ol
ması halinde, bu maddenin d fıkrasındaki hükümler uyarınca tayinin yapılabilmesi gayesi ile im
zacılar grubu, talebini bir sonraki İmzacılar Toplantısı mutat oturumuna yapabilir. 

id. İşbu maddenin a (üi) bendinde beürtildiği gibi bir veya birkaç imzacı talebi üzerine İm
zacılar Toplantısı, Yöneticiler Kurulunda temsil edilecek veya temsil edilmeye devam edecek 
grupları bir yıllık süreler için tespit eder. Bu gaye için, Milletlerarası Telekomünikasyon Birli
ğince tespit edilen bölgelerin birinden iki gruptan veya bütün bölgelerden beş gruptan daha 
fazla talep var ise, İmzacılar Toplantısı öncelikle Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğince tes-
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pit edilen bölgelerin herbiri için, işbu maddenin c fıkrası uyarınca, yasalı talepte bulunanlar 
arasından yatırım hisseleri toplamı en yüksek olan grubu seçer. 

Böylece seçilen grupların sayısının beşten az olması halinde işbu maddenin a (ifii) bendinde 
öngörülen sınırı aşmamak kaydıyle, grupların yatırım hisseleri toplamlarının azalan sırasına 
göre diğer gruplar seçilir. 

e. Yöneticiler Kurulu bünyesinde sürekliliğin sağlanması gayesi ile, işbu maddenin a (i), 
a (ü) ve a (iü) bentlerine istinaden temsil edilen her imzacı veya imzacılar grubu, yatırım his
selerinin ayarlanması sebebi ile kendi veya grubunun hissesinde hâsıl olabilecek değişiklikler 
gözönüne alınmaksızın, bu maddenin b veya d fıkraları gereğince yapılan bir sonraki tespite 
kadar münferiden veya grubun bir üyesi olarak temsil edilmeye devam eder. Ancak, bir veya 
birkaç imzacının çekilmesi sebebiyle grubun, fişlbu maddenin a ı(ıid) veya a (idi) bentlerinde öngö
rülen 'hükümler uyarınca yöneticiler Inırulunida temsil edilmesine iiımlkân kalmaması halinde gru
bun temsil /edilebilme 'dıuruımu son bulur. 

f. İşbu nıaddenlin >(g) fıkrasının hükümleli faklı kalmak kaydıyle, her yönetici, INTELSAT 
uzay kesiminin aşağıdaki hizmet sınıflan için kullanılmasında tiemsal ettiği imzacı veya imzacılar 
grubunun yatının hissesine tekabül eden ağırlıkta oy hakkına saihiptir : 

i. Milletlerarası telekomünikasyon kamu hizmletlieri; 

di. Herhangi bir ülkenin kazası altında olmayan bölgelerle veya açık denizlerle ayrılmış böl
geleri arasındaki millî telekomünikasyon kamu hizmetleri; 

iü. İmzacılar toplantısı tarafından Anlaşmanın III ncü mıaddesiniın b «(id) bendimde öngörü
len yetkimin önceden verilmiş olması şartı ile, geniş bandlı hıiçibıir yeryüzü tesisi ile bağlı olmayan 
ve doğal engebelerin 'bu 'bölgeler arasımda, geniş bandlı yaşayabilir bir siisitemin kurulmasına im
kân. vermeyecek kadar istisnaî olması halinde, bu bölgeler arasındaki millî telekomünikasyon kamu 
hizmetleri, 

g. İşbu maddenin (f) fıkrasının tatbik edilelîilmesd gayesiyle şu hükümler ııygulanacaiktır : 

i. İşletme Anlaşmasının 6 ncı maddesinin (d) fıkrasındaki hükümler uyannca herhaaiigi bir im
zacının yatınım hissesinin azalması haldnıdie, bu (azalma imzacının sistemden her çeşit faydalanıma-
sımia tatbik (edilir; 

«t. İşletme Anlaşmasının 6 inci maddesinin (d) fıkrasındaki hükümler uyarınca herhangi bir 
imzacının yatırım hiıase-ıiınin artması halinde, bu artma imzacının sîsitemıden \hıer çeşit faydalanma
sına tatbdlk edilir; 

iiii. 'Herhangi bir imzacı İşletme Anlaşmasının 6 ncı /maddesinin (h) fıkrasındaki hükümler uya
rınca yüzde '0,05 oranında bir yatının hissesine sahip ve işbu maddenin a (ii) veya a (iü) bentle
rindeki hükümler (uyarınca yönleticiler kurulunda temsil edilme gayesi ile bir gruba dahil ise, yatı
rım hişsiesinin, INTıELiSAT uzay kesimi bu rıuadderin (f) fıkrasında sıralanan hizmetler için kulla
nılması haline göre tespit edildiği kabul edilir; 

iv. Hiçbir yönetici Yöneticüer Kurulunda temsil edilen bütün imzacıların veya imzacılar grupla
rının sahibolduklan oy hakları toplam ağırlığının yüzde kırkından fazla ağırlıkta bir oy hakkı 
kullanaımiaz. Herhangi /bir yöneticinin oy hakkının söz konusu toplamın yüzde kırkım aşması halin
de, fazlalık yöneticiler kurulunun diğer üyeleri orasında eşit olarak taksim (edilir. 

h. Yöneticiler kurulunun teşekkül tarzını tespit etmek ve yöneticilerin oy hakkı ağırlıklannı 
hesaplamak için, İşletme Anlaşmasının 6 ncı maddesinin c (ii) bendi uyarınca tespit edilen yatı
rım hisseleri, tespiti müteakip imzacılar toplantısı mutat oturamunun ilk gününden itibaren ge
çerlidir. . 

i. Yöneticiler kurulunun bütün toplantılarında, yetersayıya, yöneticiler kurulunda temsil edi
len bütün imzacıların veya imzacılar .gruplarının oy halkları toplam,-oy ağırlığın üçte ikisine sahip 
sayıca çoğunluğu teşkil eden yöneticiler kurulu üyeleninee ya da, oy hakları toplam ağırlığı ne 
olursa olsun, toplam yöneticiler sayısından üç eksik yöneticiler tarafından meydana gelir. 
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•î. Yöneticiler '/kurulu kararlarını ittifakla almaya çalışır, ittifakın sağlanmaması halinde şu 
şekilde (karar verir : 

(i. Eısasa ildişıkin konularda ya, işbu maddemin g (iv) /bendimde öngörülen oy haMu ağırlığı 
fazlalığının dağıtılması da gö'Z önüne alınarak, yöneticiler (kurulunda temsil 'edilen imzacılar veya 
imzacılar gruplarının oy halkları toplam ağırlığının üçte ikisine saihip en az dört yönetici ya da, 
sahiboldıılkları oy hakiki toplam ağırlığı ne olursa olsun, toplam yöneticilerin sayısından üç eksik 
Sıayıdaki yöneticiler tarafımdan verilen müspet oy ile, 

ii. Usulle ilgili 'bütün konulardaki kararlar her yönetici bir oy hakikına sahibolmak üzere, 
mevoudolup oy veren yöneticilerin çoğunluğunun ımüspet oyu ile; 

>k. Bir konunun esasa ilişkin (konu mu, yoksa usul konusu mu olduğu (hususundaki bütün ihti
lâflar, yöneıticiler ikurulu 'başkanının karan ile çözümlenir. Bu (karar, her yönetici bir oy hakkına 
sahibolmalk üzene, mlovcndolup oy veren yöneticilerin üçte iki çoğunluğu ile bozulabilir. 

1. Yöneticiler kurulu, faydalı gördüğü takdirde görevlerinin ifasında kendine yardımcı olmak 
üzıeııe istişarî Ikoımisyonlar 'kurabilir. 

m, Yöneticiler (kurulu, başlkanın ve diğer görevlilerin nasıl seçile eleğini öngörülen iç yönetme
liğini tespit eder. Yönetmelik işbu maddenin (j) fıkrasındaki bükümlere bakmayarak, görevlile
rin s'eçilmıeleni için yöneticiler kurulunun uygun göreceği bütün oylama usullerini öngörebilir. 

aı. Yöneticiler 'kurulunun ilk toplantısı İşletme Anlaşması eikinin 2 nci fıkrası uyarınca yapı
lır, Yöneticiler kurulu, yılda en m dört defa olmak üzere, gerektiği kadar sık toplanır. 

MADDE : X 

(Yöujûticiiller kurulu : görevleri) 

a. Yöneticiler (kurulu I N T E I J S A T uzay Ifeeşâ imimin dizıayıı, ĝ e İliştirme, inşa., tesis, işletime ve ba
kımı île, işbu Anlaşma, İşletme Anlaşması ve Anlaşmanın VII nei maddesi gereğince Taraflar 'Ku
rulu tarafından bu konuda alına;cak (bütün {kanarlar muvacehesinde, INTEL'SAT tarafından girişi
lecek bütün faaliyetleri yürütımıe'kle görevlidir. Bu sorumlulukları ifa edenken yöneticiler kuru
lu, aşağıda belirtilenler de dahil olmak; üzere işbu Anlaşma ile İşletme Anlaşması gereğince yetki 
sahasına giren işlerde ıgereikli yetkiye sahiptir : 

i. INTEDSiAT uzay 'keısimimiıı dizayn, gelişitdrmc, inşa, tesis ve -halkımı ile gerekitiğindıc, yünütül-
ımesimden INTELSAT'ım görevlendirildiği büitün faaliyetlerle ilgili siyaseti, plânlan, programdan 
tespit eder; 

ii. Anlaşmanın ,XHI noü maddesi hükümleri uyarınca ihale!enin yapılışındalki usul, (kural ve 
şartları tespit eder ve ihaleleri onaylar; 

iii. (Malî siyaseti tespit eder, yıllıik /malî raporlan tanzim eder ve bütçeyi onaylar; 
İV. İşletme Anlaşimasının 17 nci maddeisi, hükümleri uyarınca, )buluş ve teknik bilgilerle ilgili 

halkların ekle edilmieısl, korunıması Ve yayınlanması yönünden genci siyaseti 've usulleri tayin eder; 
v. Anlaşmanın VIII nci maddesinin b (v) bendinde öngörülicn genel kuralların konulmaisı ile il

gili olaralk imzacılar toplantusına tavsiyelerde bulunur; 
vi. İmzacılar toplantısı tarafımdan (konulacak genel kurallar uyarınca, INıTELSAT uzay kesi

mlinden faydalanabilecek yer istaısy onlarının on aylanması, bu kesimden faydalanan yer istasyonla
rının çalışıma özelliklerinin denetimli ve yer istasyonlarının IiNTELSAT uzay kesimlinden faydalan-
maları ile bu (kesimi (kullanmaları yönünden işbirliğinin sağlanması ile ilgili kıstas ve usulleri ta
yin öder; 

vii. [İmzacılar toplantısı «tarafımdan. konabilecek genel (kurallar uyannea IN'TELSAT uzay ke
simi kapasitesinin tahsisini tanzim eden santiarı tespit eder; 

viii. İmzacılar toplantısı tarafından konabilecek genel kurallar uyarınca INTiEDSAT uzay (ke
simimi kullanma ücretlerini devresel olarak tespit eder; 

ix. İşletme Anlaşmasının 5 nci maddesindeki /hükümler gereğince aynı maddede belirtilen ta
vanın yükseltilmesi yönünde uygun görülecek tedbirleri alır; 
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. x. Anlaşmamın XV ncd ımaddesinin c fıkrasında öngörülen imtiyaz, muafiyet ve masuniyeti 
kapsayan Genel Mıertoea Anlaşmasının neticeye varmasını teminen INTEDSAT Genel Merkezimin, 
toprakları üzerinde 'kurulu bulunduğu taraf ile müzakereleri yürütür ve söz (konusu Anlaşmayı, 
karar almmaik üzere Taraflar Kuruluna sunar; 

xi. İmzacılar toplantısının koyacağı •genel »kurallar uyarınca INTEDSAT uzay kesiminden fay-
dalanaeaik standart olmayan yier istasyonlarını onaylar. 

xiıi. Anlaşmıanm VIII nci maddesinin b (v) :benda ile V nci maddesindeki hükümler gereğin
ce limzıaeılar toplantısı tarafından konulacak genel kurallar uyarınca herhangi bir tarafın yetkisi 
altında olmayan telekaminilkasyon teşcMmllerinin INTEDSAT uzsay kesimlinden faydalanması ile 
ilgili usul ve şartlan itespit eder; 

xilii. İşletene Anlaşmasının 10 ncu maddesi hükümleri uyarınca borç ve kredi almja ile ilgili 
anlaşmaların yapılması kararı alır; 

xiv. INTEDSAT'm faaliyetleri ve -malî durumu hakkında imzacılar toplantısına yıllık rapor
lar sunar; 

xv. İmzacılar toplantısuıa malî yönden etkilerini de gözönüne alarak geleceğe ait programlar 
halkkında raporlar sunar; 

xvi. İmzacılar toplantısı tarafından İncelenmesini uygun gördüğü diğer konularda imzacılar 
toplantısına raporlar verir, tavsiyelerde bulunur; 

xvii. İşbu Anlaşma ve İşletene Anlaşmasının Taraf ve imzacılara yüklediği görevlerin ifası 
için, Taraf ve imzacıların istedikleri bütün bilgileri temin eder; 

xviii. Anlaşmanın XII nci /maddesi gereğince Genel (Sekreteri, VII, XI ve XII nci maddeleri 
gereğince de Genel Müdürü tayin ve azleder; 

xix. Duruma göre, geçici olaralk, Anlaşmanın XII nci maddesinin d (ii) bendindeki hükümler 
uyarınca 'Genel Müdürün görevlerini deruhte etmek üzere yürürüme organına mensup kıdemli bir 
görevliyi tayin eder; 

xx. Genel .Sekreter veya Genel Müdürün tavaiyesi üzerime yürütme organında görevli bütün 
personelin •sayısını, statüsünü ve iş şartlarını tespit eder; 

xxi. Genel ıSeikreter veya Genel Müdüre bağlı yüksek rütbeli görevlilerin, bunlar tarafından 
tayinlerini onaylair; 

xxii. Anlaşmamın XI ncd mıaddesinân c (ii) bendinde 'öngörülen mukavelelerin yapılmasını 
düzenler; 

xxiü. INTEDSAT uzay keşlini tarafından kullanılan frekansların Milletlerarası Telclkomünikas-
yon Birliğine, Birliğim usul kuralları uyarınca, tesellilerinin yapılması yönünde genel iç kuralları 
tespit eder ve hier durum için teker teker karar verir; 

xxiv. Anlaşmanın III ncü 'maddesinin b (lii) bendinde öngörülen görüşünü, imzacılar toplan
tısına bildirir; 

xxv. INTEDSAT uzay (kesimi dışındaki uzay kesimlerinin tesisi, elde edilmesi ve kullanılması 
ile ilgili projeler halklkmdalki bulgularını, Anlaşmamın XIV ncü (maddesinin c fıkrasındaki hü-
ikümler uyarınca tavsiyeler şeklinde ifade eder ve bu görüşlerimi Anlaşmanın aynı maddesinin d 
veya e fılkraları uyarınca Taraflar Kuruluna bildirir. 

xxvi. INTEDSAT'tan herhangi bir im^zacınım çekilmesi halinde, Anlaşmanın XVI nci ve İşlet
me Anlaşmasının 21 nci maddelerinde öngörülen tedbirleri alır; 

xxvii. Anlaşmanın XVII nci maddesinin b fıkrası uyarınca Anlaşma ile ilgili değişiklik tek
lifleri konusunda görüşlerini ifade eder ve tavsiyelerde ibulunur; İşletme Anlaşmasının 22 nci 
maddesinin a fılkrası uyarınca İşletme Anlaşmasında değişiklikler teklif eder ve İşletime Anlaşması
nın 22 nci maddesinin b fıkrası uyarınca İşletme Anlaşmasında yapılması tdklif edilen değişrlklük-
ler hakkında 'görüşlerini ifade eder ve tavsiyelerde bulunur. 

b. Yöneticiler Kurulu, Anlaşmanın VI nci maddesinin b ve e fıkralarındaki hükümler uya
rınca : 
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i. Taraflar Kurulu veya İmzacılar toplantısı tarafından kendine iletilen karar, tavsiye ve g^ 
nişleri gözönünde tutar; 

dıi- Taraflar Kurulu veya imzacılar toplamtıısına verdiği raporlarda bu kararlar, tavsiyeler ve 
görüşler hakkında aldığı tedbir veya kararları, sebeplerini de açıklayarak belirttir. 

MADDE : XI 

(Genel Müdür) 

a. Yürütme Organı Genel Müdür tarafımdan yöneltilir; Yürütme Organının yapısı Anlaşmianm 
yürürlüğe girdiği tarihten en geç altı yıl sonra teşekkül eder. 

b. i. iGenel Müdür en yüksek dereceli memur ve INTELİSlAT'ın kanunî tenısüeisdidir; bütün 
yürütme görevlerinin ifasından Genel Müdür Yöneticiler Kuruluna karşı doğrudan sorumludur. 

ii. -Genel (Müdür, Yöneticiler Kurulunun politikası ve direktifleri uyarınca haırekelt eder. 

iü. Taraflar Kurulunun onaylaması kaydıyle, Genel Müdür Yöneticiler Kurulunun inisiyatifi 
ve gerekçeli kanarı ile görevinden affedilebilir; 

iv. Genel Müdürün atanması ve Yürütme Organının diğer ıgörevlilerinin seçiminde gözönüne 
alınacak başlıca husus en yüksek doğruluk, ehliyet ve kabiliyet standartlarının sağlanması ihtiya
cıdır. Genel Müdür ve Yürütme Organının diğer görevlileri INTELSıAlT'a karşı sorumıluluiklaırı ile 
bağdaşmayacak hiçbir harekete girişmemelidirler. 

c. i. Yürütme ile ilgili kesin hükümler, INTEL'SAT'ın başlıca gaye ve hedefleri, millettlerara-
sı karakteri ve yüksek nitelikli ve güvenilir telekomünikasyon hizmetlerini ticarî esasa göre temin 
etmek üzere kenıdine düşien görevle bağdaşacak tarzda olmalıdır. 

ii. Genel Müdür, imkân nispetinde maliyet, ehliyet, randıman ve etkinliği dikkate alarak, 
teknik ve işletme görevlerini INTEIJSAJT namına yapacağı mukavele ile, bir veya birkaç ehil teş
kilâta devreder. Bu kuruluşlar değişik milliyetlere sahibolabildikleri gilbi, 1NTEDSAT tarafından 
kontrol edilen ve onun sahibolduğu 'bir uluslararası sirkat de olabilir. Mukaveleleri Genel Müdür mü
zakere eder ve yürütür. 

d. i. Yönetildiler Kurulu Genel Müdürün yokluğunda, görevlerini ifa etmesine mani bir ha
lin vukuunda veya Genel Müdürlük mevMinin beş olması halinde, Genel Müdürün görevlerini geçi
ci olanak yüklenmek üzere, Yürütme Organı bünyesinde, yüksek rütbeli bir görevliyi Genel Müdür 
vekili olarak görevlendirir. Genel Müdür vekili, işbu Anlaşma ve İşletime Anlaşması gereğinee Ge
nel Müdüre verilen yetkilere sahiptir. Genel Müdürlük mevkiinin boş olması hallinde Genel Mü
dür vekili, bu «maddenin (b) (Mi) bendi uyarınca en kısa zamanda seçilecek ve onaylanacak olan 
Genel Müdürün göreve başlayışına kadar fou görevi yürütür. 

ü Genel Müdür, yürütücü organın diğer görevlerine gerektiğinde yetkilerinin bâzılarını dev-
redetbiliır. 

MADDE ; XII 

(Geeiş döneminde yürütme ve Genel Sekreter) 

a. Anlaşana yürürlüğe girer girmez, Yöneticiler Kurulu öncelikle şu tedbirleri alır : 
i. Genel Sekreteri tayin eder ve ona yardım edecek gerekli personelin işe alınmasına yetki ve

rir ; 
ü. İşbu maddenin e fıkrasında öngörülen yürütme hizmetleri ile ilgili mukaveleyi hazırlar; 
iü İşbu maddenin f fıkrasında öngörülen yürütme ile ilgili kesin hükümler konusundaki etü

dü başlatır. 
b. İlk Genel Müdür bu görevleri yükleninceye kadar Genel Sekreter INTELSA/T'ın kanunî 

temsilcisidir. Anlaşmanın A ekinde belirtilenlerle birlikte işbu maddenin e fıkrası gereğince yürüt
me hizmetleri ile ilgili mukavelede öngörülenler hariç Yöneticiler Kurulunun talimatları ve sâya-
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seti çerçevesinde iGenel Sekreter, bütün yürütme hizmıetlenindıen sorumludur. Genel Sekreter Yö
neticiler Kuruluna, müteahhidin mukavele uyarınca yürütme hiamjetieriini ifası ile ilgüi olarak de
vamlı ve tam bilgi verir. îmfcân nispetinde yürütme Mzmetlerini ifa ietmeden sorumlu müteahhit 
tarafımdan INiTELiSAlT adınıa yapılan öneımli ihale gömbelerinde Genel Sekreter, müzakerelere 
katılmaksızın bulunur veya temısil edilir. Bu gaye için Genel Sekretere yardım etmek üzere, teknik 
alanda belli sayıda yetenekli elemanın yürütücü organa alınmasına Yöneticiler Kurulu yetki vere
bilir. Genel Sekreter, Yöneticiler Kurulu ile yürütme hizmetleri müteahhidinin arasına girmez ve 
söz konusu müteahhit üzerinde kontrol yetkisi yolktur. 

c. Genel Sekreterin atanması ve Yürütme Organının diğer görevlilerinin tayininde, doğruluk, 
ehliyet ve kabiliyet standartlarınım sağlanması gözönüne alınacak başlıca hususlardır. Genel Sek
reter ve Yürütme Organının diğer görevlileri INTELSAT'a karşı sorumlulukları ile bağdaşmaya
cak hiçbir harekete girişmemelidirler. Genel Sekreter, Yöne/tioilıer KJurulunun gerekçeli kararı ile 
görevinden azliedilebilir. İlk Genel Müdürün göreve başlayışında Genel Sekreterlik makamı lâğve
dilir. 

d i. Yöneticileır Kurulu, Genel Sekreterin yokluğunda, görevlerini ifa etmesine mâni bir ha
lin vukuunda veya genel sekreterlik mevkiinin boş olması halinde, Genel Sekreterin görevlerini 
geçici olarak yüklenmıek üzere, Yürütme Organı bünyesinde, yüksek rütbeli bir görevliyi Genel 
Sekreter vekili olarak görevlendirir. Genel Sekreter vekili, işbu Anlaşjmia ve İşletme Anlaşması ge
reğince Genıel Sekretere verilen yetkilere sahiptir. Genel Sekreterlik ımevkâiııin boş olması halinde 
Genel Sekreter vekili, en kısa zamanda atanacak olan Genel Sekreterin göreve başlayışına kadar 
bu görevi ifa eder. 

İL Genel Sekreter, yürütücü organın diğer görevlilerine gerektiğinde yetkilerinin bâzılarını 
devredebilir. 

e. İşbu maddenin a (ü) bendinde öngörülen mukavele, bu Anlaşmada yürütme hizmetlerini 
ifa etmeden sorumlu müteahihilt diye vasıflandırılan «CtamımıuMeations Satellte Corporation» ile 
INTELSAT arasında yapılır; mukavele, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi müteakip altıncı yılın 
sonunda bitecek süre boyunca, Anlaşmanın B ekinde öngörüldüğü üzere ve söz konusu ekte belirti
len direktifler uyarınca, INTELJSİAT namına, teknik yürütmie ve işletme Hizmetlerinin iflasını kap
sar. Söz konusu mukavele, yürütme hizmetlerini ifa etmeden sorumlu müteahhidin, şu görevleri 
hangi hükümler gereğince ifa edeceğini belirtir; 

i. Yöneticiler Kurulunun siyaseti ve ilgili talimatına göre hareket etmek; 
ü. İlik Genel Müdür göreve başlayıncaya kadar müteakiben de Genel Müdür aracılığı ile, Yö

neticiler Kuruluna karşı sorumlu olmak; 
m. Müteahhit tarafından yürütmie hizmetlerinin ifası hakkında Yöneticiler Kurulunu bilgi sa

hibi kılıabümesini ve yürütme hizmetlerimi ifa etmeden sorumlu müteahhit tarafından yürütülen 
önemli ihalelerin müzakeresinde, Genel Sekreterin müzakerelere kajtılımaksızın bulunmasını veya 
temsil edilmesini sağlamaik üzere Genel Sekretere gerekli bütün bilgileri, temin etmek. 

Yürütme hizmetlerimi ifa etmekle sorumlu müteahhit, yürütmie hizmetleri ile ilgili mukavelemin 
hükümleri veya Yöneticiler Kurulunun vereceği yetkiler uyarınca INITELSAT namına kendi so
rumlulukları sahasında mukaveleleri müzakere eder, neticeye bağlar, değiştirir ve yürütür. Yü
rütme hizmetleri1 ile ilgili mukavele, veya Yöneticiler Kurulunca kendine verilen yetki gereğince 
yürütme hizmetlerini ifa etmekle sorumlu müteahhit, kenıdd sorumlulukları sahasındaki mukavele
leri yapar. Diğer bütün mukaveleler Genel Sekreter tarafımdan yapılır. 

f. İşbu maddenin a (üfc) bendinde öngörülen çalışma mümkün olduğu kadar erken, fakat, en 
geç i§bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde başlar. Çalışma, Yöneticiler 
Kurulu tarafından yürütülür ve Anlaşmamın XI nci maddesinin hükümleriyle bağdaşacak ve en 
iyi randıman ile ıen üstün etkinilliğa sağlayacak tarzdaki yürütme ile ilgili kesin hükümlerin tesisi 
için gereküd bilgileri, temin letme amacını güder. Çalışma, özellikle şu hususları gözönünde tutar : 
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â. Anlaşmanın XI nci maddesinin c (i) bendinde belirtilen prensipler ve XI nci maddesinin 
e (ii) bendinde ifade edilen tutum; 

. i i Bir taraftan Geçici Anlaşmanın, diğer taraftan da işbu maddede öngörülen geçiş dönemi 
süresince yürütme ile ilgili'hükümlerin tatbiki süresmdle elde edilen tecrübe; 

iii. Dünya telelkominikasyon teşekküllerinin teşkilâtlanışı ve özellikle yürütmede kullanılan 
amaprensiipler ve yürütmenin etkinliği: konularında uygulanan usuller. 

iv. İleri tekniklerin uygulanması (konusunda çolk taraflı kuruluşlarla ilgili ve bu fıkranın (iii) 
bendinde öngörülen bilgilere benzer bilgiler; 

v. Dünyanın muhtelif bölgelerinde'n seçilen en az üç yürütme müşavirinin raporları. 
g. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten len geç 4 yıl sonra Yöneticiler Kurulu, yürütücü or

ganın yapısı ile ilgili Yöneticiler Kurulunun tavsiyelerini de kapsayacaik şekilde işbu ımaddenin a 
(iüi) bendinde öngörülen çalışmanın neticelerini tam ve teferruatlı bir rapor ile Taraflar Kuruluna 
sunar. Bu rapor basılır basılmaz, nüshaları aynı şekilde İmzacılar Toplantısı ile bütün Taraf ve 
İmzacılara da gönderilir. 

h. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten en geç beş yıl sonra, işbu maddenin g fıkrasında 
öngörülen rapor hakkında İmzacılar Toplantısmca belirtilen görüşleri gözönüne alarak Taraflar 
Kurulu, yürütücü organının Anlaşmanın XI nci ımaddesinih hükümleriyle bağdaşacak yapısını 
onaylar. 

il Genel Müdür şu iki tarihten hangisi önce ise o tarihte' işe başlar : İşbu maddenin a (ii) ben
dimde öngörülen yürütme hizmetleri mukavelesinin bitiş tarihinden bir yıl önce veya 31 Aralıik 
1976'da Genel Müdürün lişbu fıikra uyarınca göreve başlayabilmesi için gerekli tarihte, Yönetiiciler 
Kurulu Genel Müdürü tayin eder ve bu tayini Taraflar Kurulu onaylar. Genel Müdür, bu tarihe 
kadar Genel Sekreter tarafından yürütülen görevlerin ifası ve yürütme htiiamıetlerini İfa etmeden 
sorumlu müteahhit tarafından yürütülen hizmetlerin kontrolü da dâhil olmak üzere, göreve başlar 
başlamaz bütün yürütme hizmetlerinden sorumludur. 

1. Genel Müdür, Yöneticiler Kurulunun siyaseti ve bunlarla ilgili talimatları gereğince hare
ket ederek, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi müteakip en geç altıncı yılın sonunda yürütmie 
ile (ilgili kesin hükümlerin tamamen uygulanmasını teminen gerekli bütün tedbirleri alır. 

MADDE : XII I 

(Tedarik) 

a. İşbu maddenin hükümleri; saklı kalmak (kaydıyle, INTEIiSAT 'içlin gereHdi imal ve hizmet
lerin tedariki tmilletlerarası ihale neticesinde kalite, fiyat ve en uygun teslim tarihi faktörlerinin en 
iyi bileşimini teklif edenler ile yapılacak mukaveleler aile sağlanır. İşbu maddede öngörülen hizmet' 
ler, hükmî şahıslar tarafından sağlanan hizmetlerdir. 

b. Söz ikonusu şartları sağlayan birden fazla teklifinin olması halinde, INTELSAT'm (menfaa
ti uyarınca, mukavele bütün dünyada rekabeti teşvik edecek tarzda yapılır. 

c. İşletme Anlaşmasının 16 nci maddesinde özel olarak öngörülen durumlarda milletlerarası 
ihale usulünden vazgeçilebilir. 

MADDE : XIV 

(Üyelerin hak ve vecibeleri) 

a. Taraflar ve İmzacılar önsöz ve Anlaşmanın hükümlerinde belirtilen prensiplere tamamen 
uyacak ve onları dikkate alacak tarzda bu Anlaşmanın verdiği haklarını kullanırlar ve vecibeleri
ni yerine getirirler. ' ' " ' " ' . 

b. Bütün Taraflar ve İmzacılar, işbu Anlaşmanın ve İşletme Anlaşmasının hükümleri uya
rınca temsil edilmeye yetkileri olan bütün konferans ve toplantılarda, ayrıca INTEIİSAT' taraf m-
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dan düzenlenen veya INTELSAT'ın himayesinde toplanan diğer bütün toplantılarda, bu toplantı
lar için INTELSAT tarafından tespit edilen hükümler uyarınca ve toplantıların nerede yapılacağı 
kaale alınmaksızın hazır bulunmaya veya iştirak etmeye yetkili kılınmalıdırlar. Yürütücü organ 
bütün konferans ve toplantılara katılmaya hakları olan bütün Taraf ve İmzacıların, davet 'eden 
ülkeye Ikabul edilmelerini ve konferans veya toplantı süresince ikametlerine müsaade edilmesini 
sağlayacak hükümlerin, davet eden Taraf veya İmzacı ile yapılacak anlaşmada bulunmasına 
dikkat eder. 

c. Herhangi bir Taraf, İmzacı veya Tarafın kazası altındaki bir hükmî şahıs millî telekomini
kasyon kamu hizmetleri konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak üzere INTELSAT uzay (kesiminde-
kilerden ayrı uzay kesimi tesislerini kurmak, elde etmek veya kullanmak ister ise, bu tesislerin 
kurulması, telde ©dilmesi veya kullanılmasından önce ilgili Taraf veya İmzacı INTELSAT'ın mev
cut veya plânlanmış uzay kesimi için radyoelektrik frekans spektrumunu ve yörünge imkânlarını 
küllanımasıyle söz konusu tesislerin teknik niteliklerimin ve işletilmesinin uygunluğu hakkındaki 
görüşlerini tavsiyeler halinde belirtecek olan Yöneticiler Kuruluna danışır. 

id. Herhangi bir Taraf, İmzacı veya Tarafın kazası altındaki bir hükmî şahıs münferiden ve
ya birleşerek ımilletlerarası teleıkominilkasyon kamu hizmetleri konusundaki ihtiyaçlarını karşıla
mak için INTELSAT uzay kesimininkinden ayrı uzay kesimi teslisi kurmak, elde etmek veya kul
lanmak ister ise, bu teslislerin kurulması 'elde edilmesi veya kullanılmasından önce ilgili Taraf veya 
İmzacı, INTELSAT'ın mevcut veya plânlanmış uzay kesimi için radyoelektrik frekans spektruim-
unu ve yörünge imkânlarını kullanması ile söz konusu tesislerin teknik niteliklerinin ve işletil
mesinin uygunluğunu sağlamak ve INTELSAT küresel önemli -ekonomik kayıplar getirmesini 
önlemek için Yöneticiler Kurulu araeılığıyle Taraflar Kuruluna gerekli bütün bilgileri verir ve fik
rini sorar. Böyle bir ıdanışıma üzerine Taraflar Kurulu, Yöneticiler Kurulunun görüşünü gözönüne 
alarak, bir önceki fıkrada belirtilen hükümlerle ve söz konusu tesislerin elde edilmesinin ve kul
lanılmasının, INTELSAT uzay kesimi vasıtasiyle bütün iştirakçiler arasındaki direkt telekomini
kasyon irtibatlarının tesisine zarar vermeyeceği haJkkmdaki teminatla ilgili olarak, tavsiyeler 
halinde görüşlerini belirtir. 

e. Herhangi bir Taraf, İmzacı veya Tarafın kazası altındaki bir hükmî şahıs millî veya mil
letlerarası özel ımaksatlı telekominikasyon hizimıetleri konusundaki ihtiyaçlarını karşılamak için 
INTELSAT uzay kesiminden ayrı uzay kesimi tesisleri kurmak, elde etmek veya kullanmak ister 
ise, bunların kurulması, 'elde edilmesi veya kullanılmasından önce ilgili Taraf veya İmzacı, Yöne
ticiler Kurulu aracılığiyle Taraflar Kuruluna gerekli bütün bilgileri temin eder. Taraflar Kurulu, 
Yöneticiler Kurulunun görüşlerini gözönünde tutarak, INTELSAT'ın ımevcut veya plânlanmış 
uzay kesimi için radyoelektrik frekans spektrumunu ve yörünge imkânlarını kullanmasıyle söz ko
nusu tesislerin teknik niteliklerinin ve işletilmesinin uygunluğu hakkındaki görüşlerini, tavsiyeler 
halinde, belirtir. 

f. İşbu maddede öngörülen Taraflar Kurulu veya Yöneticiler Kurulunun tavsiyeleri, önceki 
fıkralarda belirtilen uygulamanın başlamasmdanitibaren altı aylık bir süre içinde yapılmalıdır. 
Taraflar Kurulu bu amaçla olağanüstü oturuma çağrılabilir. 

g. Anlaşma, sadece ımillî güvenlik gayeleri ile INTELSAT uzay kesiminden ayrı uzay kesimi 
tesislerinin kurulması, elde edilişi ve kullanışına uygulanamaz. 

MADDE : XV 

(INTELSAT G-enel Merkezi, imtiyaz ve muafiyeti ve masuniyet) 

a. INTELSAT'ın Genel Merkezi Waşhington'!dadnr. 
b. İşbu Anlaşma ile tespit edilen faaliyet sahası içinde, INTELSAT ve mülkleri, Anlaşmaya 

taraf bütün ülkelerde tüm gelir vergisi ile vasıtasız emlâk vergisi ve telekominikasyon uyduları ite 
küresel sistem içinde kullanılmak üzere fırlatılacak uydu elemanları ve parçaları üzerinden tüm 
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gümrük vergisi muafiyetine tabidir. Bütün Taraflar, INTELSAT'm özel karakterini gözönünde 
tutarak, millî ımıevzuat uyarınca, uygun gördüklerdi, ıd'iğer bütün gelir ve emlâlk vergileri (muafiye
tinin sağlanması için bütün imkânlarını kullanmayı taahhüt ederler. 

c. Duruma göre, INTELSAT Genel Merkezindin toprakları üzerinde kurulu bulunduğu Taraf 
hariç diğer bütün Taraflar, veya INTELSAT Genel Merkezinin toprakları üzeninde kurulu bulun
duğu Taraf, Protokol veya işbu fıkrada öngörülen Genel Merkez Anlaşması uyarınca INTELSAT' 
a, görevlilerine, söz konusu Protokol ve söz konusu Genel Merkez Anlaşmasında belirtilen diğer 
her sınıftan INTEL/SAT personeline, Taraflara, Tarafların temsilcilerine, İmzacılara, imzacıların 
temsilcilerine ve hakem 'mahkemelerine iştirak şahıslara gerekli imtiyaz; muafiyet ve masuniyeti 
tanır, özellikle bütün Taraflar işbu paragrafta bahsi geçen Genel Merkez Anlaşmasında ve Pro
tokolde öngörülen ölçü ve durumlarda görevlerini ifa eder iken ve bu görevlerin sınırları içindeki 
hareketleri, yazılı veya sözlü beyanatlaıuyle ilgili Olarak, yukarıda belirtilen şahıslara hukukî ma
sumiyet tanırlar. INTELSAT Genel Merlkezinin toprakları üzerinde kurulu bulunduğu Taraf, 
mümkün olan 'en ikısa sürede INTELSAT'la imtiyaz, muafiyet ve masuniyet konularını kapsayan 
bir Genel Merkez Anlaşması yapar. Adı geçen Anlaşma, Genel Merkezin toprakları üzerinde kurulu 
bulunduğu tarafça tayin edilen İmzacı hariç olmak kaydiyle söz konusu Tarafın topraklarında, 
INTELSAT tarafından, bu sıfatı gereğince hareket eden İmzacılara ödenecek meblâğlar üzerinden 
vergi muafiyetinin tanınması hükmünü taşır. Diğer Taraflar da mümkün olan en kısa sürede im
tiyaz, muafiyet ve masuniyet Ikonulariyle ilgili bir Protokol hazırlarlar. Genel Merkez Anlaşması 
ve Protokol, Anlaşmadan bağımsızdırlar ve herbiri sona eriş şartlarını öngörür. 

MADDE : XVI 

(Çekilme) 

a. i. Herhangi bir Taraf veya herhangi bir İmzacı INTELSAT'tan isteği ile çekilebilir. Çe
kilen Taraf kararını yazılı olarak Müstevdiye bildirir. Herhangi bir İmzacının çekilme kararı, İm
zacıyı tayin eden Tarafça yazılı olarak yürütücü organa bildirir ve bu bildiri çekilıme kararının 
ilgili Tarafça kabulü mânasına gelir. 

i i Yukarıdaki bent hükümleri uyarınca bildirilen isteği ile çekilme, işlbu Anlaşmanın ve İş
letime Anlaşmasının çekilen Taraf veya İmzacı için ıgeıçerliğinlin son (bu']im;aisı, çekilme bildirisinin 
alınmasından üç aiy sonra ve eğer bildiride belirtilmiş ise, Işiletme Anlaşimıasının '6 ncı maddesinin 
c (ii) bendindeki 'hükümler igtreğimce, siöz konusu üç aylık süremin bitiminden sonraki ilk ya/tıırım 
hisselerinin ayarlanması tarihinde vuku bulur. 

1). i. Herhangi Ibir Taraf Anlaşma (gereğince kendine yüklenen vecibelerden herhangi 'birini 
yerine getirtmez ise, Taraflar Kurulu, bu konıumun kendine bildiriljmesi üzerine veya keın'di inisiya
tifi ile ve sözfconusu Tarafça takdim, edilen bütün izahatı ine eledikten sonra, Tarafın ' vecibesini ye
rine getirmediğini tespit etmesi 'hâlinde, adı geçen Tarafın INTELSAT'tan çekilmiş sayılmasına 
karar verebilir. Bu kararın veriliş tarihinden itibaren söz konusu Taralf için Anlaşmla geçerli de
ğildir. Bu gaye ile Taraflar Kurulu olağanüstü oturuma çağrılabilir. 

ii. Herhangi 'bir imzacı bu ısıfatı ite hareket ederek, Işflietme AnlaşmıaJsının 4 üncü maddesinin 
a fıkrasınca yüklenen vecibeler dışında, işbu Anlaşma ve İşletme Anlaşmasınca atfedilen veeilbe-
İcrden herhangi birini yerine getirımıez ise, ve bu durumu gözönüne alan Yöneticiler Kurulunun 
kararını yürütücü organın yazılı 'olarak bildirmesini müteakip üç 'ay içinde söz konusu vecibesini 
ifa etmez ise, Yöneticiler Kurulu, İmlzacının veya tayin eden Tarafın izahatını inceledikten sonra, 
İmzaicınm haikl'annı talik edebilir ve imızacılar Toplantısına siöz konusu İmzacının INTELSAT t a n 
çekilmiş sayılmasına ikarar vermesini tavsiye edelbilir. İmızaeüar Toplantısı, İmzacının veya tayin 
eden Taraf m izahatını inceledikten sonra Yöneticiler Kurulunun Kararını onaylar ise, İmjzıacınun 
çekilmesi 'onaylama tarihinde yürüdüğe girer, ve bu tarihten itibaren işbu Anlaşma ile İşletime An-
liaşıması vsöz konusal İmzacı için ıgeçerli değildir. 
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c. Herhangi 'bir İmzacı ödemesi .gereken herhangi bir .meblağı ödemez ise, İşletene Anlaşması
nın 4 üncü maddesinin a fıkrası uyarınca, tediye tarihinden üç ay sonra işbu Anlaşma ve işletime 
Anüıaşanası ıgereğinee tnuzacının elde ettiği haklar derhal talik edilir. Talik edilme tarihinden iti
baren üç aylık süre içinde İmzacı borçlu olduğu meblağı .ödemez veya işbu maddenin f fıkram ge
reğince İmzacıyı tayin ıeden Taraf onun yerini almaız veya başka bir İmzacı tayin etmez ise, Yöne
ticiler Kurulu İmzacı veya tayin eden Tarafın izahaitımı inceledikten sonıra, İmzacılar Toplantısuna 
İmhacının INTKüSATtan çjkilmiş 'sayıiLmıasına karar vermesini tavsiye edebilir. İmzacılar Toplantı
sı, İmzacımın izaihatını inceledikten sonra INTELSATtan çekilmiş sayılımasına karar verebilir ve 
bu kararın alınış tarihinden itibaren işlbu Anlaşma ve İşletime söz konusu İmzacı için geçerli de
ğildir. 

id. Bu sıfatı ile bareket eden. .herhangi bir Tarafın çekilmesi, durumuna göre, Tarafça tayin 
olunan İmzacının veya tmizacı sıf atımdaki Tarafın aynı amda çekilmiesini husule ıgetirir Ve işbu An
laşma ve İşletme Anlaşmam İmzacı için, onu tayin eden Taraf için Anlaşmamın 'geçerliliğdınin son 
bulduğu tarihten itibaren geçerli değildir. 

e. Herhangi bir İmzacının INTELSAT'tam hcnhangi bir suretle çekilmesi hâlinde, onu tayin 
eden Taraf İmzaeıılık sıfatını .deruhte eder veya tayininin çekilme tarihinden itibaren geçerli ola
bileceği yeni bir djmzacıyı tayin eder, veya INTELSAT'tan kendisi de çekilir. 

f< Sebebi ne olursa olsun, berhangi bir Taraf, tayin ettiği İmzacımın yerini almıak veya baş
ka bir İmzacı tayin leifamiek ister ise, kararını yazılı lOİarak Müstevdiye bildirmelidir; eski İmzacı -
ya ait olup yerine getirilmeyen bütün vecibeleri yeni İmzacının yerine getirtmesi ve İşletme Anlaş
masını imzalaması üzerine işbu Anlaşma Ve İşletme Anlaşması yeni İmzacı için yürürlüğe girer ve 
bu tarihten (itibaren eski İmzacı için geçerli değildir. 

ıg. Duruma göre Müstevdi veya yürütücü organa işbu maddenin a (i) bendi hükümleri gere
ğince çekilme kararının bildirilmesini müteakip, bu hususu bildiren Taraf ve tayin ettiği İmzacı
mın INTELSAT'ın bütün organlarındaki temsil edilme ve loy verme /hakkı düşer; Yöneticiler Kuru
lunun İşletmJe Amlaşmasınını 21 inci maddesinin d fıkrasındaki hükümler uyarınca aksine karar 
vermesi hâli hariç, hem çekilme talebinin alınmasından önce yapılmasına yetki verilen mukaveleli 
taahhütleri, hem de söz ikonusu talebim alınmasından önce vuku bulan herhangi bir işi yapma ve
ya yapmamadan mütevellit sorumlulukları karşılamak için gerekli sermayeye katkı hissesinin öden-
ımesi durumunun saklı kalması kaydıyla, çekilme talebinin alunimasınn. müteakip sıöz konusu Taraf 
ve tayin ettiği İmzacı veya bu kararın namına bildirildiği imzacıya hiçbir sorumluluk veya vecibe 
yüklenemiöz. 

b. İşlbu maddenin fb '(ii) bendi veya c fıkrası uyarınca İmhacının baklanının talik edildiği sü
re boyunca İmzacı, bu Anlaşma ve İşletme Anlaşması gereğince İmzacıya yüklenen vecibe ve ao-
rusmlulukları deruhte etmeye devam eder. 

i. îşbu 'maddenin ıb <(ü) bendi veya e fıkrası gereğince İmzacılar Toplantısı, İmızacmiin IN-
TıEDSATMran çekilmiş sayılmasına ilişkim Yöneticiler Kurulu tavsiyesini omaylannıaya karar verir 
ise, bu kararın veriliş 'tarihinden itibaren tâlük edilme durumu kal/kar ve İmzacı o anıdan itibaren 
işbu Anlaşma ve İşletime Anlaşmasından öngörülen bütün haklardan f aydaianır; ancak işbu (mad
denin (c) fıkrasının hükümleri uyarınca talik edilme halinde, bu durum İşletme Anlaşmasının 
4 ncü maddesinin (a) fıkrası gereğince borçlu olduğu meblâğları imzacının ödemesini müteakip 
kalkar. 

i. (Herhangi bir imzacının INTELSAT'tan çekilmiş sayılmasına mütedair işbu maddenin b 
(ii) bendinde veya (c) fıkrasında öngörülen yöneticiler kurulu tavsiyesini imzacılar toplantısı 
onaylar ise, Yöneticileı Kurulunun İşletme Anlaşmasının 21 nci madd3üinin (d) fıkrası hükümleri 
uyarınca aksine karar vermesi hali hariç, hem çekilme talebinin alınmasından önce yapılmasına 
yetki verilen mukavele taahhütleri hem de söz konusu talebin alınmasından önce vufeubulan her
hangi bir iş yapma veya yapmadan mütevellit sorumlulukları karşılamak için gerekli sermayeye 
katkı hissesinin ödenmesi durumunun saklı kalması kaydıyle, söz konusu onaydan sonra imza
cıya hiçbir vecibe veya sorumluluk yüklenemez. 
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k./ İşbıı,... maddenin h. (i) bendi gereğince taraflar kurulu, (herhangi bir tarafın INTELSAT' 
tan çekilmiş'sayılmasına karar verir ise, Yöneticiler Kurulunun tş'î.elme Anlaşmasının 21 nci' 
maddesinin (d) fıkrası hükümleri uyarınca aksine karar vermesi hali hariç hem çekilme talebi
nin alınmasından önce yapjlmasına yetki verilen mukaveleli taahhütler, hem de söz konusu tale
bin alınmasından önce vukubulan herhangi bir işi yapma veya yapmamadan mütevellit sorum
lulukları 'karşılamak için g?rekli sermayeye katkı hissesini imzacı sı taliyle veya tayin ettiği im
zacı namına tarafın ödrmesi durumunun saklı kalması kaydıyle, duruma göre, imzacı sıfatıyle ta
raf veya tayin ettiği imzacrrm, 'bu karardan sonra hiçbir vecibe veya sorumluluğu kalmaz. 

1. INTELSAT ile, işbu maddenin (f) fıkrası hükümleri gereğince yerini alma hali hariç, 
işbu Anlaşma ve İşletme Anlaşmasının geçerliliğinin düştüğü herhangi bir imzacı arasındaki 
bütün malî hesaplaşmalar, İşletme Anlaşmasının 21 nci maddesinde belirtilen hükümler uyarınca 
yapılırlar. 

m. i. İşbu maddenin a (i) bendindeki hükümler gereğince herhangi bir tarafın çekilme 
(kararının 'bildirisi, müstevdi tarafından bütün taraflar ve imzacılara gönderilmek üzere yürütü
cü organa iletilir. 

ii. Taraflar kurulu herhangi bir tarafın işbu maddenin b (i) bendi gereğince INTELSAT' 
tan çekilmiş sayılmasına karar verir ise yürütücü organ bütün imzacılara ve bütün taraflara 
bildiriyi göndermek üzere müstevdiyi haberdar eder. 

iii. Herhangi bir imzacının işbu maddenin a (i) bendindeki hükümler veya işbu madde
nin b (ii) bendindeki veya (c) veya (d) fıkralarındaki hükümler gereğince çekilme kararı, 
yürütücü organ tarafından bütün İmzacılara ve Taraflara gönderilmek üzere müstevdiye bildiri
lir. 

iv. İşbu maddenin b (ii) bendi veya (c) hükümleri gereğince herhangi bir imzacının talik 
edilmesi, yürütücü organ tarafından bütün İmhacılara ve Taraflara duyurulmak üzere Müstevdi
ye bildirilir. 

v. İşbu maddenin (f) fıkrası hükümleri uyarınca herhangi bir imzacının değiştirilmesi Müs
tevdi tarafından bütün Taraflara ve İmzacılara duyurulmak üzere yürütücü organa bildirilir. 

n. Hiçbir Taraf veya onun tarafından tayin edilen İmzacı, söz konusu Tarafın Milletlerara
sı Telekomünikasyon Birliğine karşı statüsünün değişmesi sebebiyle INTELSAT'tan çekilme mec
buriyetinde değildir. 

MADDE : XVII 

(Değişiklik) 

a. Herhangi bir Taraf, işbu Anlaşmada değişiklik teklifinde bulunabilir. Değişiklik teklifleri, 
en kısa sürede bütün Taraf ve,İmzacılara iletilecek olan yürütücü organa gönderilirler. 

b . Oturumun açılışından en az doksan gün önce yürütücü organ tarafından dağıtılmış olma
sı şartıyle herhangi bir değişiklik teklifi ,teklifin dağıtılmasını müteakip Taraflar Kurulunun ilk 
mutat veya daha önceden Anlaşmanın VII nci maddesi hükümleri uyarınca çağırılacak olağan
üstü oturumda incelenir. Taraflar Kurulu İmzacılar Toplantısı veya Yöneticiler Kurulu tarafın
dan kendine gönderilen değişiklik teklifi ile ilgili bütün görüş ve tavsiyeleri inceler . 

c. OBütün değişiklik tekliflerinde Taraflar Kurulu, Anlaşmanın VII nci maddesinde öngörülen 
yetersayı ve oylama kuralları gereğince karar verir. Taraflar Kurulu işbu maddenin (b) fıkra
sı uyarınca dağıtılan bütün değişiklik tekliflerini değiştirebilir ve söz konusu fıkra uyarınca da-
ğıtılınayıp da, bu türlü dağıtılan bir değişiklik teklifleri üzerinde de karar verebilir. 

d. Taraflar Kurulu tarafından tasvibedilen herhangi bir değişiklik, değişikliğin aşağıdaki 
•şartları, sağlayan Devletlerce tasvibinin, kabulünün veya onaylanmasının Müstevdi tarafından 
haber alınmasını müteakip işbu maddenin (e) fıkrasındaki hükümler uyarınca yürürlüğe girer: 
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i. Taraflar Kurulunun değişikliği onayladığı tarihte Taraf olan Devletlerin sayıca' üçte ikisi
ni teşkil edip de, yatırım hisseleri toplamının üçte ikisini elinde tutan Taraflar veya bu toplamı 
elinde tutan İmzacılar-: tayin edqn Taraflardan müteşekkil devletler; 

ii. Tarafların veya tayin ettikleri İmzacıların toplam hisseleri gözönüne alınmaksızın,. 
Taraflar Kurulunun değişikliği onayladığı tarihte Taraf olan Devletlerin toplam sayısının,' 
yüzde seksenbeşi veya daha çoğunu teşkil . eden devletler. 

e. Değişikliğin yürürlüğe girebilmesi için işbu maddenin d fıkrasında belirtilen tas-j 
vip, kabul veyaı onayları alır almaz Müstevdi Tarafları haberdar eder. Bu haberin verilmesin-» 
den doksan gün sonra, değişikliği kabul etmeyip, tasivibetmeyip veya onaylamayıp INTEL-
SAT'tan çıkmayan Taraflar da dâhil olmak üzere değişiklik bütün taraflar için yürürlüğe girer. 

.. f. İşbu maddenin yukarıdaki id ve e f ıkra'larında'kiı hükümlere bakmaksızın, hiçbir 
değişiklik Taraflar Kurulunca onaylandığı talihten itibaren sekiz aydan önce veya onsekiz 
aydan sonra yürürlüğe giremez. 

MADDE . XVIII 

(ihtilâfların halli) 

a. Anlaşmanın verdiği hak ve yüklediği vecibelerle veya İşletme Anlaşmasının 14. ncü mad
desinin c fıkrası veya 15 nci maddesinin c fıkrası veya INTELSAT ile bir veya bir
çok Taraf arasında zuhur eden bütün hukukî ihtilâflar mâkul bir süre içinde başka, 
türlü halledilemezler ise Anlaşmanın C Ekinin hükümleri uyarınca hakem usulüne baş
vurulur. İşbu Anlaşmanın ve İşletme Anlaşmasının verdiği hak ve vecibelerle ilgili olup bire 
veya birçok Taraf ile bir veya birçok İmzacı arasında; ortaya çıkan bütün hukukî ihti
lâflarım halli için Taraf veya Taraflar ve İmzacı veya İmzacılar dilerlerse, Anlaşmanın C 
Ekinin hükümleri uyarınca hakem usulüne başvurabilir. 

b. Anlaşmanın verdiği hak ve yüklediği vecibelerle veya İşletme Anlaşmasının 14 ncü 
maddesinin c fıkrası veya 15 nci .maddesinin c fıkrası gereğince Taraflarca yüklenilen so
rumluluklarla ilgili olup herhangi bir Taraf ve taraflığı son bulan bir Devlet veya INTEL
SAT ile taraflığı son fbulan bir Devlet arasında söz konusu Devletin taraflığı son bul
duktan sonra zuhur eden bütün hukukî ihtilâflar mâkul bir süre içinde başka türlü halledi
lemezler ise hakem usulüne başvurulur. Taraflığı son bulan Devlet kabul eder ise hakem 
usûlüne Anlaşmanın C Ekinin hükümleri tatbik edilir. İşbu maddenin a fıkrası uyarınca 
hukukî bir ihtilâfa konu olup hakem usulüne başvurulduktan sonra herhangi bir Devletin 
veya Devlet tarafından tayin edilen telekomünikasyon teşekkülünün İmzacılığı son bulur 
i'se hakem usulü netice elde edilinceye kadar devam eder. 

e. INTELSAT ile herhangi bir Taraf arasında anlaşmalardan doğan ne neviden olursa olsun bü
tün hukukî ihtilâflarda söz konusu anlaşmaların kapsadığı ihtilâfların halli hükümlerine baş
vurulur. Bu çeşit hükümlerin mevcut olmaması ve ihtilâfın başka türlü de halledileme-
mesi halinde, ihtilâfa konu olan taraflar dilerlerse, bu ihtilâflar için Anlaşmanın C Ekinin 
hükümleri uyarınca hakem usulüne başvurabilir. 

MADDE : XIX 

(imzalama) 

a. İşbu Anlaşma Vaşington'da tarihinden, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi veya 
dokuz aylık bir sürenin bitimi hallerinin hangisi önce vuku bulursa o tarihe kadar aşağıdaki-
lerin imzalarına açıktır : 

i. Geçici Anlaşmaya taraf bütün Devlet hükümetlerinin, 
ii. Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğine üye diğer bütün Devlet hükümetlerinin, 
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b. tşbu Anlaşmayı izınalayan her hükümet Anlaşmayı ya, imzası onaydanmaksızm, ka
bul - veya tasvibedilmeksizin imzalayabilir, ya d a imzalarken imzasının onaylanması, kabul 
veya tas vib edilmesi şartıyle geçerli olduğuna d ir yazılı beyaaııda bulunabilir. 

c. tşbu maddenin a fıkrasında öngörülen he r Devlet işbu Anlaşmaya, imzaya açık oluş 
süresi bittikten sonra katılabilir. 

d. tşbu Anlaşmaya hiçbir ihtirazı kayıt konamaz. 

MADDE : XX 

(Yüriirliüğe giriş) 
e. İşbu Anlaşma, hiçbir onaylanma, kabul veya tasvibedilme 'kaydı konmaksızm imzalanma

sından altmış gün sonra veya, işbu Anlaşma imzaya açıldıktan sonra Geçici Anlaşmaya taraf 
o'lan Devletlerin üçte ikisinin Anlaşmayı onayladığı, kabul veya tasvibettiği veya Anlaş
maya katıldığı tarihten itibaren altmış gün sonra şu şartların sağlanması halinde yürürlüğe gi
rer : 

i. Söz konusu üçte ikinin, özel Anlaşmaya göre kotaların üçte ikisine sahip taraflar veya 
bu orana sahibolan Özel Anlaşma İmzacılarını tayin edem taraflardan müteşekkil olması; 

ii. Söz konusu tarafların veya taraflarca tayin edilen telekominikasyon teşekküllerinin işletme 
Anlaşmasını imzalamış olması. 

Altmış günlük sürenin başında, İşletme Anlaşması Ekinin 2 nei fıkrasının hükümleri, söz 
konusu fıkrada öngörüleni hükümlerin uygulanması gayesi ile yürürlüğe girenler yukarıdaki 
hükümlere bakmaksızm, Anlaşma hiçbir suretle imzaya açıldığı tarihten itibaren sekiz aydan 
daha önce veya onsekiz aydan daha sonra yürürlüğe giremez. 

b. İşbu maddemin a fıkrasının hükümleri' uyarınca Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra herhangi bir Devlet tarafından onaylama, kabul veya tasvibetme veya katılma bel
gesi verilin ise Anlaşma bu Devlet için belgenin veriliş tarihinde yürürlüğe girer. 

c. İmzalama sırasında veya Anlaşma yürürlüğe girmeden önce herhangi bir hüküme
tin mensubolduğu Devlet için Anlaşma, işbu maddenin a fıkrası uyarınca yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren geçici olarak uygulanabilir. Geçici uygulama şu durumlarda son bulur. 

i. Anlaşmanın hükümet tarafından onaylandığı, kabul edildiği veya tasvibedildiğine dair 
belgenin tesliminde; 

ii. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi müteakip iki yıllık bir süre içinde Anlaşma hükü
met tarafından onaylanmaz, kabul edilmez veya tasvibedilmez ise, bu sürenin bitiminde; 

üi. Bu fıkranın (ii) bendinde belirtilen süre dolmada/nı, hükümetin 
Anlaşmayı onaylamama, kabul etmeme veya tas vib etmeme kararını bildirmesi halinde. 

Geçici uygulama işbu fıkranın (ii) veya (in) bentleri gereğince son bulur ise, Tarafın 
veya tayin ettiği İmzacının hak ve vecibelerine Anlaşmanın XVI ncı maddesinin g ve 1 
fıkralarındaki hükümler uygulanır. 

d. İşbu maddenin diğer: bütün hükümleri kaale alınımaksızın, herhangi bir hükümetin veya 
Anlaşma uyarınca tayin edeceği telekomini kasyonı teşekkülünün İşletme Anlaşmasını imzala
madığı sürece Anlaşma, söz konusu hükümetin m ensubolduğu Devlet için yürürlüğe giremez ve 
geçici olarak da uygulanamaz. 

«. Yürürlüğe girmesini mütakıp bu Anlaşma, Geçici- Anlaşmanın yerini alacak ve onu yü
rürlükten kaldıracaktır. -
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MADDE : XXI 

(Muhtelif Hükümler) 

a. INTELSAT'm resmî ve çalışma dilleri F ransızca, İngilizce ve İspanyolcadır. 
b. Yürütücü organın iç yönetmeliği, INTELSAT'm bütün dokümanlarının, istekleri uya

rınca bütün Taraf ve İmzacılara gönderilmesini öngörmeüdir. 
c. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 17 21 (XVI) sayılı kararı uyarınca, yürütücü or

gan, bilgi için, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine ve ilgili özel ihtisas kuruluşlarına INTEL
SAT'm faaliyetleri ile ilgili yıllık rapor gönderir. 

MADDE : XXII 

(Müstevdî) 

a. XIX ncu maddenin b fıkrasında söz kjonusu beyanların, onay, kabul, tasvip veya i§4 
tirak belgelerinin, geçici uygulama taleplerinin, değişikliklerimi! onaylama, kabul veya tas-? 
vibetmo bildirilerinin, INTELSAT'tan çekilme veya Anlaşmanın geçici olarak uygulanmasının 
son bulması kararlarınım teslim edildiği Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti, Anlaşmanın 
Müstevdisidir. 

b. Fransızca, İngilizce ve İspanyolca nüsha lan eşit bir şekilde geçerli olan işbu Anlaşma 
Müstevdinin arşivlerine teslim edilecektir. Müs tevdi işbu Anlaşmanın tasdikli suretini imzala-j 
yani veya iştirak belgelerini teslim edem bütün Hükümetlere, Milletlerarası Telekomünikas-i 
yon Birliğine gönderir ve bütün Hükümetlere ve Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğine 
imzalamalar, Anlaşmanın XIX ncu maddesinin b fıkrasında söz konusu beyanlar, onay, 
kabul, tasvip veya iştirak belgelerinin teslimi, geçici olarak uygulama talebi, Anlaşma
nın XX nci maddesinin a fıkrasında öngörülen altmış günlük sürenin başlama tarihi, Anlaş
manın yürürlüğe girmesi değişikliklerini onayla ma, kabul veya tasvibetme bildirileri, değişik-' 
İlklerin yürürlüğe girmesi, INTELSAT'tan çekilme kararlan, çekilmeler ve Anlaşmamın ge
çici olarak uygulanmasının son bulması konulanndaki kararlar hakkında bilgi verir. Alt
mış gündük sürenin bildirilmesi bu sürenin ilk günü yapılır. 

c. Anlaşma yürürlüğe girer girmez Müstevdî Birleşmiş Milletler Yasasının 102 nci mad
desi uyarınca, Anlaşmayı Birleşmiş Milletler Sekreterliğine kaydettirir. 

BUNUN BELGESİ OLARAK, yetki belgeleri usulüne uygun bulunan tam yetkiler Waşing-
ton'da toplanarak işbu Anlaşmayı imzalamışlardır. 

Bmdokuzyüz yetmiş yılının . . . . . . ayının Waşingtofnı'da yapılmıştır. 

EK (A) 

Genel Setereterim Görevleri 

Anlaışmanm XII nci (maddesinin (b) fıkrası gereğince, Genel Sekreter özellikle şu görevleri' ha
izdir : 

1. Kendine gönderilen bilgilere istinaden INTELSAT'm trafik tahminlerinii tamamı halde tu
tar ve trafük taleplerini değerlendirebilmek için 'devresel bölge toplantıları tertip ekler; 

2. Standartt yeristasyonlannın INTELSAT uzay ke&iminden faydaHanimalarmı onaylar; stan
dart olmayan yerMasyonlannm uzay kesiminden faydalanma talepleri hakfkıncla yönettâcHer ku
mluna rapor verir; mevcut ve plânlanan yerüstasyonlarının hizmuete giriş tarimleri ile ilgili bilgileri 
hazır tu tar ; 

3. İmzacılar, diğer yeristasyonu sahipleri ve yürütme hizmetleri ile görevli müteahhidim mev
cut ve plânlan/maş bütün yerilstasyonlarının tekildik ve işletime yönlünden imkân ve tahditleri hak
kında verdiği raporlara iistinaidem en son bilgileri hazır bulunduruır; 
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4. Kullanıcılara tahsis edilen frekanslarla ilgili bir dokümantasyon bürosu kurar j frekans
ların 'Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğine bildirilmeleri için gereğini yapar; 

5. Plânlamaya esas olup yöneticiler kurulu tarafındaın tasvip edilen varsayımlara istinaden 
sıerlmıaye ve işletme giderleri bütçeleri tavsiye eder; 

7. Yöneticiler Kuruluna muhasebe politikası hakkında tavsiyede bulunur. 
8. Yöneticiler Kurulu tarafından kontrol edilmek üzere istendiğinde verilmek gayesi ile mu

hasebe kayıtlarını tutar; aylık ve yıllık malî raporlar hazırlar; 
9. imzacıların yatırım hiLsisjelerinıi hesap eder; İmzacılarını sermayeye iştirak, kullanıcıların da 

uzay kesimini kullanılmaları ile ilgili falturaları hazırlar; INTELSAT namına nakit ödenmeleri ka
bul eder; INTELSAT namına İmzacılara gelir dağıtımını ve diğer tediyeleri yapar; 

10. • İmzacıların sermayeye iştirak, kullanıcıların ise uzay kesimini kullanılmalarından müte
vellit ödemelerinde vuikubulan gecikınielerden Yöneticiler Kurulunu haberdar eder; 

11. Yetki verilen satın almalar ve yürütücü organ tarafımdan yapılan mukaveleler ile ilgili 
olup INTELSAT'a gönderilen faturaları onaylar ve öder; Yürütme hizmetleriyle görevli müteah
hide, Yöneticiler Kurulunun verdiği yetki üzerine INTELSAT adına yaptığı satmalıma ve muka
velelerle ilgili harcamaları karşılığını öde>r. 

12. INTELSAT personeli ile ilgili sosyal hizjmclt programlarını yönetir, personel ücretlerini 
ve tevsik edilen harcama tutarlarını öder; 

İ3. INTELSAT'm vecibelerini yerine getirmek için 'dindeki meblağları yatırır ve teslim eder 
ve bu yatırım veya teslimatı geri alır; 

1.4. INTELSAT'm millikleri1 ve bu mülklerin alıruoptismaını ile ilgili hesapları tutar; INTEL-
SAT'ın mülk 'envanterlerini tespit için yürütme hizmetleri ile görevli ımlütcahhit ve ilgili İmzacı

lar nezdinde gerekli Iteım'aisları yapar; 
15. INTELSAT uzay kesiminim kullanılması gayesi için tahsis anlaşmalarının usûl ve şartları 

hakkında tavsiyelerde bulunur; 
16. INTELSAT minikleri ile ilgili riskieri'n karşılanması için sigorta programları hakkında 

tavsiyelerde bulunur ve Yöneticiler Kurulunun vesdiği yeitkiye göre gerekli sigorta tedbirlerini 
alır; 

17. Anlaşmanın XIV aıcü maddesinin (d) fıkrasının uygulanması neticesinde INTELSAT 
uzay kesiminden ayrı bütün uzay kesimi terslerinin INTELSAT üzerindeki miuhtomıcl ekonomik 
tesislerini inceler ve bu konuda Yöneticiler Kuruluna rapor verir; 

18. Taraflar Kurulu, İmzacılar Toplantısı ve Yöneticiler Kurulu ile onların istişarî komite
leri toplantılarının geçici gündemini hazırlar; bu toplantıların geçici zabıtlarını tanzimi eder; Ta
raflar Kurulu, İmzacılar Toplantısı ve Yöneticiler Kuruluna sunulacak gündclm, kayıtlar ve ra
porların hazırlanmasında istişarî komite balkanlarına yardım eder; 

19. TeroiiJne hizmetler inin ve belgelerin çeviri, çoğaltma ve dağıtım işlerinin sağlanması ve 
oturumların stenograf ilk zabıtlaırınıın tutulması için gerekli bütün tedbirleri alır; 

20. Taraflar Kurulu, İmzacılar Toplantısı ve Yöneticiler Kurulunca alman kararların fihris
tini tanzâm. eder; bunların toplantılarında almam kararların raporlarını hazırlar ve bu kararlarla 
ilgili yazışımla']an yapar; 

21. Taraflar Kumlu, İrrteacılar Toplantısı ve Yöneticiler Kurulu iç yönetmelMerinin ve isti
şarî komitelerin görevlerinin yorumlanımıaisına yardımcı olur; 

22. Taraflar Kurulu, İmzacılar Toplantısı, Yönetildiler Kurulu ve istişarî komitelerin toplan-
tmiaları ile ilgili bütün tedbirleri, alır; 

23. INTELSAT namına yapılacak mukaveleler ve satınalmalarla ilgili usul ve kurallar üzerin
de tavsiyelerde bulunur; 

24. Yürütme hizmetleri ile görevleri müteahhit dâhil bütün müteahhitlerin vecibelerini yerine 
getirmeleri ile ilgili olarak Yöneticiler Kuruluna bilgi verir; 
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25. INTELSAT'm mal ve hizmet tedariki ile ilgili bütün milletlerarası teklif vericilerin liste
lerini hazır bulundurur; 

26. Yerilen görevlerin ifası için diğer teşekküllerden istenecek yardımla ilgili mukaveleler 
dâhil, bu görevlerin yapılımasmı sağlayacak gerekli bütün mukaveleleri müzakere eder; neticeye 
bağlar ve yürütür; ' , 

27. INTELSAT'a, G-enel Sekreterin görevlerinin gerektireceği hukuk müşavirlerinin teminini 
sağlar; 

28. Gerekli kamu enformasyonu hizmetlerini sağlar. . 
29. Anlaşmanın XV ncî maddesinin c fıkrasında öngörülen imtiyaz, muafiyet ve masuniyet 

konularında protokolün hazırlanmasını teminen konferaslarm toplanması için gerekli bütün ted
birleri alır. 

EK (B) 

Yürütme hizmetleri ile görevli müteahhidin görevleri ve yürütme hizmetleri mukavelesi ile ilgili 
talimat 

1. Anlaşmanın XII nci maddesi gereğince, yürütme hizmetleri ile görevli müteahhit şu görev
leri yapacaktır: : 

a. INTELSAT'm hedeflerine doğrudan bağlı araştırma, geliştirme programlarını Yöneticiler 
Kuruluna tavsiye eder; . . . • 

b. Yöneticiler Kurulunun vereceği yetkiye dayanarak : 
i. Doğruca, veya diğer kuruluş veya şahıslarla mukavele yaparak inceleme, araştırma ve ge

liştirme çalışmaları yapar, 
ii. Teknik, ekonomik veya fiyat rasyonalizasyonu alanlarında sistem etütlerini yapar, 
in. Sistemlerin maketlerini yapar ve sistemleri değerlendirir, 

iv. Yeni uydularla telekomünikasyon 'hizmetleri için talep imkânlarını inceler ve bu konuda 
tahminlerde bulunur; 

c. INTELSAT uzay kesimi için teçhizat ihtiyacı hakkında Yöneticiler Kurulunu haberdar 
eder; 

d. Yöneticiler Kurulunun vereceği yetkiye istinaden, uzay kesimine gerekli malzemenin sağ
lanması için, şartnameler hazırlayarak, ihaleye çıkarır; 

o. ihaleye çıkışı müteakip gönderilen bütün teklifleri değerlendirir.ve bu teklifler hakkında 
Yöneticiler Kumluna tavsiyelerde bulunur; 

f. Tedarik yönetmeliklerine göre ve Yöneticiler Kurulunun kararları uyarınca: 
i. Uzay kesimleri için INTELSAT namına bütün mukaveleleri müzakere eder, neticeye bağlar, 

değiştirir ve yürütür; 
i i. Uzaya fırlatma hizmetlerini ve gerekli yan hizmetleri sağlamak içiiı lüzumlu bütün ted

birleri alır ve uzaya fırlatmalarda işbirliğini sağlar; 

iii. INTELSAT uzay kesimini, uzaya fırlatılacak teçhizatı ve fırlatma hizmetlerini kapsayan 
sigorta mukavelelerinin yapılması için gerekli bütün tedbirleri alır; 

iv. İmzacılar ile, uyduların yerlerine yerleştirilme, manevra ve test hizmetlerinin sağlanması
na katkıda bulunan diğer yeristasyonu sahiplerinin çalışmalarında işbirliği de dâhil olmak üzere, 
takip, uzaktan ölçme, uzaktan kumanda ve telekomünikasyon uydularının kontrolü hizmetlerini sağ
lar veya sağlatır; 

v. Uyduların çalışma 'özellikleri, arızalanmaları, etkinlikleri, '.güçleri ve yeristasyonlarınca 
kullanılan frekansların kontrolü ile imzacılar ve bu hizmetlerin temin edilmesine katkıda bulu
nan diğer yeristasyonu sahiplerinin çalışmalarında işbirliği sağlar veya sağlatır. 

g. Yöneticiler kuruluna, INTELSAT uzay kesimi için kullanılacak frekansları ve telekomini-
kasyon uydularının yerleştirilme plânlarını tavsiye eder; 
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h. INTELSAT'm Harekât Merkezini ve Uzay Araçları Teknik Kontrol Merkezini işletir; 
i. Yöneticiler Kuruluna standart yeristasyonları için. mecburî olan ve olmayan randıman ka

rakteristiklerini tavsiye eder; 
j . »Standart olmayan yeristasyonlarmm INTELSAT uzay'kesiminden faydalanma taleplerini 

değerlendirir; 
k. Yöneticiler Kurulu tarafından tasvibedilen şartlar uyarınca INTELSAT uzay kesimi ka

pasitesinin birimlerini tahsis eder; 
1. 'Sistemin işletme plânları (şebeke şekillendirme çalışmaları ve arıza plânları dâhil) ile iş

letme usul, talimat, tatbikat ve standartlarını, Yöneticiler Kurulunca onaylanmak üzere hazırlar 
ve koordine eder; 

m. INTELSAT uzay kesiminden faydalanan yeristasyonlarmm frekans tahsis plânlarını ha
zırlar, koordine eder ve neşreder; 

n. Sistemin mevcut ve öngörülen kullanma plânlarını da kapsayan sistem durumları ile il
gili raporları hazırlar ve yayınlar; 

o. İmzacılar ve diğer kullanıcılara yeni hizoıetler ve yeni telekomünikasyon metodları hak
kında bilgi verir; 

p. Anlaşmanın XIV ncü maddesinin d fıkrasına istinaden INTELSAT'm frekans ve yerleşme 
plânlarına etkilerini de kapsamak üzere INTELSAT uzay kesiminden ayrı bütün uzay kesimi te
sisleri projelerinin INTELSAT'a muhtemel teknik ve işletme ile ilgili etkilerini inceler ve Yö
neticiler Kuruluna bu konuda rapor verir; 

q. Genel Sekretere, anlaşmanın A Ekinin 24 ncü. fıkrası gereğince Yöneticiler Kuruluna karşı 
sorumluluklarının ifâsı için gerekli bilgileri temin eder; 

r. İşletme anlaşmasının 17 nci maddesinin hükümleri uyarınca buluşlar ve teknik bilgilerle 
ilgili hakların elde edilmesi, iletilmesi, dağıtımı ve korunması konularında tavsiyelerde bulunur; 

s. Buluşlar ve teknik bilgilerle ilgili INTELSAT haklarının İşletme Anlaşmasının 17 nci mad
desi gereğince, imzacılarla veya üçüncü şahıslara açık bulundurulması ve INTELSAT namına, 
buluşlar ve teknik bilgiler konusundaki haklarla ilgili anlaşmaların yapılması sahalarında, Yöne
ticiler Kurulunun kararlan uyarınca gerekli bütün tedbirleri alır; 

t. Yukarıda belirtilen görevlerin ifâsı için gerekli teknik, malî, idarî veya işletme ve tedarik 
ile ilgili esas ve yan tedbirleri alır. 

2. Yürütme hizmetleri ile ilgili mukavele, anlaşmanın XII nci maddesinin hükümlerinin uy
gulanmasını mümkün kılan tedbirleri kapsamalı ve şunları öngörmelidir : 

a. Mukavele gereğince yürütme hizmetleri ile görevli müteahhit tarafından yapılıp tevsik edi
len doğrudan veya dolaylı bütün hracamaların INTELSAT tarafından ve A. B. D. doları cinsin
den ödenmesi; 

b. Yöneticiler Kurulu ile müteahhit arasında yapılacak müzakere neticesinde tespit edilecek 
meblağın her yıl A. B. D. doları «insinden yürütme -hizmetleri ile görevli müteahhide ödenmesi; 

c. İşbu frkramn a bendinde öngörülen harcamaların, yürütme hizmetleri ile görevli müteah-
hid ile istişare suretiyle Yöneticiler Kurulu tarafından devresel olarak gözden geçirilmesi; 

d. INTELSAT namına mukavelelerin müzakeresinde işbu anlaşma ve İşletme Anlaşmasının hü
kümleri uyarınca tedarik konusunda INTELSAT'm genel ilkelerine ve usullerine uyulması; 

e. Buluşlar ve teknik bilgilerle iLgili hükümlerin İşletme Anlaşmasının 17 nci maddesinin hü
kümleri ile bağdaşacak tarzda saptanması; 

f. İmzacılar tarafından aday gösterilen personel arasından Yöneticiler Kurulu tarafından se
çilen teknik personelin, yürütme hizmetleri ile görevli müteahhit Ue işbirliği yapılmak suretiyle, 
uzay kesimi teçhizatının dizayn ve vasıflarının değerlendirilmesine katılması; 

g. Yürütme ihizmetleri mukavelesi çerçevesinde INTELSAT ile, yürütme hizmetleri ile görevli 
müteahhit arasında vukübulabilecek ihtilâf veya anlaşmazlıkların, milletlerarası Ticaret Odasının 
arabulma ve hakemlik etme kurallarına istinaden halledilmesi; 
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h. Yönetici sıfatı ile sorumluluklarını ifa edebilmesi için herhangi bir yönetici tarafından is
tenen bilgilerin, yürütme hizmetleri ile görevli müteahhit tarafından Yöneticiler Kuruluna verilmesi. 

EK (O) 

Anlaşmanın XVIII nci maddesinde ve işletme Anlaşmasının 20 nci maddesinde öngörülen ihtilâf
ların halli ile ilgili hükümler 

MADDE : 1 

İşbu Ekin hükümlerinin uygulanacağı hâkem usulünün tarafları, sadece Anlaşmanın XVIII nci 
maddesi ile İşletme Anlaşmasının 20 nci maddesi ile Ekinde öngörülenlerdir. 

MADDE : 2 

İşbu Ekin hükümleri uyarınca gerektiği gibi kurulan üç üyeden müteşekkil bir hâkem mahke
mesi, Anlaşmanın XVIII nci maddesi ve işletme Anlaşmasının 20 nci maddesi ile Eki hükümleri 
çerçevesinde bütün ihtilâfları çözümlemede karar verme yetkisini haizdir. 

MADDE : 3 

a. Taraflar Kurulun ilk mutat toplantısının ve aynı Kurulun daha sonraki toplantılarının 
açılışından en geç altmış gün önce, işbu Ek gereğince kurulan mahkemelerde başkan veya üye 
olarak görev almak üzere, bütün Taraflar Kurulu mutat toplantısının bitiş tarihi arasındaki sürede 
müsait durumda olabilecek en fazla iki hukuk uzmanının isimlerini yürütücü organa verebilirler. 
Aday gösteren Tarafların verdiği biyografiler de dahil olmak üzere, verilen bu isimlere istinaden 
yürütücü organ, bütün bu şahısların bir listesini yapar ve bu listeyi söz konusu toplantının açılı
şından en geç otuz gün önce bütün Taraflara gönderir. Taraflar Kurulunun açılışından önceki 
altmış günlük sürede aday gösterilen herhangi bir şahsın herhangi bir sebepten, eksperler grubu
na katılmak üzere seçilmeye mâni bir hali meydana gelir ise, söz konusu şahsı aday gösteren 
Taraflar Kurulu toplantısının açılış tarihinden en geç ondört gün önce başka bir hukuk uzmanını 
aday gösterebilir. 

b. işbu maddenin (a) fıkrasında bahsi geçen listeye istinaden Taraflar Kurulu, içlerinden 
mahkeme başkanlarını seçmek üzere onbir kişilik bir uzmanlar grubunu ve söz konusu şahıslara 
birer vekil tefrik eder. Uzmanlar grubunun üyeleri ve vekiller görevlerini işbu maddenin (a) fık
rasında adı geçen süre boyunca ifa ederler. Herhangi bir üyenin uzmanlar grubuna katılmaya 
mâni bir hali zuhur eder ise vekili yerini alır. 

c. Yürütücü organ üyeliğe seçilmelerinden mümkün olduğu kadar kısa bir süre sonra uzman
lar grubunu, başkanlarını seçmek üzere toplantıya çağırır. Uzmanlar grubunun bütün toplantıla
rında yetersayı onbir üyeden dokuzunun mevcut olması ile sağlanır. Uzmanlar grubu başkanla
rını gizli oy ile, en az altı oy alıncaya kadar, bir veya gerekirse birkaç turda seçer. Böylece se
çilen başkan, başkanlık görevinde, uzmanlar grubundaki süresi bitinceye kadar bulunur. Uzman
lar grubu toplantıların masrafları İşletme Anlaşmasının 8 nci maddesinde belirtilen INTELSAT'm 
idarî harcamaları gibi mütalâa edilirler. 

d. Uzmanlar grubundaki herhangi bir üye ve vekilin ikisinin birden gruba katılmaya mâni bir 
halleri zuhur eder ise-Taraflar Kurulu, işbu maddenin (a) fıkrasında öngörülen listeyi esas alarak 
boş mevkilere tayinde bulunur. Ancak Taraflar Kurulu bu' yer boşalmalarının vuku bulduğu ta
rihten itibaren doksan gün içinde toplanmaz ise Yöneticiler Kurulu, her Yönetici bir oy hakkına 
sahibolmak üzere işbu maddenin (a) fıkrasında öngörülen liste üzerinden boş mevkiler için seçim 
yapar. Görev süresini tamamlayamayan herhangi bir üyenin veya vekilin yerini alan şahıs, kendin
den önceki görevlinin görev süresi doluncaya kadar görevde kalır. Uzmanlar grubunun başkan-
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lık mevkii boşalır ise söz konusu grubun üyeleri işbu maddenin (c) fıkrasında belirtilen usûle göre 
aralarından birini bu göreve seçerler. 

e. İşbu maddenin (b) veya (d) fıkraları gereğince Uzmanlar grubunun üyelerini veya vekil
lerini seçer iken Taraflar Kurulu veya Yöneticiler Kurulu uzmanlar grubunun kuruluş tarzının, 
coğrafî temsil esasını ve Taraflarca temsil edilen başlıca hukuk sistemlerini yansıtacak tarzda ol
masına gayret ederler. 

f. Uzmanlar grubunun bütün üyeleri ve vekilleri, görevlerinin bitiminde, söz konusu hakem 
mahkemesinin görevlendirildiği bütün dâvaların neticesi alınıncaya kadar görevde kalırlar. 

g. Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi ile bu maddenin (b) fıkrasının hükümleri uyarınca ilk 
uzmanlar grubunun ve vekillerinin teşekkül ediş tarihi arasında işbu Ekin 1 nci maddesinde ön
görülen taraflar arasında herhangi bir ihtilâf vuku bulur ise bu ihtilâfın halli için hâkem usulü 
konusundaki 4 Haziran 19G5 tarihli Ek Anlaşmanın 3 ncü maddesinin (b) fıkrası hükümleri uya
rınca teşekkül eden uzmanlar grubundan yararlanılır. Söz konusu uzmanlar grubu, Anlaşmanın 
XVII nci maddesi ve İşletme Anlaşmasının 20 nci maddesi ile Ekine istinaden işbu Ekin hükümleri 
uyarınca hareket eder. 

MADDE : 4 

a. Hukukî bir ihtilâf için hakem usulüne başvuran bütün davacılar her bir davalıya ve 
yürütücü organa aşağıdaki dokümanları ihtiva eden bir dosya hazırlayarak gönderirler : 

i. Hâkem mahkemesine getirilen ihtilâfı teferruatı ille anlatan ve herbir (davalının mahkemeye 
iştirak sebeplerini ve isteğin anahatlarını belirten bir lâyiha; 

ii. İhtilaf (konusunun işbu eke istinaden kurulacak [mahkemenin ye tiki sahasına giriş sebepleri
ni ve mahkemenin davacı taraf lehine karar vermesi hâlinde, eöz Ikonusu mahkemenin anahatları 
belirtilen istek yönünde (karar verime sebeplerini belirten bir lâyiha; 

iii. Davacı tarafın, mâkul1 bir süre içinde müzakere veya hakem usûlü dışında herhangi bir 
usulle ihtilafı halleidemeyişinin sebeplerini belir belirten bir lâyiha ; 

iv. Anlaşmanın XVIII inci maddesi ile İşletme Anlaşmasının 20 nci maddesi gereğince, işbu 
Ekte belirteilen hakem usûlüne başvurmanın şart olduğu ihtilâflarda, tarafların bu usule başvur
mada mutabık kaldıklarını ispatlayan belge; 

v. Mahkemeye üye >olara(k katılmak üzere davacının/it ayin edeceği bir kişinin ismi. 
b. Yürütücü organ, işbu maddemin a fıkrası gereğince teslim edilen dosyanın birer suretini hiç 

gecikmeden. Taraflara, İmzacılara ve uzmanlar grubu başkanına gönderir. 

MADDE : 5 

a. İşbu Elkin 4 üncü maddesinin a 'fıkrasında öngörüleni dosyanın nüshalarının, bütün dava
lılar tarafından alınmasını müteakip altmış günlük bir süre içinde davalı Taraf mahkeme heye
tine katılacak bir kişiyi seçer. Aynı süre içimde' davalılar birtikle veya münferiden, 4 ncü madıde-
nin a fıkrasında öngörülen beyanlara (cevaplarını ve ihtilâfla ilgili karşı taleplerini belirten bü
tün bölgeleri bütün taraflara ve yürütücü organıa gönderirler. 

b. Verilen süre içinde davalı taraf yukarıda belirtilen seçimi yapmaz ise, uzmanlar grubu 
başkanı, işbu Ekin 3 üncü maddesinin a fıkrası uyarınca yürütücü /organa isimleri bildirilenler 
arasından bir uzmanı görevlendirir. 

<c. Görevlendirilmelerinden itibaren otuz gün içinde /mahkemenin iki üyesi, işbu Ekin, 3 üncü 
maddesi uyarınca kurulan uzmanlar grubu üyeleri arasımdan mahkemenin başkanlığını yapmak üze
re üçüncü bir şahsı seçmek üzere anlaşırlar. Bu süre içinde anlaşma olmaz ise seçilen iki üyeden 
biri, on gün içimde, mahkeme başkanlığı için, kendi dışımda bir üyeyi tefrik etmesini teminen dks-
perler 'grubu başlkanına başvurur. 

d. . Mahkeme, başkanının seçiminden itibaren teşekkül etmiş olur. 
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MADDE : 6 

a. Heyet üyelerinde bir eksiklik olur ise, mahkeme başkanı veya görevde kalan üyeler ek
sikliğin tarafların elinde olmayan sebeplerden vuikubulduğu veya hakem usûlünün yürümesine her
hangi bir sakıncası olmadığı . kanaatinde iseler, boş mevkiye aşağıdaki hükümler uyarınca tayin 
yapılabilir: 

i. Üyeler arasındaki eksiklik taraflarca seçilen üyelerden birinin çekilmesi ile vukubulduğu 
ise, söz konusu taraf çekilme tarihinden itibaren on gün içinde başka birini seçer; 

ii. Eğer çekilen başkan veya, uzmanlar grubu başkanı taraf mdan seçilen diğer bir mahkeme 
heyeti üyesi ise, işbu Ekin 5 inci maddesinin c veya b fıkralarımda belirtilen şartlara göre üye
ler arasmdanı biri seçilir. 

b. İşbu maddenin a fıkrasında öngörülen sebepler dışındaki sebeplerden eksiklik vukubuldu 
ise, veya sözkonusu fıkralarda ön/görülen şartlara göre boş mevkiye atanma yapılmadı ise, görev
de Ikalaıı mahkeme üyeleri, işim Ekin 2 inci maddesindeki hükümlere baıknıaksızm davayı devam 
ederler ve karara varırlar. 

MADDE : 7 • 

a. Mahkeme duruşma tarih ve yerini tespit eder. Duruşmalar gizli oturumlu olur ve 
mahkemeye sunulan her şey gizili tutulur. Ancak INTELSAT, ihtilâfa taraf olan İmzacıyı ta
yin eden Taraf ve ihtilafa taraf olan Tarafın tayin eden Taraf ve ihtilâfa taraf olan Tarafın ta 
ihtilâfa INTELSAT taraf ise, duruşmalara bütün Taraf ve İmzacılar katılabilirler ve sunulan bü
tün belgeleri elde edebilirler. -

c. Mahkemenin yetkili olup olmadığı konusunda uyuşmazlık var ise, mahkeme öncelikle bu ko
nuyu inceler ve en kısa sürede kararını bildirir1. 

d. Dava yazılı olarak yürür ve taraflar olaylara ve hukuka uygun olarak yazılı delillerini su
narlar. Ancak, mahkeme gerekli görürse deliller sözlü olarak verilebilir ve şahitler dinlenebilir. 

e. Dava, ıdavacı tarafın durumu delillere, ilgili olaylara ve hukukî prensiplere istinaden tak
dim etmesi ile başlar. Davacı tarafın beyanatını davalı tarafın beyanatı izler. Davacı taraf davalı
nın beyanatına karşı beyanatta bulunabilir. Mahkeme gerekli görür ise ilâve müdafalar yapılabilir. 

f. Mahkeme uyuşmazlık konusu ile ilgili karşı talepleri dinleyebilir ve Anlaşmanın XVIII inci 
maddesi ile İşletme Anlaşmasının 20 nci maddesi ile eki uyarınca, yetkisi dahilinde ise bu talepler 
üzerinde karara varabilir. 

ıg. Dava süresinde, taraflar bir anlaşmaya varırlar ise anlaşma, tarafların da tasvibi'ile ımiaıhke-
nıiü karan olarak tespit edilir. 

h. Davanın herhangi bir safhasında mahkcımje, ihtilâfın Anlaşmanın 20 <nci -maddesi ile ekde 
[belirtilen! yetkilerin sınırını aştığına karar verir ise davayı durduralbilir. 

i. Maüıkeımlenin (müzakereleri .gizlidir. 
j . Malıkemenin kararları ve gerekçe yazılı olarak açıklanır. Hüküm ve kararlar afelgarî iki üye 

taraıfındaıı deslticlklenımelidir. Karara ımıulhalif olam bir üye, ayrı bir yazılı muhalefdt şerhi koyabilir. 

(k. Mahkeme kararını, bütün Taraf ve İmzacılara dağıtiiınalk üzere yürütücü organa bildirir. 
İv Mahkeme, davaların yürütülmesi için gerekli ve işbu Ek tarafından tespit edileni kurallara 

ıvyiguıî düşecek ulsülle ilgili bütün ek kuralları tesis edebilir. 

MADDE : 8 

Taraflardan biri davasını takdim eltenez ise, diğer taraf kendi leyihinde karar verilmesi talebin
de bııiunaibilir. Karar vermeden önce' mahkeme ihtilafın kendi yetki sınırını aşıp aşmadığım tahkik 
'eder. Ve iddianın olay ve hukuk açıisından sağlamlığına emin olur. 
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MADDE : 9 

'a. Tayin etltiği imzacının bir ihtilâfa taraf olmlası halinde Taraf da davaya katılarak ilâve 
bir taraf olabilir. Bu katılma mahkemeye ve ihtilâ fin diğer taraflarına yazılı olarak bildirilmelidir. 

Ib. Davamın hallolmasında herhangi bir Tarafım, İmzacının veya INTELSAT'ın önemli 'bir men
faati var ise, malhkelmiejdem davaya katılmıa ve ilâve /bir taraf ollma müsaadesi isıfceyelbilirler. Mıah-
kemıe, talepte bulumamım söz konusu davanın hallediliımesrade önemli ıbir mlenfaati olduğuna kanaat 
geltirirse Ibu hakkı tanır. 

MADDE : 10 

Herhangi bir tarafın Meği ürerine veya kendi inisiyatifi ile mjahkeıme gerekli gördüğü bilir
kişileri görevlendirebilir. ı 

MADDE : 11 

Taraflar, imzacılar ve INTELSAT, herhanigi ıbir tarafın isteği üzerine veya kendiliğimden, da
vanın- yürümesinde ve ihtilafın hallolmasında gerekli gördüğü büjtün bilgileri temin ederler. 

MADDE : 12 

Davanın incıelemimeısi süresinde, karara varmadan, mahkeme lüzum görür ise ihtilafa taraf olan
larım haklarını korulymeu bütün geçici tesdlbirüieirâ lalır. 

MADDE : 13 

a. Maihkemienin kararları şunlar üzerine istimadeder : 
i. İşibu Anlaşima v« İşletme Anlaşması; 

i l Gıemel olarak kalbul editeaı hukukî pnensipler. 

Ib. İşibu Ekin 7 nci mıaddesindm g fıkrasında önigiörüleın taraflar arasımda anlaşmaya varma ha 
li dahil maihkemienin kararı bütün taraflan ıbağlavııeııdır ve taraflar karara hüsnüniyetle uymak 
ımieoburiyetindedirilıer. Herlhamgi bir ihtilafa INTELSAT taraf olur ise ve mahkeme INTELSAT'ın 
organlarımdan. herhangi biri tarafından alınmış Ibir kararım, söz konuısu organın ne Anlaşma, n'e 
ûe îşilettmie Anllaşımaısı gereğince böylie bir yetkiyi haiz olmadığı, veya kararın adı geçen Anlaşima 
vıe İşletime Anlaşmıasma uymadığı gerekçesi üe hükümsüz olduğu ve alınmamış kalbul edilmesi ge-
ndktiği yolumda karar alır isle, maihkemienin bu kararı bütün Tarafları ve İmzacıları bağlayıcıdır. 

c Kararın mânası veya kapsamı hakkımda herhangi bir amlaşmjazlığım vukuu halimde, ihtilâ
fa konu herhanigi bir tarafın talelbi üzerine karan alan mahkeme karartı yorumlar. 

MADDE : 14 

Davamın özel durulmları gözönüme alınarak malhkemece aiklsine bir karar alınmaması halinde, 
üyelerinin ücretleri dahil mahkeme masraf lan taraflarca <eşit olarak bölüşülür. Herhamlgi bir taraf-
İta birden fazla davacı veya birden fazla davalı vıar ilse mahlkenne bu tarafın mıasraf hissesini, bu 
taratfitaki davacılar veya davalılar arasında taksim eıder. Herlhangi bir ihtilafa INTELSAT taraf 
isıe, hakeîm mahkemesinin INTELSAT'a düşen masrafları, Işleıt'me Anlaşmasının 8 nici maddesinde 
adı geçen idarî masraflar gibi mütalâa edilirler. 
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EK (D) 

Geçici Hükümler 

1. INTELSAT faaliyetlerinin sürekliliği. 
Uydularla Telekomünikasyon Geçici Komitesinin Geçici Anlaşma veya Özel Anlaşmaya istinaden 

aldığı bütün kararlar, söz konusu anlaşmaların yürürlük sürelerinin sona erdiği tarihten itibaren de 
yürürlüktedirler; ancak işbu Anlaşma veya İşletme Anlaşmasının uygulanması neticesinde bu ka
rarlar değiştirilir veya uygulamadan kaldırılırlarsa yürürlükleri değişiklik veya uygulamadan kal
dırılma tarihine kadar devam eder. 

2. Yürütme. 
Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihlini müteakip, Geçici Anlaşma veya Özel Anlaşma gereğince gö-

revine uygulanan hükümler ve hizmet şartları uyarınca «Communications Satellite Corporation»', 
INTELSAT uzay kesiminin dizayn geliştirme, inşa, tesis işletme ve bakımı ile ilgili yürütmesine de
vam eder. Görevlerinin ifasında, işbu Anlaşma ve İşletme Anlaşmasının bütün hükümlerine ve aşağı
da belirtilen olayların vukuuna kadar Yöneticiler Kurulunun genel politikasına ve özel kararlarıma 
uymak zorundadır : 

i. Yürütücü organın, Anlaşmanın XII nci maddesi uyarınca yürüttüğü görevlerin tamamının 
veya bir kısmının yürütülme sorumluluğunun yü.iitme organı tarafından deruhte edilebileceğine 
dair Yöneticiler Kurulunun karar vermesi; s'öz konusu görevlerin Yürütme Organı tarafından de
ruhte edilmesini müteakip «Communications Satellite Corporation», bu görevlerin ifa edilmesinden 
mütevellit kendine düşen sorumluluklardan kurtulur. 

ii. Anlaşmanın XII nci 'maddesinin a (ii) be;ldinde öngörülen yürütme hizmetleri mukavelesi
nin yapılması; bu durumda, işbu fikranm adı geıen mukavelede söz konusu görevler ile ilgili hü
kümleri düşer. 

8. Bölgesel temsilcilik. 
Anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile Genel Sekreterin göreve başlaması arasındaki sürede, Anlaş

manın IX neu maddesinin c fıkrası gereğince tem i l edilme hakkının elde edilmesi, söz konusu mad
denin a (iii) bendi uyarınca Yöneticiler Kurulunda temsil edilmek isteyen her imzacılar grubunun 
bu konuda yazılı taleplerinin «Communications Satellite Corporation» tarafından alınmasına bağlı
dır. 

4. İmtiyaz ve masumiyet. 
Geçici anlaşmaya taraf olan işbu Anlaşma Tarafları, Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce 

Uydularla Telekomünikasyon Milletlerarası Konso.-siyomuna, Özel Anlaşma imzacılarına Uydularla 
Telekomünikasyon Geçici Komitesine ve onun üyelerine söz konusu Taraflarca tanınan imtiyaz,, mu
afiyet ve masuniyetleri, Anlaşmanın XV nci mad leşinde öngörüldüğü üzere ve duruma göre, Ge
nel Merkez Anlaşması ve Protokolün yürürlüğe giriş tarihine kadar, geçici olarak, onların yerini 
alacak şahıs ve organlara da tanırlar. 
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«INfELSAT» 

UYDULAR ARACILIĞI İLE TELEKOMİNİKASYON MİLLETLERARASI TEŞKİLATI İLE 
İLGİLİ İŞLETME ANLAŞMASI 

ö n s ö z 

İşbu İşletme Anlaşmasının İmzacıları : 
«INTELSAT» Uydular aracılığı ile telekomünikasyon Milletlerarası Teşkilâtı ile iilg'i'li Anlaşmaya 

Taraf Devletlerin, Anlaşma ile işbu İşletme Anlaşmasını imzalamayı veya imzalamak üzere bir tele
komünikasyon teşekkülünü görevlendirmeyi taahhüdettiklerinıi gözönüne alarak, 

Aşağıda zikredilen hususlarda mutabakata varmışlardır : 

M A D D E : 1 ' ' ' 

(Tanımlar) 

a, İşbu İşletme Anlaşmasında kullanılan : 
i. '«Anlaşma» deyimi «INTELSAT» Uydular Aracılığıyle Telekominikasyon Milletlerarası Teş

kilâtı ile ilgili Anlaşmayı ifade eder; 
ii. «Amortisman» deyimi kıymetten düşmeyi kapsar; 
iii. «Aktif» deyimi mülkiyet hakkının tevcih edilebileceği bütün nesneleri ve mukavelelerden 

doğan hakları kapsar. 
b. Anlaşmanın 1 nci maddesindeki tanımlar İşletme Anlaşmasına da uygulanır. 

MADDE : 2 

(imzacıların hak ve vecibeleri) 

Her imzacı Anlaşma ve İşletme Anlaşması ile imzacılara verilen bütün hakları haizdir ve söz 
konusu anlaşmalar gereğince kendilerine düşen vecibeleri yerine getirmeyi taahhüdeder. 

MADDE : 3 

(Hak ve vecibelerin el değiştirmesi) 

a. Anlaşmanın ve işbu İşletme Anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihte ve İşletme Anlaşması
nın 19 ncu maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydryle: 

i. Geçici Anlaşma ve özel Anlaşma gereğince söz konusu tarihte. Özel Anlaşma İmzacıları 
tarafından, bölünmez hisseler halinde elde tutulan, uzay kesimi ile ilgili ulanlar dâhil bütün 
•mülkiyet hakları, mukavele haiklan ve diğer haklar INTELSAT'm mülkiyeti altındadır; 

ii. Geçici Anlaşma ve Özel Anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesi ile ilgili olup söz konu
su tarihte mevcudolan veya bu tarihten önce herhangi bir işin yapılması veya yapılmamasmdan 
doğan ve Özel Anlaşma İmzacıları tarafından müştereken deruhte edilen veya yüklenilen bütün ve
cibeler ve sorumluluklar INTELSAT'm vecibeleri ve sorumluluklarına dönüşür. Ancak işibu bent, 
Anlaşmanın imzaya açılışından sonra alınan tedbir veya kararlardan doğan ve Anlaşmanın III 
ncü maddesinin (f) fıkrasındaki hükümler uyarınca Anlaşmanın yürürlüğe girişinden sonra, 
Taraflar Kurulunun önceden yetkisini almaksızın Yöneticiler Kurulu tarafından deruhte edilme
yecek bütün vecibe ve sorumluluklara uygulanmaz. 

b. INTELSAT, INTELSAT uzay kesiminin ve INTELSAT'ca elde edilen diğer bütün mülk
lerin sahibidir. 

c. Her bir imzacının INTELSAT'taki malî menfaati, yüzde olarak ifade edilen yatırım hissesi
nin İşletme Anlaşmasının 7 nci maddesi uyarınca yapılan değerlendirmeye uygulanması ile elde 
edilen miktara eşittir. 
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MADDE - 4 

(Malî katkılar) 

a. Her imzacı, Anlaşma ve İşletme Anlaşmasının hükümleri uyarınca Yöneticiler Kurulu ta
rafından tespit edilen INTELSAT'm sermaye ihtiyacına İşletme Anlaşmasının 6 ncı maddesi ge
reğince tayin edilen yatırım hissesi ile orantılı olarak iştirak eder ve İşletme Anlaşmasının 8 nci 
maddesinin hükümleri uyarınca sermaye iadesine ve faiz ödenmesine ha'k kazanır. 

b. Sermaye ihtiyacı INTELSAT uzay kesiminin dizayn, geliştirme, inşa ve tesisi ile INTELSAT' 
m diğer mülkleri ile ilgili gerekli dolaylı ve dolaysız harcamaları ve İşletme Anlaşmasının 18 
nci maddesinin b fıkrası ile 8 nci maddesinin f fıkrası gereğince INTELSAT'a İmzacılar Tarafın
dan ödenen iştiraik paylarını kapsar. Yöneticiler Kurulu INTELSAT'm, İmzacıların sermayeye iş
tirakleri! ile karşılanacak malî 'ihtiyaçlarını tespit «der. 

c. Bütün İmzacılar ve diğer kullanıcılar, INTELSAT uzak kesiminin kullanıcıları olarak, İş
letme Anlaşmasının 8 nci maddesinin hükümleri uyarımca tespit edilen uygun Iku'llaınıma ücret
lerini öderler. 

d. Yöneticiler Kurulu, İşletme Anlaşmasının uygulanması neticesinde gerekli ödeme zaman-
ılarmı tespit eder. Ödeme tarihinde ödenilmeyen büıtün meblâğlara, oranı Yöneticiler Kurulu tara
fından tespit •edileni bir faiz hesaplanarak eklenir. 

MADDE : 5 

(ISerımayenin sıralandırılması) 

a. İmzacıların sermayeye net katkıları ve taahhütleri tutarı sınırlandırılmıştır. Bu tutar, Özel 
Anlaşmanın 3 ve 4 neti maddelerinin uygulanması neticesinde Özel Anlaşmanın İmzacıları ile, İş
letme Anlaşılmasının 4 ncü maddesinin uygulanması neticesinde İşletme Anlaşması İmzacılar tara
fından ödenen sermayeye iştirak toplamından, Özel Anlaşma ve İşletme Anlaşması geneğiince bun
lara ödenen sermaye iadeleri toplamının çıkarılması ve elde edilen neticeye INTELSAT'a olan 
odenme/miş sertmaye iştirak taahhütleri toplamının ilâve edilmesi ile elde edilir. 

b. İşbu maddenin (a) fıkrasında öngörülen sınır 500 milyon. A. B. D. doları veya işbu nıiad-
denin (c) ve (d) fıkraları gereğince izin verilecek ımiktar olarak tespit 'edilmiştir. 

c. Yöneticiler Kurulu İmzacılar Toplantısına işbu maddenin (b) fıkrası gereğince tespit edi
len tavanın yükseltilmesini tavsiye edebilir. Bu tavsiye İmzacılar Toplantısmca incelenir ve .yük
seltilen tavan, İmizacılar Toplantısmca onaylanmasını »müteakip uygulanır. 

d. Ancak Yöneticiler Kurulu 500 milyon A. B. D. dolarlık tavanı yüzde on mertebesinde yük
seltebilir veya işbu maddenin (c) fıkrası gereğince İmzacılar Toplantısı tarafından onaylanacak 
yukarı bir tavana çıkartabilir. 

MADDE : 6 

(Yatırım 'hisseleri) 

a. İşbu maddede değişik hükümler olmadıkça, her İmzacı INTELSAT uzay kesı:'|;ııllinin bütün 
İmzacılar tarafından tüm kullanılmasından kendine düşen orama tekabül eden bir yatırım hisse
sine sahiptir. 

b. İşbu maddenin (a) fıkrası gereği olarak, herhangi bir İmzacı t ar af nidan INTELSAT uzay 
{kesimimin kullanılması, bu maddenin c (i), c (ii) veya c (v) bentleri uyarınca yapılan yatırım/his
seleri tespitinin geçerli olacağı tarihten, bir önceki altı aylık sürede söz konusu İmzacı tarafından 
INTELSAT'a ödenen uzay kesimini kullanma bedellerini, bu bedellerim ödendiği gün sayısına 
bÖlorök elde edilir. Ancak, söz konusu altı aylık süre içinde İmzacı tarafından kullanımla sebebiy
le bedel ödenen gün sayısı doksandan daha az ise, bu ödemeler yatırım hisselerinin hesaplanma
sında gözönüne alınmazlar. 
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c. Yatırım hisseleri şu tarihlerden itibaren geçerli olmak üzere tespit edilirler : 
i. İşletme Anlaşmasının yürürlüğe giriş tarihinde; 

İL Her yılın 1 Mart günü. Ancak, İşletme Anlaşjması ilk 1 Mart tarihinde altı aydan daha az 
bir süre önce yürürlüğe girdi ise, 1 Mart tarihimde bu bentde söz konusu olan tespit yapılamaz; 

iü. Yeni bir İmzacı için İşletme Anlaşılmasının yürünDüğe girdiği tarihte; 
iv. Herhangi bir İmzacının çekilişinin geçerli olduğu tarihte; 

v. Talebin, söz /konusu bedellerin ödenmesi gerektiği tarihi müteakip doksan günden sonra 
yapılmaması kaydıyle, herhangi bir İmzacının, ilk defa olarak, yeristasyonu ile ilgili kullatnıma be
dellerinin ödenmesinin gerektiği tarihten sonra, yeni bir tespitin yapılması talebinde buılun|ması 
tarihinde. 

d. i. Herhangi bîr İmzacı işbu maddenin (c) fıkrası uyarınca yapılan yatırım hisseleri' tes
pitinin, söz konusu tespitten hemen önce sahip olduğu kotadan veya yatırım hissesinden daha 
yuikarı olıması halinde, duruma göre, Özel Anlaşım'a gereğince kendine verilen en az kota veya, 
tespitten hemen önce sahip olduğu yatınım hissesinden daha az olmamak kaydıyle, kendisine daha 
az bir yatırım hissesinin tahsisini isteyebilir. Yatırım hissesinde yapılması istenen azalmanın mik
tarını belirten bu talepler INTELSAT'a yapılırlar. INTELSAT, bu taleplerden bütün İmzacıları 
derhal haberdar eder ve yatırım hisselerinin artırıılımasmı ikabul eden İmzacılar nisbetinıde talepler 
karşılanır. 

ii. İşbu fıkranın i bendi uyarınca yatırım hisselerinin1 azaltılması taleplerinin karşılanabilmesi 
için İmzacılar INTELSAT'a, hangi hudutlar dahilinde olacağını da belirterek, yatırım hisselerinin 
'arttırılmasını kabul edeceklerini bildirebilirler. Bu hudutlar dahilinde işbu fıikranın i bendi uya
rınca istenen yatırım hisselerinin azaltılması toplam miktarı, işbu bölüm uyarınca yatırım hissele
rinin artırılmasını kabul eden İmzacılar 'arasında, uygulanacak ayarlamadan hemen önce elde tut
tukları yatırım hisseleri oranında dağıtılır. 

iii. İşbu fıkramın i bendi gereğince istenen azaltmalar, bu paragrafın ii bendi uyarınca yatı
rım hisselerinin artırılmasını kabul eden imzacılar arasında tamamen dağıtıllamaz ise, işbu fıkra 
gereğince yatınım hisselerinin artırılmasını kabul eden her imzacının belirttiği hudutlar dahi
limde kabul edilen artırmalar yapılır ve bu artırmalara tekabül eden azaltmalar, işbu fıkranın 
i bendi gereğince yatırım hisselerinin azaltılması talebinde bulunan İmzacıların istedikleri lazalma 
miktarlan oranında yapılır. 

iv. işbu fıkranın hükümleri uyarımca, yatınm hissesinin azaltılmasını veya artırılmasını talep 
eden bütün İmhacılar, işbu maddenin c (iii) bendinin hükümleri uyaranca yapılacak bir sonraki 
yatınm hisseleri tesbitime kadar, bu fıkra hükümleri gereğince yapılan yatınm hissesinin azaltıl
ması veya artınlmasını kabul etmiş addedileceklerdir. 

v. Yöneticiler Kurulu İmzacılann, işbu fıikranın i bendimin hükümleri uyarınca yatınm hisse* 
lerinin 'azaltılmasını ve işbu fıkranın ii bendinin hükümleri gereğince yatırım hisselerimin artırıl
masını kabul edeceklerini bildirmeleri ile ilgili usulleri tesis eder. 

e. Yöneticiler Kurulunun tertip tarzını tesbit etmeik ve Yöneticilerin oy haklannı hesaplamak 
gayesi için, işbu maddenin c (ii) bendi gereğince tesbit edilen yatınım hisseleri, söz konusu tesbiti 
müteakip imzacılar Toplantısı mutat oturumunun ilk 'gününden itibaren geçerlidir. 

f. Yatınm hisselerinin işbu maddenin c (iii) ve c (v) bendleri veya h fıkrasının hükümleri 
uyarınca veya herhangi bir imzacının çekilmesi sebebiyle tespiti hâlinde, diğer bütün imz&cılann 
yatınm hisseleri, tespitten önceki yatınım hisseleri oranında tekrar ayarlanır. Herhangi bir imza
cının çekilmesi hâlinde, işhu maddenin h fıkrasının hükümleri uyannca tespit edilen 0,05 lik ya
tırım hisseleri artırılmaz. 

g. Yatınm hisselerinin her tespitinde, İmzacılar INTELSAT tarafından neticelerden' ve söz 
konusu tespitin geçerli olacağı tarihten derhal haberdar edilirler. 

h. işbu maddenin diğer hükümlerinden bağım sız olarak, hiçbir imzacı, yatırım hisseleri topla
mının yüzde 0,05 inden daha az bir yatınm hisse sine sahip olamaz. 
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MADDE : 7 

(imzacılar arasında malî ayarlamalar) 

a. İşletme Anlaşmasının yürürlüğe girmesinde, ve sonradan yatırım, hisselerinin her tâyinin
de, işbu maddenin b fıkrası uyarınca yapılan bir değerlendirmeye istinaden, INTELSAT aracılığı 
ile, Mümziler arasında onadı ayarlamalar yapılır. Söz konusu ayarlamaların miktarının İmzacı için 
değerlendirmesi: 

i. İşletme Anlaşmasının yürürlüğe girmesinde, özel Anlaşmanın uygulanması nedeniyle her İm
zacının sahip olduğu en sıon kota ile, İşletme Anlaşmasının 6 ncı maddesinin uygulanması nede
niyle tespit edilen yatırım hissesi farkının uygulanması, 

ii. Sonradan yatırım hisselerinin her tespitinde, her İmzacının yeni yatırım hissesi ile buı tes
pitten önceki yatırım hissesi arasındaki farkın uygulanması, 
ile tespit edilir. 

b. İşbu maddenin a fıkrasında öngörülen ideğerlendirme şu şekilde yapılır: 
i. Sermayeye çevrilen 'gelir ve giderler de dahil olmak üzere bütün aktifin, ayarlama tarihinde 

INTELSAT hesaplarında kayıtlı, başlangıç .fiyatlarından şunların toplamı çıkarılır: 
A. Ayarlama tarihinde INTELSAT hesaplarına kayıtlı birikmiş amortismanlar ile, 
B. Ayarlama tarihinde INTELSAT'ca bon? alman, ve diğer ödenmesi gereken meblâğlar; 
ii. İş'bu fıkranın i bendi gereğince elde edilen neticeler şu türlü ayarlanırlar : 
A. İşletme Anlaşmasının yürürlüğe girişinde ayarlamaları yapabilmek gayesi ile, Özel Anlaşma

nın 9 ncu maddesi gereğince Uydularla Telekomi ııikasyon Geçici Komitesi tarafmdan tespit edilen 
faiz oranlarının, hangi sürelerde uygulandığı da gözönüııe alınarak, Özel Anlaşma gereğince öden
mesi gereken birikmiş miktara kıyasla, INTELSAT'ca faiz ödemelerinin eksik veya fazla yapılması
na göre belli bir miktar, duruma göre, ilâve edilir veya çıkarılır. Eksik veya fazla ödeme .miktarı
nı tespit edebilme gayesi ilo gerekli ödeme aylık olarak yapılır ve işbu fıkranın i bendinde öngö
rülen net miktara uygulanır; 

B. Daha sonraki ayarlamalarda, İşletme Anlaşmasının 8 nci maddesi gereğince Yöneticiler Ku
rulu tarafından tespit edilen faiz oranlarının, hangi sürelerde uygulandığı da gözönüııe alınarak, İş
letme Anlaşması gereğince ödenmesi gereken birikmiş miktara kıyasla, işletme Anlaşmasının yürür
lüğe girişi ile, değerlendirmenin geçerli olduğu tarih arasındaki faiz ödemelerinde, INTELSAT'ça 
yapılan eksik veya fazla ödemeleri temsil eden bir meblâğ, duruma göre, ilâve iedilir veya çıkarılır. 
Eksik veya fazla ödeme miktarını tespit edebilme gayesi ile gerekli ödeme aylık olarak yapılan ve 
işbu fıkranın i bendinde öngörülen net miktara uygulanır. 

e. işbu maddenin hükümleri gereğince imzacılara, veya İmzacılara yapılacak ödemeler en geç, 
Yöneticiler Kurulunca tespit edilen tarihte yapılırlar. Bu tarihten itibaren yapılmayan bütün ödeme
lere, oranı Yöneticiler Kurulu tarafından tespit edilen bir faiz hesa/planarak eklenir; ancak işbu 
maddenin a (i) bendi uyarınca ödenmesi gereken meblâğlara, İşletme Anlaşmasının yürürlüğe giriş 
tarihinden itibaren faiz eklenir, tşibu fıkrada öngörülen faiz oranı, İşletme Anlaşmasının 4 ncü mad
desinin d fıkrasına istinaden Yöneticiler Kurulu tarafından tespit edilen orana eşittir. 

M A D D E : 8 

(Kullanma, ücretleri ve gelirler) 

a. Yöneticiler Kurulu, muhtelif kullanma sınıflarına tatbik edilecek INTELSAT uzay kesimi
nin kullanılmasına ait ölçü birimlerini tespit eder ve Anlaşmanın VIII nci maddesinin hükümleri 
gereğince İmzacılar Toplantısı tarafından hazırlanabildi genel kurallara istinaden, INTELSAT uzay 
kesimini! kullanma ücretlerini tâyin eder. Söz konusu ücretlere INTELSAT'in işletme, bakım ve ida
rî masrafları ile Yöneticiler Kurulunun gerekli göreceği miktarda hazır para, imzacılar tarafın
dan yapılan yatııımlann amortismanı ve imzacılara ödenecek faiz miktarlarını karşılayacak tarzda 
hesaplanırlar. 
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b. Müsait kapasitenin, Anlasın;1 n m III ncü maddesinin d fıkrası gereğince özel maksatlı tele
komünikasyon 'hizmetleri' ihtiyacı için kullanılması öngörüldüğünden Yöneticiler Kurulu, bu hiz
metlerin kullanıcıları tarafından ödenecek ücretleri tespit eder. Bu gaye irin Anlaşmanın ve işbu 
İşletme Anlaşmasının, özellikle işbu maddenin a fıkrasının hükümlerine uyar ve Özel maksatlı te
lekomünikasyon hizmetlerinin sağlanması ile ilgili harcamaları ve INTELSAT'm genel ve idarî mas
raflarının uygun bir kısmını hesaba katar. Anlaşmanın V nci maddesinin e fıkrası gereğince 
INTELSAT tarafmdaıiı finanse edilen ayrı peyk veya ek teçhizatın temini halinde, Yöneticiler Ku
rulu bu hizmetlerin kullanıcıları tarafından ödenecek ücretleri tespit eder. Bu gaye için Anlaşma
nın ve işbu İşletme Anlaşmasının özellikle işbu maddenin a fıkrasının hükümlerine uyar ve bu ay
rı peyklerin ve ek teçhizatın dizayn, geliştirme, inşa ve temini ile ilgili tüm harcamaları ve INTEL
SAT'm genel ve idarî masraflarınm uygun bir kısmını hesaba katar. 

c. Yöneticiler Kurulu İmzacılara ödenecek faizi tespit ederken, INTELSAT yatırımları ile ilgili 
riskleri 'karşılayıcı bir meblâğı gözönüne alır ve faiz oranını, dünya pazarlarında uygulanan faiz 
oranlına en yakın olacak tarzda tespit eder. 

d. Yöneticiler Kurulu, kullanma ücretlerinin üç ay veya daha geç ödenmesi hallerinde uygu
lanacak uygun cezaî müeyyideleri tespit eder. 

\Q. INTELSAT. gelirleri, mümkün olduğu oranda, aşağıdaki öncelik sırasına göre kullanılırlar : 
i. İşletme, bakım ve idarî masrafların karşılanmasına; 
ii. Yöneticiler Kurulunun gerekli göreceği miktarda işletme fonu bulundurulmasına; 
iii. İmzacılara, yatırım hisseleriyle orantılı, Yöneticiler Kurulunca tespit edilen ve INTELSAT 

hesaplarına işlenmiş amortisman tedarikine eşit miktarda, sermaye iadesini temsil eden mbelâğların 
ödenmesine; 

iv. INTELSAT'tan çekilen herhangi bir İmzacıya İşletme Anlaşmasının 21 nci maddesinin hü
kümleri gereğince ödenmesi gereken meblâğların ödenmesine; 

v. Geri kalan meblağın yatırım hisselerine orantılı bir şekilde faiz olarak imzacılara öden
mesine, " 

f. INTELSAT gelirlerinin, INTELSAT'm bakım ve idarî masraflarını karşılayamaması halin
de, Yöneticiler Kurulu açığı kapamak üzere, INTELSAT'm işletme fonunun kullanılmasını, kredi 
temin anlaşmalarının yapılmasını, borç alınmasını, imzacılardan yatırım hisseleri oranında sermaye
ye katkılarını arttırmalarını veya bu tedbirlerin bileşimini kararlaştırabilir. 

MADDE : 9 

(Fonların el değiştirniesi) 

a. İmzacılar ile INTELSAT arasında, İşletme Anlaşmasının 4,7 ve 8 nci maddeleri gereğince 
maîî muamelelerle ilgili hesaplaşmalar, imzacılarla INTELSAT arasında fonların el değiştirmesini 
olduğu kadar, Yöneticiler Kurulu tarafından gerekli görülen işletme fonu miktarının üzerinde 
INTELSAT'm elinde tuttuğu meblağları en az seviyede tutacak şekilde yapılmalıdırlar. 

b. İmzacılar ile INTELSAT arasında, İşletme Anlaşması gereğince yapılacak bütün ödemeler 
ABD doları veya ABD dolarına serbestçe çevrilebilecek para ile yapılırlar. 

MADDE : 10 

(Kredi ve borç alına) 
a. INTELSAT gelirlerinin veya İşletme Anlaşmasmm hükümleri uyarınca imzacılar sermaye 

katkılarının teminini beklerken karşılaşılabilecek malî açıkları karşılayabilmek üzere INTELSAT, 
Yöneticiler Kurulunun tasvibi ile kredi temini için anlaşmalar yapabilir. 

b. İstisnaî durumlarda ve anlaşmanın III ncü maddesinin a, b veya e fıkraları ile işbu İşletme 
Anlaşmasının hükümleri gereğince INTEDSAT'ca girişilmiş bütün faaliyetleri finanse edebilmek 
veya INTELSAT'ca yüklenilmiş bütün sorumlulukları yerine getirebilmek gayesi ile, INTELSAT 
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Yöneticiler Kurulunun kararı üzerine borç anlaşmaları yapabilir. Bu türlü horca başvurma, İşlet
me Anlaşmasının 5 nci maddesinde öngörülen mukaveleden doğan sermaye taahhüdü gibi mütalâa 
edilir. Yöneticiler Kurulu, Anlaşmanın X ncu maddesinin xiv fıkrası uyarınca İmzacılar Toplantısı
na, borç almaya karar veriş sebepleri ve borcun şartları hakkında teferruatlı bilgi verir. 

MADDE : 11 

(Dahil edilmeyen giderler) 

Aşağıdakiler INTELSAT giderlerine dâhil edilmezler ': 
i. INTELSAT tarafından imzacılara ödenen meblağlar üzerinden ödenen Gelir Vergileri; 
ii. INTELSAT uzay kesiminin dizayn, geliştirme, inşa ve tesisi ile ilgili uzaya fırlatıcdarm 

ve fırlatma teçhizatının adaptasyonu sebebi ile yapılan harcamalar hariç, fırlatıcılarm ve fırlat
ma teçhizatının dizayn ve geliştirme masraflar; 

iii. Taraflar Kurulu, İmzacılar Toplantısı veya Yöneticiler Kurulu ile INTELSAT bünyesinde
ki diğer bütün toplantılara katılmak üzere taraf veya imzacı temsilcilerinin harcamaları. 

MADDE : 12 

(Hesapların denetimi) 

INTELSAT'm hesapları her yıl, Yöneticiler Kurulu tarafından görevlendirilecek müstakil hesap 
uzmanları tarafından denetlenir. Her İmzacı INTELSAT hesaplarını inceleme hakkına haizdir. 

MADDE : 13 

(Milletlerarası Telekomünikasyon Birliği) 

Milletlerarası Telekomünikasyon Birliğinin Yönetmeliğinden başka, INTELSAT uzay kesiminin 
dizayn, geliştirme, inşa ve tesisi ile INTELSAT uzay kesiminin ve yeristasyonlarımn işletilmesini 
düzenlemek üzere konulan usullerde INTELSAT Telefon ve Telgraf 'Milletlerarası İstişarî Komite
si, Radyokomünikasyon Milletlerarası istişarî Komitesi ve Frekans Tescil Milletlerarası Konseyinin 
tavsiye ve usullerini ıgözönüne alır. 

MADDE : 14 

(Yeristasyonlannm onaylanması) 

a. INTELSAT uzay kesimini kullanmak üzere bütün yenistasyonlarının onaylanma talepleri, 
yeristasyonlarımn toprakları üzerine kurulmuş olduğu veya kurulacağı tarafın tâyin ettiği im
zacı veya, yeristasyonları herhangi bir tarafın yetkisindeki topraklar üzerinde kurulu değil ise yet
kili bir telekomünikasyon teşekkülü tarafından INTELSAT'a yapılır. 

b. Anlaşmanın VIII inci .maddesinin b (v) bendi uyarınca yeristasyomjlarınm onaylaiümaısı 
için İmzacılar Toplantısının genel kurallar veya, Anlaşmanın X uncu maddesininı a (vi) hendi 
uyarınca Yöneticiler Kurulumun kıstas ve usuller .koymamış olması Yöneticiler Kurulunun, IN
TELSAT uzay kesiminden faydalanacak hütün yerisitasyoıularmın lomaiylanmla taleplerini inceliemie-
simi ve karara varmasını engellemez. 

c. İmzacının talebi yapmasını müteakip onu tayin eden Tarafın, söz konusu İmzacının mülki
yeti altında olmayan ve tarafından işletilmeyen bâzı veıya bütün yeriıstasiyornları için bahsi geçen 
sıorumiluluğu yüklenmesi hâli hariç, işbu nıiaddenin 'a fıkrasında önıgörülen her İmzacı veya teleko
münikasyon teşekıkülü, onaylanma talebinde bulunduğu yerisltasıyomları ile ilgili olaraık INTEL-
SAT'ım kendine gönderdiği onaylanm belgelerinde belirtilen kural ve standartlara uyulmasını te
min ötme sorumluluğundadır. 
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MADDE : 15 

(Uzay kesimi kullanma hisselerinin taksisi) 

a. INTELSAT uzay kesimi kapasitesinin tahsisi ile ilgili bütün talepler herhangi bir İmzacı, 
veya bir Tarafın nüfuzu altında olmayan topraklar olması halinde, yetkili bir telekomünikasyon 
teşekkülü tarafımdam INTELSAT'a yapılır. 

ıb. Anlaşmamın X uncu maddesindeki hükümlere istinaden Yönldtliciler Kurulu tarafından tesis 
edilen ulsul ve şartlar Uyannea INTELSAT uzay kesimi kapasitesi, talebi yapan imzacıya veya, 
(bir Tarafım hükümranlığı altında olmayan topraklar olması halinde, yeltlkili bir teılekotoünikasyon 
teşekkülüne 'talhsıis 'edilin. 

e. İmzacının talelbi yapmasını müteakip onu Itajyiın eden Tarafın, söz konusu imzacının mülki
yeti altımda olmayan ve tarafındam.işletilimıeyen bâzı vteya bütün yeristasyomılarıma yapılan tahsis
lerle ilgili bahsi geç/em sorumluluğu yükleınımesi hali hariç, işbu maddenin b fıkrasına istinaden 
tahsis yapılan her imız-acı veya telekomünikasyon teşekkülü söz konusu talhsisle ilgili olarak IN
TELSAT tarafından tespit edilen şartlara uyma sorumluluğundadır. 

MADDE : 16 

(Tedarik) 

a, INTELSAT'a gerekli mal ve hizmetlerin tedariki ile ilgili bültün mukaveleler, Anlaşmanın 
XIII üncü m,addesi ile işletme Anlaşmanın 17 njci maddesinin hükümleri ve Anılaşma ile istetme 
Anlaşmasının hükümlerine istinaden Yöneticiler Kurulu tarafımdan tespit edilen usul, kural ve 
şarltlar uyarınca yapılırlar. İşbu maddede öngörülen hizmetler hükmî şalhıslar tarafından sağlaman 
hizmetleridir. 

ıb. Şu iki durumdan önce Yöneticiler Kurulunun onayı alınır : 
i. Muhammen bedeli 5O0 000 A. B. D. dolarından yukan olan ihalelerle ilgili tekliflerin alın

ması ; 
ii. Bedeli 500 000 A. B. D. dolanından yukarı olan mukavelelerin yapılması. 
c Aşağıdaki dUruımların herhangi birinde Yöııcıbiciler Kurulu, mal veya hizmet tedarikinin 

milletlerarası ihale usulü dışında yapılmasını kaJarlaşıtırabilir : 

i. Mulhamimiem bedeli 50 000 A. B. D. dolan veya Yöneticiler Kumlunum teklifi üzerinle im
hacılar Toplantıisıının tespit edeceği daha yüksek .herthangi bir ımJeblâğı aşmuyor ise, 

ii. INTELSAT uzay kesiminin çalışimıaısını tehdit eden istisnaî bir durulma karşı koyabilmek 
için tedarikimi acele yapılması gerekiyor ise; 

iii. İhtiyaçlar tamamem idarî olup yerinde temalım edilmesi dalha uygmn ise; 
ıW. INTELSAT ihtiyaçlarını karşüamak için 'gerekli özelliklere cevap veren bir telk tedarik 

kaymağından dabıa fazla tedarik kaynağınım olması halinde, eşit şartlarla herbirininı teklif verebil
mesi şartı ile tedarik kaynağı sayısı, gerekli harcamalar ve zaman kaybı nedenleriyle milletlera
rası ihaleye çıkmaya imkâm verimüyor veya bu, INTELSAT'in menfaatime değil ise, 

Ib. İşbu maddenin a fıkrasında söz konusu usul, kural ve şartlar, Yöneticiler Kuruluma eaaı uy
gun zamanda tam bilgilerin teminini öngörenidirler. Her Yöneticinin isteği üzerimıe, adı geçen 
Yöneticinin bu sıfatı ile kendime, düşen sorumluluklarını yerine giet&r'ebilmiesiimi temjinen Yönetici
ler Kurulu, miukaveleler hakkında bütün bilgileri 'elde edebilecek durumda olmalıdır. 

MADDE : 17 

(Buluşlar ve tdmik ıb%iler) 

a. Tarafından veya namına yapılan bütün işlerde INTELSAT, buluşlar ve teknik bilgilerle il
gili INTELSAT'm ve bu sıfatlarıyle imzacılann müşterek menfaatlerine olan haklan vie sadece bu 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 846) 



— 45 — 

(halkları elde eder. Mukavele ile yapılan işlerde söz konusu haklar inhisarcı olmayan bir şfeıkrilıdıe ekle 
edilfceefclierclir. 

ıb. İşjbu maddenin a fıkrasının gerçekleşıelbilımıesi için INTELSAT prensip ve hedefleri ile, An
laşma ve îşleltmıe Anlaşjması gereğinde Taraf ve oımizacıların haik ve Vecibelerini ve genel olaraık 
kabul eldilen endüstriyel tatlblikaltı gözönünde tutarak, önemli bir inceleme araştırıma veya geliş
tirme gerektirip de tarafından veya nâmına bütün işlerde : 

Tarafından veiya nâmına yapılan 'bütün çalışmalarda husule gelen bütün buluş ve teknik bilgi
lerin ücretsiz olarak kendilisine verilmesi hakkının; 

ü, Buluş ve teknik bilgilerim mizacılara veya Tarafların kazası altındaki bütün şahıslara ve
rilmesi veya verdirilsmesi ile «imzacıların Ve adı geçen şahısların bunları kullanmaları veya kul
lanmalarına müsaade eddlmıeısi veya estirilmesi hakkının : 

A) INTELİSAT uzay keşlimi ve bu kesimde çalışan bütün yerlistasyonlara ile ilgili olanları üc
retsiz olarak; 

B) Diğer bültlün ıgayeler için olanları, imzacılar veya tarafların kazası altındaki bütün şahıslar 
ve söz konusu buluş ve teknik bilgilerin sahibi veya yaratıcısı, veya söz konusu hulus ve teknik bil
gilerde ımülkilyet hakkı olan yetkili 'kuruluş veya şahıslar arasısında tespit edilecek âdil ve ma
kûl şartlarla; kendilerine verilmesini sağlayacaklar. 

c) Mukavele ile yapılan işlerde, işbu maddenin (b) fıkrası hükümlerinin uygulanması, çalış
malarından meydana gelen buluş ve itieknik (bilgilerle i lg i l hakların mülkiyeti müteahitlerde ka
lacaktır.' 

d) Nâmına yapılan fakat işbu nıa(ddenin (ib) fıkrasında öngörülenlere dâhil olmayan çalış
malar iejinlde, çalışmayı yapan şahıs/im bu hakları sermeye yetkili oGknaısı veya bu ifşaat veya kul
lanmanın 'söz konusu (h) fıkrası gereğince elde edilen hakların uygulanabilmeleri için .gerekli 
olması hallinde INTELSAT bu hakların âdil ve makûl şartlarla imzacılara ve tarafların kazası 
altındaki 'bütün şahıslara verilmesi ve verdirilmedi ile imzacıların ve adı geçen şahısların bunları 
kullanmaları veya kullanmalarına müsaade edinmesi veya ettirilmesi hakkının kendine verilme
sini sağlar. 

ıe); Münlferit durumlarda ve istisnaî şartların bunu gerektirmesi halinde Yöneticiler Kuru
lunun, müzakereler sırasında, işbu maddenin (b) (i'i) bendi ve (d) fıkrasında öngörülen tutulma 
uymalının INTELSAT'm menfaatibe (olmayacağına ve (ıb) (ii) benıdinde belirtilen tutumıa uyulma
sının daha önceden iyi niyetle yapılmış bir mukavelenin müteahhidinin üçüncü bir şahısa karşı 
vedilbelerini yenine getirmesi ile bağdaşaımayacagına kıanaat getirmesi hallinde Yöneticiler Kurulu 
sözü geçen tutumun dışına çıkılmasınla karar verebilir. 

f) Münferit duruımlarda ve £ıs>tlknıaî şartların bunu gerektirmesi halinde, aşağıdaki bütün 
şartların sağlanması kaydiyle Yöneticiler Kurulu, İşbu maddeniin (c) fıkrasında öngörülen tu
tumun dışına çıkılmasına ydtki verebilir : 

i. Yönetlikiler Kuruluna söz konusu tutumun dışına çıfcılmamasmın, INTELSAT menfaat
lerine aykırı düşeceği ispatlanır iise; 

îi. Yöneticiler Kurulu, INTELSAT'm bütün ülkelerde patentlerin korıınmiaisım sağlama im
kânlarına sıahibıolmasmın gerektiğine karar verir tıse; 

diüi. Müteahhit patentlerin koruınlmasını uygun ıbir sürede sağlamaya muktedir değil ise veya 
bunu işitemiyor ise, , 

g) Yönelticiler Kurulu, işbu analdldeınlin (e) ve(f) fıkralarının hükümleri uyarınca, tutumun 
dışına çıkmaya ve bunum şartlarına karar verirken INTELSAT'm ve bütün imzacıların menfaat
lerini! ve hu sapmadan INTELSAT'a sağlanacak malî avantajları gözönüne alır. 

h) Geçici Anlaşma ve Özel Anlaşma ile, veya iisjbu maddenin (b) fıkrası gereğince olanlar 
dışında Anlaşma ve işbu İşletme Anlaşmasonın hükümleri gereğince elde <edilen buluş ve teknik (bil
giler için INTELSAT, hakkı olduğu takdirde, ve kenidimden i'stenen bütün ücretlerin ladesi şartı 
ile söz konusu hakkın kullanılmasında istek üzerilnıe :j ; 
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i. Açıklama hakkının kullanılması için kendiisi tarafından yapılan b üttün ödemelerin veya 
kendinden istenen ıbütün nıelblâlaırın iadesi şartı ile. söz konusu buluş ve teknik bingileri bütün 
imzacılara verebliilir veya verdirebiliir : 

liL Buluş ve teknik bilgilerin. imzacılara veya 'Tarafların kazası altlardaki ıbütün şahıslara ve
rilmesi veya verdllırilmıesli ile imzacıların ve adı geçen şahısların bunları kulllanmailarma müsaade 
edillınıesli veya ettirilmesi! hakkına : 

A)ı INTELSAT uzay kesimi ve bu kesimle çalışan bütün yeristasyonlan üle ilgili olaiiııları üc
retsiz oılıaıraık ;ı -

ıB) Diğer bütün gayeler içlin cilanlan, imzacılar veya Tarafların kazası altındaki! büitün .şahıs
lar ve INTELSAT veya söz 'konusu buluş ve teknik bilgililerin sahibi veya yaratıcısı, veya söz ko
nusu buluş ve teknik bilgilerde mülkiyet hakkı olan yeitikiiliı kuruluş veya şahıslar arasında tespit 
^edilecek âdil ve makûl şartlarla ve INTTELlSAT tarafından ytapıkun bütün ödemelerin veya ken-
dinden listeneııı bütüm ıneblâğlaırın iadesi! kaydÜylc; bütün aımzac ulara verebilir. 

i. İşbu maddenin b (i) bendinin hükümilcri gereğince buluş ve teknik bilgilerin açıklanması 
hakkını haiz olması halinde INTELSAT, talepte bulunan bütün imzacılara bu buluş ve teknik bil
gilerin elde edilme durumu ile genel mahiyetleri hakkında bilgi verir: İşbu maddenin hükümleri 
gereğince buluş ve teknik bilgileri INTELSAT'm imzacılara ve Tarafların kazası altındaki bütün 
şahıslara açıklama hakkını elde etmesi halinde, söz konusu hakları talep üzerine bütün İmzacı 
veya onların tayin' ettiği şahıslara verir. 

I. Bütün buluşlar ve teknik bilgilerle ilgili olarak INTELSAT'm elde /ettiği hakların ifşaatı, 
kullanılmalsı ve açıklanması ile kullanma ve açıklama usul ve şartları bütün İmzacılara veya omla
rın tayin ettikleri şahıslara hiçbir ayınım yapılmaksızın uygulanır. 

MADDE: 18 

(Sorumluluk) 

a. Anlaşma veya İşletme Anlaşması uyarınca sağlanan veya sağlanacak olan telekomünikasyon 
hizmetlerinin kesilmesi, gecikmesi veya fena çalışması sebepleriyle INTELSAT, bu sıfatlarıyla İm
zacılar ile, görevlerinin ifasında ve yetiki hudutları dahilindeki hareketlerinde hiçbir yüksek mev
kii! veya görevli ve INTELSAT'm muhtelif organları nezdindeki hiçbir temsilci İmzacılara veya 
INTELSAT'a karşı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz ve bu sebeplerden aleyhlerinde hiçbir zarar 
ziyan davası açılamaz. 

b. INTELSAT veya bu sıf atiyi e herhangi bir İmzacı, yetkili bir mahkeme kararı ile veya 
Yöneticiler Kurulu tarafından kabul edilen ve onaylanan bir ihtilafın, halli nedeniyle, Anlaşma 
ve işbu İşletme Anlaşması uyarınca INTELSAT tarafından yürütülen herhangi bir faailiyet netice
sinde bir tazminat, masraf ve ücret ödenımesine maruz kalır ise, ve bu tazminatın üçüncü bir şa
hıs tarafından veya sigortaca veya diğer malî hükümler gereğince ödenmesi mümkün değil ise İm
zacılar, İşletme Anılaşmasının 5 nci maddesinde öngörülen limite bakmaksızın, tazminatın INTEL
SAT tarafından, ödenmesi gerclken tarihte, söz konusu tazminatın ödcııımcyen kısmını INTELSAT'a, 
yatırını hisseleri oranında ödemelidirler. 

c. 'Herhangi bir İmzacıya herhangi bir tazminat talebinde bulunulursa, tazminatın işbu mad
denin b fıkrası gereğince INTELSAT tarafından ödenmesi için İmzacı, INTELSAT'ı ;en kısa süre
de haberdar eder; ve ona görüşünü bildirme, müdafaa veya ihtilafı halletme yolları hakkında 
tavsiyelerde bulunma ve davanın bakıldığı mahkemece uygulanan hukrlkî rejimde öngörülen imkân
lar muvacehesinde kar içim a veya İmzacının yerini alma imkânını tanır. • 
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MADDE: 19 

(Hisselerin satın alınması) 

a. Geçici Anlaşmanın IX ve XV nci maddele rinin hükümlerine uygun olarak Yöneticiler Ku
rulu işbu maddenin d fıkrasındaki hükümler uyarınca en kısa sürede fakat on geç işletme Anlaş
masının yürürlüğe girmesini müteakip üç ay içinde, Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinde, yürür
lüğe girmeyen veya geçici 'olarak uygulanmayan Özel Anlaşma İmzacısı Devletlerin veya İmzacıyı 
tayin eden Devletlerin INTELSAT'la ilgili malî durumlarını tespit eder. Yöneticiler Kurulu söz 
konusu İmzacıların herbirini malî durumlarından ve faiz oranından haberdar ;eder. Bu faiz oranı 
dünya pazarlarındaki faiz oranına yakın olmalıdır. 

b. Yöneticiler Kurulu ve söz konusu İmzacının başka türlü karar alması hali hariç, İmzacı 
işbu maddenin a fıkrası uyarınca haberdar edildiği malî durumunu ve faiz oranını kabul edebilir. 
INTELSAT, İmzacıya söz konusu kabuklen delk san gün sonra veya mutabık kalınan daha uzun 
sürenin sonunda, kabul edilen meblâğı ve İşletme Anlaşımıasının yürürlüğe girişi ile ödemenin ya
pıldığı tarih arasında tahakkuk eden faizini A. B. D. doları veya A. B. D. dolarına serbestçe çev
rilebilen bir para cinsinden öder. 

c. INTELSAT ile herhangi bir İmzacı arasında miktar veya faiz oranı hakkında bir ihtilaf 
vulkubuilursa ve bu ihtilâf söz konusu İmzacının, işbu maddenin a fıkrasının hükümleri uyarınca 
malî durumundan haberdar edildiği bir yıllık bir süre içinde uyuşma ile son bulmaz ise teklif edi 
len miktar, tespit edilen faizi ile birlikte INTEL o AT'in ihtilafı halletmek için ödemeyi kabul etti
ği meblâğı teşkil eder, ve bu para söz konusu İmzacıya ödenmek için ihtiyaten hazır bulundurulur. 
İmzacı diler ise-, INTELSAT ihtilafı iki tarafın da kabul edeceği bir hakem mahkcımesine getirir. 
Mahkemenin kararının belli olması üzerine INTEL SAT İmzacıya mahkemenin kararlaştırdığı meb
lâğı A. B. D. doları veya A. B. D. dolarına serbestçe çevrilebilen bir para cinsinden öder. 

d. İşbu maddenin a fıkrasında öngörüden malî 'durum şu şekilde tespit edilir. 
i. İmzacının Özel Anlaşimaya göre elinde bulundurduğu nihaî kota, işbu işletme Anlaşmasının 

yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, işletme Anlaşmasının 7. maddesinin b fıkrası uyarınca yapılan 
değerlendirilme sonucu ortaya çıkan miktarla çarpılır. 

ii. Neticeden, İşletme Anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarih itibariyle söz konusu İmzacının 
borcu :0ilan bütün meblâğlar çıkarılır. 

e) İşbu maddenin hiçbir hükmü : 
i) İşbu maddenin (a) fıkrasında bahsi geçen hiç bir imzacıyı Özel Anlaşmanın diğer imzacı-

biç hir imzacıyı Özel.Anlaşmanın diğer imzacıları ile birlikte taahhüdettiği vecibelerden, veya 
onlar hesabına, İşletme Anlaşmasının yürürlüğe girdiği tarihten önce Geçici Anlaşma ile Özel An
laşmanın uygulanmasından doğan her hangi bir işin yapılma veya yapılmama sorumluluğundan 
kurtaramaz. 

ii) Hiç. bir imzacıyı imzacı sıfat-iyle elde ettiği, Özel Anlaşmanın hitamından sonra da elin
de bulundurduğu ve bunlar için işbu maddenin bükümlerine istinaden bir tazminat almadığı hak
lardan mahrum bırakamaz. 

MADDE : 20 

(İhtilâfların halli) 

a) Anlaşma ve İşletme Anlaşmasına istinaden, imzacıların kendi aralarındaki, veya bir. veya da
ha çok imzacı ile INTELSAT arasındaki hak ve vecibelerle ilgili bütün hukukî ihtilâflar, mâkul 
bir süre içinde başka türlü halledilemezler 'İse Anlaşmanın C ekinin hükümleri uyarınca hakem 
usulüne başvurulur. 

b) Herhangi bir İmzacı ve imzacılığı son İmlan bi'r Devlet veya bir telekomünikasyon teşek
külü, veya INTELSAT ve imzacılığı son bulan bir Devlet veya bir telekomünikasyon teşekkülü ara-
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smda, söz konusu Devlet veya telekomünikasyon teşekkülünün imzacılığı son bulduktan sonra 
ortaya çıkan bu türlü ihtilâflar, mâkul bir süre içinde başka türlü halledilemezler ise hakem usu
lüne başvurulur;; ihtilâfın tarafları bu türlü anlaşırlar ise hakem usulü Anlaşmanın C ekinde 
öngördüğü gibi yürütülür. Her hangi bir Devlet veya telekomünikasyon teşekkülünün her hangi 
bir ihtilâfa konu olup hakem usulüne başvurulduktan sonra imzaeılığı son bulur ise, Anlaşma
nın C ekinin hükümleri veya hakem usulü, karara varıncaya kadar devam eder. 

c) INTELSAT'm, herhangi bir imzacı ile yaptığı anlaşma ve mukavelelerden doğan bütün hu
kukî ihtilâflarda söz konusu anlaşmaların veya mukavelelerin kapsadığı ihtilâfların halli hüküm
lerine başvurulur. Bu çeşit hükümlerini mevcudolmaması ve ihtilâfların makul bir süre içinde baş
ka türlü halledilememesi halinde, bu ihtilâflar için Anlaşmanın C ekinin hükümleri uyarınca hakem 
usulüne başvurulur. 

d) İşletme Anlaşmasının yürürlüğe girdiği1 tarihte, 4 Haziran 1965 tarihli hakem usulü ile 
ilgili E k Anlaşmaya istinaden her hangi bir mahkeme devam ediyor ise, söz konusu hakem usulü 
için, karara varıncaya kadar Ek Anlaşmanın hükümleri yürürlükte kalırlar. Söz konusu hakem 
usulüne, peyklerle Telekomünikasyon Geçici Komitesi taraf ise, ihtilâfa taraf olarak INTELSAT 
onun yerini alır. 

MADDE : 21 

(Çekilme)! 

a) Anlaşmanın XVI ncı maddesi gereğince her hangi bir imzacının INTELSAT tan çekilme
sinin yürürlüğe girdiği tarihi mütaakıp üç ay içinde, Yöneticiler Kurulu imzacıyı, çekilmenin yü
rürlüğe giriş tarihi itibariyle INTELSAT ile ilgili malî durumunun değerlendirilmesinden ve işbu 
maddenin (c)1 fıkrasında öngördüğü üzere ödemenin ne şartlarla yapılacağından haberdar eder. 

b) İşbu maddenin' (a) fıkrasında öngörülen bildirim şunları kapsar : 
ii) Çekilmenin geçerli olduğu tarih itibariyle, İşletme Anlaşmasının 7 nci maddesinin (b) fık

rası uyarınca hesaplanan değerle, imzacının söz konusu tarihteki yatırım hissesinin çarpılması ile 
elde edilen, INTELSAT tarafından imzacıya ödenecek meblâğ; 

ii) İmzacının çekilme talebinin yetkili merci' tarafından alınması tarihinden veya çekilmenin 
geçerli olduğu tarihten önce, yapılmasına yetki verilmiş taahhütlere sermaye olarak katkı hisse
sini temsii'l eden ve Anlaşmanın XVI ncı maddesinin (g), (i) veya (k) fıkralarındaki hükümler 
gereğince imzacı tarafından INTELSAT'a ödenmesi gereken meblâğlar ve söz konusu taahhüt
leri karşılamak üzere ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağını belirten bir tablo; 

iii) Çekilmenin geçerli olduğu tarih itibariyle imzacı tarafından iNTELSAT'a ödenecek bü
tün meblâğlar. 

c) işbu maddenin (b)1 (i) ve (b) (ii) bentlerinde sözü geçen meblâğlar INTELSAT tarafın
dan imzacılara, sermayeye katkılarının diğer imzacılara ödendiği sürelere uygun sürelerde veya 
yöneticiler kurulunca tespit edilecek daha kısa bir sürede ödenir. Yöneticiler Kurulu, zaman za
man imzacıya ödenecek veya imzacının ödeyeceği meblâğlara tatbik edilecek faiz oranını tespit 
eder. 

d) İşbu maddenin (b) (ii) bendinde öngörülen meblâğları hesaplarken, Yöneticiler Kurulu 
Anlaşmanın XVI ncı maddesi uyarınca, çekilme kararının bildirildiği veya çekilmenin geçerli ol
duğu tarihten önce yetki verilmiş mukaveleli taahhütleri yerine getirmek için yapılması gereken 
sermayeye katkı hissesini ödemeden veya her hangi bir üişi yapma veya yapmamadan doğan sorum
luluklardan imzacının kısmen veya tamamen muaf tutulmasını kafarlaştırabilir. 

e. İşbu maddenin d fıkrasına istinaden Yöneticiler Kurulunca başka türlü bir karar alınması 
hâli hariç 'bu maddenin hiçbir hükmü : 

i. Işıbu maddenin a fıkrasında bahsi geçen hiçbir İmzacıyı, çekilme kararı 'biidiriıııiııin alınma
sı veya geçerli olması tarihinden önce vukubulan ve Anla-şma ve İşletme Anlaşmasının uygulanma-
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:sı neticesinde herhangi bir işi yapma veya yapmamadan doğan INTELSAT'm -mukavelesiz taahhüt
leri sebebiyle hissesine düşen vecibelerden kurtaramaz; 

ü. Hiçbir İmzacıyı, bu sıfatıyle elde ettiği, çekilmesine rağmen çekilmenin geçerli olduğu tarih
ten sonra da elinde bulundurduğu ve bunlar için işbu maddenin hükümlerine istinaden bir tazminat 
.almadığı haklardan mahrum bırakamaz. 

MADDE : 22 

(Değişiklik) 

a. Herhangi! bir İmzacı, Taraflar Kurulu veya Yöneticiler Kurulu, işbu İşletme Anlaşmasında 
«değişiklik teklifinde bulunabilir. Değişiklik teklifleri, en kısa sürede bütün Taraf ve İmzacılara 
iletecek olan yürütücü organa gönderilirler. 

b. Toplantının açılışından en az doksan gün önce yürütücü organ tarafından dağıtılmış olması 
şartıyle her hangi bir değişiklik teklifi, teklifin dağıtılmasını müteakip İmzacılar Toplantısının ilk 
mutad toplantısında veya daha önce Anlaşmamın VIII nci maddesi hükümleri uyarınca çağrılarak 
olağanüstü oturumda incelenir. İmzacılar Toplantısı, Taraflar Kurulu veya Yöneticiler Kurulu ta
rafından kendine gönderilen değişiklik teklifi ile ilgili bütün görüş ve tavsiyeleri inceler. 

c. İmzacılar Toplantısı 'bütün değişiklik tekliflerinde, Anlaşmanın VIII nci maddesinde öngö
rülen yetersayı ve oylama kuralları gereğince karar verir. İmzacılar Toplantısı işbu maddenin b 
fıkrası uyarınca dağıtılan bütün değişiklik tekliflerini değiştirebilir ve s!öz konusu fıkra uyarınca 
dağıtılmış, değişiklik teklifi ile doğrudan ilgisi olan değişiklik teklifleri veya tadil edilmiş değişiklik 
teklifleri üzerinde de karar verebilir. 

d. İmzacılar Toplantısı tarafından tasvibedilen her hangi bir değişiklik, işbu maddenin e fıkrası 
hükümleri uyarınca değişikliğin aşağıdaki şartları sağlayan İmzacılara tasvibinin Müstevdiye bil
dirilin esini müteakip yürürlüğe girer : 

i. İmzacılar Toplantısiniın değişikliği onayladığı tarihte İmzacı olan İmzacıların sayıca üçte iki
sini teşkil edip de, yatırım hisseleri toplamının üçle ikisini' elinde tutan İmzacılar; 

ii. İmzacıların toplam hisseleri gözönüne alınmaksızın, İmzacılar Toplantısının değişikliği onay
ladığı tarihte İmzacı olan İmzacıların toptan sayısının yüzde seksenbeşi veya daha çoğunluğunu teş
kil eden İmzacılar. 

Herhangi bir değişikliğin İmzacı tarafından tasvibediıldiği Müstevdiye, ilgili Tarafça' bildirilir. 
Bu 'bildirim değişikliğin Taraflarca da kabulü anlamına gelir. 

e. Müstevdi, değişikliğin yürürlüğe girebilmesi için i^bu maddenin d fıkrasında öngörülen tas
vipleri alır almaz bütün İmzacıları haberdar eder. Bildirim tarihinden itibaren doksan gün sonra, söz 
konusu değişikliği kabul veya tasvibetmeyen veya onaylamayan ve de INTELSAT'tan çekilmeyen
ler de dâhil olmak üzere değişiklik bütün İmzacılar için yürürlüğe girer. 

f. İşbu maddenin d ve e fıkralarının hükümlerine bakmaksızın, hiçbir değişiklik, İmzacılar 
Toplantısı tarafından onaylanma tarihinden itibaren onsekiz aydan daha sonra yürürlüğe giremez. 

MADDE : 23 

(Yürürlüğe Girme) 

a. İşbu İşletme Anlaşması İmzacı için, Anlaşmanın XX nci maddesinin a ve d, veya b d fık
raları uyarınca, Taraf için Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, yürürlüğe girer. -

b. İşletme Anlaşması İmzacı için, İmzacı olan veya İmzacıyı tayin eden Taraf için Anlaşmanın 
XX nci maddesinin c ve d fıkraları uyarınca Anlaşmanın geçici olarak uygulanması tarihinde 
.geçici olarak uygulanmaya başlar. 

c İşletme Anlaşması, Anlaşma yürürlükte kaldığı sürece yürürlükte kalır. 
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MADDE : 24 

(Müstevdi) 

a. Fransızca, İngilizce ve İspanyolca nüshaları eşit şekilde geçerli olan işbu İşletme Anlaşması
nın Müstevdisi Amerika Birleşik Devletleri Hükümetidir. İşbu İşletme Anlaşması ile, aynı şekilde,. 
.değişikliklerin onaylandığını, Anlaşmanın XVI ncı maddesinin f fıkrasının hükümleri uyarınca 
imzacının yerinin başkasına verildiğini ve INTELSAT'tan çekilmeleri belirten bildirimler Müstevdi-
nin arşivlerinde saklanır. 

ib. Mülsıteıvdi işıbu İşletime Anlaşmasının tasdikli süratlerini, imzalayan bütün Hükümetlere ve 
tayin edilen bütün tıel'elkoımıünikaısıyoLn teşekküllerinle ve Milletleraıralsı Telekomünikasyon. Birliğine 
ıgiönderir ve bütün Hükümetlere, tayini edilen bütün telekomünikasyon teşekküllerine ve Milletler
arası Telelkiomünıikasiyon Birliğine, işbu işletme Anlaşmasının imjzalaınlması, Anlaşmanın XX inci 
imadldlesinin a fikraısnnıda öngörülen altmış günlük sürenin başlaımia tarihi, işjbu İşleitme Anlaşması-
mıın yürürlüğe girlınelsi, değişikliklerin oniaylanım'aısı ve işbu İşletime Anlaşma'sında yapılan değişik
liklerin yürürlüğe girmıesi konularınıda bilgi verir, Altmış günlük sürenin bil diriltmesi bu sûremin 
ilik günü yapılır. 

c. İşlbu İşletme Anlaşması yürürlüğe girer girmez Müstefidi, Birleşmiş Milletler Tefmjel Yarası
nın 102 nci madıdielsi uyarınca, Anlaşmayı Birleşmjiş Millettiler Sekreterliğinle bayddttirir. 

BUNUN BELGESİ OLARAK, aşağıda imzaları bulunan, bu gsaye için yetkili kılınanlar, işbu: 
îşteltimıe Anlaşmasını imzalamışlardır. 

BindofeiTJzyüz yetmişlbir yılının Ağustos ayının20 nıci günü Vaşinigtıon'da yapılmıştır. 
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EK 

GEÖİÖİ HÜKÜMLER 

1. İmhacıların vecibeleri 
(Kendinin veya tayin eden Tarafın Geçici Anlaşmaya taraf olduğu her İşletime Anjlaşnuası İmza

cısının, söz ıkonuısıı tarafın özel Anlaşima İmzacısı sıfatıyllıe kendisi veıya tarafından tayin edilen 
öızıel Anlaşma İmzacısı tarafından Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte, özel Anlaşmaya Mina-
öen, ödenmelsi gereken bütün meblağlar aktifine, veya pasifime g'eçirülir. 

2. - Yöneticileri Kurulunun teşekkül tarzı 

- a. Anlaşılmanın XX nci m'addelslinin a fıkrasında belirtilen altmış günlük süremin başlangıcında 
ve daha sonra da sürenin başlangıcından itibaren ibirer haftalık aralarla «öomlmıunicaitiofns SaJtelıli-
Ibe öorporaition», Özel Anlaşmanın bütün İmzacılarına ve Anlatmanın yürürlüğe girdiği tarihte İş-
fljetmie Anlaşmasının yürürlüğe girdiği veiya geçici olarak uygulandığı bütün Devletlere veya Dev
letlerde tayin edilen telekomünikasyon teşekküllerine, herlbir Devletin veya ilgili telefeomJıinalkas-
yton teşekkülünün İşlenme Anlaşması hükümlerine istinaden taibmtin edilen ilk yatırım hâsısıelerini 
bildirir. 

b. ISöz konnisu alltimış günlük süre içinde «öörnımaınicationıs Saitellite öorporaition», Yöneticiler 
Kurulunu ilik toplantıya çağırmak üzere gerekli idarî hazırlıkları tanmmlar. 

c, Anftaşlmianın yürürlüğe girımesıinden itibaren üç gün içinde, «Öomimiuınications Sa>telli)tie Gor-
ploraltion», Anlaşmanın D ekinin 2 nci fıkrası hükümleri uyarınca ha/nefeet e'dereik : 

i. İşlteltime Anlaşmıasmıın kendileri için yürürlüğe girdiği veya geçki olarak uygulamadığı bü
tün İımızacıları, İşletme Anlaşmıasının 6 nicı maddesinin hükümleri uyarınca tespit edilen ilk yatıran 
hibesinden haberdâr eder; 

ili. Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren en geç otoız gün içıin'de çağrılacak Yöneîtieiler 
Kurulunun ilk toplanltiBamda gözönüıne allınan hükümlerden bütün İmteaeılıarı hafberdar eder. 

3. İhtilâfların halli 

INTEDSAT ile «Communications Saitellite öorptoration» araisında «Com^Tinieatioınts Satöelilıirtte 
Gorporatfroın» in lOTEDSAT'a sağladığı hizmlestler ile ilgili olarak îşletmie Anlaşmasının yürürlüğe 
giriş tarihi ile Anlaşmanın XII nci 'maddesinin a i(ii) bendi hükümleri gerieğinioe haKurlaman mraka-
vdllenin yürürlüğe giriş tarihi arasımda vuku bulan bütün hukukî ihltıia#ar, makûl bir süre içinde 
başka türlü hallolunaım'azlar ise, Anlaşmanın C ıeiki hükümleri uyarınca hakem usulünle başvuru
lur. 
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