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Adalet Partisi Genel Başkanı ve İsparta Millet
vekili Süleyman Demirel'in görevlendirilmiş ol
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2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Genç
lik ve Spor Bakanı Zekâi Baloğlu'na Devlet Ba-

Sayfa 
kanı Muslih Fer'in vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi. (3/357) 170:171 

3. — 1710 sayılı Eski Eserler Kanununa gö
re Millî Eğitim Bakanlığına verilmiş olan görev 
ve yetkilerin Kültür Bakanlığına intikal ettiril
mesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/358) 171 

4. — içtüzüğün 79 ncu maddesine göre gö
rüşülmesi 27 . 1 . 1975 tarihinde istenmiş bu
lunan kanun tasarı ve tekliflerinden bazılarının 
görüşülmesi isteminden vazgeçildiği hakkında 
Başbakanlık tezkeresi. (2/231, 2/233, 2/336, 
3/359) 171 

5. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilme
sine dair Başbakanlık tezkeresi. (3/360) 171 

6. — Bu yasama yılında iki aydan fazla izin 
alan izmir Milletvekili Alev Coşkun'a ödeneği
nin verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/361) 
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Sayfa 
ğiştirilmesine ve bazı maddeler eklenmesine dair 
12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan 
Komisyonu raporu. (1/148) (S. Sayısı : 155 ve 
155'e 1 nci ek) 172:196 

2. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sü
reyya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. 
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Ko
misyonu raporu (2/228) (S. Sayısı : 87) 196 

3. — 21 Haziran 1927 tarih ve 1111 sayılı 
Askerlik Kanununun 58 nci maddesinin değiş
tirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun
ma Komisyonu raporu (1/235) (S. Sayısı : 149) 197: 

198 
4. — Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşması-

sının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/204) (S. Sayısı: 151) 198:199 

5. — Yabancı hukuk hakkında bilgi edinil
mesine dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanma
sının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/207) (S. Sa
yısı : 152) 199 

6. — Televizyon yayınlarının korunmasına 
dair Avrupa Anlaşması ile ek protokollerinin 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/239) 
(S. Sayısı: 153) 199:200 

7. — 24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da im
zalanan Konsolosluk İlişkileri hakkında Viya
na Sözleşmesine katılmamızın uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyo
nu raporu (1/255) (S. Sayısı 154) 200:201 

8. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyon
ları raporları (1/135) (S. Sayısı : 65) 201 

9. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü 
maddeleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendi
nin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, işçinin kı
dem tazminatının 15 günden 30 güne çıkarıl
masına; Adana Milletvekili Alparslan Türkeş 
ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 
14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değişti-

Sayfa 
rilmesine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
1475 sayılı İş Kanununun 14 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporla
rı. (1/136, 2/25, 2/187, 2/199) (S. Sayısı : 66) 201 

10. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk 
Ceza Kanununun 401 nci maddesinin değiştiril
mesine dair kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili 
Ali Sanlı ve 13 arkadaşının, Türk Ceza Kanu
nunun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(1/140, 2/213) (S. Sayısı : 70 ve 70'e 1 nci ek) 201 

VI. — Sorular ve Cevaplar 201 

A) Yazılı sorular ve Cevapları 201 

1. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'-
m, İstanbul - Bakırköy Emlâk Vergi Dairesi
nin yeni bir binaya taşınmasındaki Hazine 
zararına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Bedri 
Gürsoy'un yazılı cevabı (7/375) 201:203 

2. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'
un, Aydın'ın Nazilli ilçesi kaymakamına ilişkin 
sorusu ve İçişleri Bakanı Mukadder Öztekin'-
in yazılı cevabı (7/382) 203 

3. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Ar-
san'ın yurt dışından ithal edilen otomobiller ile 
ilgili gazete haberine adının karıştığına ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Bedri Gürsoy'un 
yazılı cevabı (7/384) 203:204 

4. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danış-
man'ın Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı 
Bütçesine ilâve edilen ek yatırım programlan 
ödeneklerine ilişkin sorusu ve Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanı İsmail Hakkı Aydınoğ-
lu'nun yazılı cevabı (7/401) 204:205 

5. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, 
Sahil şeridinin düzene sokulması amacıyle alın
ması gerekli tedbirlere ilişkin sorusu ve İmar 
ve İskân Bakanı Selâhattin Babüroğlu'nun 
yazılı cevabı (7/403) 205:207 

6. — Çanakkale Milletvekii O. Orhan Çane-
ri'nin, Çanakkale ili köy elektrifikasyonuna 
ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı (7/413) 207:214 
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Say iü 
7. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, 

Kars ilinde elektrik getirilen ve programa alman 
köylere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Erhan Işıl'ın yazılı cevabı (7/417) 214: 

217 

!>•-<' 

Yapılan yoklama sonucunda Genel Kurulda ço
ğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından, Birleşime ara 
verilse de çoğunluğun olacağı muhtemel görülmedi
ğinden; 

25 Mart 1975 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 15.10'da son verildi. 

Teklif 
1. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan ve 5 

arkadaşının, 
19 Mart 1969 gün ve 1136 sayılı Avukatlık Ka

nununun bazı maddelerinin değiştirilmesi, bazı mad
delerine fıkralar ve Kanuna geçici bir madde eklen
mesi hakkındaki 1238 sayılı Kanunun geçici 7 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifi 
(2/364) (Adalet Komisyonuna) 

Rapor 
2. — 14 . 7 . 1964 günlü ve 500 sayılı Kıbrıs'a 

gönderilecek Türk Askerî Birliği Mensuplarının aylık 

Sayfa 
8. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'-

ün, Trabzon Gümrüğündeki bina ve personel 
kifayetsizliğine ilişkin sorusu ve Gümrük ve 
Tekel Bakanı Baran Tuncer'in yazılı cevabı 
(7/425) 217:218 

Başkan Divan Üyesi 
Başkanvekili Kayseri 

Kemal Ziya Öztürk Tufan Doğan Avsargil 
Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin başka 
giderleri hakkında kanunun birinci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir geçici madde eklen
mesine dair kanun tasarısı ve Millî Savunma ve Plan 
komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 157) (Da
ğıtma tarihi : 24.3.1975) (GÜNDEME) 

Yazdı soru 

3. — Erzurum Milletvekili Gıyasettin Karaca'-
nın Erzurum - Tortum ilçesine bağh Uzundere bu
cağı Nüfus Memurluğunun merkeze nakline ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/468) 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

24 . 3 . 1975 Pazartesi 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Ahmet Çakmak 

DİVAN ÜYELERİ : Enver Akova (Sivas), îlhami Çetin (Yozgat) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 55 nci Birleşimini açıyorum. 

BAŞKAN — Sayın üyelerin, ışıklar yandıktan 
sonra, otomatik cihazla yapılacak yoklamaya iştirak 
etmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama işlemi bitmiştir. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

Üç arkadaşıma gündem dışı söz vereceğim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

I .— Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, gübre 
fiyatları ve köylünün çektiği sıkıntılar konusunda 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Kütahya Milletvekili Sayın ilhan 
Ersoy, gübre fiyatları ve köylünün çektiği sıkıntı 
ile ilgili olarak gündem dışı söz istemişsiniz. Buyu
run Sayın Ersoy. 

İLHAN ERSOY (Kütahya) — Sayın Başkan, çok 
değerli arkadaşlarım; 

Geçen yıl, yani 1974 yılında Sayın Ecevit Hü
kümeti tarafından çeşitli maddelere, daha doğrusu, 
hükümet kararı ile, yapılması mümkün olabilen he
men her şeye yapılan fahiş zamlar hepinizce ve bü
tün milletçe malumdur. Hâlâ tesirleri devam edegel-
mekte olan bu zamların tartışması kamuoyunda ya
pılmaktadır; elbet daha da yapılacaktır. 

Umarız ki, bu yüksek fiyat artışlarına «Dur» di
yebilecek bir hükümete Yüce Meclisimiz yakında ka
vuşacaktır. 

Bendeniz bugünkü gündem dışı konuşmamda bu 
zamlardan ancak bir tanesine, memleketimiz ve mil
letimiz için hayatî önemi bulunan bir tanesine bir 
defa daha temas etmek zorunda kaldım; bu, gübre 
konusudur. Bugünkü gündemimizde, milyonlarca 
memur ailesini yakından ilgilendiren 12 sayılı Karar
namenin bulunmasını da dikkate alarak, istatistik! 
bilgiler vermek suretiyle konuyu derinlemesine izaha 
çalışmayacağım. Esasen, bendeki bu bilgiler, ilgili
lerde de aynen vardır. 

Biliyorsunuz değerli arkadaşlarım, Sayın Ecevit 
Hükümeti 24 . 7 . 1974 gününde çıkardığı 8629 sa
yılı Kararname ile, kimyevî gübre perakende satış 
fiyatını, ortalama, 3 mislinin üzerine çıkarmış bulun
maktadır. 

Halen bir tarım ülkesi olan memleketimizde yetiş
tirdiğimiz bazı ürünlerin ve özellikle buğday gibi, mil
letimizin büyük ihtiyacı olan anagıda maddesinin esa
sını teşkil eden ürünlerin tüketimi karşılayamadığı 
ve bu açığın her yıl diğer ülkelerden ithal yolu ile 
karşılanmaya çalışıldığı bir gerçektir. Hal böyle iken 
ve köylünün üretimi artırması tedbirlerinin düşünül
mesi gerektiği bir zamanda kimyevî gübre fiyatlarına 
yapılan bu fahiş zam, fakir Türk köylüsünü gübre 
alamaz hale getirmiş, bu ise, üretimi büyük ölçüde 
azaltan bir faktör olmuştur. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Ersoy. 
Değerli arkadaşlarım, fazla gürültü oluyor, lütfen 

yerlerinizi alınız ve görüşmeleri sükûnetle takip edi
niz. Lütfen efendim, hareket halinde olmayalım. 

Buyurun Sayın Ersoy. 
İLHAN ERSOY (Devamla) — Gübre fiyatları 

ve buna bağlı olarak üretimin artırılması, sadece çift
çi ve köylü vatandaşlarımızın meselesi değildir, 40 
milyonu aşan nüfusumuzun müşterek ve en büyük 
meselesidir. Zamanında tedbir alınmaması halinde 
bunun arkasından açlık gelir muhterem arkadaşlar. 

Bu itibarla, derhal gereken tedbirler alınmalı, her 
şeyden önce gübre fiyatlart, fakir Türk köylüsünün 
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kolayca temin edebileceği makul bir hadde indirilme
lidir. Çiftçinin kredi ihtiyacı yeniden incelenip, günün 
şartlarına göre değerlendirilmelidir. Gübre ithalinin 
daha pahalıya mal olduğu gözönünde tutularak, va
kit geçirmeden, yerli kimyevî gübre üretimini artırı
cı cesur kararlar alınmalı; geçen yıllarda başlayıp, 
1974 yılında duraklama devri geçiren kimyevî gübre 
fabrika ve tesislerindeki tevsi işleri ile, yeni yeni te
sislerin kurulmasına mutlak surette öncelik verilme
lidir. 

Kurulacak hükümetin, bu hayatî tedbirleri alaca
ğı ümidi ile, milyonlarca Türk köylüsünün de hisle
rine tercüman olduğumu arz eder, Yüce Heyetinize 
saygılar sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersöy. 

2. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, Mardin'
in Mazıdağı yöresindeki fosfat tesisleri hakkında gün
dem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Mardin Milletvekili Sayın Talât 
Oğuz, buyurunuz efendim. 

TALÂT OĞUZ (Mardin) — Muhterem Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

21 Şubat 1974 tarihinde, Meclis kürsüsünde, Mar
din iline bağlı fosfat tesisleri ile ilgili çalışmalar hak
kında Yüce Parlamento huzurunda gündem dışı ko
nuşmada bulunmuştum. 

O günden bu yana, fosfat tesisleri ile ilgili çalış
maların, bir rapor halinde Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü Umum Müdürlüğü tarafından Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına verilmesine rağmen, 
Mardin'in Mazıdağı yöresindeki fosfat tesisleri ile il
gili çalışmalarda hız bulunmadığını ve bu çalışmalara 
bir sürat verilmediğini görmekle, üzüntümüzü Yüce 
Parlamento huzurunda belirtmeyi bir vecibe addede
riz. 

Değerli arkadaşlarım, bir ülkenin kalkınmasında, 
bir toplumun mutluluğa, refaha ve saadete eriştiril-
mesinde her şeyden evvel iktisadî gücün büyük bir 
etken olduğunu izaha lüzum görmüyorum. Kanım 
odur ki, manevî değerler bir topluma istediği kadar 
mal olsun, o toplum iktisadî yönden güç kazanmadığı 
takdirde, mutluluğa erişmesine, refah ve saadete mu
hatap olmasına imkân ve ihtimal yoktur. 

Mazıdağı bölgesinde fosfat tesisileri ile ilgili ça
lışmalara hız verilmemektedir. Çalışmalar arasında 
düzenli, plânlı, programlı bir sistem mevcut değildir. 
Fosfat yatakları Mazıdağı'nda bulunmasına rağmen, 
bu yatakların çalışması ile ilgili büro şefi maalesef Di
yarbakır'da bulunmaktadır. Mazıdağı'nın Diyarbakır'a 

olan mesafesi 70 kilometre, Mardin'e olan mesafesi 
30 kilometredir. 

Mazıdağı'nda, idareye muhatap olan bu tesislerin, 
sosyal ve iktisadî alanda o bölge halkına mutluluk 
vermesine, o bölgeyi refah ve saadete ulaştırmasına 
imkân ve ihtimal mevcut değildir. 

Bu bakımdan, fosfat tesisleri ile ilgili tesis amir
liğinin Diyarbakır'dan kaldırılarak, mutlak surette 
Mazıdağı merkezine, fosfat yataklarının bulunduğu 
merkeze getirilmesi, veyahut da, bir vilâyet merkezi 
seçilecekse, fosfat yataklarının bulunduğu Mazıdağı 
merkezinin bağlı olduğu Mardin iline getirilmesinde 
sosyal ve iktisadî zaruretler mevcuttur. Bunun bir an 
evvel dile getirilmesinde, bunun bir an evvel hukukî 
ve fiilî sahaya aktarılmasında zaruret görmekteyim. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer yönden de, fosfat 
yataklarının bulunduğu yer Mazıdağı yöresidir. Ma
zıdağı halkı işsizlik içinde kıvranırken, doğanın şart
ları ile baş başa kalırken, Mazıdağı halkı bir köşeye 
itilerek maalesef, Diyarbakır'dan ve Mazıdağı - Mar
din bölgesi dışında kalan bölgelerden işçi alınmakta 
ve bu bölge halkı sefalet ve yokluğa terk edilmektedir. 

Anayasamızın çizgisi tahtındaki sosyal adalet ica
bı, o bölgede yaşayan insanların insanca yaşama 
düzeyine getirilmesi için Devlet tarafından gerekli ted
birlerin alınması iktiza eder. 

Mazıdağı, tabiatın koşullarına terk edilmiş bir böl
gedir. Fosfat yatakları ile ilgili fabrika tesisleri ku
rulmadığı takdirde, vatandaşlar ya Mazıdağı - Mar
din bölgesi dışında kalan yörelere, veyahut da yaban
cı ülkelere gitmek mecburiyetinde kalacaklardır. Bu 
bakımdan, fosfat tesisleri ile ilgili tesislere bir an ev
vel hız verilmesi ve bir an evvel fabrikanın kurulma
sı için gerekli tedbirlerin alınması zaruretine inan
maktayız. 

Muhterem arkadaşlar, gübre sanayiinde kullanı
lan fosfatın, bu ülkenin iktisadî hayatına ne kadar 
katkıda bulunduğunu izah etmeye lüzum görmüyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, lütfen ikmal ediniz. 
TALÂT OĞUZ (Devamla) — Gübre sanayiinde 

kullanılan bu yatakların bir an evvel işletmeye açıl
ması ve bir an evvel Güneydoğu halkının mutluluğa, 
refaha ve saadete eriştirilmesi için Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının ciddî ve gerekli eğilimlerde 
bulunmasını istirham eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
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3, — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, çiftçilerin 
borçlarının ertelenmesi konusunda gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Kars Milletvekili Sayın Cemil Ünal, 
borçlu çiftçilerin borçlarının ertelenmesi ile ilgili ola
rak. 

Buyurun Sayın Ünal. 
CEMlL ÜNAL (Kars) — Muhterem Başkan, sa

yın milletvekilleri; 
1973 ve 1974 yılı, Doğu Anadolu halkı için kara 

günler yılı olmuştur. Bilhassa tabiî afetler, kuraklık, 
Anadolu insanını ekmek parasına muhtaç edecek du
ruma getirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, geçmiş Sayın Ecevit Hükü
meti zamanında, tabiî afetlere uğramış Türk köylü
süne, 200 milyon lira tutarında, yemlik ve yemeklik 
yardımı için bir kararname çıkarılmıştı. Bu defalarca 
bunu kürsüde belirtmemize rağmen, yine öğreniyoruz 
ki, kararname. çıkmış olmasına rağmen - kararname
de, konulan 200 milyon liranın Merkez Bankasında 
karşılığı yokmuş; yani, hayalî bir kararname, ortada 
karşılığı yok. 

Ayrıca, bu Kararnamede, tabiî afetlere uğramış 
olan Türk köylüsünün borçlarının ertelenmesi mev
zuunda kayıt olmasına rağmen, bugüne kadar Türk 
köylüsünün borçlarını Ziraat Bankası, maalesef, erte
lememe gibi bir durum içerisinde bırakmıştır. 

Şimdi Sayın Ticaret Bakanımızdan soruyoruz : 
Bu Kararnamenin tatbik edilmemesinin gerekçesi ne
dir? Geçmiş Ecevit Hükümeti zamanında karşılığı ol
mayan bir kararnameyi sayın bakanlar nasıl imza 
etmişlerdir; karşılığı olmayan bir kararname ile Türk 
vatandaşının huzuruna nasıl çıkmıştır? Bunun açık
lanmasını bizzat kendilerinden rica edeceğim. 

1. — Bakanlar Kurulunun yeniden teşkili için 
Adalet Partisi Genel Başkanı ve İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel'in görevlendirilmiş olduğuna dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/356) 

BAŞKAN — Başkanlığın sunuşlarına geçiyoruz. 
Cumhurbaşkanlığı tezkereleri vardır, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29 Kasım 1974 gün ve 4-1061 sayılı yazı

mız. 
İlgi yazı ile istifası bildirilmiş olan Bakanlar Ku

rulunun yeniden teşkili için; Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasasının 102 nci maddesi uyarınca, Adalet Par-

Yine, ayrıca, Sayın Irmak Hükümetine de bundan 
bir müddet evvel, - bu 200 milyon lira karşılığın bu
lunmadığı gerekçesiyle - Türk köylüsünün borcunun 
ertelenmesi maksadıyle 50 milyon liralık bir kararna
me kendilerine tevdi edilmiştir. Verilen 50 milyon lira, 
36 vilâyete taksim edilecektir. Her vilâyete 400 bin 
lira düşmez; her köylüye 150 kuruşla 200 kuruş ara
sında bir meblâğ düşecektir maalesef ve bu 200 ku
ruşla Türk köylüsü de ak günlere kavuşacaktır! 

Bu bakımdan, Sayın Ticaret Bakanımızdan rica 
ediyoruz, Sayın Başbakandan rica ediyoruz; 50 mil
yon lira gibi az bir parayı 36 milyon Türk köylüsüne 
verip de, onları kalkındıracağız diye gülünç bir du
ruma düşmesinler. Geçmiş A. P. Hükümeti zamanın
da bunun yüz misli para verildiği halde, Türk köy
lüsünün derdine yine deva olunmamıştı. Bugün, 50 
milyon gibi bir parayı 36 vilâyete dağıtmak gibi gü
lünç duruma düşen Sayın Hükümet, maalesef bir 
başarısızlık içerisinde olmuştur. 

Ayrıca, yine Ticaret Bakanımızdan soruyoruz; 
acaba, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası - Karar
namede, borçların ertelenmesine ait bir madde oldu
ğu halde - Türk köylüsünün borcunu erteleme husu
sunda neden kıskanç davranıyor? Bugün Türk köy
lüsünün hali hazırda, devletten alacağı milyarlar var
dır. Hayvanını Et - Balık Kurumuna vermiş, aylarca 
parasını alamamış Türk köylüsü vardır. Devletin 
vatandaştan 5 kuruş alacağı olduğu zaman, vatanda
şın altındaki yatağını icra yoluyle alan Hükümet, 
vatandaşa karşı da görevini yapsın. 

Benim diyeceklerim bu kadar. 
Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünal. 

tisi Genel Başkanı ve İsparta Milletvekili Sayın Sü
leyman Demirel'i görevlendirdim. 

Seçilecek Bakanların atanmaları yapıldıktan sonra, 
Bakanlar Kurulu listesinin ayrıca gönderileceğini arz 
ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

2. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Gençlik 
ve Spor Bakanı Zekâi Baloğlu'na Devlet Bakanı Mus
lin Fer'in vekillik etmesinin uygun görülmüş olduğu
na dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. (3/357) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
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BAŞKAN — Diğer Cumhurbaşkanlığı tezkere
sini okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Gençlik ve 

Spor Bakanı Zekâi Baloğlu'nun dönüşüne kadar; 
Gençlik ve Spor Bakanlığına, Devlet Bakanı Muslih 
Fer'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, 
uygun görülmüş olduğunu arz ederim. 

Fahri S. Korutürk 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

3. — 1710 sayılı Eski Eserler Kanununa göre Mil
lî Eğitim Bakanlığına verilmiş olan görev ve yetkilerin 
Kültür Bakanlığına intikal ettirilmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi. 
(3/358) 

BAŞKAN — Bir Cumhurbaşkanlığı tezkeresi da
ha var, okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : (a) Başbakanlığın 25 Kasım 1974 gün ve 

1/1-8817 sayılı yazısı, 
(b) 25 Kasım 1974 gün ve 4-1060 sayılı yazımız, 
(c) Başbakanlığın 14 Mart 1975 gün ve 1/1-1671 

sayılı yazısı. 
1710 sayılı Eski Eserler Kanununa göre, Millî 

Eğitim Bakanına ve Bakanlığına verilmiş bulunan gö
rev ve yetkilerin de Kültür Bakanına ve Bakanlığına 
intikal ettirilmesinin; Başbakanın, 4951 sayılı Kanu
nun 1 nci maddesine istinat eden ve ilgi (c) yazı ile 
bildirilen teklifi üzerine, uygun görüldüğünü arz ede
rim. Fahri S. Korutürk 

Cumhurbaşkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

4. — İçtüzüğün 79 ncu maddesine göre görüşül
mesi 27 . 1 . 1975 tarihinde istenmiş bulunan kanun 
tasarı ve tekliflerinden bazılarının görüşülmesi iste
minden vaz geçildiği hakında Başbakanlık tezkeresi 
(2/231, 2/233, 2/336, 3/359) 

BAŞKAN — Bir Başbakanlık tezkeresi vardır, 
okutuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28 . 1 .1975 tarih ve 71-1831/584 sayılı ya

zımız. 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 79 ncu maddesi gere

ğince Bakanlar Kurulunca 27 . 1 . 1975 tarihinde 
görüşülmelerine devam olunması uygun görülen Ka
nun tasarısı ve tekliflerinden ilişik çizelgede belirti
lenlerin görüşülmesi isteminden vazgeçilmesi Bakan

lar Kurulunca 28 . 2 . 1975 tarihinde uygun görül
müştür. 

Gereğinin yapılmasını saygı ile arz ederim. 
Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 

Başbakan 
Kanun teklifleri: 

Esas No: Teklifin konusu Durumu 

2/231, 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 sayılı Plan Ko-
2/233, Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel misyonu 
2/236, Kanununun geçici 22 nci maddesi 

ile aynı kanunu değiştiren 7.7.1971 
tarih ve 1412 sayılı Kanunun 36 
nci maddesiyle eklenen ek geçici 
19 ncu maddesinin değiştirilmesi
ne dair kanun teklifi. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
5. — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesine 

dair Başkanlık tezkeresi (3/360) 
BAŞKAN — Başkanlığın sayın üyelerin izin talep

leri ile ilgili tezkereleri vardır, okutuyorum. 
Genel Kurula 

Aşağıda adlan yazılı sayın milletvekillerinin hi
zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemleri 
Başkanlık Divanımn 20 . 3 . 1975 tarihli toplantısın
da uygun görülmüştür. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

«İzmir Milletvekili Alev Coşkun 61 gün, hastalığı 
nedeniyle, 5 . 1 . 1975 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

«Gaziantep Milletvekili Hüseyin İnçioğlu, 15 gün, 
hastalığı nedeniyle, 2 . 1 . 1975 tarihinden itibaren» 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

6. — Bu yasama yılında iki aydan fazla izin alan 
İzmir Milletvekili Alev Coşkun'a ödeneğinin verilme
sine dair Başkanlık tezkeresi (3/361) 

BAŞKAN — Başkanlığın bir tezkeresi daha var
dır, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Hastalığı nedeniyle bu yasama yılında iki aydan 

fazla izin alan İzmir Milletvekili Alev Coşkun'a öde
neğinin verilebilmesi, İçtüzüğün 130 ncu maddesi ge
reğince Genel Kurulun onayına sunulur. 

Kemal Güven 
Millet Meclisi Başkanı 

BAŞKAN — Tasviplerinize sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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v - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
1327 sayılı Kanunla ve kanun hükmünde kararname
lerle değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ba
zı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Plan Komisyonu raporu (1/148) 
(S. Sayısı: 155 ve 155'e 1 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, kanun tasarı 
ve tekliflerinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Gündemimizin 1 nci maddesinde yer alan 12 sayılı 
Kanun Hükmünde Kararnameye dair tasarının tümü 
üzerindeki müzakereler bitmiş; maddeleri, komisyo
nun isteği üzerine geriverilmişti. Bunlardan, 33 ve 
36 nci maddeler hakkında Komisyonca rapor tanzim 
olunarak iade olunmuştur. 

Şimdi, basılıp dağıtılan, 155'e 1 nci ek sıra sayılı 
bu raporu okuttuktan sonra, 33 ve 36 nci maddeler 
üzerinde görüşme açacağım. 

Sayın Komisyon... Burada mı efendim? Burada. 
Sayın Hükümet... Yerlerini aldılar. 

«155'e 1 nci ek» sayılı raporu okutuyorum. 
(Plan Komisyonu raporu okundu.) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu şimdi oku
nan raporun sözcüsü İzmir Milletvekili sayın Yılmaz 
Ergenekon'dur; bu hususu, matbaa hatasını tashihen 
arz ederim. 

Şimdi müzakeresine başladığımız maddelerden 33 
ncü maddeyi okutuyorum. 

Kadroların tespiti : 

Madde 33. — Kadrosuz memur çalıştırılamaz. 
Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı 

döner sermayeli kuruluşlar; kanunlarla kurulan fon
lar, kefalet sandıkları ve Beden Terbiyesi Bölge Mü
dürlüklerinde memur deyimine giren kişilere gördürü
len hizmetlerin gerektirdiği görevler için tespit olunan 
kadrolar Genel Kadro Kanununda gösterilir. Millî Gü
venliğe ilişkin kadrolardan gizli kalması gerekenler 
hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

İl özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurduk
ları birliklerin kadroları yetkili organlarınca hazırlana
rak İçişleri Bakanlığının onayı ile tamamlanır. 

(1) 155 S. Sayılı basmayazı 18 . 3 . 1975 tarihli 
52 nci Birleşim tutanağına; 

155'e 1 nci ek basmayazı bu Birleşim tutanağına 
eklidir. 

Yukarıdaki fıkrada sözü edilen kadroların kaldırıl
ması veya bu kadrolarda yapılacak değişiklikler de 
aynı usule tabidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, daha evvel, müra
caat üzerine grupları adına söz alan sayın üyeler; Cum
huriyetçi Güven Partisi Grupu adına sayın Hasan 
Tosyalı; şahısları adına ise sayın Tufan Doğan Av-
şargil, sayın Mustafa Asri Ünsür ve sayın Hikmet 
Baloğlu'dur. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına sayın 
Hasan Tosyalı, buyurunuz efendim. 

Sayın Tosyalı, iki hususu arz edeyim; grup adına 
madde üzerinde konuşma süreniz 10 dakikadır. İkinci 
husus da, komisyon üyesi olarak lehinde görüşeceksi
niz. 

Buyurun efendim. 
C. G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 

(Kastamonu) — Sayın Başkanım, değerli arkadaşla
rım; 

Mevzuubahis madde, kadroların tespitiyle ilgili bir 
maddedir. Komisyonunuz, bu kadroların tespitiyle il
gili maddeyi, sayın Ecevit Hükümetinin Meclisimize 
sevk ettiği 33 ncü maddeden farklı bir hale getirmiş
tir; işler bir hale getirmiştir, daha çok faydalı bir ha
le getirmiştir. 

Çünkü, 12 sayılı Kararnameyle kadroların tespit 
işi, Devlet Personel Dairesince ve Maliye Bakanlığın
ca oluşturulmakta, ilgili bakanlığınca da onaylanmak
ta, inha edilmekte idi. Bu üçlü zincirden kadroyu ge
çirerek Devlet hizmetini gördürecek elemanı tayin et
mek mümkün değil idi. Bugün bütün bakanlıklarımı
zın, genel müdrülüklerimizin, ilgili dairelerimizin teş
kilât şemasına baktığımız zaman, görüyoruz ki, teşki
lâtın ihtiyacı olan kadrolar verilmemekte, zorluk çıka
rılmakta, bu sebeple hizmetler aksatılmakta idi. 

Plan Komisyonunuz, bu büyük mahzuru önlemek 
için, bu üçlü zincir baklasından, Devlet Personel Dai
resi ve bilhassa Maliye Bakanlığının çıkardığı büyük 
engeli ortadan kaldırmak suretiyle, bir bakanlığın ve
ya bir genel müdürlüğün teşkilât şemasında gösterilen 
kadroların, - ihtiyaç görülen kadro yerine o ilgili ba
kanlığın ihtiyaç göstermesi üzerine - doğrudan doğru
ya kadro tespitine imkân vermektedir. Komisyonu
muzun huzurunuza getirdiği husus budur. 12 sayılı Ka
rarnameye nazaran büyük avantaj sağlanmıştır. Mad
de, şimdi gayet basit, işler, faydalı hale getirilmiştir. 
Aynen kabulünde fayda görüyorum, saygılarımı suna
rım Grupum adına. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Tosyalı. 
Şahısları adına, sayın Tufan Doğan Avşargil?. Yok. 
Sayın Mustafa Asri Ünsür. 
MUSTAFA ASRÎ ÜNSÜR (Yozgat) — Vazgeç

tim efendim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Hikmet Baloğlu. 
HİKMET BALOĞLU (İçel) — Vazgeçtim efen

dim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Madde üzerinde başka görüşen yok, değişiklik öner

gesi de yok. 
33 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
36 ncı maddeyi okutuyorum. 
Tesis edilen sınıflar: 
Madde 36. — Bu kanuna tabi kurumlarda çalıştı

rılan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştir. 
I - Genel idare Hizmetleri Sınıfı: 
Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yöne

tim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu ka
nunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memur
lar Genel idare Hizmetleri Sınıfını teşkil eder. 

II - Teknik Hizmetler Sınıfı: 
Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslek

leriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve mer'i hüküm
lere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, 
mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizik
çi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylem
ci, (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisat
çı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen 
okullarından mezun olup da, öğretmenlik mes
leği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, 3437 
ve 9 . 5 . 1969 tarih 1177 sayılı kanunlara göre tütün 
eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, 
fen memuru, yüksek tekniker, tekniker, teknisyen, ve 
emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta dere
cede meslekî tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hiz
metler Sınıfını teşkil eder. 

III - Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hiz
metleri Sınıfı: 

Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) 
meslekî eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, 
eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet 
sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikotera-
pist, tıp teknologu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sos
yal hizmetler mütehassısı, biolog, pisikolog, diyetçi, 
sağlık mühendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile 
ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, la-

boratuvar, eczacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri 
ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknis
yeni dahil) sağlık savaş memuru, hayvan sağlık me
muru ve benzeri sağlık personelini kapsar. 

IV - Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı: 
Bu sınıf, bu kanun kapsamına giren kurumlarda 

eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmen
leri kapsar. 

V - Avukatlık Hizmetleri Sınıfı: 
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, özel kanunlarına göre 

avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumları
nı yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan me
murları kapsar. 

VI - Din Hizmetleri Sınıfı: 
Din Hizmetleri Sınıfı, özel kanunlarına göre çeşit

li derecelerde dinî eğitim görmüş olan ve dinî görev ya
pan memurları kapsar. 

VII - Emniyet Hizmetleri Sınıfı: 
Bu sınıf, özel kanunlarına göre polis, komiser mu

avini, komiser, başkomiser, emniyet müfettişi, polis 
müfettişi, emniyet amiri, ve emniyet müdürü ve em
niyet müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu me
murları kapsar. 

VIII. — Yardımcı hizmetler sınıfı: 

Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü 
yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sa
hiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerle
rini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalış
mak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama 
yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında 
hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı 
ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda, çarşı 
ve mahallelerde koruma ve muhafaza hizmetleri gi
bi anahizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her 
kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette 
olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hiz
metleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 ncü maddenin 
(D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kap
sar. 

IX- — Mülkî idare amirliği hizmetleri sınıfı : 

Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları 
kazanmış olup içişleri Bakanlığı merkez ve iller ku
ruluşunda çalışanları ve maiyet memurlarını kapsar. 

X. — Millî istihbarat hizmetleri sınıfı : 

Bu sınıf, Millî istihbarat Teşkilâtı kadrolarında 
veya bu teşkilât emrinde çalıştırılanlardan özel ka
nunlarında gösterilen veya Başbakanlıkça tespit edi
len görevleri ifa edenleri kapsar. 
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ORTAK HÜKÜMLER 
A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş 

ve yüksnelinebilecek derece ve kademeleri aşağıda 
gösterilmiştir. 

Öğrenim durumu 

İlkokulu bitirenler 
Ortaokulu bitirenler 
Ortaokul dengi meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
Ortaokul üstü 1 yıl meslekî veya teknik öğrenimi biti
renler 
Ortaokul üstü 2 yıl meslekî veya teknik öğrenimi biti
renler 
Liseyi bitirenler 
Lise dengi meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık meslekî veya tek
nik öğrenimi bitirenler 
Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya ortaokul üstü 
en az 5 yıllık meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya meslekî 
öğrenimi bitirenler 
2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 
3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 
4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 
5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 
6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 

Giriş 

Derece 

15 
14 
14 

Kademe 

1 
2 
3 

Yükselinebilecek 

Derece 

7 
5 
5 

Kademe 

Son 
Son 
Son 

13 

11 

Son 

13 
13 
12 

2 
3 
2 

4 
3 
3 

Son 
Son 
Son 

Son 

10 

10 
10 
10 
9 
9 
9 

1 

2 
2 
3 
1 
2 
3 

2 

2 

Son 

Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 

1. — Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, 
memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi 
uygulanır. 

2. — Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler
den yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mi
mar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik 
hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğret
men Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Dev
let Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, 
öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kade
melerine bir derece, 

3. — Beş yıl ve daha fazla süreli öğrenimi bitiren
lerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, 
sıfatını almış olanlar ile bunlardan eğitim ve öğreüii 
hizmetinde çalışanlar öğrenimlerine göre tespit edilen 
giriş derece ve kademelerine bir derece, 

4. — Teknik hizmetler sınıfında görev almak şar 
tiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomor 
folog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yö
neylemci (hareket araştırmacısı), matematiksel ikti

satçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu 
mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek tek
nikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve 
makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunları ile 
benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, 
öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kade
melerine bir derece, 

5. — Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğre
nim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, ec
zacı, ile benzeri sağlık bilimleri, lisansiyerleri (Hay
van sağlığı dahil) giriş derece ve kademelerine bir 
derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kade
melerden hizmete alınırlar. 

6. — a) Lise ve dengi okul mezunu olup, özel 
kanunları gereğince sınava tabi tutalarak orta dereceli 
okul öğretmenliği ehliyetini alanlar ve ilköğretim mü
fettişliği unvanını kazananlar, meslekî ve teknik öğre
tim okulları meslek, atelye veya kurs öğretmenliğinde 
görevlendirilenler ile özel kanunlarına ya da özel ka
nunların verdiği izne dayanılarak orta dereceli okul 
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öğretmenliğine atananlar 11 nci derecenin birinci ka
demesinden hizmete alınırlar. 

b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, 
normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, ba
şarılı her öğretim yılı için bir kademe ilerlemesi uygu
lanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, 
meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ay
rıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. 

7. — a) Kurumlarınca açılan ve bir kısım görev
lere atanmada kanunî nitelik olarak şart koşulan kurs
ları, memurluğa girmeden önce başarı ile bitirenler 
hakkında bu meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmış ol
mak ve 3 kademeyi geçmemek şartiyle, bu kurslarda 
geçirdikleri başarılı sürelerin her yılı için bir kademe 
ilerlemesi uygulanır. 

b) Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda halen 
görevli bulunanlarla yeniden göreve atanacaklardan 
hafız oldukları Diyanet İşleri Bakanlığınca tespit edi
lecek bir yönetmelik uyarınca belirlenenlere bir derece 
yükselmesi verilir. (Lisans üstü eğitim sebebiyle veri
len derece ve kademe ilerlemesi bu fıkra gereğince 
verilen derece ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz.) 

8. — a) Emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden : 
İlkokul, ortaokul ve dengi okulları bitirenler, ilk

okul ve ortaokulu bitirenlerin giriş derecelerine iki 
, derece, 

Lise ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler 
için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir dere
ce bir kademe, 

Yüksek öğrenimi bitirenler aynı yüksek öğrenimi 
bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine 
bir derece, 

b) Genel idare Hizmetleri sınıfına girenlerden 
orman muhafaza memuru ve başmemuru ile Güm
rük muhafaza memur ve amirlerine ilkokul ve orta
okul ve lise öğrenimleri için bu kanunda tespit edi
len giriş derece ve kademelerine bir derece, 

c) Meslekî öğrenim veya kurs görmek ve özel 
yarışma sınavını başarmak suretiyle atanacak Cumhu
riyet Senatosu ve Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü 
stenograflarına öğrenim giriş derece ve kademelerine 
bir derece, 

İlâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kade
melerden hizmete alınırlar. 

9. — Memurluğa girmeden önce veya memuriyet
leri sırasında yükseköğrenim üstü master derecesi al
mış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az 
bir yıl ilâve öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas serti
fikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık 
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ı belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dalların
da doktora yapanlara bir dece yükselmesi uygulanır. 

«Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden 
yararlanan memura, mesleği ile-ilgili öğrenim dalında 
doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygula
nır.» 

I 10. — Doktora üstü üniversite doçentliği unvanı
nı üniversitede görevli iken kazananlara bir derece, 
diğer memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara iki 
kademe ilerlemesi uygulanır. 

11. — Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutul
mak suretiyle alınan; bakanlık ve bağımsız genel mü
dürlükler müfettiş yardımcıları ile bağlı müfettiş yar
dımcıları ve Diyanet İşleri Başkanlığı müfettiş yar-

I dımcıları, Maliye Bakanlığı merkez kuruluşu stajyer 
kontrolörleri; Başbakanlık Yüksek Denetleme Kuru
lu uzman yardımcıları; Devlet Planlama Teşkilâtı 

I uzman yardımcıları; Maiyet memurları; Dışişleri mes-
I lek memurları, Maliye Bakanlığı hesap uzman yar-
J dımcıları ve bankalar yeminli murakıplarından özel 

yeterlik sınavı yönetmeliklerine göre yapılacak yeter
lik sınavlarında başarı göstererek müfettiş, kayma
kam, hesap uzmanı, yeminli murakıp, kontrolör ve 

I uzmanlığa, Dışişleri meslek memurluğunda ise Dışiş-
I leri Bakanlığınca sınavla geçirilmesi şart koşulan bir 

dereceye atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus 
I olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi 

uygulanır. 

I 12. — a) Memuriyete girmeden önce veya me
murlukları sırasında ortaokul ve dengi veya lise ve 
dengi öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan 
ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim 

I yılı olan ve kurumlarınca açılan meslekî kursları biti
renler hakkında; 1 yıllık öğrenim için 1 kademe, 2 
yıldan az olmayan öğrenim için 1 derece yükselmesi 
uygulanır. 

b) Lise ve dengi okulları bitirdikten sonra me
murlukları sırasında Millî Eğitim Bakanlığınca belli 
edilen ve kurumlarınca düzenlenen bir yıl süreli mes
lekî hizmet içi eğitim kurslarını tamamlayanların bu
lundukları derece ve kademelere bir kademe ilâve 

I edilir. 
c) Memmuriyetleri sırasında Türkiye ve Ortado

ğu Âmme İdaresi Enstitüsünü bitirenler her başarılı 
öğrenim yılı için öğrenim süreleri kadar (2 yılı geçme
mek şartiyle) her yıl için bir kademe ilerlemesi uygu
lanır. 

d) Memuriyette iken veya memuriyetten ayrıla-
J rak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar da-
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lıil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile 
ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitiren 
emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak 
kaydıyle, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve ka
demesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sü
relerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir 
derec hesabiyle, ilâve edilmek suretiyle bulunacak de
rece ve kademeye yükseltilirler. 

B) Öğrenim durumları itibariyle (A) bendinde 
gösterilen yükselinebilecek derece ve kademelerden 
farklı olanlar aşağıda gösterilmiştir. 

1. — Lise ve lise dengi meslekî veya teknik öğre
tim görenlerden, öğrenim eksikliğini giderecek hizmet 
içi eğitimden geçerek, Devlet Personel Dairesi tara
fından hazırlanacak yönetmelikte belirlenecek esas
lara gör yapılacak özel yükselme sınavlarında başarı 
gösterenler 1 nci derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

2. — (A) bendinin 12 nci fıkrasının (a) şıkkında 
gösterilenler 3 ncü derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

3. — Emniyet hizmetleri sınıfı mensuplarından : 
a) Polis memuru ,malî polis eksperi, sivil memur 

(dedektif), malî polis mütehassısları 5 nci derecenin son 
kademesine, 

b) Komiser muavini, komiser, emniyet müfettiş 
muavini, emniyet müfettişi, 4 ncü derecenin son ka
demesine, 

c) Başkomiser, sivil başmemur (Başdedektif) 
3 ncü derecenin son kademesine, 

d) Emniyet âmiri 2 nci derecenin son kademe
sine, 

e) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan 
emniyet teşkilâtı mensupları, 1 nci derecenin son ka
demesine, 

Kadar yükselebilirler.. 

(C) 1. — Teknik hizmetler sınıfına girenler
den memurluğa girmeden önce yurt içinde veya 
yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmî 
veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten 
ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden me
muriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde ge
çen süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci 
maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin 
tamamı ve geri kalan sürenin 3/4'ü toplamı memu
riyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir ka
deme ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yük
selmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 

2. — Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hiz
metleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden 
önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini ser
best olarak veya resmî veya özel kurumlarda ya
panlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde 
çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağ
lık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu 
kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda 
geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen, şekilde 
tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl 
çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin ta
mamı ve geri kalan sürelerinin 3/4'ü toplamı me
murlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için 
bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece 
yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 

3. — Avukatlık hizmetleri sınıfına girenlerin me
muriyete girmeden önce veya memurluktan ayrıla
rak serbest avukatlıkta geçirdikleri sürelerin 3/4'ü 
memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı 
bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece 
yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 

4. — Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın 
kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak 
memurluğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevler
de istihdam edilmeleri şartıyle, fiilen gazetecilik ya
parak geçirdikleri sürenin 3/4'ü fiilen memuriyette 
geçmiş sayılarak; bu sürenin her yılı bir kademe 
ilerlemesi ve her üç yılı bir derece yükselmesi veril
mek suretiyle değerlendirilir. 

5. — Özel okullarda öğretmenlik veya yönetici
lik yaptıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı emrinde 
memuriyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hiz
met sürelerinin 2/3'ünün her yılı bir kademe ilerle
mesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas 
olacak şekilde değerlendirilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hiz
met süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 
yılı geçemez. 

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigorta
lar kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş olanların 
kazanılmış hakları saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecek
leri dereceler öğrenim durumlarına göre yükselebi
lecekleri derecenin son kademe aylığını geçemez. 

6. — Bu kanunun 4 ncü ve 237 nci maddesinin 
(e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, 
memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak 
geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe 
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ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi 
verilmek suretiyle değerlendirilir. 

7. — 2834 ve 2836 sayılı kanunlara göre kurul
muş olan Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatifle
rinde çalışanlardan sonradan memuriyete girenlerin 
bu kooperatiflerde geçen hizmetlerinin 12 yılı geç
memek üzere her yılı için bir kademe ilerlemesi ve 
her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek sure
tiyle değerlendirilir. 

D) Memur iken, girişteki öğrenim derecelerin
den bir üst derecedeki öğrenimi tamamlayanlar, bu 
üst öğrenim derecesi için 36 ncı maddede yazılı me
muriyete giriş derecelerinde boş kadro bulunduğu 
takdirde bu kanunun 68 nci maddesinde yazılı de
rece yükselmesinde süre kaydı aranmaksızın bu de
recedeki görevlere atanabilirler. 68 nci maddenin 
(A) bendinin (b) ve (c) fıkralarındaki hükümler sak
lıdır. 

E) Sınıfların giriş derecelerinin ileri kademele
rinden işe başlayanlarla yukarıdaki fıkralar uyarınca 
kendilerine kademe ilerlemesi uygulananların, kade
me ilerlemesine tekabül eden süreleri 68 nci mad
dede derece yükselmesi için gerekli olduğu öngörü
len sürelerin hesabında ayrıca değerlendirilir. Artan 
süreler üst derece ve kademedeki kanunî bekleme sü
resinde geçmiş sayılır. 

F) Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıfları 
mensuplarından Cumhurbaşkanlığı Dairesinde ve Yasa
ma Meclislerinde aslî ve sürekli görevlerde bulunan
ların kadro, unvan derece, intibak ve diğer bilumum 
özlük haklarının kullanılması ile ilgili yetkiler, Cum
hurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Cumhuriyet Sena
tosu ve Millet Meclisi Başkanlık divanlarına aittir. 

Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıflarına 
dahil olup da MİT Müsteşarlığı emrinde çalışan 
MİT mensuplarının atama, derece yükselmesi ve ka
deme ilerlemesi ve disiplin hükümleri ile ilgili yet
kilerin kullanılmasının düzenlenmesi Başbakana ait
tir. 

Millî İstihbarat hizmetleri sınıfına yapılan atama
larda bu maddenin (A) bendinin (8/a-b) fıkraların
daki derece ve kademe ilerlemesi ile iligili hükümleri 
uygulanır. 

G) Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların 
kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer öğrenim 
veya hizmetler; ilgili bakanlık veya kuruluşun teklifi 
üzerine alâkalı öğrenim kurumu ile Millî Eğitim Ba
kanlığının muadelet tevsiki ve Maliye Bakanlığı ile Dev
let Personel Dairesinin mütalaası alınarak Bakanlar 
Kurulunca tespit olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üyeleri bilgilerinize sunuyorum: Grupları adına, 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın Ha
san Tosyalı; şahısları adına, Sayın Ali Sanlı, Sayın 
Tufan Doğan Avşargil, Sayın Mustafa Asri Ünsür, 
Sayın Hikmet Baloğlu ve Sayın Reşit Ülker. 

Cumhuriyetçi Güven Partisi Grupu adına Sayın 
Hasan Tosyalı, buyurun efendim. Gene lehinde ko
nuşacaksınız Sayın Tosyalı. 

C.G. P. GRUPU ADINA HASAN TOSYALI 
(Kastamonu) — Tamam efendim. 

Sayın Başkanım, değerli arkadaşlarım; 
12 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile ilgili 

çalışmalarımızın temelini 36 ncı madde teşkil et
mektedir. Sayın Ecevit Hükümeti tarafından 31 Ma
yıs 1974 tarihinde 12 sayılı Kanun hükmünde Ka
rarname olarak çıkarılan Kararname ile gerek 657 
ve gerekse 1327 sayılı kanunlar, Plan Komisyonu
muzda birlikte mütalaa edilerek ıslahat yapılmış ve 
şu hususlar daha iyi bir şekilde belirlenmiştir: 

36 ncı madde ile, bilhassa alt ve orta kademe
deki yüzbinlerce Devlet memurumuzun başlama de
receleri yükseltilmek suretiyle onların geçim sıkıntısı 
giderilmeye ve refaha kavuşturulmaya çalışılmış ve 
bu sahada, gerekli başlama dereceleri yükseltilmeleri 
yapılmıştır. 

İkincisi; Devlet memurlarımızın maaşlarının yük
seltilmesine esas teşkil edecek olan gösterge tablo
ları da, 12 sayılı Kanun hükmünde Kararnameye 
nazaran, ilk ve orta kademelerde 3 ncü dereceye ka
dar bulunan Devlet memurlarımızın gösterge tablo
ları yükseltilmiştir. 

Üçüncüsü, memurlarımızın tahsil derecesine tabi 
olarak ulaşabilecekleri tavan dereceleri, 12 sayılı 
Kanun hükmünde Kararnameye nazaran, komisyon 
çalışmalarıyle daha fazla yükseltilmiş ve en mühim
ini, millî ve sınaî kalkınmamızın ihtiyacı olan çok 
çeşitli branşlardaki teknik personel ve sağlık perso
neli tam tatmin edilme yoluna gidilmiştir. Bunların, 
aynı tahsili yapan diğer branşlardaki hizmetlilere 
nazaran gerek başlama dereceleri, gerek gösterge 
tabloları ve gerekse tavanları, Sayın Ecevit'in 12 sayı
lı Kanun hükmünde Kararnamesine nazaran, komis
yon çalışmalarıyle daha fazla yükseltmeler. yapılmak 
suretiyle, millî ve sınaî kalkınmamızın ihtiyacı olan 
teknik personel daha iyi tatmin edilme yoluna gi
dilmiş vê  bu sahalarda çalışacak personelin teknik 
okullara yöneltilmesi sağlanılmıştır. 
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Bu madde komisyondan gelen şekliyle kabul edil
mekle, Sayın Ecevit'in çıkardığı 12 sayılı Kanun 
hükmünde Kararname ile bozulmuş ve hatta bir ba
kıma sarsılmış olan Devlet personel nizamı mümkün 
olan derecede düzeltilmiş olacaktır. Başta alt ve or
ta kademe Devlet memurları olmak üzere, yüzbin-
lerce Devlet memurunun mağduriyeti giderilmiş ola
caktır. Memurlarımızın kazanılmış haklan korunmuş 
olacaktır. 12 sayılı Kararname ile tasfiyeye tabi 
tutulan memurlarımızın haklarını korumak için, 
tasfiye niteliğindeki hükümler kaldırılmış olduğun
dan, o yönden meydana gelen mağduriyetler de gi
derilmiş olacaktır. Kamu görevlilerinin aylıklarının 
hiçbir şekilde asgarî ücret seviyesinin altına düşürül
mesi, komisyon çalışmalarıyle, Sayın Ecevit'in çı
kardığı 12 sayılı Kararnameye nazaran daha iyi şek
le girdiğinden, memurlarımızın hayat pahalılığının 
tazyiki altında kalmaması, alt ve orta grup memur
larımızın maaşlarının yükselecek şekilde gösterge 
tablolarının düzeltilmiş olması şayanı şükrandır. 

Tahsil derecelerine bakılmaksızın, tüm kamu 
personelinin eşit sürelerle, üç senede bir terfi etti
rilmesi komisyon çalışmalarıyle sağlanmış olduğun
dan, alt ve orta kademe memurlarımızın daha kısa 
zamanda yüksek derecelere ulaşması, refaha kavuş
ması sağlanmış olduğundan, bu da faydalı bir hal 
tarzı olmaktadır. Tahsil dereceleri için evvelce tes
pit edilmiş bulunan ve büyük ölçüde şikâyetlere se
bep olan, memurlarımızın azamî terfi durumlarının, 
komisyon çalışmalarıyle tavan derecelerinin de Sa
yın Ecevit tarafından sevk edilmiş olan 12 sayılı 
Kararnameye nazaran daha fazla yükseltilmiş olma
sı yine takdire değer bir düzeltme ve çalışmadır. 

Sayın Başkanım, sayın arkadaşlarım, 36 ncı mad
denin getirdiği belli başlı yenilikleri bu şekilde hü
lâsa ederek sözlerimi sona erdiriyorum. 36 ncı mad
de komisyonca tespit edilen şekliyle kabul edildiği 
takdirde, söylediğim gibi, büyük imkânlar sağlan
makta, personel nizamımız daha iyi bir şekle gir
mektedir. Memlekete hayırlı olmasını grupum adına 
diler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı. 
Şahısları adına Sayın Ali Sanlı. Yok mu efen

dim? 

Sayın Tufan Doğan Avşargil, buyurun efendim. 

TUFAN DOĞAN AVŞARGİL (Kayseri) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri, 
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i Ben 36 ncı maddede yalnız bir konu üzerinde dur
mak istiyorum. Bu, bilhassa ilkokul öğretmenlerinin 

I durumlarıdır. 
I Değerli arkadaşlarım, lise ve meslekî okulları bi-
I tirenler, 12 nci derecenin ikinci kademesinden, 3 ncü 

derecenin son kademesine kadar yükseliyorlar. Liseyi 
I bitirenler 3 ncü derecenin son kademesine kadar yük-
I seliyorlar, lise dengi meslekî ve teknik öğretimi biti-
I reni ere 3 ncü derecenin son kademesine kadar yük-
I selme imkânları sağlanmış oluyor. Şimdi lise dengi mes

lekî ve teknik öğretimi bitirenler, liseden farklı olarak 
I bazı imkânlara kavuşuyorlar. Liseyi bitirenler 3 ncü 
I, derecenin son kademesine kadar yükseliyorlar. Bugün 
I öğretmen okulları 7 yıldır. Yani, liseye göre bir yıl da-
I ha fazla eğitim yapmaktadırlar. Bugün memleketin 
I en ücra köşesinde hizmet yapan binlerce öğretmen 

vardır. En ağır şartlar altında hizmet yapan binlerce 
öğretmen vardır. Liseden farklı olarak, meslekî bir 

I eğitim görmektedirler ve bir yıl farklı ve fazla eği-
I tim görmektedirler. O halde liseden farklı olarak gör-
I dükleri bir yıl eğitimin hakkını, Yüce Meclis vermek 
I zorundadır. Öyleyse, ilkokul öğretmenleri liseden 
I farklı eğitim gördüklerine göre, tavan olan 3 ncü 
I dereceyi kaldırmak ve birinci dereceye kadar getir-
I mek zorundayız Bu bakımdan bir de önerge arz et-
I miş bulunuyorum, eğer iltifat buyurursanız, büyük 
I bir haksızlığı ortadan kaldırmış oluruz. Çocuklarımı-
I zı emanet ettiğimiz, yarınlarına bel bağladığımız ço-
I cuklarımızı eğitmekle görevlendirdiğimiz, yurdun 
I dört bucağında güç şartlar altında görev yapan öğret-
I menlerimizi sevindirmiş oluruz. Bu bakımdan öner-
I geme iltifat etmenizi rica ediyor, hepinize saygılar su-
I nuyorum. 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Avşargil. 
I Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın ts-
I mail Hakkı Birler, buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ÎSMAÎL HAKKI 
BÎRLER (Tokat) — Sayın Başkan, sayın milletvekil-

I leri, 
I 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sa-
I yılı Kanun ve değişik kanun hükmündeki kararname-
I lerle değiştirilen, sınıfların tesisiyle ilgili 36 ncı mad-
I desini görüşüyoruz. 12 sayılı Kanun Hükmündeki 
I Kararname, bu madde üzerinde değişik kararnameler-
I le yapılmış olan düzenleyici, aksaklıkları giderici ni-
I yetle yapılmış olan değişikliklerin hepsini bir araya 
I toparlamış ve kendi meriyet tarihine kadar bu mad-
I deyle ilgili istek ve şikâyetleri, hatta (kelimeyi bilerek 
I kullanalım) açık haksızlıkları giderme istikametinde 
I bir gayretin sahibi olmuştur. 
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Her zaman söyledik, bir defa daha söyleyelim, 
duymamış arkadaşlarımız olabilir; «12 Sayılı Kanun 
Hükmündeki Kararname, Türkiye'de Devlet personel 
rejiminin bütün sorunlarını çözdü, hiçbir aksaklık 
bırakmadı» gibi bir iddia hiçbir zaman öne sürülme
miştir. Kim böyle bir iddiayı öne sürerse yanlış yap
mış olur, sonunda mahcup olur. 

Şimdi, Meclisimizin Plan Komisyonu uzun sü
ren çalışmalar yaptı; alt komisyonlar kurdu, çalıştırdı. 
Gerçekten verimli çalışmalar oldu. Zaman zaman si
yasî polemiğe kaçsa da, bir teknik komisyon olarak, 
bir ciddî konunun nasıl çözüme bağlanması gerek
tiği yolunda ciddî mesai harcandı, ciddî adımlar atıl
dı, ciddî mesafeler alındı. Kim yaptı bunu? Millet 
Meclisimizin Plan Komisyonu yaptı. Yani, değişik 
partilere mensup değerli arkadaşlarımızın oluşturdu
ğu bir komisyon. 

Sevgili arkadaşlarım, ilk günkü tümü üzerindeki 
konuşmamda da arza çalıştım; bazı konular vardır, 
gerçekten tabiatları itibariyle polemiğe son derece 
müsaittirler; ama asıl o konulardırki, hiçbir şekilde 
polemik konusu yapılmamalıdır, siyasî yatırım ko
nusu yapılmamalıdır. 

Şimdi, hepinizden beni mazur görmenizi rica ede
rek, burada bir parti grupu adına konuşan bir arkada
şımızın konuşmasından birkaç cümle alayım. Diyor
lar ki: «Sayın Ecevit Hükümetinin sevk ettiği o 12 
sayılı Kararname vardı ya, o Allanın belâsı Kararna
me - Evet - o çok berbat bir şeydi. Biz Komisyon ola
rak bu berbat kararnameyi düzelttik ve bu hale, en 
güzel hale getirdik..» 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben böyle 
bir kelime söylemedim. 

BAŞKAN — Sayın Tosyalı.. 
İSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Niye bu 

kadar rahatsız oluyorsunuz? Ön sıradan sizi sükûnet
le dinledim, sonuna kadar. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Ben böyle 
bir şey söylemedim. Zabıt meydanda. 12 sayılı Karar
nameye nazaran raporda şunları şunları getirdi dedim. 

ÎSMAİL HAKKI BİRLER (Devamla) — Yine 
bu arkadaşımız, burada konuşması yetmiyormuş gibi, 
şimdi yerinden bağırma telâşı içindeki arkadaşımız yi
ne diyorlar ki; «Bu Kararname ile memurlara hiçbir 
şey getirilmemiş idi; şimdi biz herşeyi getirdik.» 

Sevgili arkadaşlarım, 12 sayılı Kararnamenin her
şeyi halletmediğini söyledim, bir daha söylüyorum. 
Herşeyi getirmedi, getiremezdi. Hemen ifade ediyo-

25 5 3 . 1975 O : 1 

rum, biraz evvel arz ettiğim Alt Komisyonun uzun 
süren ciddî mesailerini. Takdirden uzak olmaksızın 
açık kalplilikle söylüyorum. «Şu huzurunuza gelen 
metin Devlet Personelinin, kamu personelinin bü
tün meselelerini halleti, çözdü, aksak hiçbir yön kal
madı, hiçbir haksızlık kalmadı» diyorsanız; komisyon 
üyeleri olarak, komisyon görevlileri olarak, bizler mil
letvekilleri olarak bunu diyorsak, hemen ifade ede
yim; yanılıyoruz, yanılmaktayız. 

Personel rejimi yaşayan bir rejimdir, yaşamaya 
devam edecektir, yaşadıkça kendi içinde kendisini ge
liştirecektir. Eğer, «Biz, yaptık ve bitti. Her meseleyi 
hallettik» diyorsanız; personel rejimini dondurursu
nuz. «20 sene» diye bir lâf ezberlenmiş, hep söylenir. 
Hayır 20 sene de değildir, 200 sene de değildir, hep 
yaşayan bir rejimdir, yaşayacaktır, geliştirilecektir. 
Kulaktan dolma bir lâf var söyleniyor; «Fransa 20 
senede halletmiş» diye, biz de 20 senede halledeceğiz. 
Sonra ne olacak? «Bitti» diyeceğiz ve kapatacağız. 
Hayır arkadaşlar, mümkün değildir. Bu rejim canlı bir 
rejimdir, yaşayan bir rejimdir, hep yaşayacaktır, yaşa
ma içerisinde geliştirilecektir, sürekli geliştirilecektir. 
Eğer personel rejimine bu açıdan bakarsanız, bu açı
dan değerlendirirseniz, personel rejimine doğru yak
laşım içindesiniz demektir; bu takdirde hep beraber 
elbirliğiyle çareler bulabiliriz. 

Personel rejimine dondurma açısından bakıyorsa
nız, «Şunu da halledersek meselesi kalmıyor» diyor
sanız, işte asıl mesele, o bitti sandığınız anda başla
yacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım, başlangıçta ifade ettiğim 
cümlemi izninizle tekrar edeyim. Plan Komisyonu, 
özellikle çök ağır bir madde olan, bir tabirle kamu 
personelini en yakından ilgilendiren bir madde olan 
36 ncı maddeye yeni ekler yapmıştır, yeni düzenleme
ler yapmıştır. Elbetteki daha iyiyi bulabilmek için, 
daha güzeli ve doğruyu bulabilmek için bu çabayı 
harcamıştır. Eğer Plan Komisyonumuz, böylesine ile
riye doğru, güzele doğru bir gelişme sağlayamayacak 
ti ise, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyi bir 
adım ileri götüremeyecekti ise, günlerce, haftalarca 
bu mesaiyi niye yaptı? Elbette iyiye götürecekti ve 
Plan Komisyonuna, bu mesaisinden dolayı özellikle 
Alt Komisyon üyelerine teşekkürü bir borç biliyoruz; 
ama hemen yine ifade ediyorum, «Kamu personeli
nin meselelerini, bunu görüşüp, kanunlaştırmakla hal
letmiş sayıyoruz» görüşünden, saplantısından lütfen 
vazgeçelim. Kamu personelinin meselelerinin, sürek
li ve yaşayan bir rejim içerisinde, sürekli olarak ge-
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liştirilmek suretiyle, ancak zaman içerisinde halle ka
vuşturulabileceğini bilelim ve bu açıdan meseleye yak
laşım gösterelim. O takdirde daha başarılı olacağı
mızı sanıyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birler. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kanım, Meclis kürsüsünde söylemediğim sözleri bana 
atfettiklerinden dolayı durumu tavzih etmek üzere 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika, daha sonra değerlendi
reyim efendim. 

Sayın Mustafa Asri Ünsür, şahsınız adına buyu
run efendim. 

MUSTAFA ASRI ÜNSÜR (Yozgat) — Sayın 
Başkan, muhterem milletvekilleri; 

657 sayılı Kanunu değiştiren 12 sayılı Kanun 
hükmündeki Kararnamenin 36 ncı maddesi, Personel 
Kanunu içerisindeki memurların, özelliklerine göre 
durumlarını tadat etmekte ve bunların başlayacakla
rı dereceyle, sonunda emekliye ayrılacakları tarihte 
alacakları dereceleri göstermektedir. 

Bu Kanun hükmündeki Kararnameyi müzakere 
için kurulmuş olan komisyonun, Anayasanın 94 ncü 
maddesine aykırı olduğu fikrini savunan Sayın Cum
huriyet Halk Partisinin değerli üyesi ile grup sözcüsü
nün, burada yeniden bazı değişiklik önerilerinde bu
lunmuş olması dolayısıyle, bu Kanun hükmündeki 
Kararnamenin Anayasaya aykırılığı ve dolayısıyle ip
tali yoluna gideceğinden vazgeçtiğini ümit etmekte
yim. Çünkü, bu Kanun hükmündeki Kararnameye 
birçok memurlar bel bağlamıştır. Eğer, iptali için ha
kikaten Anayasa Mahkemesine gidilecekse, zaten ha
vanda su doğuyoruz demektir. 

Yalnız, 1974 yılı Hükümet programında Sayın 
Ecevit'in bir sözünü burada kaydetmeden geçemiye-
ceğim. Memurlar ve işçiler için şöyle bir vaatte bu
lunuyordu : «Ücretler fiyatların önünde gidecektir.» 

12 sayılı Kanun hükmünde Kararname ile ise, 
bugün Devlet personelinin % 70 ini teşkil eden ilko
kul ve ortaokul mezunlarının tavan derecesini; ilko
kul mezunları için 8, ortaokul mezunları için 6 ncı 
derece olarak almıştı. Halbuki, Anayasaya göre ipta
lini düşündükleri ve milliyetçi partiler topluluğunun 
oluşturduğu komisyon, bunu ilkokul mezunları için 
7 nci dereceye kadar yükseltmiştir. Şimdi görülüyor 
ki, memurdan yana olan siyasî kanat, Millî Cepheye 
dahil kanattır. Sayın memurlarımızın bunu böyle bil
mesini canı gönülden arzu ediyoruz. 
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Ortaokul mezunları için de; emekliye ayrılırken 
6 ncı dereceye kadar yükselme hakkını vermiş olduk
ları memurlara, bu komisyon 5 nci derecenin son ka
demesine kadar yükselme hakkını tanımıştır. 

Bunun gibi, yine 8 nci maddenin (a) fıkrasındaki 
cetvelde, tahsil süreleri en geniş şekilde ele alınmış 
ve hakkaniyet dairesinde memurların tatmin edilme 
yoluna gidilmiştir. Bunu da memnuniyetle kaydedi
yoruz. 

Yine bu Kanun hükmünde Kararnamenin 19 ncu 
sayfasında bulunan 12 nci maddesinin 1 nci fıkrası : 
«Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanacak yö
netmelikte belirlenecek esaslara göre yapılacak...» 
ifadesini kullanmaktadır. Yalnız kararnamenin diğer 
hükümlerini tetkik ettiğimiz zaman, bu yönetmeliğin 
ne kadar müddet içerisinde hazırlanması mecburiye
tinin, Devlet Personel Dairesine yüklenmemiş oldu
ğunu görüyoruz ki, bu da kanun içerisinde bir boş
luk olarak gidecektir. Sayın Komisyonun bu mesele 
üzerine eğilmesini ve kanunun muayyen yerine bir 
fıkra veya madde eklemek suretiyle bunun tarihini 
tespit etmesini faydalı görmekteyim. 

Milliyetçi Cephe partileri tarafından oluşturularak 
Türk kamu personeline sunulmuş olan 36 ncı mad
denin, milletimize ve memurlarımıza hayırlı olması
nı diliyorum. 

Yalnız, kanunlar zamanla eskiyeceği için, burada 
benden evvel konuşmuş olan değerli bir hatibin sözü
nü tasvip edeceğim, devamlı şekilde yenilenmeye tabi 
tutulacaktır. Hiçbir zaman Devlet memurlarının ar
zularını, haklarını dar Kanun çerçeveleri içerisinde 
kendilerine vermenin mümkün olmadığına inanan bir 
kimseyim. Her memurun, her memuriyetin kendisi
ne göre özelliği vardır; ama 657 sayılı Kanun hazır
lanırken, bütün Devlet personelini bir Kanun içeri
sine sıkıştırmak memurlar arasında birçok sürtüşme
lere sebep olmuştur. 

Hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünsür. 
Bu suretle 36 ncı madde üzerindeki müzakereler 

sona ermiştir. 
Sayın Birler bir ricam olacak. Sayın Tosyalı ko

nuşurken, sizin kullandığınız şekilde, «Allanın belâsı 
Kararname» ibaresini kullanmadı. Bu, aynı zaman
da İçtüzüğümüzün, temiz bir dille konuşma kaidesi
ne de bir parça aykırı düşüyor. Kabul buyurur mu
sunuz, bu beyanınızı tavzih eder misiniz? 

tSMAÎL HAKKI BÎRLER (Tokat) — Sayın Baş
kan, derhal tavzih ederim. Sayın Tosyalı, «Allanın 
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belâsı» kelimesini kullanmadı; ama o anlamda bir ifa
de kullandı. 

BAŞKAN — Şikayetçi oldu, «Kifayetsizdi» dedi, 
«yetersizdi» dedi. 

ISMAÎL HAKKI BÎRLER (Tokat) — Tavzih 
ederim. 

BAŞKAN — Tavzih ediyorsunuz. 
Sayın Tosyalı, tavzih ettiler efendim. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kanım... 

BAŞKAN — Tavzih ettiler, kelimeyi düzelttik 
efendim, içtüzüğe uygun hale getirdik. 

HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Sayın Baş
kanım, ayrıca, söylemediğim başka hususları da, söy
lemişim gibi ilâve ettiler. 

REMZt ÖZEN (izmir) — Bütün memurlar son
ra yakana yapışır Sayın Tosyalı, fazla.uzatmayalım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, mesele
yi hallettik. Sayın Tosyalı sizden de rica ediyorum. 

Sayın Kazan, «Görüşmeler tamamlandı» dedikten 
sonra önerge geldi. Bu madde üzerinde söz mü isti
yorsunuz? 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Efendim, bende
niz tamamlanmadan göndermiştim, nazarı dikkate 
alınmadı. Siz söylemeden göndermiştim. 

BAŞKAN — Gönderdiniz ama, bunda da «36 ncı 
madde üzerinde» diye tasrih etmemişsiniz, tümü üze
rinde demişsiniz. «12 sayılı Kanun hükmündeki Ka
rarname üzerinde şu arkadaşlarımız yetkilidir» diyor 
başkanvekiliniz; ama 36 ncı madde üzerinde demi
yor. Çünkü ben, her madde görüşülürken size, «konu
şacak mısınız» diye sorma durumunda kalırım, o ba
kımdan... 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, 
tasrih etmek ihtiyacı duymadım, zira görüşülmekte 
olan husus 36 ncı madde idi. 

BAŞKAN — Peki, buyurunuz efendim. 
Bir oylama mahiyetinde olmadığına göre buyu

runuz. Süreniz 10 dakikadır efendim. 
M. S. P. GRUPU ADINA ŞEVKET KAZAN 

(Kocaeli) — Muhterem Başkan, muhterem milletve
killeri; 

Görüşmekte olduğumuz 12 sayılı Kanun Hükmün
deki Kararnamenin 36 ncı maddesi üzerinde, Kanun 
Hükmündeki Kararnamenin 1 nci maddesi ile tadil 
edilen 657 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi üzerinde 
görüşlerimizi arz etmek üzere huzurlarınıza çıkmış 
bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu Kararnamenin ihtiva et
tiği bütün hükümlerin, âdil bir ölçü çerçevesinde ger
çekleştirilmesine gayret gösterilmiştir. Ancak, bütün 
bu gayretlere rağmen, Hükümetçe Millet Meclisine 
sevk edildikten sonra, Plan Komisyonunda uzun uza-
dıya görüşülmesine rağmen, zaman zaman çeşitli çev
relerin müdahaleleri üzerine, sık sık değişiklikler yap
ma yoluna gidilmiştir. Bu değişikliklerin yapılması, 
çıkarılmak istenen, Kanun gücü verilmek istenen bu 
Kararnamenin daha âdil .bir esasa oturması istika
metindedir. îşte biz de, müzakereler sırasında çeşit
li çevrelerle yapılan temaslar neticesinde, 36 ncı mad
de üzerinde bazı noktaları açıklamakta ve bu nokta
ların iş işten geçmeden düzeltilmesinde fayda mülâ
haza etmekteyiz. 

36 ncı maddede tesis edilen sınıflardan sonra ilk
okulu bitirenlerden yüksek tahsili yapmış olanlara ka
dar, memuriyete giriş ve yükselebilecekleri dereceler 
belirtilmiştir. Bu giriş ve yükselinebilecek dereceler 
üzerinde bir iki noktaya temas etmek istiyorum. 

Birincisi, ilkokulu bitirenlerin durumudur. 
ilkokulu bitirenler, Hükümetin sevk etmiş olduğu 

veya Hükümetin kabul etmiş olduğu Kararnamede, 
15 nci derecenin birinci kademesinden girip 8 nci de
recenin son kademesine kadar yükselebilirlerken, 
Bütçe Plan Komisyonunda 15 nci derecenin 1 nci ka
demesinden girip 7 nci derecenin son kademesine ka
dar yükselebilme imkânına sahip olmuşlardır. 

Biz, Millî Selâmet Grupu olarak; ilkokulu biti
renlerden, Devlet hizmetine girenlerin yükselebilecek
leri son derecenin 7 nci derece değil, 6 ncı derece ol
masını teklif ediyoruz. Mademki, dar gelirli memur 
kitleye yeni imkânlar getirmek, yeni imkânlar sağla
mak istiyoruz; ilkokulu bitiren bir kimseyle ortaokulu 
bitiren bir kimse arasında 3 senelik bir tahsil farkı 
olduğuna göre, ve derece yükselmesi de 3 senelik bir 
hizmeti gerektirdiğine göre, bu kademede 7 nci dere
cenin değil, 6 ncı derecenin kabul edilmesinin çok 
daha âdil olduğu inancını taşıyoruz. Bu değişikliğin 
yapılması için gereken teklifi, önergeyi Yüksek Baş
kanlığa vermiş bulunuyoruz. 

Bundan başka, lise veya dengi okullar üstü 3 yıl 
teknik veya meslekî öğrenimi bitirenlere Hükümet 
Kararnamesinde, giriş 11 nci derecenin 2 nci kade
mesi, yükselebilecek derece 4 ncü derece olarak be
lirtilmiş. Komisyonda yapılan değişiklikle, giriş 10 
ncu derecenin 1 nci kademesi; yükselebilecekleri de
rece ise, 2 nci derece olarak değiştirilmiştir. Biz, lise 
veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya meslekî öğ-
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renimi tamamlayanların, yükselebilecekleri bu kade
menin 2 nci derecenin sonu değil, 1 nci derecenin 
sonu olmasını teklif ediyoruz. Çünkü, bu Kararname 
temel felsefesi itibariyle, dar gelirlilere ve teknik per
sonele imkân tanıyan, teknik hizmetleri teşvik eden 
bir kararname olarak çıkarılmıştır. İki yıl süreli yük
sek bir öğrenimi bitiren, eğitim enstitüsü mezunu olan 
bir kimse, 1 nci derecenin sonuna kadar gelebildiği 
halde, lise üstü iki yıl teknik veya meslekî öğrenimi 
bitiren bir kimsenin, 2 nci derecenin sonunda kalma
sı, 1 nci derecenin sonuna gelememesi, bu kararna
menin çıkarılmasındaki temel hedefi istikametinden 
saptırmaktadır. Bu değişikliğin yapılabilmesi için de 
gerekli önergeyi vermiş bulunuyoruz. 

Bunun yanında, yine unutulma gereği olabilir; ba
zı meslek mensupları, 36 ncı maddenin (A) bendinde 
sayılmış olan fasıllara yerleştirilemem işler. (2) numa
ralı fıkrada Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezun
larının arkasında, Yüksek tekniker ile tekniker okulu 
mezunlarına da giriş derece ve kademelerine bir de
rece verilmesini, yine bu Kararnamenin temel felse
fesi bakımından münasip görüyoruz. 

(3) numarada ise yine verdiğimiz bir önergede be
lirttiğimiz gibi; eğitim ve öğretim hizmetinde çalışan
ların, bu madde ile sayılan sınıflardan hangisinde bu
lunurlarsa bulunsunlar, giriş derece ve kademelerine 
bir derece verilmesinden istifade etmelerini yerinde 
görüyoruz. 

(4) numaralı bentte ise; «Teknik Hizmetler Sını
f ı n d a görev almak şartıyle vasıfları belirtilen bazı 
teknik personele tanınan imkânlar meyanmda, tıbbî 
teknologların unutulduğunu düşünerek, tıbbî tekno-
logların da bu noktaya ilâve edilmesinde fayda mü
lâhaza ediyoruz. 

36 ncı maddenin (B) bendinin (3) numarası ola
rak, 633 sayılı Kanunla müktesep haklan saklı müf
tü, müftü yardımcısı ve vaizler için 3 ncü derecenin 
son kademesine kadar yükselebilme imkânının sağlan
masını; yine daha sonra müzakere edeceğimiz, 633 
sayılı Kanunla müktesep hak sahibi olan bu zevatın 
durumları bakımından münasip görüyoruz. 

36 ncı madde üzerindeki düzeltilmesini arzu etti- , 
ğimiz hususlar kısaca bundan ibarettir. 

Grupum adına Yüce Meclisi saygılarımla selâm
larım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Başka söz alan yok. Madde üzerindeki görüşme

ler bitmiştir. 

Madde üzerinde verilen önergeleri sırasıyle oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 12 sayılı Kararnamenin 36 ncı 
maddenin (A) bendinin (6/a) kısmının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve rica ederim. 

6/a : Lise ve dengi okul mezunu olup, özel ka
nunları gereğince sınava tabi tutularak orta dereceli 
okul öğretmenliği ehliyetini alanlar ve ilköğretim mü
fettişliği unvanını kazananlar meslekî ve teknik öğ
retim okulları meslek, atelye veya kurs öğretmenliğin
de görevlendirilenler ile özel kanunlarına ya da özel 
kanunların verdiği izne dayanılarak orta dereceli 
okul öğretmenliğine atananlar 10 ncu derecenin ikin
ci kademesinden hizmete alınırlar. 

Ordu 
Mustafa Kemal Gönül 

Yüksek Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Devlet Memurları Kanununun 
36 ncı maddesinin Emniyet Hizmetleri Sınıfına, aşa
ğıdaki fıkranın eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

Emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden ilkokul ve 
ortaokul ile dengi okullar mezunu olan polisler, Ma
lî Polir. Eksperleri, Sivil Memur (Dedektif) 5 nci 
derecenin son kademesine, 

Komiser Muavini, Komiser, Emniyet Müfettiş 
Muavini, Başkomiser, Emniyet Müfettiş? Emniyet 
Amiri, Sivil Başmemur (Başdedektif), Malî Polis Mü
tehassısı, Polis Enstitüsü, ve Polis Okulları Dahiliye 
Müdürleri 4 ncü derecenin son kademesine kadar yük
selebilirler. 

Antalya 
Remzi Yılmaz 

Ankara 
Fikri Pehlivanlı 

Afyon. Karahisar 
Mete Tan 

Balıkesir 
Ciha1: Bügehan 

Tekirdağ 
Nihan Ilgün 

Mille!; Meclisi. Başkanlığına 

12 saydı. Kanun Kuvvetindeki Kararnamenin Or
tak Hükümler başlığının 7/b bölümünün aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda halen gö
revli. bulunanlarla yeniden göreve atanacak olanlar
dan hafız olduklarını hafızlık belgesiyle ispat eden-
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lere veya Diyanet işleri Başkanlığınca bir komisyon 
uyarınca hafızlığı tespit edilenlere bir derece yüksel
mesi verilir. 

Sivas 
Enver Akova 

Tokat 
Feyzullah Değerli 

Hatay 
Ali Yılmaz 

Bursa 
Halil Karaath 

Antalya 
Remzi Yılmaz 

Sayın Başkanlığa 

Kanun Hükmündeki 12 sayılı Kararnamenin 1 nci 
maddesinden sonra gelen maddelerden «Tesis edilen 
sınıflar» başlığı altındaki bölümün, madde 36 VII 
Emniyet Hizmetleri Sınıfının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini ve bununla ilgili olarak aynı maddenin (A) 
«Sınıfının öğrenim durumlarına göre, giriş ve yük-
selinebilecek derece ve kademeleri aşağıda gösteril
miştir», Başlığı altındaki 8 nci ma'ddenin (C) fıkrasın
daki «Orman Muhafaza Memuru ve Başmemuru ile» 
ibaresinin çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Bolu 
Müfit Bayraktar 

Erzurum 
Gıyasettin Karaca 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

Tokat 
Feyzullah Değerli 

Kırşehir 
Memduh Erdemir 

izmir 
Yücel Dirik 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

içel 
İbrahim Gö'ktepe 

içel 
Rasim Gürsoy 

Bilecik 
Muzaffer Erdem 

Tralbzon 
Ömer Çakıroğlu 

Hatay 
Ali Yılmaz 

istanbul 
Servet Bayramoğlu 

Ankara 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 

Tokat 
Ali Şevki Erek 

Bursa 
Hüseyin Suat Sungur 

Samsun 
Mustafa Dağıstanlı 

Sivas 
Enver Akova 

Kahraman Maraş 
Halit Evliya 

Afyon Karafaisar 
Ali ihsan Ulubalhşi 

Kocaeli 
Sedat Akay 

Burdur 
Faik Kırbaşh 

Balıkesir 
ilhan Aytekin 

Denizli 
Fuat Avcı 

izmir 
Adil Demir 

Ankara 
Fikri Pehlivanlı 

Afyon Karahisar 
Dr. Mete Tan 

Manisa 
Necini Özgür 

Balıkesir 
M. Kemal Alver 

Zonguldak 
Ahmet Nihat Akın 

Kütahya 
Hüseyin Cavit Erdemir 

Aydın 
Behiç Tozkoparan 

Konya 
Oğuz Atalay 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

Ankara 
Hasan Özçelik 

Sakarya 
Nadir Latif İslâm 

Giresun 
Mehmet Emin Turgutalp 

İsparta 
Mustafa Cesur 

Kastamonu 
Möhdİ Keskin 

Malatya 
Ahmet Karaarslan 

istanbul 
İhsan Toksan 

VII. Emniyet Hizmetleri Sınıfı : 

Bu sınıf özel kanunlarına göre polis, komser mua
vini, komser, Baş'komser, polis müfettişi, emniyet 
amiri ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatını 
kazanmış emniyet mensubu memurları ile orman mu
hafaza memurlarını kapsar. 

Başkanlığa 

• Görüşülmekte olan kanun kuvvetindeki 12 sayılı 
Kararnamenin 36 ncı maddesinin .«Teknik Hizmetler 
Sınıfı»' nı belirleyen bölümüne, «Fakültelerin coğraf
ya bölümlerinden mezun olupta teknik hizmetlerde 
çalışanlar» ibaresi ile aynı maddenin 9 ncu bendinin 
(A) fıkrasının 4 ncü bendine «Fizikçi, Matematikçi» 
kelimelerinden sonra «Coğrafyacı» kelimesinin de ilâ
vesini arz ve teklif ederiz. 

Sakarya 
Nadir Latif İslâm 

Bursa 
Halil Karaath 

Bursa 
Hüseyin Sungur 

Bursa 
Cemal Külâhlı 

Trabzon 
Ömer Çakıroğlu 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

36 ncı maddenin VII nci emniyet hizmetleri sı
nıfına aşağıdaki görevlerin de eklenmesini öneririz. 

istanbul 
Reşit Ülker 

izmir 
Neccar Türkcan 

Gaziantep 
Mustafa Güneş 

izmir 
Kemal Önder 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

Bolu 
Abdi Özkök 
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«Orman muhafaza ve bakım memurları, güm
rük muhafaza memurları, çarşı ve mahalle bekçile
ri, cezaevi yöneticileri, gardiyanlar.» 

Sayın Başkanlığa 

36 ncı maddenin ortak hükümler kısmı ile ilgili 
(A) bendinde yer alan «Lise dengi meslekî veya tek
nik öğrenimi bitirenler» in ulaşabilecekleri derece ve 
kademenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ede
riz. 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

Tekirdağ 
Ömer Kahraman 

Sakarya 
Hayrettin Uysal 

Malatya 
Hüseyin Deniz 

Hatay 
Sabri İnce 

Lise dengi, meslekî ve teknik öğretimi bitirenler 
1 nci derecenin son kademesine kadar yükselirler. 

Sayın Başkanlığa 

8 No. lu Kanun hükmündeki Kararnamenin ek 
geçici 39 ncu maddesinin (C) fıkrası şöyledir : 

Lise veya dengi okulları bitirdikten sonra memur
lukları sırasında, Millî Eğitim Bakanlığınca belli edi
len ve kurumlarınca düzenlenen, bir yılhk meslekî 
hizmet içi öğrenim kurslarını başarı ile tamamlayan
lara, bir kademe ilerlemesi verilir. 

12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 36 
ncı maddesinin 12 - b fıkrası şöyledir: 

Lise ve dengi okulları bitirdikten sonra memur
lukları sırasında Millî Eğitim Bakanlığınca belli edi
len ve kurlmlarınca düzenlenen bir yıl süreli hizmet 
içi eğitim kurslarını tamamlayanların bulundukları 
derece ve kademelere bir kademe ilâve edilir. 

Bu iki kararnamede sözü edilen maddelerdeki 
(Millî Eğitim Bakanlığınca belli edilen) ibaresi yü
zünden kurumlar kurs görmüş personelin bu hakla
rını verememektedirler. Bu sebeple bu şekilde kurs
lara tabi tutulmuş kalifiye personelin mağdur olma
ması için 12 sayılı Kararnamede 36 ncı maddenin 
(A) fıkrasının 12/b bendi aşağıdaki şekilde değişti
rilirse bu haksızlık ortadan kalkmış olacaktır. 

36 ncı maddenin (A) fıkrasının 12/b bendinin; 

Lise ve dengi okulları bitirdikten sonra memur
lukları sırasında kurumlarınca düzenlenen veya yurt 

dışında meslekleriyle ilgili bir eğitim yılı süreli hiz
met içi eğitim kurslarını başarıyle tamamlayanlara 
bir kademe ilerlemesi verilir. 

Şeklinde değiştirilmesini öneriyoruz. 
Saygılarımızla. 

istanbul Bolu 
Reşit Ülker Abdi Özkök 

Samsun Kırklareli 
Fahri Birer Mehmet Dedeoğlu 

Yozgat 
Nedim Korkmaz 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte bulunan 12 sayılı Kanun Hükmün

deki Kararnamenin 36 ncı madde ortak hükümler 
bölümü A/9 fıkrasında «Yükseköğrenim üstü master 
derecesi alanlarla yükseköğrenim kurumlarında en 
az bir yıl öğrenim yaparak» sözcüklerinden sonra 
«diploma veya» sözcüklerinin eklenmesini teklif ede
riz. 

İstanbul Muğla 
A. Nejat Ölçen Ahmet Buldanlı 

İçel îzmir 
Hikmet Baloğlu Remzi özen 

Eskişehir Gaziantep 
Niyazi Önal Mustafa Güneş 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 36 ncı maddenin tekn;k hiz

metler sınıfına jeomorfologların da ilâve edilmesini 
sayciiarımîa arz ederiz. 

Kocaeli Kars 
Şevket Kazan Abdülkerim Doğru 

İstanbul Sakarya 
İ. Fehmi Cumalıoğlu İsmail Müftüoğlu 

Zonguldak 
Mehmet Zeki O!; ur 

Millet Meclisi Başkannlığına 

36 ncı maddenin (A) bendindeki cetvelde; 
İlkokulu bitirenlerin yükselebilecekleri derecenin 

6 olarak, 
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya 

meslekî öğrenimi bitirenlerin yükselebilecekleri de
recenin 1 olarak değiştirilmesini teklif ederiz. 

Kocaeli Kars 
Şevket Kazan Abdülkerim Doğru 

Sakarya Zonguldak 
İsmail Müftüoğlu Mehmet Zeki Okur 

İstanbul 
1. Fehmi Cumalıoğlu 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 36 ncı maddeye aşağıda arz 

edilen ilâvelerin ve düzeltmelerin yapılmasını arz 
ederiz. 

Kocaeli Kars 
Şevket Kazan Abdülkerim Doğru 

Sakarya Zonguldak 
İsmail Müftüoğlu Mehmet Zeki Okur 

İstanbul 
1. Fehmi Cumalıoğlu 

1. —«36 ncı madde (A) bendi 2 No. ya Erkek Tek
nik Öğretmen Okulu mezunlarından sonra «Yüksek 
tekniker ile teknikler okulu mezunları» nın ilâve edil
mesi. 

2. — 36 ncı madde (A) bendi 3 No. ya (Eğitim ve 
öğretim hizmetinde çalışanlar) dan sonra (bu madde 
ile sayılan sınıflardan hangisinde bulunurlarsa bu
lunsunlar) kısmının ilâvesini, 

3. — A bendinin 4 ncü numarasına (jeomorfolog) 
dan sonra (tıbbî teknolog) un ilâve edilmesi. 

4. — B bendinin sonuna aşağıdaki 3 numaranın 
ilâve edilmesi. 

«3. — 633 sayılı Kanunla müktesep hakları saklı 
müftü, müftü yardımcısı ve vaizler 3 ncü derecenin 
son kademesine kadar yükselebilirler.» 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 36 ncı maddenin (A) fıkrası

nın (7) bendinin (b) şıkkına parantezden önce aşağı
daki cümlenin eklenmesini arz ederiz. 

«Bu durumda olanlar ulaştıkları son dereceyi aşa
bilirler.» 

Zonguldak Gümüşhane 
Mehmet Zeki Okur M. Orhan Akkoyunlu 

Elâzığ Malatya 
Hasan Buz M. Turhan Akyol 

Kars 
Abdülkerim Doğru 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin te

sis edilen sınıflar başlıklı 36 ncı maddesinin VII nci 
bölümünün aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Sakarya Erzincan 
Hayrettin Uysal Hasan Çetinkaya 

Tekirdağ Burdur 
Ömer Kahraman Osman Aykul 

Samsun 
Fuat Uysal 

VII. — Emniyet Hizmetleri Sınıfı : 
Bu sınıf, özel kanunlarına göre polis, komiser mu

avini, komiser, başkomiser, emniyet müfettişi, polis 
müfettişi, emniyet amiri, emniyet müdürü ve emniyet 
müdürü sıfatını kazanmış emniyet mensubu memur
ları ile orman muhafaza memuru ve başmemuru, güm
rük muhafaza memuru ve amirlerini kapsar». 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

36 ncı maddenin (c) bendine aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini öneririz. 

İstanbul 
Reşit Ülker 
İstanbul 

M. Emin Sungur 

İzmir 
Kemal önder 

Ağrı 
Cemil Erhan 

İzmir 
Remzi özen 

«Öğrenim durumları itibariyle (A) bendinde gös
terilen yükselinebilecek dereceye yükselmiş, bu dere
cede 3 yıl bulunmuş ve 3 ncü kademe aylığını 1 yıl 
almış olanlardan, öğrenim eksikliğini giderecek hizmet 
içi eğitimden geçerek Devlet Personel Dairesi tara
fından hazırlanacak tüzükte belirlenecek esaslara gö
re yapılacak özel yükselme sınavlarında başarı göste
renler, kendi öğrenimlerinin bir üst derecesinde öğre
nim görenlerin yükselebilecekleri derecenin son ka
demesine kadar yükselebilirler». 

Millet Meclisi Başkanlığına 

K. H. 12 sayılı Kararnamenin 36 ncı maddesinin 
(A) bendinin 5 nci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini öneririz. 

Samsun 
llyas Kılıç 
Sakarya 

Hayrettin Uysal 

Antalya 
Fahri Özçelik 

Burdur 
Osman Aykul 

Kayseri 
Tufan Doğan Avşargil 

Madde 36, (A) bendi, fıkra 5 : 

Değişik şekli : 

Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim gö
renlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı, bi
yolog, (yüksek) hemşire, fiziko - terapist unvanını ta
şıyanlar, yukardaki cetvelde öğrenim sürelerine göre 
tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece 
ilâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademe
lerden hizmete alınırlar. 
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Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
...12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 36 

ncı maddesinin Ortak Hükümler başlıklı A bölümünün 
2 nci fıkrasını aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Sakarya Burdur 
Hayrettin Uysal Osman Aykul 

Antalya Kayseri 
Fahri Özçelik Tufan Doğan Avşargil 

Samsun Erzincan 
Ilyas Kılıç Hasan Çetinkaya 

Millet Meclisi Başkanlığına 
«12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin, Plan 

Bütçe Komisyonundan gelen 36 ncı maddenin (a) fıkra
sının 4 ncü bendinde teknik hizmetler... görev alan
ları sıralarken, jeomorfologları...» 

Maalesef devamı da anlaşılmıyor; bu sebeple, bu 
önergeyi işleme koyamayacağım. Kendileri de bura
da olmadığı için sorma imkânı bulamıyorum. 

Son bir önerge daha geldi; onu da okutuyorum. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
...12 sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin 36 

ncı maddesinin ortak hükümler başlıklı (A) bölümü
nün 9 ncu fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Sakarya Erzincan 
Hayrettin Uysal Hasan Çetinkaya 

Antalya Kayseri 
Fahri özçelik Tufan Doğan Avşargil 

Samsun 
Ilyas Kılıç 

9. — Memurluğa girmeden önce veya memuriyet
leri sırasında yükseköğrenim üstü master derecesi al
mış olanlarla, yükseköğrenim kurumlarında en az 1 
yıl ilâve öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası 
alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık bel

gesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında 
doktora yapanlara ve yüksek okullrda özel yönetme
liklerine göre asistanlık sürelerini başarı ile tamamla
yanlara bir derece yükselmesi uygulanır. 

«Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden 
yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalın
da doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uy
gulanır». 

BAŞKAN — Bu suretle, verilen değişiklik öner
geleri bilgilerinize sunulmuştur. 

Şimdi ayrı ayrı, tekrar okunmak suretiyle oyla
rınıza sunulacaktır. 

Önergeler şu oturum içerisinde de verildiği için, 
birbirleri ile aynı olup olmadığı hususu Başkanlıkça 
derhal tespit edilememiştir. Bunları ayrı ayrı okurken, 
mükerrer olanları Komisyonun yardımı ile halletme
ye çalışacağız. 

Şimdi Sayın Mustafa Kemal Gönül'ün önergesi
ni okutarak oylarınıza sunacağım. 

Değerli arkadaşlarım, teknik konulardır, lütfen 
sükunetle dinlenilmesini, takip edilmesini rica ediyo
rum. 

Buyurun devam edin efendim. 
(Ordu Milletvekili Mustafa Kemal Gönül'ün öner

gesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER-
GENEKON (tzmir) — Sayın Başkan, esasen lise den
gi meslekî ve teknik öğrenimi bitirenler için tespit 
edilmiş bir başlangıç derecesi vardır. 

36 ncı maddenin 6 (a) bendinde yeniden tespit 
edilmiş olan derece, bu meslekte bulunanlara ayrıca 
iki kademe ilerlemesi daha vermektedir. Yeni tekli
fin, bu dengeyi büsbütün bozacağı sebebiyle katıla
mıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI MUSLlH FER — Katılamı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz, Komisyon ve 
Hükümet katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Sayın Mete Tan'ın önergesini okuyunuz. 
(Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve dört 

arkadaşının önergeleri tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER-

GENEKON (tzmir) — Sayın Başkan, maddemizin 

2. — Dört yıl süreli yükseköğrenimi bitirenlerden 
yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar 
sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizme
tinde çalışanlar, erkek teknik yüksek öğretmen oku
lu, kız teknik yüksek öğretmen okulu, erkek teknik 
öğretmen okulu ve kız teknik öğretmen okulu mezun
ları, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve 
kademelerine bir derece, 

BAŞKAN — Bu arada üye arkadaşım tarafından 
okunamayan Sayın Nâzım Baş ve arkadaşlarının öner
gesini okumaya çalışacağım. Eğer okuyamazsam işle
me koymayacağım. 
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(b) bendinin 3 ncü paragrafında bu husus yeniden tan
zim edilmiştir, önerge sahibinin talep ettiğinden daha 
muntazam bir şekilde tanzim edilmiştir. Ancak, öner
ge sahibinin talepleri arasında bizim iştirak etmedi
ğimiz hususlar vardır. Bu itibarla önergeye katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI MUSLÎH FER — Önerge
ye katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önergeyi dinlediniz, Komisyon ve 
Hükümet katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

(Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar ve 40 arkada
şının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Aynı mealde 

önergeler vardır. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Özdeş öner
geler var. 

BAŞKAN — Teknik arkadaşlarım fark tespit et
ti; onu, sırası geldiğinde işleme koyacağız. 

HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Bizimkinde 
fark yok Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER-
GENEKON (İzmir) — Sayın Başkan, verilen bu öner
ge ile bir sınıfın kapsamı genişletilmek istenmektedir. 

Bu konuda verilen müteaddit önergeler vardır, 
kapsamı biraz daha geniş derpiş etmekte olan veya bi
raz daha dar derpiş etmekte olan önergeler vardır. 
Ancak, 36 ncı maddenin tanziminde, sınıflar ve bu sı
nıfların şümulü titizlikle incelenmiş ve buna göre sı
nıflara bir kapsam tayin edilmiştir. 

Bu itibarla, Yüce Mecliste bir defada verilen bir 
önerge ile bir sınıfın kapsamını yeniden değiştirilme
sinin uygun olamayacağını mütalaa ediyoruz. Kaldı 
ki, herhangi bir meslek grupunu b;r sınıfa almakla 
umulan faydaların mühimce bir kısmı, yine aynı mad
demizin bir başka hükmüyle tanzim edilmiştir. 

Bu itibarla, sınıfın şümulünü değiştirici ve diğer sı
nıflarla olan irtibatları ve dengesi bakımından ahen
gi bozucu bir nitelikte gördüğümüz için önergeye ka
tılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MUSLİH FER — Sayın Ko

misyon tarafından ifade buyurulan mülahazalarla, 
Hükümet olarak, katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Bayraktar, söz mü istiyorsu
nuz? 

MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Beş dakikayı geçmemek üzere bu

yurun efendim. 
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 
Esasen Personel Dairesinin yapması gereken bir 

hizmeti burada yerine getirmenin gayreti içinde bu
lunmaktayız. 

Neden bu kadar çok korkuyoruz? Bir kimse emni
yet görevlisi olmakla, emniyet hizmetleri sınıfına gir
mekle, elbetteki bir polisin yetkisine sahip olmaya
caktır. Şöyle ki, sağlık hizmetleri sınıfında mütalaa 
edilen bir sağlık memuru, ebe ve doktor, nasıl ayrı 
ayrı mütalaa ediliyor ise, içteki yönetmeliklere göre 
nasıl ayrı ayrı tadat edilmiş ise, her birine nasıl ayrı 
ayrı hak ve vecibeler tanınmış ise; emniyet hizmetleri 
sınıfında bulunanlara da, yine, ayrı ayrı hak ve veci
beler tanınacaktır. Çünkü, her teşkilâtın kanunu ay
rıdır; her teşkilât, yönetmeliğini kendi iç bünyesine 
göre şekillendirmiştir ve sunmuştur. 

O nedenle, «Orman muhafaza memurları emniyet 
hizmetleri sınıfında mütalaa edilmiş olmakla, bir po
lisin yetkisine sahip olacaktır» şeklinde bir görüş, as
la. sö5: konusu olmamalıdır. 

Bu husus olgunlaşmamıştır; bu husus bendeniz ta
rafından da, bir kanun teklifi şeklinde Yüce Meclise 
sunulmuştur; halen komisyonda beklemektedir. Bu 
husus, şu anda Personel Kanununun görüşülmesi se
bebiyle Yüce Meclisin huzuruna gelmiştir. Burada ya
pılacak olan ufak bir tadilâtla, bu sınıfın müntesiple-
rine birtakım imkânlar sağlamak mümkün olabilecek
tir. 

Adalet Partisi Grupundan geçirmek kaydıyle bir 
önerge sundum. Ancak, Cumhuriyet Halk Partisinde
ki arkadaşlar, - aynı neticeye varmış olmalarına rağ
men - bu kapsamı genişletmiş olmakla, bu kanunun 
veyahut da bu maddenin olumlu şekilde çıkmasını 
mümkün kılmamaktadırlar; dolayısıyle bu husus ye
rine gelmeyecek demektir. 

İstirhamımız odur ki, bunu geri alalım, bu me
murlarla ilgili madde üzerinde müşterek bir fikre ve 
görüşe varmak kaydıyle bir yenilik getirelim. Aksi 
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takdirde, «bir mübaşiri, bir zabıta görevlisini emniyet 
hizmetlerine alacağız» şeklinde bir teklif getirirsek, 
gayeden uzaklaşmış oluruz. 

Esasen, emniyet hizmetleri; yardımcı hizmetler ve 
idarî emniyet hizmetleri olmak üzere mütalaa edil
melidir. Emniyet hizmetleri sınıfında bu gibi kurum
larda, teşekküllerde, bu vasıfları taşıyan kişilerin bir 
mütalaa edilmesi gerekir de. Genel idare hizmetleri sı
nıfında emniyet görevlisi vardır; emniyet hizmetlerinde 
de genel idare görevlisi hizmet vermektedir. Bu, hiz
met analizinin yapılamamış olmasından mütevellit, 
meydana gelmiş kusurdur. Bu kusurları Yüce Mecli
simiz tek tek düzeltemez; bu kusurları Personel Da
iremizin düzeltmesi gerekirdi. 

Şimdi, bir başlangıç olsun nedeniyle, orman mu
hafaza memurlarının Emniyet Hizmetleri Sınıfında 
mütalaa edilmesini yararlı bulmaktayız. Şöyle ki, gör
dükleri görev fiilen, emniyet görevidir. 1918 sayılı, 
Suçların Men ve Takibine dair Kanunun sorumlusu 
da, emniyet, orman muhafaza memurudur. 6831 sa
yılı Orman Kanununun diğer sorumlusu ve tatbikat
çısı keza, orman muhafaza memurudur. Kaldı ki, 3201 
sayılı Emniyet Teşkilâtı Kanununun bir maddesine 
göre de, özel emniyet görevlisi olarak orman muha
faza memuru kabul edilmiştir. Bunun yanında, İller 
Kanununun 1 nci maddesine göre ve tiler Kanununun 
11 nci maddesine göre de orman muhafaza memur
ları zaten özel zabıta görevlisidirler. 

Şimdi Yüce Meclise soruyorum : Emniyet görev
lisi olarak, özel zabıta görevlisi olan bir polisi alıyo
ruz da; neden, özel zabıta görevlisi olan bir orman 
muhafaza memurunu almak istemiyoruz? Şayet sami
miysek, bir önergede oluşturalım, bu davayı burada 
bitirelim. Değilsek, arkadaşlarımız ısrar ederler, gar
diyanın da girmesi icabeder o zaman, /«diğer zabıta 
görevlisi de girsin» denilir ve bu iş olmaz. 

Durumu arz eder, Yüce Meclisin takdirlerine su
narım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayraktar. 
Önergeyi dinlediniz. 
Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
Önerge sahibi izahını yaptı. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Hayrettin Uysal ve arkadaşlarının önerge

sini tekrar okutuyorum. 
(Hayrettin Uysal ve dört arkadaşının önergesi tek

rar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER-

GENEKON (İzmir) — Aynı gerekçelerle katılamı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKAN MUSLİH FER — Katılmıyo

ruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon 

katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Sayın Reşit Ülker ve arkadaşlarının önergesini tek

rar okutuyorum. 
(Reşit Ülker ve beş arkadaşının önergesi tekrar 

okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER-

GENEKON (İzmir) — Katılmıyoruz Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI MUSLlH FER — Katılmı

yoruz. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
Önergenizi izah edeceksiniz. Buyurun Sayın Ül

ker. 
REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Sayın Başkan, de

ğerli arkadaşlarım; 
Bizim önergemizin bir kısmı biraz evvel konuşul

du. Ben ancak diğer kısmı için söz söylemek istiyorum. 

36 nci maddede emniyet hizmetleri sınıfı mev
cut; 7 nci bentte, bu hizmetler sırasıyla yazılmış : 
«Özel kanunlarına göre polis, komiser muavini, ko
miser, başkomiser, emniyet müfettişi, polis müfettişi 
ve emniyet mensubu memurları kapsar») diye ifade 
edilmektedir. 

Şimdi, bizim önergemizde, aynı nitelikte işleri ve 
görevleri yerine getiren, aynı tehlikelere maruz bu
lunan kimseleri de (ki, bunlar kamuoyunda şikâyet 
edilen, eşitsizliğe uğradıklarını haklı olarak ifade eden 
kimselerdir) buraya dahil etmek istiyoruz. 

Bunlar kimlerdir? Orman muhafaza ve bakım me
murları, gümrük muhafaza memurları, cezaevi yöne
ticileri, gardiyanlar, çarşı ve mahalle bekçilerinden 
ibarettir. 

Şimdi, aslında bunların dışında itfaiye hizmetinde 
çalışanlarla köy bekçileri var ise de, bunları biz 
önergemizin içine koymadık. 

Sayın Birler'in de ifade ettiği gibi, Personel Ka
nunu, personel hayatı gelişen bir şeydir; ileride üze-
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rinde durulacak bir konudur; ama Yüksek Meclisin 
huzuruna sunuyorum, şu okuduklarımla, teklif ettik
lerimizle, önerdiklerimizle, burada, emniyet hizmet
leri sınıfında saydıklarımız arasında ne gibi bir fark 
vardır? Bir çarşı ve mahalle bekçisi en ön safta po
lisle birlikte, hatta fiilî durumu dolayısıyle, eylemli 
durumu dolayısıyle doğrudan doğruya emniyet hiz
metinin en ucunda, en tehlikeli noktasında çalışan 
kimsedir. 

Diğerleri de, gümrük muhafaza memurları da 
- hergün okuyoruz - vuruluyorlar, ölüyorlar. Bunla
rın da buraya sokulması adalet icabıdır. 

Eğer iltifat buyurur da yardım ederseniz, bir ada
leti yerine getirmiş olacağız. 

Saygılar sunarım. 
• 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ülker. 
Şimdi, önergenin «orman ve gümrük memurları» 

ile ilgili kısmı oylandı, reddedildi. Bunun dışındaki 
hususu, önerilen hususları; çarşı ve mahalle bekçileri, 
gardiyanları ve diğerlerini oylarınıza sunacağım. 

REŞİT ÜLKER (İstanbul) — Gümrük memur
ları. 

BAŞKAN — Gümrük memurları kısmı oylandı, 
efendim. 

Komisyon ve Hükümet katılmıyor. Önerge sahibi 
izahta bulundular. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

(Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif tslâm ve 4 ar
kadaşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER-
GENEKON (izmir) — Sayın Başkan, 9 ncu bendin 
«a» fıkrası şekliyle zannediyorum okumada bir yan
lışlık olacak; acaba başka bir şey mi kastedildi? Onu 
öğrenmek isterim. 

Bir de teknik hizmetler sınıfı içine coğrafyacı ve
yahut da coğrafya tahsili görenlerin ithal edilmesini 
mümkün göremediğimizi arz ederim. 

Bu itibarla önergeye katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI MUSLİH FER — Coğrafya
cı sınıfı teknik hizmetlerden değildir Sayın Başkan, 
bu itibarla katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeyle ilgili söz isteyen?.. Yok. 
Önergeye Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul edilmemiştir. 

(Sivas Milletveküi Enver Akova ve 4 arkadaşının 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER-

GENEKON (İzmir) — Sayın Başkan, maddenin tan
zim şekli de arkadaşlarımızın kastettiği neticeyi istih
sal etmek içindir. Ancak burada, «Diyanet işleri 
Başkanlığınca tespit edilecek bir yönetmelik uyarınca 
belirlenenlere» diye ifade edilmiştir. Maksadımız, bu 
kanun çıktıktan sonra Diyanet işleri Başkanlığınca 
tanzim edilecek yönetmeliğin, hafızlık durumunu tes
pit edip etmemesidir. Bu kanun çıkana kadar hafız 
olduğu, muhtelif şekillerde verilmiş olan belgelerle 
tespit edilmiş olan kişilerin yeniden imtihana girmesi 
bu maddeyle kastedilmemiştir; yeniden hafızlıklarının 
tespiti, bu madde ile kastedilmemiştir; ancak, şayet 
maddenin bu şekilde tanzimi, bu maksadı hâsıl etme
yen bir anlayışla mahal veriyorsa, bu takdirde öner
geyi olumlu karşılayabiliriz; ancak önergenin kabulü 
halinde dahi, bu (b) bendinin sonunda ve parantez 
içindeki fıkranın, mutlaka önergeye ilâvesi icabeder. 
Önergeyi takdire bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 

DEVLET BAKANI MUSLİH FER — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge ile ilgili olarak Sayın Ali Yılmaz, buyu

run efendim; izah sadedinde. 
Netice itibariyle komisyonun katılmadığı manası

nı anladığım için izah sadedinde söz vermiş bulunu
yorum. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER-
GENEKON (izmir) — Sayın Başkan, katılmadığımı
zı ifade etmedim. 

BAŞKAN — O şekilde anladım efendim, izahtan 
sonra. 

Siz buyurun efendim. 
ALİ YILMAZ (Hatay) — Sayın Başkan, muhte

rem arkadaşlarım; 
Sayın komisyon, gerçekten çok önemli bir konu 

üzerinde hassasiyetle durmuş, değerli din adamlarına, 
özellikle Kur'an-ı Kerîm'in tamamını hıfzetmiş olan 
hafızlara bir derece verme lütfunda bulunmuştur. Bu 
çok önemli bir konudur ve şükranla karşılıyorum. Yal
nız bu maddenin vuzuha kavuşması lâzımdır. 

Kıymetli arkadaşlarım, hafız olabilmek için, en aşa
ğı 4 - 5 sene özel olarak çalışmak lâzımdır ki, bir in
san Allah'ın kelâmı Kur'an-ı Kerim'i tamamıyle hıf
zedebilmiş olsun. Senelerce çalışıp, Kur'an-ı Kerîm'i 
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hıfzeden hafızlara lütfediliyor, önemine binaen bir de
rece veriliyor; ama senelerce kursta çalışmış, elinde 
hafızlık belgesi olan zevatın belgesine itibar edilmi
yor. Diyanet tşleri Başkanlığınca yönetmelik hazırla
nacak, tekrar komisyon kurulacak ve tekrar imtiha
na tabi tutulacak. Bu itibarla, ben öyle anlıyorum ki, 
bu, Türkiye'de en şerefli görevlerden olan Kur'an kur
su hocalarını, vaizlerini, müftülerini, topyekûn Diya
net Teşkilâtını itham altında bırakır. Yani, siz, lâyık 
olanlara belge vermediniz, ehil olanlara belge verme
diniz, rasgelene belge verdiniz gibi bir mana çıkar. 

Sevgili arkadaşlarım, bir hâkim tayin edeceksiniz, 
hukuk diplomasına itimat etmiyorsunuz; idareci ta
yin edeceksiniz, elindeki diplomasına itibar etmiyor
sunuz. Gel seni imtihana tabi tutacağım, gerçekten sen 
bunu bitirdin mi, bitirmedin mi? 

Sevgili arkadaşlarım, Diyanet İşleri Başkanlığınca, 
müftülere verilen salâhiyetle ellerine belge verilen 
hafızlara mutlaka bu derece verildiğine göre, veril
meli; elinde belgesi olmayanlar da imtihana tabi tu
tulmalı, onlar da lâyıksa, onlara da verilmelidir. Bi
naenaleyh, kıymetli vakitlerinizi fazla almak istemi
yorum, konunun vuzuha kavuşması bakımından, ko
nunun ehemmiyetine binaen, açıklığa kavuşması bakı
mından, yüce heyetinizce önergemize iltifat buyurul-
masını bilhassa rica ediyor, hepinize saygılar sunu
yorum. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
Önergeyi dinlediniz Sayın Komisyon, kerre içeri

sinde dediğiniz hususu, ben bilhassa nazara aldım. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER-
GENEKON (tzmir) — Sayın Başkan, parantez için
de «Lisans üstü eğitim sebebiyle verilen derece ve 
kademe ilerlemesi bu fıkra gereğince verilen derece 
ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz.» diye bir ibare 
vardır. Bunun maksadı, üniversiteden sonra doktora 
yapmış olan kişilerin bu kanun gereğince doktoradan 
aldıkları dereceleriyle birlikte, ayrıca hafızlıktan da 
derece almalarını önlemektir; yâni aynı ihtisas için 
iki defa derece vermemektedir. Bu maksatla bu pa
rantez içindeki ibarenin muhafaza edilmesi icabede-
cektir. 

BAŞKAN — Evet, bu noktada ben katılmadığını
zı anlamıştım. Siz diğer hususatı Meclisin takdirine 
bırakıyorsunuz. 

Hükümet katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

ÖMER ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Anlaşılma
dı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Anlaşılmayacak bir şey yok efen
dim, gördüm. 

Devam ediniz efendim. 
(Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 4 arka

daşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER-

GENEKON (İzmir) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
Değerli arkadaşlarım, anlaşamıyoruz rica ederim 

efendim. Bir yanlışlığa mahal vermeyelim. Lütfediniz, 
gürültü yapmayınız. 

Buyurunuz Sayın Ergenekon. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER
GENEKON (tzmir) — Sayın Başkan, önerge sahibi
nin istihdaf ettiği maksat, maddemizin (A) bendinin 
3 ve 4 numaralı fıkralarıyle mühim mikyasta karşı
lanmıştır. Ancak önerge sahipleri, ilâve olarak, Kız 
Teknik Öğretmen Okulu gibi birtakım yeni okulları 
da bu kapsamın içine almak istemektedirler. Teknik 
Hizmet Sınıfı içine giren görevler, Komisyonumuzca 
uzun boylu münakaşa edilmiş; bu teklif de münakaşa 
edilmiş, teklif benzeri diğer teklifler de münakaşa edil
miş; ancak bunların ithali mümkün görülememiştir. 
Esasen önergenin mühim mikyasta karşılandığını da 
dikkate alarak katılamamaktayız efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 

DEVLET BAKANI MUSLİH FER — Sayın Ko
misyon tarafından ifade buyurulan mülahazalarla 
Hükümet de katılmamaktadır. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon 
katılmıyorlar. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

İlyas Kılıç ve arkadaşlarının önergesini tekrar oku
tuyorum. 

(Samsun Milletvekili İlyas Kılıç ve 4 arkadaşının 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER
GENEKON (İzmir) — Sayın Başkan, önergeye katıl
mıyoruz. Çünkü, (A) bendinin 5 nci fıkrasında, geti
rilmiş olan ibare bu nevi tereddütleri izale etmeye 
yeterlidir. Bundan sonra da bu nevi önergeler gele
cek; fakat bütün önerge sahiplerinin maksadını kar
şılayıcı ibare 4 ve 5 nci fıkralarda vardır. Bu itibarla 
zait görüp, katılamıyoruz. 
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BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI MUSLÎH FER — Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve Komisyon ka

tılmamışlardır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
Mehmet Zeki Okur ve arkadaşlarının önergesini 

tekrar okutuyorum. 
(Zonguldak Milletvekili Mehmet Zeki Okur ve 4 

arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER-

GENEKON (tzmir) — Sayın Başkan, katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI MUSLİH FER — Sayın 

Başkan, katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Okur, söz istiyorsunuz, buyu

run efendim. 
MEHMET ZEKÎ OKUR (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Bu bentte şöyle denilmektedir : «Diyanet İşleri 
Başkanlığı kuruluşunda halen görevli bulunanlarla ye
niden göreve atanacaklardan hafız oldukları Diyanet 
işleri Başkanlığınca tespit edilerek bir yönetmelik uya
rınca belirlenenlere bir derece yükselmesi verilir.». 

Biz verdiğimiz önergeyle, eğer bir misal vermek 
gerekirse, şunu vuzuha kavuşturmak istedik : İlk
okul mezunu bir din görevlisi düşününüz, Diyanet İş
leri Başkanlığında halen çalışmakta olan bir din gö
revlisi düşününüz ki, bu din görevlisinin son yükse
lebileceği derecesi 7 olsun. Gerek halen 7 nci derece
de bulunan bir din görevlisi ve gerekse daha henüz bu 
dereceye ulaşamamış olan bu durumdaki arkadaşlar
dan, hafız olanlara 1 derece verdiğimizi, Diyanet İş
leri Başkanlığının ilgili yönetmeliğe dayanarak verdi
ğimizi düşününüz; bir diğeri de hafız değildir. Yüce 
Meclisten çıkaracağımız bu kanunla, bu durumdaki 
arkadaşlarımızın önünü kesmiş oluyoruz. Yani bir 
hak veriyoruz; fakat, ona ayrıca diyoruz ki; «Sen 
bu hakkı, eğer şu andaki durumun, ulaşman mümkün 
olan son derecede ise kullanamazsın». Yani hafız olan
larla, hafız olmayanlar arasında böylece herhangi bir 
fark gözetilmemiş gibi oluyor. 

Verdiğimiz önerge ile, Yüce Meclisin bu 36 ncı 
maddenin (A) bendinin (b) fıkrasında belirtilen ve 
vermiş bulunduğu bu hakkı, cidden vermiş olarak 
tespit edebilmek için, bir nevi bu maddeyi vuzuha 
kavuşturmak istedik ve şunu söylemek istedik : Ha

len 6 ncı derecede olan, diyelim bir il veya ilçe müf
tüsü, vaiz, imam, müezzin, şayet hafız olduğunu ispat 
etmişse, bu kimseye bir derece verilmelidir. Yani bu 
gibi kimseler, 6 ncı dereceye yükselebilmelidirler. Ak
si takdirde verilen bu hakkın bir manası kalmaya
caktır. Bunu tavzihen arz etmiş oldum. Takdirlerinize 
sunuyorum. Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Okur. 
Sayın Komisyon, tavzihiniz nedir? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER-
GENEKON (İzmir) — Sayın Başkan, önerge sahip
lerinin istemiş oldukları husus ek geçici 4 ncü mad
deyle derpiş edilmiştir. Henüz ek geçici 4 ncü mad
de gelmediği için burada söz konusu etmek imkânı
nı bulamadık. Yeri burası değildir, intibak hüküm
leriyle ilgilidir. Bundan sonra intisap edecek müftü ve 
vaizler, esasen tahsil durumlarına göre yükselebile
cekleri için, 7 nci dereceyi aşacakları tabiîdir. Fakat 
hali hazırda müftü ve müftü yardımcısı olanların du
rumu ek geçici 4 ncü maddeyle halledilmektedir, ken
di teklifleri veçhile. Bu itibarla burada buna mahal 
yoktur. Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Bu izahat muvace
hesinde Sayın Okur ve arkadaşları önergelerinin geri 
alınmasını düşünür mü? 

MEHMET ZEKİ OKUR (Zonguldak) — Hayır 
efendim, ısrar ediyoruz. 

BAŞKAN — Israr ediyorsunuz. Önergeye Komis
yon izah ettiği şekilde katılmıyor. Hükümet de ka
tılmıyor. Önerge sahibi de açıklamasını yaptı. Öner
geyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Şevket Kazan ve arkadaşlarının önergesini tekrar-
okutuyorum. 

(Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 4 arkada
şının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER-
GENEKON (İzmir) — Sayın Başkan, eğer tensip bu
yurursanız, madde sırasıyle, okunmuş olan sıraya 
göre arzı cevap edeyim. Çünkü hepsini zaptetmem 
mümkün olamadı. Hepsi ayrı önerge niteliğinde tek
liflerdir. Teker teker, eğer yeniden ifade edilirse, te
ker teker cevaplamak istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi size gönderelim, teker te
ker o hususta beyanda bulunun lütfen. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER-
GENEKON (İzmir) — 36 ncı maddenin (A) bendi
nin 2 numaralı fıkrasına eklenmek istenen «Erkek 
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Teknik Öğretmen Okulu mezunları» ndan sonra | 
«yüksek tekniker» ibaresi, esasen yine (A) bendinin 
4 numaralı fıkrasında vardır ve aynı neticeyi hasıl 
etmektedir. Bu itibarla önergenin bu kısmına mahal 
yoktur . I 

önergenin (A) bendinin 3 numarasına gelince : 
«Eğitim hizmetinde çalışanlar.,»/ dan sonra «hangi 
hizmetlerde çalışırlarsa çalışsınlar» şeklindeki ifadeleri 
esasen maddenin tanzim tarzından gelmiştir. Beş yıl 
ve daha fazla süreli yüksek öğretimi bitirenlerden 
yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar sıfatını 
almış olanlar esasen başlangıç derecelerine bir dere
ce ilâve edilmek suretiyle hizmete alınırlar. Ancak, 
bunlar için de özel olarak belirtilen eğitim ve öğre
tim hizmetlerinde çalışsalar dahi, - madde bu maksat
la tanzim edilmiştir -, çalışanlar da bir derece yukar
dan işe başlama imkânını elde ederler. Bu itibarla 3 
ncü bent de önergede istihdaf edilen gayeyi ihtiva et
mektedir, mahal yoktur. 

4 numaralı bentte «jeomorfolog» tan sonra «tıp I 
teknoloğu» nun ilâvesi hususunda bir izahat vermek I 
isterim : 

Gerek 4 ve gerek 5 numaralı bentlerde «benzeri 
fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri» şeklin
de bir tabir kullanılmıştır. Bununla, bentlerin tadadı 
oluşundan doğabilecek mahzurları gidermek maksa- j 
dıyle tadat edilen bu mesleklere benzer diğer mes- I 
leklerin de bunların kapsamları içine alınması derpiş 
edilmiştir. Bunların bu kapsama nasıl alınacakları ay- ! 
nı maddenin (D) bendi sonunda gösterilmiştir. Bu usul- I 
ler içinde bu kapsama tıp teknologunun, tıp teknis- I 
yeninin veya fizyoterepistin de yeniden alınması müm- I 
kündür, (c) bendindeki usuller içerisinde. Bu itibarla I 
buraya ilâvesine mahal yoktur. 

(B) bendinin sonuna 3 numaralı bent olarak ilâ- I 
vesi teklif edilen husus biraz evvel vermiş olduğum 
izahata göre ek geçici 4 ncü madde ile halledilecek I 
bir husustur, buraya eklenmesine mahal yoktur. Ek 
geçici 4 ncü maddede derpiş edilmiştir. I 

tzah ettiğim bu hususlar muvacehesinde önergeye I 
katılmıyoruz. I 

DEVLET BAKANI MUSLİH FER — Hükümet 
olarak biz de katılmıyoruz. I 

BAŞKAN — Bu suretle önergedeki bütün husus- I 
lara Komisyon ve Hükümet katılmamaktadır. I 

Önergenizi izah için buyurun Sayın Kazan. I 

ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Muhterem Baş
kan, muhterem arkadaşlar; vermiş olduğumuz önerge I 
üzerinde Sayın Komisyon Başkanının üç noktada ka- | 
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tılmamış olmasını izah ederken gösterdiği gerekçele
ri uygun buluyoruz ve bunlar üzerinde ısrar etmiyo
ruz. 

Yalnız, verilen önergenin 4 numarasında ifade edi
len, «633 sayılı Kanunla müktesep hakları saklı müf
tü, müftü yardımcısı ve vaizler 3 ncü derecenin son 
kademesine kadar yükselebilirler» ifadesi var. Bu nok
tada görüşlerimizi ortaya koymak istiyoruz. 

Her ne kadar Sayın Başkan ek geçici 4 ncü mad
dede zaten bu konunun tasrih edildiğini, ifade edildi
ğini ve yerinin orası olduğunu belirtmişîerse de, biz 
burada bazı meslek mensuplarının bazı hizmetler do-
layısıyîe hangi dereceye kadar yükselebileceklerine ait 
hükümlerin burada derpiş edildiğini, burada tedvin 
edildiğini açıkça müşahade etmiş bulunuyoruz. 

Bu bakımdan 633 sayılı Kanunla müktesep hak
ları saklı müftü, müftü yardımcısı ve vaizlerin 3 ncü 
dereceye kadar yükselebilme imkânını sağlayan hük
mün yerinin burası olduğunu mülahaza ediyoruz. 

Şimdi, 3 ncü derecenin son kademesine kadar 
yükselebilme imkânının kendilerine sağlanması hangi 
gerekçeye dayanıyor veya dayandırılıyor denirse, onu 
da, birkaç cümle ile ifade etmeye çalışayım. 

Bildiğiniz gibi 633 sayılı Kanunla müktesep hak
ları saklı, müftü, müftü yardımcısı ve vaizlerin bu
gün gördükleri hizmetler bakımından 4 yıllık yüksek 
öğrenimi bitirmiş, İslâm Enstitüsünü bitirmiş din gö
revlileri ile aralarında hizmet açısından bir farkları 
yoktur. Yalnız tahsil itibariyle bir farkları vardır; ama 
görevleri itibariyle bir farkları yoktur. 

Hal böyle olduğuna göre, 4 yıl süreli yüksek öğ
renimi bitiren bir müftüye 1 nci derecenin son ka
demesine kadar yükselme imkânı tanınırken, aynı va
zifeyi, aynı hizmeti gören, fakat o devirde böyle bir 
eğitim müessesesi olmaması dolayısıyle bu imkândan 
faydalanamayan; ama bugün gördüğü hizmet bakı
mından aynı işi, aynı hizmeti gören ve müktesep hak 
sahibi kişilerin de hiç olmazsa 3 ncü derecenin son 
kademesine kadar yükselmesinin büyük bir adalet ge
tireceğini, sağlayacağını düşünüyoruz ve bu bakım
dan verdiğimiz 4 maddeden ibaret önergenin, Sayın 
Komisyon Başkanının 3 madde üzerinde serdettiği 
mütalaalardan sonra ondan vazgeçiyoruz; ama bu 4 
ncü maddesi üzerinde ısrar ettiğimizi ifade etmekte 
fayda görüyoruz. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. İlk 

3 husustaki bu görüşe diğer imza sahibi arkadaşları
mız da muvafakat ediyor; bir itirazlarını tespit etmi-
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yorum. Yalnız «(B) bendinin sonuna aşağıdaki 3 nu
maranın ilâve edilmesi» diye başlayan «633 sayılı Ka
nunla müktesep hakları saklı müftü, müftü yardım
cısı ve vaizler 3 ncü derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler» diye önerilen hususa Komisyon ve 
Hükümet katılmıyor, oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Önergenin bu hususu da 
kabul edilmemiştir. 

(Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 4 arkada
şının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER-

GENEKON (İzmir) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI MUSLİH FER — Katılmı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

(Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 4 arka
sının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER-

GENEKON (İzmir) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MUSLİH FER — Katılmı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

(Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşargil ve 4 
arkadaşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER-
GENEKON (İzmir) — Sayın Başkan, burada bir ufak 
bilgi vermek isterim. 

Demin bir sayın arkadaşımız görüşmeleri sırasın
da, özellikle öğretmenlerin 1 nci derecenin son kade
mesine kadar yükselmesi gereğini ifade etmişlerdir. 

Lise dengi meslekî okulları bitirenlerin 1 nci de
recenin. son kademesine kadar yükselebilme imkânla
rı açıktır. Bu imkân aynı maddemizin (B) bendinin 
1 nci fıkrasında derpiş edilmiştir, bu fıkrada belirtilmiş 
olan usule uymak kaydıyle. 

Bu itibarla kendilerine açık olan; ancak bir usule 
tabi tutulan bir imkânın, burada bütün sistemi bozucu 
bir şeiklde yeniden ve o imkândan istifade edecek di
ğer memuriyet mensuplarının arasında bir eşitsizlik 
yaratacak biçimde bozulmasına muhalifiz. Esasen bu 

imkân, bütün personelimiz gibi, öğretmenimize de açık
tır. Bu maksatla katılamıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katılıyor 
mu? 

DEVLET BAKANI MUSLİH FER — Aynı se
beplerle Hükümet de katılamıyor efendim. 

BAŞKAN — Hükümet ve Komisyon önergeye 
katılmıyor. 

Önergeyi oylarınıza, sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
(C. H. P. sıralarından «Yeniden sayın» sesleri.) Hay 
hay efendim, yeniden sayalım. 

Önergeyi dinlediniz; Hükümet ve Komisyon katıl
mıyor. Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Diğer önergeleri okumaya devam ediniz. 
(İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen ve 5 arkada

şının önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER-

GENEKON (İzmir) — Sayın Başkan, burada ifade 
edilen «lisans üstü ihtisas sertifikası», bu isimle mut
laka olması icabeden bir vesika değildir. Lisans üstü 
bir sene yapılmış olan bir öğretimi belgeleyen bir ve-
sik* olarak burada kastedilmiştir. Bu itibarla, bu isim
de olmayan diğer vesikalar da lisans üstü bir senelik 
bir öğretim yapıldığını belgeliyorsa, bir kademe iler
lemesi için yeterli olacaktır. Bu maksatla önergeye ka-
tûımamaktayız efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet önergeye katılıyor 
mu? 

• DEVLET BAKANI MUSLİH FER — Önergeye 
katılmamaktayız efendim. 

REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sayın Başkan, söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Özen. 
REMZİ ÖZEN (İzmir) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlar; 
Sayın kcnrsyon sözcüsünün de ifade ettiği gibi, 

bu maddede aslında bir değişiklik önergesi getirme
ye belki gerek olmayabilirdi. Madde incelendiği za
man, lisans üstü öğrenim yapanların bu öğrenimini 
değerlendirmeyi gaye edindiği anlaşılmaktadır ve bu 
gerekçe ile bu gaye için de, «Master derecesi almış 
olanlara bir kademe ve master sisteminin uygulan
madığı yerlerde lisans üstü yükseköğrenim yapanla
ra da aynı derecede bir kademe verileceğini» söyle
mektedir. 

Ancak değerli arkadaşlar, bir yüksek okulda li
sans üstü öğrenimin bir karşılığı vardır. Bu; ya mas-
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terdir, ya diplomadır, ya sertifikadır veyahutta yal
nızca bir öğrenimin yapıldığını ifade eden bir belge
dir. Bu metne yalnızca «sertifika» sözcüğü girmiş
tir; buna karşılık sertifikadan daha önemli olan, ser
tifikadan daha kıymetli bulunan «diploma» girme
miştir. Bunun tatbikatta kötü sonuçları olmaktadır. 
Geçen yıllarda görülmüştür, 2 sayılı Kanun hük
münde Kararnamenin ek geçici 29 ncu maddesinde 
de benzer bir hüküm vardı ve o ek geçici 29 ncu 
maddeden yararlanmak üzere bağlı bulundukları 
kurumlan nezdinde intibaklarını sağlamak isteyen
ler, müracaatları karşılığında; «Bu kararnamede 
«sertifika» sözcüğünün kullanıldığı «diploma» söz
cüğünün bulunmadığı gerekçesiyle, intibakın yapıla
mayacağı» cevabını almışlardır. O bakımdan, sertifi
kadan daha önemli ve daha büyük bir başarının 
simgesi bulunan «diploma» sözcüğünün buraya gir
mesini arzu ettim. Sebep ve gerekçesi de, yalnızca 
tatbikatta bir adaletsizliği ve bir yanlış uygulamayı 
önlemek içindi. Bu nedenle değişiklik önergeme ilti
fat buyurmanızı rica eder, Yüce Meclisi saygılarım
la selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özen. 
Önergeye komisyon ve Hükümet katılmamıştır. 

Önerge sahibi izahatını yaptı. Önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

(Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 5 arka
daşının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, katılıyor mu? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER-
GENEKON (İzmir) — Sayın Başkan, önerge sahip
leri teklifleriyle, asistanlık süresini tamamlamayı, 
yeniden bir derece almak imkânı şeklinde ortaya 
koymak istemektedirler. Bu, derece yükselmesi, ka
deme ilerlemesi veya ehliyet problemleriyle bu ka
nunun tanzimine tamamen aykırı bir görüntü için
dedir. Katılmıyoruz efendim? 

BAŞKAN — Sayın Hükümet? 

. DEVLET BAKANI MUSLİH FER — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümet ve komisyon katılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

(Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 4 arkadaşının 
önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER-

GENEKON (İzmir) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hükümet? 
DEVLET BAKANI MUSLİH FER — Katılmı

yoruz efendim. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — İzah için söz istiyorum 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Özkök. 
ABDİ ÖZKÖK (Bolu) — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım, ben 36 ncı maddenin 12 nci fıkrasının 
(a) ve (b) bentleri arasında çok göze çarpan bir çe
lişkiyi düzeltmek için bu önergeyi verdim. Ayrıca 
bu çelişki düzelecek, sonra da hakikaten gerçek bir 
adalet sağlanacaktır. Şöyle ki; 12 nci fıkranın (a) 
bendi: «Memuriyete girmeden önce veya memurluk
ları sırasında ortaokul ve dengi veya lise ve dengi 
öğrenim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve 
öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim 
yılı olan ve kurumlarınca açılan meslekî kurlsları 
bitirenler hakkında; 1 yıllık öğrenim için 1 kademe, 
2 yıldan az olmayan öğrenim için 1 derece yüksel
mesi uygulanır.» şeklindedir. 

Şimdi bu fıkrada hiçbir şekilde, «Millî Eğitim 
Bakanlığınca belli edilen» denmemektedir. Yani or
taokuldan mezun olan kimseler bir kurs görürlerse, 
derece ya da kademe alacaklar ve fakat bu kurslar 
hiçbir zaman Millî Eğitim Bakanlığınca belli edilen 
kurslar olmayacak. 

Şimdi (b) fıkrasına geliyorum: «Lise ve dengi 
okulları bitirdikten sonra memurlukları sırasında 
Millî Eğitim Bakanlığınca belli edilen ve kurumla
rınca düzenlenen bir yıl süreli meslekî hizmet içi 
eğitim kurslarını tamamlayanların bulundukları de
rece ve kademelere bir kademe ilâve edilir» denil
mektedir. 

Sayın arkadaşlarım, «Millî Eğitim Bakanlığınca 
belli edilen» deyiminden ne anlaşılır? Genellikle ben 
bunu anlayamıyorum. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
lise dengi ve meslek okuluna sahiptir. Tarım Ba
kanlığı lise dengi teknisyen okullarına sahiptir. Bu 
okullardan yıllarca önce çıkmış olanlar, bir yıl ve 
bir yıldan sonra meslekî kurslara tabi tutulmuşlardır. 
Aslında bu okulların durumu lise dengidir. Lise 
dengi olması itibariyle, Millî Eğitim Bakanlığınca 
bunların bütün müfredatları tespit edilmiştir. Yani 
lisede görülmesi lâzım gelen dersler buralarda görül
müştür. Bundan sonraki kurslar tamamen meslekî
dir, meslek içidir ve meslek öğrenimi olacaktır. 
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Faraza şimdi tarım teknisyeni olmuş bir kimseye, 
lise dengi okuldan çıkan bir kimseye bir kurs gös
tereceksiniz ve bu kurs tarımsal mücadele kursu 
olacaktır, hayvancılık kursu olacaktır, bahçecilik ve 
tarla, teknik işler kursu olacaktır. Burada, Millî 
Eğitim Bakanlığı bu kurslarda derslerin neyini be
lirtecektir? Ben bunu kavrayamıyorum?. Kaldı ki, 
ayrıca bundan önce okuduğum fıkrada «Millî Eği
tim Bakanlığınca belli edilen» şeklinde bir belirtme 
yoktur. 

Sayın arkadaşlarım, bundan yıllarca evvel, Av
rupa'da lise dengi okullardan çıkıp da kurs görmüş 
olanlar vardır. Bunlar da bundan yararlanamaya
caklardır ve bu gerçek bir adaletsizlik olur. İleride 
de «Millî Eğitim Bakanlığınca belli edilecek» deyi
mi gibi kesin bir kavram olmadığı için, o kurumlar, 
böyle mekteplere sahibolan bakanlıklar da güçlük 
çekeceklerdir. Bunun için ben, Yüce Meclisin bu 
hususu düzeltmesini rica ediyor ve hepinize saygılar 
sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkök. 

Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamıştır. 
Önerge sahibi önergesini açıkladı. Önergeyi oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Önerge kabul edilmemiştir. 

Reşit Ülker ve arkadaşlarının önergesini okutu
yorum. 

(İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 4 arkada
şının önergesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Sayın komisyon?... 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER-

GENEKON (İzmir) — Katılmıyoruz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

DEVLET BAKANI MUSLİH FER — Katılmı
yoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden Sayın Ön
der, önergenizi açıklamak üzere buyurun efendim. 

KEMAL ÖNDER (izmir) — Sayın Başkan, de
ğerli üyeler; 

36 ncı maddeye böyle bir ilâve yapmak isteyişi
mizin nedeni şudur: 1327 sayılı Kanun uygulamaya 
girdikten sonra iki türlü şikâyet olmuştur. Birincisi, 
ekonomik nedenlere dayalı şikâyet; diğeri de haksız
lık telâkkisinden doğan şikâyet. 

Haksızlık telâkkisinden doğan şikâyetlerden biri
si de, memurun bir yere kadar gelip, orada kadro
sunun tıkanmasından mütevellittir. Bu tıkanıklık, 

«Ben falan dereceye geldikten sonra, daha ileriye 
gidemeyeceğim.» anlayışından doğmaktadır. 

Bu bakımdan, 12 sayılı Kararnameyle beraber, 
tavanlarda bazı iyileştirici tedbirler alınmıştır; an
cak bu yeterli değildir. Memuriyet hayatında disip
lini sağlamak için, mesleğine daha çok bağlayabil
mek için, ayrıca verim yüksekliğini, yani insangü-
cünde israfı önleyebilmek için, o memura daima 
yükselebilecekleri bir yer göstermek lâzımdır. Tıka
nıklığı gidermek gekeri. 

Bu itibarla, bu önergemizi getirdik. Bu önerge
yi biz, Reşit Ülker'le beraber burada yazmadık. 
Daha önce Plan Komisyonunun tayin etmiş bulun
duğu Altkomisyon çalışmasının başkanı olarak 
yaptığım çalışma sırasında; Danıştay üyesi, Sayış
tay üyesi ve Orta Doğu Âmme İdaresinden bir üye
nin katıldığı bir teknik kurulda yazılmış bir metin
dir. Bu itibarla işlerliği de vardır. 

Arkadaşlarımıza, basite indirmek suretiyle neyi 
getirdiğimizi anlatmaya çalışayım. O da şudur: İlk
okul mezunu bir arkadaş 7 nci derecenin 3 ncü ka-
kedemesine geldiği zaman kadrosu tıkanmayacak-
tır; «7 nci derecenin son kademesine kadar geldim, 
durdum» demeyecektir. Eğer, Devlet Personel Dai
resi tarafından hazırlanacak bir tüzükle şartlan b;l-
li olacak biçimde, ilgili bulunduğu bakanlıkta mes
lekî ehliyet imtihanında başarılı olduğu takdirde, bir 
üst derecesi nedir, ortaokuldur, ortaokul mezununun 
yükselebileceği tavanın son kademesine kadar gide
bilecektir. Bu, meslek içi kurslarda bir decere ka
zanmak değildir. Bu, tavan aşmasıdır; yani ilkokul 
mezununun ortaokul tavanına, ortaokul mezununun 
lise tavanına gelebilme olanağını sağlamaktadır. 

36 ncı maddede arkadaşlarımızın getirdiği şekil 
şudur: «Meslek içi eğitimden geçtiği takdirde her 
yıl bir kademe, her 3 yıl bir derece sayılır.» denmek
tedir. Bu, bir derece kazandırmaktadır. Aslında, bi
zim getirdiğimiz şekil bir derece kazandırmanın öte
sinde, ona, mesleğine bağlı, meslek içi eğitimde di
siplin sağlayan, meslek içi eğitimi geliştiren memuru 
mesleğine bağlayan, emekte İsrafı önleyen, meslek 
içi disiplini sağlayan bir unsurdur. 

Bu itibarla, önergemize itibar etminizi saygıyle 
arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önder. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER-

GENEKON (İzmir) — Bir tavzihe ihtiyaç var, 
müsaade eder misiniz efendim? 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Ergenekon. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER

GENEKON (İzmir) — Sayın Başkan, değerli konuş
macının kastetmiş oldukları hedef, 12 nci bendin (d) 
fıkrasıyle elde edilmektedir. Meslekte iken, bir üst 
öğrenimi bitirmek veyahut da meslekten ayrılarak 
bir üst öğrenimi bitirmekle, yani bir tahsil eksik
liğini ikmal etmekle varılabilecek dereceler ve ta
vanlar yeniden değiştirilmektedir. 12 nci bendin (d) 
fıkrasıyle (B) bendinin 1 nci fıkraları arzu edilen 
neticeyi hâsıl etmektedir. 

KEMAL ÖNDER (İzmir) — Komisyon Başka
nının beyanı bana söz hakkı doğurmaktadır. Şu ba
kımdan Sayın Başkan : 

Bu madde, geniş kapsamı daraltan bir madde
dir ve belli koşullara bağlanmaktadır. Halbuki biz 
ilkokul, ortaokul ve liseyi kapsayan, açıklık getiren 
bir madde hükmü koymaktayız. Bu maddede, 
«sadece lise ve emsali» denmektedir. 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ YILMAZ ER
GENEKON (İzmir) — 12 nci bendin (d) fıkrası. 

BAŞKAN — Anladık efendim, teşekkür ederim 
efendim, teşekkür ederim. 

Komisyon ve Hükümet katılmıyor. Önerge sa
hiplerinden Sayın Önder izahatını yaptı. Önergeyi 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

Bu suretle madde üzerinde verilen değişiklik 
önergeleri üzerindeki işlemler bitmiştir. 

36 nci maddeyi geldiği şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 36 nci 
madde kabul edilmiştir. 

Komisyondan gelen 12 sayılı Kanun hükmünde 
Kararname ile ilgili maddeler bunlardır. 

2. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya 
Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanım teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı: 87) 

BAŞKAN — Gündemimizde yer alan diğer ka
nunların görüşülmesine geçiyoruz. 

Bir öncelik önergesi vardır, okutuyorum. 
Sayın Başkanlığa 

Gündemin 13 ncü sırasındaki kanun teklifinin 
1 nci maddesi; 

a) Borçlanma geçen senelerde olduğu gibi 
kanunî süre ile yapılabilmektedir. 

b) Sürenin verilmesi Emekli Sandığına malî 

yılbaşı itibariyle gelir sağlayacaktır. Hazine menfaa
ti yönünden kanunun bir an evvel müzakeresi icabet-
tiği sebeplerle, görüşülmesinin, diğer tasarı ve 
tekliflere tekaddüm etmesini saygıyle arz ederim. 

Plan Komisyonu 
Sözcüsü 

Kastamonu 
Hasan Tosyalı 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Sayın Hükümet burada. Sayın Komisyon?... Sa
yın Tosyalı, buyurunuz, yerinizi alınız efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Süreyya öner 
ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı Kanununa bir geçici madde eklen
mesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komisyonu ra
porunun görüşülmesine başlıyoruz. 

PLAN.KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN TOS
YALI (Kastamonu) — Arkadaşlarımla istişare et
mem gerekiyor. 

BAŞKAN — Biraz evvel önergeniz okundu sayın 
Tosyalı... 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HASAN TOS
YALI (Kastamonu) — Mühlet istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim?.. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-
ZATLI (Sivas) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Komisyon Baş
kanı, rica edeceğim efendim. 

PLAN KOMİSYONU BAŞKANI VAHİT BO-
ZATLI (Sivas) — İzin verirseniz, 12 sayılı Kararna
me ile bir gösterge tablosu değişikliği getirdik. 
Bu değişikliğin Emekli Sandığı Kanunundaki göster
ge tablosuna da intikali zorunlu. Bu itibarla, müsa
ade ederseniz, 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
menin görüşülmesi Mecliste bittikten sonra, aynı de
ğişikliği Emekii Sandığı Kanununda da süratle yap
mak arzusundayız. Bu değişikliği o zaman isteme 
imkânını vermek istiyoruz. O itibarla şimdi bu gö
rüşmeyi takip etmek istemiyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Erteleme hususunu x oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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3. — 21 Haziran 1927 tarih ve 1111 sayılı Asker
lik Kanununun 58 nci maddesinin değiştirilmesine 
ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu 
raporu (1/235) (S. Sayısı : 149) (1) 

BAŞKAN — Bir öncelik önergesi daha var, oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Gündemin kanun tasarı ve teklifleri ile komisyon

lardan gelen diğer işler kısmında bulunan «21 Hazi
ran 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
58 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun 
tasarısının» önemi, mahiyeti ve hizmetlerin yeterli ve 
süratli bir şekilde yürütülmesini sağlayacak niteliği 
dikkate alınarak, gündemdeki diğer bütün işlere tak-
dimen öncelikle görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

İlhami Sancar 
Millî Savunma Bakanı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?... Burada. Sayın 
Hükümet?... Sayın Millî Savunma Bakanının imza-
sasıyle, Millî Savunma Bakanlığı Kanunlar Dairesi 
Başkanı Hâkim Albay Muzaffer Başkaynak Hükü
meti temsil etmektedir. 

Gündemimizin 20 nci sırasında bulunan kanun ta
sarısına ait bu önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.... Kabul edilmiştir. 

Raporun okunması hususunu kabul edenler.. Et
meyenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Kanunun tümü üzerinde söz isteyen.. 
Sayın Gökakın, buyurunuz efendim. 
KEMALETTİN GÖKAKIN (Konya) — Sayın, 

Başkan, sayın parlamenterler; 
Teklif, 1111 numaralı Asker Alma Kanununun 

58 nci maddesinin tadilini kapsamaktadır. Bu tadilât 
yapılmak suretiyle, yedek eratın terhislerinin üzerin
den 2 yıl geçmeden, tekrar silah altına alınmaları 
sağlanmış olacaktır. Böylece, olağanüstü hal, sıkıyö
netim, asayiş, seferberlik ve savaş gibi hallerde, bu 
erat celp edilecek ve seferî kadrolara ithal edilmiş 
olacaklardır. 

1111 numaralı Kanunun 58 nci maddesi, bugün
kü haliyle kalırsa, fevkalade hâl olsa dahi, yedek 
erat, terhislerinden itibaren 2 yıl geçmedikçe celp 
edilmeyeceklerinden, yetişkin ve genç olan bu erat
tan, yurt için hayatî olan bu safhada, faydalanmak 
mümkün olmayacaktır. 

(1) 149 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ekli
dir. 
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Bugünkü harp silah ve vasıtaları çok inkişaf et
miştir. En teknik vasıtalar ve bu-meyanda atom, 
elektronik muhabere vasıtaları ve diğer araçlar Or
du bünyesine girmiştir. Bu teknik savaş vasıtalarının 
öğrenilmesi ve kullanılması zamana ihtiyaç göster
mektedir. 

Baskınla başlayan ve yıldırım adiyle anılan sa
vaşlarda, yetişkin olmayan eratla harp hizmetlerini 
kusursuz yapmak imkânı yoktur ve öyle düşünülürse 
hatalı olur. Savaş devam ederken rahatça eğitim ya
pılması ve kısa zamanda muharebeye yeterli hale ge
tirilmeleri mümkün görülmemektedir. Bilhassa sürat
le cereyan eden kara muharebeleri yanında, düş
man hava akınları altında eğitim yapılması çok müş
kül hal almıştır. 

1912 - 1913 Balkan Savaşından kısa bir müddet 
önce, o vakitler bize bağlı gibi görünen Doğu ve 
Batı Rumelideki devletlere güveniliyordu. Zamanın 
Dışişleri Bakanı Mecliste, kendine inandığı gibi Bal
kanlara da inançlı ve güvençli olduğunu beyan et

miş ve dolayısıyle eğitim görmüş 175 bin kişilik Ru
meli muntazam ordusu terhis edilmişti. Halbuki 
iyi istihbarat yapılmamış veya yalnış kıymetlendiril-
mişti. Bu eratın terhisinin akabinde Balkan Savaşı 
başlamıştı. Seferberlik hazırlıkları da iyi bir plana 
istinat etmediğinden, celp eratının çoğu, o vakitler 
pek basit olan tüfek kullanmasını dahi bilmiyorlardı. 
Neticesi tarihimizde acı mağlûbiyet olarak yer tutan 
bu seferin mağlûbiyet sebepleri arasında, eğitim nok
sanlığının da yeri büyük olmuştur. 

Birinci Dünya Savaşı ve İstiklâl Savaşında, en 
buhranlı zamanlarda bile, eğitim görmemiş erat, yurt 
içinde ve cephe gerisinde yeterli talim ve terbiye 
gösterilmeden harbe sokulmamıştır. 

Ancak, o günkü harp silâh ve vasıtaları, yukarda 
belirttiğim gibi, şimdiki kırıcı ve çok gerilere tesir 
edecek kudrette olmadığından bu imkân mevcut bu
lunuyordu. Halen bu keyfiyet zor ve şüphelidir. En 
salim yol, sefer ordusunu bu bakımdan barış zama
nında eğitimi tam olarak hazır bulundurmak ve ola
ğanüstü hallerde yetiştim eratdan istifade etmektir. 
Böylece savaş üniteleri olan tümenlerin bünyesi yetiş
kin eratla tamamlanmış olacaktır. 

Türkiye'de bir doğum, ortalama 250 000 kişidir. 
Silâh altında iki doğum olduğuna nazaran 500 000 er 
daima eğitim görmektedir. Bunlar terhis edilir ve es
ki 58 nci maddeye göre, aradan iki yıl geçmeden 
celbe tabi tutulmaz ve seferî kadrolara sokulm.az-
larsa, sefer ordusu ani bir yurt savunması karşısın-
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de henüz eğitim görmemiş veya noksan eğitim gör
müş eratla daha yaşlılardan teşekkül etmiş olacak
tır. Bu ise, hem bilgi ve tecrübe ve hem de fizikî zin
delik bakımından yetersiz ve dolaısıyle savunmamız 
bakımından zararlı ve tehlikeli olur. 

Fevkalâde hallerde, iç ve dış tehlike karşısında 
genç, eğitimi yerinde ve vurucu kuvveti itibariyle et
kili bir ordu bulundurma bakımından 1111 numaralı 
Kanunun 58 nci maddesinin yukarda arz edilen mah
zurların bertaraf edilmesi maksadıyle, Adalet Parti
since tadili uygun görülmüştür. 

Hürmetle arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Gökakın. 

Tümü üzerinde söz isteyen üye? Yok. Maddelere 
geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

,21 Haziran 1927 Tarih ve 1111 Sayılı Askerlik Ka
nununun 58 nci Maddesinin Değiştirilmesine flişkin 

Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 21 Haziran 1927 tarih ve 1111 sa
yılı Askerlik Kanununun 58 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

Madde 58. — Yedek erbaş ve erler; Olağan
üstü haller ile sıkıyönetim veya savaş, seferberlik, 
asayiş ve eğitim ve manevra için sınıf ihtiyacına gö
re tamamen veya kısmen çağrılabilirler. 

Ancak eğitim veya manevra için çağrılmış olanla
rın eğitim ve manevra süresi birbuçuk ayı geçemez, 
olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı 
ile lüzumu kadar uzatılabilir. 

Hiç silâh altına alınmamış olanlar dört ay süre 
ile, silâh altına alınmış olupda dört aydan eksik eği
tim görmüş bulunanlar ise gerektiğinde bu süreyi ta-
mamalamak üzere askere alınırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2, — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3.— Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye? Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. 

4. — Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/204) (S. Sa
yısı : 151) (1) 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı tarafından 
verilmiş bir öncelik önergesi vardır, okutuyorum. 

Komisyon Burada. Yetki belgesine göre; sayın 
Dışişleri Bakanının. imzasıyle, Bakanlık Orta Doğu 
ve Afrika Dairesi Reisi Sayın Faruk Celiloğlu'nun 
yetkili kılındığı anlaşılmıştır. Sayın Komisyon ve 
sayın Hükümet buradalar. Öncelik önergesini okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
8 Ağustos 1973 tarihinde Tunus'ta imzalanan 

Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşmasının Tunus ta
rafından 18 Mart 1974'te onaylandığı, Tunus Bü-
yükelçiliği'nin Bakanlığımıza gönderdiği 9 Ni
san 1974 tarihli bir Nota ile bildirilmiştir. 

Bu nedenle; söz konusu Andlaşmanın öncelikle 
görüşülmesini tensiplerine saygılarımla arz ederim. 

Melih *Esenbel 
Dışişleri Bakanı 

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

Mezkûr konunun görüşülmesine başlıyoruz. 
Raporun okunması hususunu oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Okunmamasını kabul edenler..! 
Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen? Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesi hususunu oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşmasının Onaylanma

sının Uygun Bulunduğuna dair Kanun Tasarı 
Madde 1. — 8 . 8 . 1973 tarihinde Tunus'ta im

zalanan Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşmasının 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde, üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

(1) 151 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kanun tasarısının 3 ncü 
maddesi de kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen? Yok. 
Tasarı, mahiyeti itibariyle açık oylarınıza tabidir. 

Zaman itibariyle gelecek birleşimlerde oylaması ya
pılacaktır. 

5. — Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesi
ne dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu (1/207) (S. Sayısı: 152) (1) 

BAŞKAN — Bir öncelik önergesi var, okutu
yorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisinin, gündemine alınmış bulunan, 
«Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesine dair 
Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu raporu»nun öncelikle görüşülmesini müsaade
lerine arz ederim. 

Melih Esenbel 
Dışişleri Bakanı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon? — Burada. Hü
kümet adına, Sayın Dışişleri Bakanının imzasıyle, 
Bakanlık Avrupa Konseyi Dâiresi Reisi sayın Nejat 
Aydın yetkili kılınmıştır. 

Mezkûr konu ile ilgili önergeyi dinlediniz. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Konunun görüşülmesine başlıyoruz. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Okunma

masını kabul edenler... Raporun okunmaması husu
su kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen? — Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 152 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesine dair Av
rupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun

duğuna İlişkin Kanun Tasarısı 
Madde 1. — 7 Haziran 1968 tarihinde Londra'da 

imzalanan «Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilme
sine dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 2. — Bü Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen? Yok. 

Bu kanun tasarısı da açık oylarınıza sunulacaktır. 
Ancak, vaktin geç olması sebebiyle gelecek birleşim
de, sırasında açık oyunuza sunulacaktır. 

6. — Televizyon yayınlarının korunmasına dair 
Avrupa Anlaşması ile ek protokollerinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu raporu (1/239) (S. Sayısı : 153) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 23 ncü sırasında yer 
alan -konu ile ilgili bir öncelik önergesi vardır, oku
tuyorum. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisinin gündemine alınmış bulunan, 
«Televizyon yayınlarının korunmasına dair Avrupa 
Anlaşması ile ek protokollerinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu»nun öncelikle görüşülmesini müsaa
delerine arz ederim. 

Melih Esenbel 
Dışişleri Bakanı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon burada. Sayın Ba
kanın imzası ile, yine, Bakanlık Avrupa Konseyi 
Dairesi Reisi sayın Nejat Aydın Hükümet adına yet
kili. bulunmaktadırlar. 

(1) 153 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Konu ile ilgili Dışişleri Komisyonu raporunun 
okunması hususunu oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Okunmamasını kabul edenler... Okunma
ması hususu kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

yorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum. 

Televizyon yayınlarının korunmasına dair Avrupa 
anlaşması ile ek protokollerinin onaylanmasının uy

gun bulunduğuna dair. Kanun tasarısı 
Madde 1. — 22 Haziran 1960 tarihinde imzala

nan «Televizyon yayınlarının korunmasına dair Av
rupa anlaşması» ve 24 Mayıs 1974 tarihinde imzala
nan «Televizyon yayınlarının korunmasına dair Av
rupa anlaşması protokolü» ile «Televizyon yayınla
rının korunmasına dair Avrupa anlaşması protokolü
ne ek protokol» ün onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
1 nci Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nei maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü

ğe girer. 
Başkan — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum kabul edenler... 

Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
Tümü üzerinde Mite, aleyhte söz isteyen? Yok. 
Bu Kanun Tasarısı da açık oylarınıza sunulacak

tır. Vaktin gecikmesi sebebiyle gelecek birleşimde, 
sırasında açık oylarınıza sunulacaktır. 

7. — 24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzala
nan Konsolosluk İlişkileri hakkında Viyana Sözleş
mesine katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/255) (S. Sa
yısı : 154) (1) 

(1) 154 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 
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BAŞKAN — Başka bir öncelik önergesi daha 
vardır. Okutuyorum. 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Dış ülkelerdeki vatandaşlarımızı ilgilendirmesi ba

kımından önem taşıyan, 24 Nisan 1963 tarihli, «Kon
solosluk İlişikleri hakkında Viyana Sözleşmesi» ne ka
tılmamızın uygun bulunduğuna ilişkin Kanun Tasa
rısının öncelikle görüşülmesini saygılarımla arz ve 
teklif ederim. 

Melih Esenbel 
Dışişleri Bakanı 

BAŞKAN — Sayın Komisyon burada. . 

Sayın Dışişleri Bakanının görevlendirdiği Bakan
lığın Sözleşmeler ve Muhtelit Hukuk Dairesi Reisi 
Sayın îlhan Bakay buradalar. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Komisyonu raporunun okunmaması hu
susunu oylarınıza sunuyorum Kabul edenler.. Etme
yenler... Raporun okunmaması hususu ka'bul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 
24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzalanan Konso
losluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesine katılma

mızın uygun bulunduğuna dair* kanun tasarısı 

Madde 1. — 24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da 
imzalanan Konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana 
Sözleşmesine katılmamız uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü

ğe girer. 
BAŞKAN — Söz isteyen? Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen? Yok. 
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Bu tasarıda açık oyunuza sunulacaktır. Vaktin 
gecikmesi sebebiyle gelecek birleşimde, sırasında açık 
oylarınıza sunulacaktır. 

8. —854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kottun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65) 

BAŞKAN — Kanun tasarı ve teklifleri ile ilgili 
gündemimizin 2 nci sırasın'da yer alan Deniz İş Ka
nunu ile ilgili görüşmeye geçiyoruz. 

Komisyon? Yok. Hükümet? Yok. Gelecek birle
şime gündemdeki sırasına bırakılmıştır. 

9. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiştiril
mesi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Milletve
kili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 gün
den 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili Alpars
lan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 
14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiştirilmesine; 
İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'm, 1475 sayılı İş Ka
nununun 14 ncü maddesinin değiştirilmesine dair ka
nun teklifleri ile Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komis
yonları raporlar. (1/136, 2/25, 2/187, 2/199) (S. Sa
yısı : 66) 

1. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, İs
tanbul - Bakırköy Emlâk Vergi Dairesinin yeni bir 
binaya taşınmasındaki Hazine zararına ilişkin sorusu 
ve Maliye Bakanı Bedri Gürsoy'un yazılı cevabı. 
(7/375) 

3 . 2 . 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Sayın Maliye Bakanımızın, aşağıdaki sorularıma 
yazılı olarak cevap vermesini sağlamanızı saygılarım
la rica ederim. 

Prof. Dr. Mustafa Parlar 
İstanbul Milletvekili 

Maliye Bakanlığımız, Bakırköy Emlâk Vergisi 
Dairesinin nakli ile ilgili işlemlerin partizanlık kisve
si altında yürütüldüğü, Bakanlar Kurulumuzun 6 

25 £ 3 . 1975 O : 1 

BAŞKAN Gündemin 3 ncü sırasında yer alan 
1475 sayılı tş Kanunu ile ilgili kanun teklifinin görüşül
mesine geçiyoruz. 

Komisyon? Yok. Hükümet ?Yok. Gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

10. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali San
lı ve 13 arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu (1/140, 2/213) (S. Sayısı : 
70'e 1 nci ek) 

BAŞKAN — Gündemin 7 nci sırasında yer alan 
1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza Kanu
nunun 401 nci maddesinin değiştirilmesiyle ilgili ka
nun teklifinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Komisyon? Yok. Hükümet? Yok. Gelecek birle
şime bırakılmıştır. 

Gündemimizde, mahsus gündem olarak görüşüle
cek başka husus kalmamıştır. Gündemde yer alan 
seçimi yapmak ve denetimle ilgili konuları görüşmek 
için, 26 . 3 . 1975 Çarşamba günü saat 15.00te top
lanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.27 

Ocak 1975 tarih ve 7/9236 sayılı Kararnamesinin 1 
nci maddesinin hükümlerine aykırı bir tutumla, Ha
zineyi zarara sokacak bir davranışla nakline çalışıl
dığı Bütçe - Plan Karma Komisyonunda ifa
de edilmiş ve bölge sakinlerinin bu konuyu tahkik 
etmeleri için ilgili Bakana ve Başbakana yapmış ol
dukları müracaatların henüz sonuçlanmadığı anlaşıl
mıştır. Bu konuda yapılan iddialar ve isnatların in
celeneceği Sayın Bakan tarafından Karma Komisyon
da ifade edilmişken, mezkûr dairenin alelacele taşın
ması için bazı teşebbüslerde bulunulduğu, seçmenle
rimiz tarafından telle duyurulmuştur. Bu hususta id
diaların doğruluk veya yanlışlığını tespit etmek için, 
Sayın Bakanın aşağıdaki sorularıma cevap vermesin
de zaruret görüyoruz: 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

- 201 — 
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1. — Bakırköy Emlâk Vergi Dairesinin, Kaza 
Merkezinde 199 200 TL. sına kiralanan bir binada 
faaliyette bulunduğu halde bu kere, bir partilinin ma
lı olan ve yıllık kirası 430 000 TL. sına tutulan bir 
binaya, 28 . 2 . 1975 tarihinden itibaren geçerli olmak 
üzere nakline karar verildiği doğru mudur? 

2. Sözü edilen partili vatandaşımızın binasının 
kiralanması, için, bu vatandaşın partisine mensup ba
kanın baskı yaparak bu neticeyi istihsal ettiği iddiası 
varit midir? 

3. — Halen çalışmakta olan Emlâk Vergisi Daire
sinin bulunduğu binada kullanılmayan ve evrak de
posu olarak yararlanılan bir çatıkatı bulunmasına 
rağmen, 50 metrekare daha geniş bir sahaya malik ol
duğu için iki mislinden fazla bir kira ile yeni binaya 
geçme arzusunun, dar bütçe imkânları ile bağdaşma
sını ve böyle bir kararın sadece partizanca bir niye
tin dışında, başka bir niyetle alınmaması iddiaları 
karşısında konunun Bakanlığınız tarafından aydınlı
ğa kavutşurulması ve kesin kararın bundan sonra alın
ması, böylece mağdur duruma düşecek pek çok orta
ğı bulunan eski vergi dairesi binası sahiplerinin mağ
duriyetlerine mani olacak tahkikatın açılmasını düşü
nüyor musunuz? 

4. Hâdiseyi bir oldu - bittiye getirerek neticeye 
varmak isteyen yeni bina mal sahipleri ve ilgili daire
nin sorumlularının fahiş bir hata yapmamaları için 
tahkikatın sonuna kadar bu binaya her türlü nakil 
işleminin durdurulmasında yarar görüyor musunuz? 

Saygılarımla arz ederim. 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 21 . 3 . 1975 

Ankara 
GEL : DÖŞE : 23362-34-33/16600 

Milet Meclisi Başkanlığına 

Genel Sekreterlik (Kanunlar Müdürlüğü) 

İlgi : 7 . 2 .1975 tarih ve 7/375-1870/16409 sa-
yıli yazıları. 

İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar tarafından 
Başkanlığınıza sunulan «Yazılı soru önergesi» nde 
bahsi geçen Bakırköy Emlâk Vergi Dairesi binası hak
kında sorulan sorulara, aşağıda gerekli izahat veril
miştir. 

1. — Evvelce, Bakırköy Emlâk Vergi Dairesi ola
rak kullanılmak üzere, Halkçı Sokak 30 mimarda
ki îş Hanının 3 ve 4 ncü katları ile 2 nci kattaki 2 
odası ve bodrumdaki bir deposu, 1 . 3 .1972 tarihin
den itibaren yıllığı 199 200+16 200 (depo)=215 400 

liradan kiralanmıştır. Mal sahiplerinden Bedri Tüzel 
tarafından Bakanlığımıza verilen 11 . 1 . 1974 günlü 
dilekçe ile yıllık kiranın 327 000 liraya yükseltilmesi 
talep edilmiştir. 

2. Toplam kullanma sahası 722 m2, olan bu ye
rin, artan iş hacmi dolayısıyle ihtiyaca kâfi gelme
mesi, bir iş hanının içerisinde olması, emlâk komis
yoncuları ve iş takipçilerinin bürolarıyle iç içe bulun
ması, bu kimselerin mükelleflerin işlerini takip için 
türlü yollara başvurmaları, bu durumun memurlar 
hakkında türlü dedikodulara yol açması gibi neden
lerle, hizmete elverişli yeni bir bina kiralanması hu
susu, istanbul Valiliğince çok önceden 16 Ağustos 
1973 tarihinde Bakanlığımıza önerilmiştir. 

3. Mezkûr tarihten itibaren Vergi Dairesine el
verişli kiralık yerler aranmaya başlanmış, bu arada 
Nuri Adalı ismindeki bir kimseye ait 1 482 m2, lik 
yer için istenen yıllık 600 000 lira kira ile Haldun Tı-
naztepe'ye ait 5 katlı bina için istenen 1 044 000 lira 
kira, çok yüksek görülerek bu yerlerin kiralanması 
cihetine gidilmemiştir. 

4. En son olarak, Yücel Şen ve Ayhan Çalıkoğ-
lu'na ait 1 200 m2 mesahalı 430 000 lira kira talep
li yer ile İbrahim Oral - İlhan Biber - Sansal Bi-
ber'e ait 1 480 m2 mesahalı ve 430 000 lira kira ta
lepli yer üzerinde durulmuş ve durum gelirler kont
rolörü Ahmet Aksüt'e de incelettirilmiştir. 

Ayrıca, 2490 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin 
(F) fıkrası gereğince, bu yerin emsal kiralara naza
ran yıllık kirasının 450 000 lira olabileceğine dair 
bilirkişi raporu istihsal olunmuştur. 

5. Neticede, adı geçen kontrolörün raporu ile 
bilirkişi raporuna istinaden, İbrahim Oral - İlhan Bi
ber ve Sansal Biber'e ait 5 tam kat ve bir çatı ka
tından ibaret 1 480 m2, mesahalı binanın, istenilen 
tadilâtlar ve kalorifer yakıt masrafları mal sahipleri
ne aidolmak üzere 425 000 lira bedelle kiralanması 
cihetine gidilmiştir. 

6. Bahis konusu binanın lüzumsuz olarak kira
landığına dair Bakanlığımıza vâki müracaatlar üze
rine; İstanbul Defterdarı ve Gelirler Genel Müdür 
Başyardımcısı ile iki genel müdür yardımcısından olu
şan bir heyet tarafından mahallinde tetkikat yaptı
rılmış ve eski Emlâk Vergi Dairesi binasına nazaran 
iki misli büyüklükte olan yeni binanın kiralanmasın
da isabet olduğu, şikâyetin daha ziyade vergi daire
sinin iş hanında kalmasını, işleri icabı uygun gören 
emlâk komisyoncularından ve diğer yazıhane sahip
lerinden geldiği, 8 . 2 . 1975 tarihli tutanakla sap
tanmıştır. 
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7. Ayrıca, konunun 1975 bütçesinin Bütçe - Plan 
Komisyonunda görüşülmesi sırasında da ele alınması 
ve gereksiz yere bina kiralandığının ileri sürülmesi ne
deniyle keyfiyet, 24 . 2 . 1975 tarihli Bakanlık ona
yı ile Teftiş Kurulu Başkanlığımıza intikal ettirilmiş 
bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Prof Dr. Bedri Gürsoy 

Maliye Bakanı 

2. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, Ay-
dın'ın Nazilli ilçesi kaymakamına ilişkin sorusu ve İç
işleri Bakanı Mukadder Öztekin'in yazılı cevabı. 
(7/382) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılık et
menizi saygıyle rica ederim. 

5 . 2 . 1975 
Aydın Milletvekili 
M. Şükrü Koç 

1. Aydın iline bağlı Nazilli Kaymakamının, res
mî görev yerinde ve mesai saatleri içinde, özel iliş
kiler kurduğu birtakım kimselerle «meşgul» olduğu, 
bu yüzden vatandaşların işlerini izleme ve yürütme
de güçlüklerle karşılaştıkları doğru mudur? 

2. Adı geçen kaymakamın ilçede herkesçe malum 
kişiliklere sahip bazı eğlence yerleri ve kumarhane 
sahipleriyle içli - dışlı olduğu, bu hareketlerinin halk 
tarafından yadırgandığı, Devlet otoritesiyle bağdaş
mayan bu ilişkiler yüzünden, resmî kamu görevleri
nin gereği gibi işletilemediği söylentileri gerçek mi
dir? 

3. Adı geçen kaymakam, bu ilçede göreve baş
ladığı tarihten bu yana kaç köye gitmiş ve halkın so
runlarını çözümlemek için ne gibi çabalarda bulun
muştur? 

4. Adı geçen kaymakam, öğretmen okulundaki 
muavinlik görevi sona erdiği için Devlet lojmanların
dan ayrılması gereken bir öğretmeni lojmandan çık
mamaya teşvik etmiş ve yasaları uygulamaya çalışan 
eğitim idarecilerini tehdit sadedinde davranışlarda 
bulunmuş mudur? 

5. Kaymakamın bu ilçedeki hizmet süresi dol
muş ve başka bir göreve nakil zamanı gelmiş midir? 

(1) Bu soruyla ilgili İçişleri Bakanlığının cevabı 
18.3. 1975 tarihli 52 nci Birleşim tutanak dergisin
de yayınlanmıştır. Ek cevaptır. 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 21 . 3 . 1975 
Öz. îş. Gn. Md. 

Şb. Md. : Değ. ve Atama 731/3902 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 12 . 2 . 1975 tarih ve Kanunlar Müdürlüğü: 

7/382-1880/16460 sayılı yazı. 
Aydın Milletvekili Sayın M. Şükrü Koç'un Na

zilli Kaymakamı A. Kemal Birol'un davranışları hak
kında Bakanlığımıza yönelttiği yazılı soru önergesin
deki konular, bir mülkiye müfettişine incelettirilmiş
tir. 

Müfettiş inceleme sonucu hazırladığı raporda; 
1. «ilçe kaymakamının resmî görev yerinde ve 

mesai saatleri içinde özel ilişkiler kurduğu kişilerle 
meşgul olduğu ve bu yüzden vatandaşların işlerinin 
aksadığı konusunun varit olmadığı, 

2. Kaymakamın eğlence yerleri sahipleri ile iç
li - dışlı olduğu ve bu yüzden kamu görevlerinin ge
reği gibi işletilemediği konusunun doğrulanmadığı, 

3. Kaymakamın göreve başladığı tarihten bu ya
na ilçede mevcut 57 kasaba ve köyden 49'una birçok 
kez gittiği ve programlı işlerin sonuçlandırıldığı, 

4. Lojmandan ayrılması gereken öğretmenin çı
kışını engellemediği, aksine tahliyesini sağladığı ve 
bu konuda ilgilileri tehdit ettiğinin doğru olmadığı» 
kanaat ve sonucuna ulaşmıştır. 

5. Adı geçen kaymakamın Nazilli'deki hizmet sü
resinin henüz dolmadığı tespit edilmiştir, 

Arz ederim. 
Mukadder Öztekin 

içişleri Bakanı 

3. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan'ın, 
yurt dışından ithal edilen otomobiller ile ilgili gazete 
haberine adının karışlığına ilişkin sorusu ve Maliye 
Bakanı Bedri Gürsoy'un yazılı cevabı. (7/384) 

4 . 2 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıaki sorumun yazılı olarak Sayın Maliye Ba
kanı tarafından cevaplandırılmasına delâletinizi rica 
ederim. 

Çankırı Milletvekili 
Mehmet Ali Arsan 

Bir büyük gazetemizde bir bağımsız milletvekili
nin öyküsü adı altında isim vermeden şahsımı tarif 
ile bir gerçek dışı ithamla yurt dışından otomobil it
hal ettiğim yazılmıştır. Türk basını için yalan haber 
yazma bakımından bu mümtaz gazete içinde bir ta-
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lihsizlik ve sorumsuzluk örneği olan habere göre mil
letin gerçeği öğrenmesi için: 

1. 1965 ile 1975 yılları arasında Mehmet Ali Ar
san adına yurt dışından kendi adına veya vekâlet yolu 
ile bir otomobil veya eşya yurda getirme müsaadesi 
Merkez Bankasınca verilmiş midir? 

2. Bu yazıyı yazan Sayın Orsan Öymen adına 
1965 ile 1975 yılları arasında yurda getirmek için kaç 
otomobil ve ne miktar kalem kalem eşya müsaadesi 
Merkez Bankasınca verilmiştir. 

Bunların bugünkü değerleri ne kadardır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

HAZMİÎT : BED: 
25 . 3 . 1975 

Sayı : 593582-06-A-32/17771 

Konu : Bedelsiz ithalât Hk. 

T. C. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kanunlar Müdürlüğü : 

İlgi : 12 . 2 . 1975, 6 . 3 
1882/16451 sayılı yazılarınız : 

1975 tarih ve 7/384-

Yukarda tarih ve sayısı kayıtlı yazınız konusu T. 
C Merkez Bankası İdare Merkezinden sorulmuş olup 
alınan cevabî yazıda; Mehmet Ali Arsan adına ban
kalarında herhangi bir bedelsiz ithal müsaadesinin 
tanzim edilmediği, Mustafa Orsan Öymen adına ise 
Bankaları Ankara Şubesince Ford marka 1967 model 
otomobil için 27 . 12 . 1969 tarih ve 97191 sayılı be
delsiz ithal müsaadesinin tanzim edildiği ve bu oto
mobilinin 4 . 2. 1970 tarih, 4746 sayılı beyanname 
ile fiilî ithalinin yapıldığı ifade edilmektedir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Bedri Gürsoy 

Maliye Bakanı 

4. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, 
Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesine ilâ
ve edilen ek yatırım programları ödeneklerine ilişkin 
sorusu ve Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı İsmail 
Hakkı Aydınoğlu'nun yazılı cevabı. (7/401) (1) 

(1) Yazılı soru cevabına ekli listeler çokluğu ne
deniyle yayınlanamamıştır. Kanunlar Müdürlüğündeki 
(7/401) esas sayılı dosyasındadır. 

5 . 2 . 1975 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasına delâletinizi saygı ile arz ederim. 

Rıfkı Danışman 
Erzurum Milletvekili 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesinin 
Bütçe Karma Komisyonunda görüşülmesi sırasında 
verdiğimiz bir önerge ile YSE Genel Müdürlüğü Ya
tırım Programları ile Topraksu Genel Müdürlüğü ya
tırım programları ödeneklerine 440 milyon lira civa
rında bir ilâve yapılmıştır. 

Bu ilâve ödenekler «geri kalmış yörelerin ihtiyaç
ları için yapılacak ek programlara harcanmak şar-
tiyle» verilmiş ve o şekilde kabule mazhar olmuş
tur. 

Bu bakımdan; 
Soru : 
1. Geri kalmış yöreler için yapılmış veya yapıla

cak köy yolları, köy içmesuları ek programı nedir? 
2. Geri kalmış yöreler için yapılmış veya yapı

lacak topraksu ek programı nedir? 

T. C. 
Köy İşleri ve Kooperatifler 

Bakanlığı 19 . 3 . 1975 
Tetkik ve Plan. Kord. 

Kur. Bşk. lığı 

Sayı : 91/278/02388 

Konu : Rıfkı Danışman'ın yazılı 
soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Kanunlar Müdürlüğü, 12 . 2 . 1975 gün 
ve 7/401-1909, 16518, 

b) Kanunlar Müdürlüğü, 6 . 3 
7/401-1909, 16518 sayılı yazılarınız. 

1975 gün ve 

İlgi : (a) da belirtilen yazınız ekinde Bakanlığı
mıza gönderilmiş bulunan, Erzurum Milletvekili Sa
yın Rıfkı Danışman'ın Bakanlığımıza verilmiş olan 
ek ödeneklere ilişkin programlarla ilgili yazılı soru 
önergesi incelenmiş olup, hazırlanan cevaplar ilişik
te sunulmuştur. 

Bilgilerinize sunarım. 
İsmail Hakkı Aydınoğlu 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanı 
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Sorular : 
Köy tşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Bütçesinin 

Bütçe Karma Komisyonunda görüşülmesi sırasında 
verdiğimiz bir önerge ile YSE Genel Müdürlüğü ya
tırım programları ile Topraksu Genel Müdürlüğü ya
tırım programları ödeneklerine 440 milyon lira civa
rında bir ilâve yapılmıştır. 

Bu ilâve ödenekler «geri kalmış yörelerin ihtiyaç
ları için yapılacak ek programlara harcanmak şar-
tiyle» verilmiş ve o şekilde kabule mazhar olmuştur. 

Bu bakımdan; 

Soru : 
1. Geri kalmış yöreler için yapılmış veya yapıla

cak köy yolları, köy içmesuları ek programı nedir? 
2. Geri kalmış yöreler için yapılmış veya yapı

lacak topraksu programı nedir? 

Cevaplar : 
1. Bütçemizin Bütçe Karma Komisyonunda gö

rüşülmesi sırasında verilmiş olan bir önerge ile Ba
kanlığımız YSE ve topraksu hizmetlerine ilişkin yatı
rım programları ödeneklerine toplam olarak 435 mil
yon lira ek ödenek verilmiştir. 
Bu ek ödeneğin 300 milyon lirası geri kalmış yöre

lerde uygulanacak köy yollan ve köy içmesuları ya
tırım programlarına ayrılmıştır. 

300 milyon liranın 100 milyon lirası (60 milyonu 
içmesuları, 30 milyonu köy yolları 10 milyonu köy 
elektrifikasyonu için) il özel idarelerine aktarılarak 
bakım ve onarım işleri, büyük içmesuyu gruplarının 
çalıştırılması, fazla teknik güç gerektirmeyen yol ve 
küçük içmesuyu yapımları, köylerin elektrik etütleri
nin yapılması ile hidroelektrik potansiyeli olan geri 
kalmış bölgelerdeki dağ ve orman köylerine elektrik 
enerjisi temini için kullanılacaktır. 

Geriye kalan 200 milyon lira ile geri kalmış yöre
lerde yapılacak işlerin uygulama programlarının ay
rıntıları üzerinde çalışılmakta olup bu çalışmalar bi
tirildiğinde tüm işler yer ve karekteristikleri ile be
lirlenmiş olacaktır. 

2. Geri kalmış yörelerde Bakanlığımızca uygula
nacak olan münferit sulama projeleri için 95 milyon, 
makine ve ekipman ihtiyaçlarının temini için de 40 
milyon lira olmak üzere toplam 135 milyon liralık 
ek ödenek verilmiş bulunmaktadır. 

Anılan ek ödenek verilmeden önce Bakanlığımızın 
1975 yılı yatırım programımn münferit sulamalar bö
lümünde geri kalmış yörelerdeki projelerin yatırımı 
için 91 427 000 TL. ayrılmış olup bu tahsisatla yapı

lacak proje listesi yazı ekinde sunulan 1 No. lu liste
de gösterilmiştir. 

ilâve olarak münferit sulama projeleri için veri
len 95 milyon liralık ek ödenek tamamı geri kalmış 
yörelerdeki münferit sulama projeleri için sarfedile-
cektir. Bu ödeneğin sarfedileceği projelerin yeri, ka-
rekteristiği (hektar) ve projelere ayrılan ödenek mik
tarları yazı ekinde sunulan 2 No. lu listede gösteril
miştir. 

Diğer taraftan Bakanlığımıza verilmiş bulunan 40 
milyon liralık ek ödenekle satınalınacak makineler 
geri kalmış yörelerde yatırım projelerinin uygulan
masında kullanılacaktır. 

5. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur'un, Sa
hil şeridinin düzene sokulması amaciyle alınması 
gerekli tedbirlere ilişkin sorusu ve İmar ve İskân Ba
kanı Selâhattin Babüroğlu'nun yazılı cevabı. (7/403) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun tmar ve iskân Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla di
lerim. 

izmir Milletvekili 
Yüksel Çakmur 

Başta Ege kıyıları olmak üzere, Türkiye'de bütün 
kıyılarda büyük yağma hüküm sürmektedir. 

imar ve iskân Bakanlığının kıyı yağmasını önle
mek amaciyle yayınladığı 4 Kasım 1974 tarihli ge
nelge ve bununla ilgili daha sonra yayınlanan genel
gelerin ne gibi sonuçlar verdiğini açıklamanızı rica 
ediyorum. 

Aslında Bakanlığınızın kıyı yağmasını önlemek 
amaciyle yayınladığı genelgeler, bir noktada gerekli 
tedbirler alınmadığı için kıyı yağmasını teşvik etmiş 
ve durum bir talan havasına dönüşmüştür. 

1. izmir'in Dikili ilçesindeki kıyıların, Devlet 
görevlilerinin de ortak olduğu kooperatifler tarafın
dan parsellendiği doğru mudur? 4 Kasım 1974 tarihli 
genelgenin yayınlanmasından bir ay önce ve sonra 
kurulan kooperatifler var mıdır, varsa bunların yö
netici kadrosunda ve ortakları arasındaki devlet gö
revlileri kimlerdir? 

2. Urla ilçesinin Zeytinalan köyü dolaylarında, 
özellikle Çamlıçay mevkiinde birtakım iş adamları
nın birleşip kıyıları parselleyip aldıkları ve büyük bir 
hızla ve teknolojinin en son imkânlarından yararlana
rak villalar, evler kurulduğu doğru mudur? 

3. Bakanlığınızın kıyı yağmasını önlemek ama
ciyle çıkardığı 4 Kasım 1974 tarihli genelge ve daha 
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sonra yayınlanan genelgelere Urla ilçesinin kayma
kamı ne dereceye kadar uymuştur? Uymamışsa, hak
kında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Çeşitli söy
lenti ve haberleri soruşturmak için Bakanlığınız tara
fından müfettişler görevlendirilmiş midir? 

4. İzmir'in Çeşme ilçesi dolaylarında, kıyı yağ
masını önleme yolundaki çalışmalara rağmen bütün 
kıyıların binalar ve son zamanlarda yapılan yeni ya
pılarla doldurulduğu doğru mudur? Bu yapıların ya
pılması için hangi makam, nasıl ve genelgelerinize al-

' dırış etmeksizin göz yummuştur? Bu konuda Bakan
lığınız bugüne ne gibi işlemler yapmıştır? 

5. Kişisel kanaatimiz Bakanlığınızın iyi niyetle 
almaya çalıştığı tedbirler kıyı yağmasını önleyeme-
mekte, aksine vatandaşlara kıyılarda denize girecek 
yer bırakmayacak bir durum almış bulunmaktadır. 

Kıyı yağmasını önlemek için neler yapmayı dü
şünüyorsunuz? V 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 24 . 3 . 1975 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : M-9/889 
Konu : İzmir Milletvekili Yüksel 
Çakmur'un yazılı soru önergesi. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 12 . 2 . 1975 gün ve Kanunlar Müdür

lüğü 7/403, 1912/16613 sayılı yazılarına karşılık, 
b) 27 . 2 . 1975 gün ve M-9/885 sayılı yazımıza 

ektir. 
İzmir Milletvekili Sayın Yüksel Çakmur'un ta

rafımdan cevaplandırılması istemiyle başkanlıklarına 
verdiği «Sahil şeridinin düzene sokulması amaciyle 
alınması gerekli tedbirlere ilişkin yazılı soru önerge
si» cevaplandırılmak üzere ilgi (a) daki yazı ile Ba
kanlığıma gönderilmişti. 

İzmir ilinden de bilgi alınmak suretiyle yapılan 
incelemede hazırlanan cevap iki örnek olarak ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Selâhaddin Babüroğlu 
İmar ve İskân Bakanı 

T. C. 
İmar ve İskân Bakanlığı 24.3.1975 

Özel 
M - 9 

Sayın Yüksel Çakmur 
İzmir Milletvekili 
1. Tarafımdan cevaplandırılması istemiyle Millet 

Meclisi Başkanlığına vermiş bulunduğunuz İzmir ilin-
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j de «Sahil şeridinin düzene sokulması amaciyle alın
ması gerekli tedbirlere ilişkin yazılı soru» önergenize 
karşılık olarak yapılan inceleme sonucu hazırlanan ce
vap ikinci maddeye çıkarılmıştır. 

2. 1. Yapılan incelemede; 4 Kasım 1974 günlü 
I genelgenin yayınlanmasından bir ay önce veya bir ay 

sonra Dikili ilçesindeki kıyılarda Devlet görevlilerinin 
de yönetici ve ortak bulunduğu kooperatiflerce parse
lasyon yapıldığını belirten bir uygulamanın bulunma-

I dığı,.bu süre içinde Dikili ilçesindeki sahillerde konut 
I yapılması amaciyle yönetim kadrosunda Devlet görev

lilerinin de yer aldığı veya ortak bulunduğu koopera
tiflerin kurulduğuna dair Bakanlığımızda ve İzmir Va
liliğinde herhangi bir kayda rastlanmadığı, halen Di-

I kili'de faaliyette bulunan ve bazı söylentilere neden 
olan Dikili Sahil Sayfiye Evleri Yapı Kooperatifinin 

I senelerce önce kurulmuş bulunduğu belirlenmiştir. 

I 2. 2. Urla ilçesi Zeytinalan köyü sınırları içe-
I risinde ve özellikle Çamlıköy mevkiinde 4.11.1974 
I günlü genelgemizin yayınlanmasından önce bazı kişi-
j lerce binaların yapılmakta olduğu öğrenilmiş ve olaya 
I Kaymakamlıkça el konulmuş, ilgililer hakkında kanu

nî işlem yapılmıştır. Örneğin, Zeytinalan köyü Çam
lıköy mevkiinde Kadir ve İsmail Demirtunç adlı vatan-

I daşların sahilden 15 metre içerde betonarme bir konut 
yapmakta oldukları saptanarak Kaymakamlıkça inşa-

I atın mahallinde durdurulduğu, bu durdurmaya ilgili-
j lerin riayet etmeyip inşaata devam ettikleri, bunun 

üzerine kaymakamlıkça 31 . 12 . 1974 günü inşaatın 
tekrar durdurularak ilgililer hakkında T. C. K. 526 ncı 

I maddesi uyarınca kamu davası açılması için Cumhuri
yet Savcılığına yazıldığı ve açılmış olan kamu dava
sının halen devam etmekte olduğu, Bakanlık müfet
tişinin mahallinde yaptığı inceleme sonucu düzenlenen 

I raporundan anlaşılmıştır. 

Bakanlık müfettişinin raporundan aynı köyde ba
kanlık genelgesine aykırı olarak yapılmaya başlanan 

I ikinci konutun Esenyol mevkiinde İffet Atalay'a ait 
bulunduğu, inşaatın kıyıdan 10 metre içerde yapıl -

I makta olduğu, bu inşaat için de Kaymakamlıkça aynı 
I şekilde işlem yapılarak ilgili hakkında kamu dâvasının 

açıldığı belirlenmiştir. 
Diğer yönden yapılmasına başlanılan bu yapıların 

durumları İmar Kanununun ek 7 ve ek 8 nci madde
lerine ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre incelen
mektedir. Yapılan incelemede adıgeçen yönetmelik 
uyarınca kazanılmış hak sahibi durumuna gelmemiş 
olanlar hakkında gerekli yasal işlemler uygulanacak-

I tır. 
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2. 3. Deniz, göl ve nehir kenarlarının korunması 
ve bu alanlarda düzenli ve toplum yararına yapılan
mayı sağlamak amacıyle hazırlanarak yürürlüğe konul
muş bulunan Yönetmelik ve genelgelerin İzmir Vali
liğince bu arada Urla Kaymakamlığınca ciddiyetle uy
gulanmakta olduğu anlaşılmıştır. 

izmir Valiliğinden alınan 7 . 3 . 1975 gün ve 35/50 
sayılı yazıda; Urla Kaymakamının sahil bandını kont
rol altında tuttuğu buralarda yapılan inşaatları tuta
nakla tespit ederek yasalara aykırı hareket edenler 
hakkında müfettiş raporunda da belirtilmiş olduğu 
üzere gerekli işlemleri yapmakta olduğu belirtilmek
tedir. 

2. 4. İzmir ili Çeşme ilçesi dolaylarında İmar 
Kanununa ek 7 ve 8 nci maddelerine ilişkin Yönetme
liğin yayınlanmasından önce bazı kişilerce inşaata baş
lanılmış olduğu, kıyı bölge müfettişleri grupunca ma
hallinde yapılan incelemede saptanmıştır. Örneğin Çeş
me ilçesi Dalyan köyünde kıyıdan itibaren 100 met
relik şerit içinde 2 , lldiri köyünde 1, Çeşme Bele
diyesi hudutları içinde bir inşaat saptanarak durdurul
muştur. Müfettişlerce düzenlenen bu rapor bakanlıkta 
incelenmektedir, inceleme sonucunda inşaatı yapan
lar ve bunlara ruhsat verenler hakkında gerekli işlem
lerin yapılması yoluna gidilecektir. 

2. 5. Kıyıların korunması ve özel mülkiyet biçi
mine dönüştürülmesine şimdiye kadar gerekli önemin 
verilmemiş olması nedeniyle sahillerimizin bir çoğun
da bu biçimde özel yapılar yapılmıştır. Selefim sayın 
Ali Topuz konu üzerinde ciddiyetle eğilmiş ve sahiller
le ilgili olarak önce 4 Kasım 1974 gün ve A.02/57 
sayılı genelgeyi yayınlamış sonra da İmar Kanununun 
ek 7 ve ek 8 nci maddelerine ilişkin Yönetmeliğin ha
zırlıklarına başlatmıştır. 

Bakanlığa gelir gelmez konuyle yakından ilgilene
rek önce, 29 Kasım 1974 gün ve A.02/68 sayılı ge
nelgeyi yayınlayarak 4 . 1 1 . 1974 gün ve 4-2/57 sa
yılı genelgenin titizlikle uygulanmasını tekrarlayarak 
görevlileri uyarmış ve bu yasal yasağın gerçekleşme
sine yardımcı olmaları için göreve davet etmiştim. 
Sonra başlamış olan Yönetmelik yapma çalışmalarına 
hız ve bakanlıklararası bir hüviyet vermiş, tamam
latarak kabul ve yayınlamak suretiyle yürürlüğe konul
masını sağladım. Daha sonra da 25 . 2 . 1975 gün 
ve ek 7, 8 yön: 1, 4 . 3 . 1975 gün ve ek 7, 8 yön: 2 
ve 17 . 3 . 1975 gün ve ek 7 - 8 yön: 3 sayılı genel
geleri yayınlayarak Yönetmelikteki boşlukları doldur
mak, tereddütleri kaldırma ve bu suretle Yönetmeli-
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ğin uygulanması olanağını artırmak gibi önemli bir 
aşamayı yapmış oldum. 

. Bu genelgelerle Yönetmelik ve genelgelerin en uzak 
köylere ve belediyelere kadar ulaştırılmasını, uygulan
masını idare amirlerimizden isteyerek Yönetmeliğin 
bütün yurda yayılmasını ve uygulanmasını sağlamış 
oldum. Bunlara ek olarak kıyı bölge müfettiş grupla
rına . sahillerimizi inceleyerek yasalara aykırı olarak 
yapılmakta olan yapıları saptamakla görevlendirdim. 
Müfettiş grupları sahillerimizi tarayarak yasalara ay
kırı yapıları saptayarak gerekli yasal girişimlerde bu
lunmak üzere valilerimize bildirmişlerdir. Ayrıca ba
kanlık müfettişlerine kıyılarımızda sürekli olarak de
netim taraması yapmaları direktifini verdim. 

Konu ile çok yakından ilgilenmekteyim. Her fır
sattan yararlanarak idare amirlerimizi taşra ve merkez 
örgütündeki mesai arkadaşlarımın sahil yağmasının ön
lenmesini sağlayacak tedbir ve girişimlerimizi ciddiyet
le uygulamalarını, sahilleri sürekli olarak denetim ve 
gözetimleri altında bulundurulmalarını yasalara aykırı 
harekette bulunanlar hakkında derhal kanunî işlemle
rin yapılmaları hususunu telkin etmekteyim. Bu suret
le millî bir dava niteliğini almış olduğu kanısında bu
lunduğum bu konuda başarılı sonuçlar alınmasına gay
ret etmekteyim. 

Görülüyor ki kıyı yağmasının önlenmesi ciddiyetle 
ele alınmış, etkin tedbirler getirilmiş ve denetim yapıl
ması öngörülmüştür. 

Bu çabalarımız sürekli olarak sürdürülecek ve ko
nuya gereken önemin verilmesine devam edilecek 
olursa sahil yağmasının önleneceğine kani bulunmak
tayız. 

Saygılarımla arz ederim. 
Selâhaddin Babüroğlu 

İmar ve İskân Bakanı 

6. — Çanakkale Milletvekili O. Orhan Çanneri' 
nin, Çanakkale ili köy elektrifikasyonuna ilişkin soru
su ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Erhan Işıl'in 
yazılı cevabı (7/413) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasında aracılığınızı rica eder, saygılar sunarım. 

1 1 . 2 . 1975 
Çanakkale Milletvekili 

O. Orhan Çaneri 
Soru : 
1. Çanakkale ilinde şimdiye kadar kaç köye 

elektrik getirilmiştir? Kaç köy müteahhitlere ihale 
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edilmiş veya emanet usulü yapılmak üzere yapım 
programında beklemektedir? 

Kaç köy proje programına alınmış ve projeleri bi
tirilmiştir? Bu hususların ilçelere göre döküm yapıla
rak bildirilmesi, 

2. Köy elektrifikasyonu ihalelerine giren mü
teahhitler, bazı köylerin elektrik işlerine yıllardan 
beri hiç başlamamışlar veya yarım bırakmışlardır. 
Bunun sebepleri nelerdir? Bu durumda olan işlerin 
biran evvel bitirilmesi için tedbir düşünülüyor mu? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 

Sayı : 112/053.44/270 24 . 3 . 1975 
11721 

Konu : Çanakkale Milletve
kili Sn. O. Orhan Çaneri' 
nin yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 2 . 1975 gün ve 7/413-1935/16765 sayılı 
yazıları. 

Çanakkale Milletvekili Sn. O. Orhan Çaneri'nin 
«Çanakkale ili köy elketrifikasyonuna ilişkin» yazılı 
soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Erhan Işıl 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Çanakkale Milletvekili Sayın O. Orhan Çaneri'nin 
«Çanakkale ili köy elektrifikasyonuna ilişkin» yazılı 

soru önergesi cevabıdır 

Soru : 1. Çanakkale ilinde şimdiye kadar kaç 
köye elektrik getirilmiştir? Kaç köy müteahhitlere 
ihale edilmiş veya emanet usulü yapılmak üzere ya
pım programında beklemektedir? Kaç köy proje 
programına alınmış ve projeleri bitirilmiştir? Bu hu
susların ilçelere göre döküm yapılarak bildirilmesi. 

Cevap : 1. Elektriklendirilmesi, Türkiye Elektrik 
Kurumu Köy Elektrifikasyonu Yatırım Programında 
yer alan köylerin elektrik tesislerinin tamamlanması; 
köy katılım paylarının ödenmesi, bütçeden alınan öde
nek ve projelerin yapılabilmesi yönünden 1 - 3 yıl ola
rak planlanmaktadır. 

Buna göre ilişik listelerde belirtildiği gibi, Çanak
kale ilinde bugüne kadar 85 köy elektriklendirilmiş, 
104- köyün elektrik tesislerinin yapımına, 51 köyün 
elektrik tesislerinin yapılması için de ihale çalışmala
rına başlanılmıştır. 

Ayrıca, 26 köyün elektrik projesi tamamlanmış, 
124 köyün elektrik projesinin yapılması için de ge
rekli arazi çalışmaları yapılmıştır. 

Soru : 2. Köy elektrifikasyon ihalelerine giren 
müteahhitler, bazı köylerin elektrik işlerine yıllar
dan beri hiç başlamamışlar veya yarım bırakmışlar
dır. Bunun sebepleri nedir? Bu durumda olan işleri bir
an evvel bitirilmesi için tedbir düşünülüyor mu? 

Cevap : 2. Elektrik tesislerinin yapılması ihale 
suretiyle devam eden köylerin bir kısmında yükleni
ci çalışmalarının yavaş olduğu görüldüğünden, TEK 
Genel Müdürlüğünce yükleniciye gerekli ikaz yapıl
mış olup önümüzdeki aylardan itibaren tesis yapım 
işlerinin hızlandırılmasına çalışılacaktır. 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 

Erhan Işıl 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Çanakkale ili köy elektrifikasyon durumu 
A) Elektrikli köyler : 

Sıra 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Köyün adı ilçesi 

Kepez 
Sarıcaeli 
Yapıldak 
Adatepe 
BY. Çetni 
KÇ. Çenti 
KÇ. Kuyu 
Nusratlı 
Bilâller 
Ağaçköy 
Ahmetçeli 
Pıtırelli 
Abdiağa 
Bakacakçiftliği 
Yenice 
Savaştepe 
Şakirbey 
Bahçeli 
Hacı 
A. Demirci 
Hasoba 
Pekmezli 
Ağa 
YN. Çiftlik 
Güleç 
Kocagür 
H. Hüseyinyaylası 

Merkez 
» 
» 

Ayvacık 

Bayramiç 
» 
» 

Biga 
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28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 

M. Meclisi 

Köyün adı 

Karahamzalar 
Çakırlı 
Katırtepe 
Çınarköprü 
Göktepe 
Geyikkırı 
Kayapınar 
Doğancı 
Akköprü 
Kani bey 

Eğridere 
Bakacak 
Gündoğdu 
Balıklıçeşme 
Sinekçi 
Adliye 
Örtülüce 
Danişment 
Gerlengeç 
Güvemalan 
Filibeliler 
Kuruoba 
YN. Mahalle 
Çavuş 
Sarıkaya 
Kalafat 
Kaşıkçıoba 
İdriskoru 
Havdan 

B : 55 

İlçesi 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Biga 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

25 , 3 . 

Sıra 

57 
58 
59 
60 
61 

62 
63 
64 
65 
66 
67 

68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

81 
82 
83 
84 
85 

1975 O : 1 

Köyün adı 

Sarısıfat 
Akpınar 
İskender 
Kaldırımbaşı 
Gemicikırı 

Kahvetepe 
Sarıcaali 
Dereköy 
Cihadiye 
Tepe 
Akyaprak 

Aziziye 
Eybekli 
Gürçeşme 
Çakıl 
Hurma 
Karakoca 
Süle, 
Terzialan 
Derenti 
Kalburcu 
Semetelf 
Akköy 
Bahçeli 

Kızüköy 
Kavakköy 
Hamdibey 
Kalkım 
Pazar 

İlçesi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çan 
» 

» 
» 
» 

Ezine 

» 
Gelibolu 

Yenice 
» 
» 
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B. Elektrik tesislerinin yapımı devam eden köyler : 
Sıra Köyün adı Jlçesi Yapım şekli 

1 Kızılkeçili 
2 tntepe 
3 Çınarlı 
4 Karacaören 
5 Özbek 
6 Saraycık 
7 Sapaca 
8 Süleyman 
9 Kutluoba 

10 Pınarbaşı 
11 Ziytenli 
12 Dikmen 
i 3 Ayıtdere 
14 Bekirli 
15 Çelikgözü 
16 Çınardere 
17 Kemer 
18 Kozçeşme 
19 Otludere 
20 Selviköy 
21 Emirorman 
22 Aksaz 
23 Değirmencik 
24 Bozlar 
25 Sığırcık 
26 Tokatkırı 
27 By. Paşa 
28 Çavuşköy 
29 Duralı 
30 İlyasağaçiftliği 
31 Karadağ 
32 Karlı 
33 Kocayayla 
34 Kulfal 
35 Mallı 
36 Mallıdere 
37 Yaya 
38 Yaykın 
39 Yeniçeri 
40 Tepeköy 
41 Etili 
42 Çekirler 
43 K. Paşa 
44 Yuvalar 
45 Bahadırlar 
46 Doğancılar 
47 Hacılar 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 

Ayvalık 
» 

Bayramiç 
» 
» 

Biga 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çan 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 

İhale 
» 

Emanet 
» 
» 
» 
» 
» 

ihale 
» 

Emanet 
ihale 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Emanet 
thale 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Emanet 
» 
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Sıra 

48 
49 
50 
51 
52 
53 
54' 
55 
56 
57 
58 
59 
60 

61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
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Köyün adı 

Karakediler 
Alçıtepe 
Behramlı 
Beşyol 
By. Anafarta 
Çamyayla 
Kilitbaher 
Kocadere 
Kumköy 
Kç. Anafarta 
Seddülbahir 
Yalova 
Yolağzı 
Gökçebayır 
Kemalli 
Geyikli 
Mahmudiye 
Mecidiye 
Üvecik 
Pınarbaşı 
Karainbeyli 
Kuruköy 
Bayırköy 
Buhranlı 
Cevizli 
Cumalı 
Ilgazdede 
Kavaklı 
Ocaklı 
Pazarlı 
Sütlüce 
Yeniköy 
Demirtepe 
Güneyli 

Suluca 
Yenice 
Kangırlı 
Kemikalan 
Karabey 
Bağlı 
Örencik 

Yarış 
Çınarköy 
Haydaroba 
Kovancı 
Akçakoyun 
Kayatepe 

İlçesi 

Çan 
Eceabat 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. » 
» 
» 
» 

Ezine 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Gelibolu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Lapseki 
» 
» 
» 

Yenice 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Yapım şekli 

>> 
İhale 

» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
». 
» 
» 

Emanet 
ihale 

» 
Emanet 

İhale 

» 
» 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 



Sıra 

95 
96 
97 
98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 

S. Elektrik tesisine 

Sıra Köyi 

1 Dümrer 
2 Kumkala 
3 Akçapınaj 
4 Musaköy 
5 Halileli 
6 Gökçalı 
7 Ovacık 
8 Eskibalıklı 
9 Eskibalacak 

10 Yanıç 
11 Çeltik 
12 Geredeli 
13 Sazoba 
14 Filiköy 
15 Anbboroba 
i 6 Çömlekçi 
17 Karacaali 
18 Çeşmealh 
19 Demirtepe 
20 Adilhan 
21 Bayramiç 
22 Kalealtı 
23 Kocaçeşme 
24 Süleymaniye 
25 Şadılh 
26 Çakal 
27 Yülüce 
28 Yeniköy 
29 Balıklı 
30 Bozeli 
31 Bozalan 
32 Güreci 

M. Meclisi 

Köyün adı 

Aş. tnova 
Beklen 
Çakır 
Çalköy 
Davutköy 
Karadoru 
Seyran 
Sofular 
Tarhasan 
Yk. fnova 

başlanılacak köyler: 

in adı 

B : 55 

İlçesi 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 

Biga 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Gelibolu 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ezine 
» 
» 
» 

Lapseki 

— 5 
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İlçesi Yapım şekli 

Sıra 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

D 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 

!12 — 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Köyün adı 

llyasköy 
Kocavelit 
Mecidiye 
Subaşı 
Şahinli 
Şevketiye 
Akcaalan 
Beyaş 
Gökköy 
Sandal 
Adatepe 

Umurlar 
Gündoğdu 
Çırpılar 
Çınarcık 
Çiftlik 
Aş. Karaarık 
Aş. Çavuş 
Arovacık 

. Elektrik projeleri olan köyler : 

Işıklar 
Kemalköy 
Kurşunlu 
Yk. Okçular 
Kalafat 
Tevfikiye 
Ahlatlıburun 

Koyunyeri 
Şerbetli 
Değirmendüzü 
Fındıklı 
Tayfurköy 

İlçesi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Lapseki 
» 
» 

Yenice 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Merkez 
» 
» 
» 
» 
» 
Çan 
» 
>> 

Gelibolu 
» 
» 



M. Meclisi 

Sıra Köyün adı 

13 Alpağut 
14 Gürecialtı 
15 Bozkent 
16 Başkoz 
17 Çakıroba 
18 Koruköy 
19 Sazak 
20 Yk. Karaaşık 
21 Ahiler 
22 Bayatlar 
23 Hıdırlar 
24 Raşadiye 
25 Üçkabaağaç 
26 Koruköy 

E. Elektrik projeleri yapılmakta olan 

1 Akçeşme 
2 Civler 
3 Ahmetçe 
4 Ahmetler 
5 Akçin 
6 Baharlar 
7 Budaklar 
8 By. Huşun 
9 Cemaller 

10 Çakmaklar 
11 Çaltı 
12 Demirci 
13 Dibekli 
14 Erecik 
15 Hüseyinfakı 
16 tlyasfakı 
17 Kayalar 
18 Keçikaya 
19 Kısacık 
20 Kısacıkaltı 
21 Kızılyar 
22 Korubaşı 
23 Kozlu 
24 Kulfai 
25 Kç. Huşum 
26 Misvak 
27 Paşaköy 
28 Pınardere 
29 Sazlı 
30 Söğütlü 
31 Tartaşık 
32 Tuztaşı 

B : 55 

îlçesi 

Lapseki 
» 
» 

Yenice 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

köyler : 

Merkez 
» 

Ayvalık 
» 

Ayvacık 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

25 a 

! Sıra 

33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
61 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 

3 , 1975 O : 1 

Köyün adı 

Uzunalan 
Gülpınar 
Ahiler 
Babadere 
Bademli 
Balabanlı 
Bektaş 
Çamkabalak 
Çamköy 
Kestanelik 
Kızılkeçili 
Kocaköy 
Koyunevi 
Kösedere 
Koruoba 
Naldöken 
Tabaklar 
Taşboğaz 
Tuzla 
Arıklı 
Bahçedere 
Akpınar 
Alakeçi 
Alikabaklar 
Çalıdağı 
Çavuşköy 
Doğanmetçe 
Daloba 
Doğanlı 
Kızılköy 
Kızıltepe 
Koşuburnutürkmenleri 
Nebiler 
Örenli 
Sarıdüz 
Yahşıeli 
Yassıbağ 
Evciler 
Beşik 
Çalıobaakçakıl 
Çavuşlu 
Gedik 
Köseler 
Mollahasanlar 
Serhat 
Arabakonağı 
Gürgendere 
Hisarlı 

ilçesi 

» 
» 
y> 

» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» x 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bayramiç 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Biga 
» 
» 

213 -



M. Meclisi . B : 55 25 4 3 , 1975 , 0 4 1 

Sıra 

8.1 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
9.8 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
1 15 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 

7. 
ilinde 
ilişkin 
Erhan 

Köyün adı 

Akçakeçili 
Aladağ 
Alemşah 
Arasanlı 
Belen 
Çakırsız 
Çetmi 
Çınarköy 
Güllüce 
Karagömlek 
Kayacık 
Kızıltepe 
Kocaali 
Körüktaşı 
Köseler 
Pazarköy 
Sarısöğüt 
Sarpdere 
Sapköy 
Tavaklı 
Ulukoy 
.jjsküfçü 
Yavaşlar 
Yaylacık 
Yenioba 
Dalyan 
Çavuşköy 
Dereköy 
Çamyurt 
Kocabaşlar 
Karaömerler 
Camyurt 
Taştepe 
Beyçayın 
Beypınarı 
Çataltepe 
Dişbudak 
Doğandere 
Dumanlı 
Kırcalar 
Kızıldam 
Nüsretiye 
Akköy 
Karaaydm 

— Kars Milletvekili 
elektrik getirilen ve 
sorusu ve Enerji ve 
Işıl'in yazılı cevabı. 

Doğan 

İlçesi 

Ezine 
» 
» 
> > • 

» 
» 
» 
». 
» 
» 
•». 
» 
» 
» 
» 

• • ' . » 

.» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
:>. 

Lapseki 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» . • 

» 
» 
» 

. • . » 

» 
y> 

» 
» ' 

Yenice 
». 

Ar aslının, Kars 
programa alman köylere 
Tabiî 

(7/417) 
Kaynaklar Bakanı 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılmasında aracılığınızı rica eder, saygılar sunarım. 

12 . 2 . 1975 
Kars Milletvekili 

Doğan Araslı 
Soru : 
Kars ilinde şimdiye kadar kaç köye elektrik geti

rilmiştir? Kaç köy müteahhitlere ihale edilmiş veya 
emanet usulü yapılmak üzere yapım programında 
beklemektedir. 

Kaç köy proje programına alınmış ve projeleri 
bitirilmiştir? Bu hususların ilçelere göre döküm ya
pılarak bildirilmesi. 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanliğı 
•Sayı: 112/053.42/269 - 11720 

24 1975 

Konu : Kars Milletvekili 
Sayın Doğan Araslı'nın 
yazılı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 . 2 . 1975 gün ve 7/417-1945/16S38 sayılı 
yazıları. 

Kars Milletvekili Sayın Doğan Araslı'nın «Kars 
ilinde elektrik getirilen ve programa alman köylere 
ilişkin» yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte sunul
muştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Erhan Iş?l 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Kars Milletvekili Saym Doğan Araslı'nın «Kars 

ilinde elektrik getirilen ve programa alman köylere 
ilişkin» yazılı önergesi cevalrdır. 

Soru : 
Kars ilinde şimdiye kadar kaç köye elektrik ge

tirilmiştir? Kaç köy müteahhitlere ihale edilmiş ve
ya emanet usulü yapılmak üzere yapım programın
da beklemektedir? 

Kaç köy proje programına alınmış ve projeleri 
bitirilmiştir. Bu hususları ilçelere göre döküm yapı
larak bildirilmesi. -

Cevap : 
Türkiye Elektrik Kurumunca Kars ilinde elek-

triklendirilmesi ele alınan 57 köyden 36'sı elektrik-
lendirilmiştir. Geri kalan 21 köyden 20'sinin tesisleri
ne Kiti Hidroelektrik santralinin yetersizliği nedeniy
le, Susuz ilçesindeki Kayadibi köyünün tesislerine de 

— 214 — 



M. MecliSî B : 55 25, , 2 s 1975 O Î 1 

Türkiye Elektrik Kurumu Kuruluş Kanununa göre 
proje tutarının 1/3'ü oranında köyden alınan katılım 
payı ödenmediğinden başlanamamıştır. 

Türkiye Elektrik Kurumunca, proje programın
da bulunan 85 köyün projeleri yapılmıştır. 

Ayrıca, bedelinin tamamı TEK tarafından öde
necek olan 3 adet köy iletim hattının yapılması da 
TEK'in 1975 yılı yatırım programında yer almıştır. 

Kars ilindeki köy elektirifkasyönu alman köylerin 
durumunu gösteren liste ilişiktedir. 

Bilgilerinize saygılarımla sunarım. 
Erhan Işıl 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Kars ili köy elektrifikasyonu durumu 

A) Elektrikli köyler : 

ilçesi Sıra 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
î l 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Köyün adı 

Alikamerli 
Hakveyis 
Küllük 
Enginalan 
Yaycı 
Yüzbaşılar 
Bayrakturan 
Evci 
Hoşhaber 
Akyumak 
Çalpala 
Obaköy 
Özdemir 
Kuzugüden 
Hakmehmet 
Necefali 
Kadıkışlak 
Halfeli 
Karakuyu 
Melekli 
Tacirli 
Aş. Er hacı 
Zülfikârköy 
Gökçeli 
Sıracı 
Yukarı Alican 
Mürşidi 
Bayatdoğanşalı 
Koçardoğanşah 
Karakoyunlu 

İğdır 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sıra 

31 
32 
33 
34 
35 
36 

Köyün adı İlçesi 

i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Koçkıran 
Cennetabat 
Taşburun 
Sarıçoban 
Çavuşbahçe 
Kanazcı 

B) Elektrik tesisleri yapılacak olan köyler 

37 Yukarı Çarıkçı İğdır 
38 Aşağı Çarıkçı » 
39 Çakırtaş » 
40 Enginalan » 
41 Kayadibi Susuz 
42 Babacan Aralık 
43 Hasanhan » 
44 Adetli » 
45 Karahacı » 
46 Kulukent » 
47 Aşağı Çamurlu » 
48 Yukarı Topraklı » 
49 Saraçh » 
50 Ortaköy » 
51 Yukarı Çiftliköy » 
52 Yukarı Artan » 
53 Aşağı Artan » 
54 Emince » 
55 Gödekli » 
56 Kıraçbağı » 
57 Aşağı Çiftliköy » 

C) Elektrik projeleri yapılmış olan köyler 

Boğazköy 
Çakmak 
Çamurlu 
Mezraa 
Ramazankent 
Tarlabaşı 
Akçakale 
Akçalar 
Atçılar 
Burcah 
Çarcı 
Değirmenköprü 
Gediksatılmış 
Gönülalan 
Güvercin 
Kuzgunlu 
Kümbet 

Merkez 
» 
» 
» 

Aralık 
» 

Arpaçay 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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Sıra 

18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 

Köyün adı 

Melikköyü 
Mescitli 
Meydancık 
Okçuoğlu 
Polatköy 
Söğütlü 
Taşağıl 
Taşbaşı 
Tepecik 
Tomarlı 
Yalınçayır 
Aşağı Cambaz 
Başköy 
Damlıca 
Doğankaya 
Eskibeyrehatun 
Esmepmar 
Göbelen 
Gölebakan 
Gülyüzü 
Güvenocak 
Karakale 
Kaşlıkaya 
Koçgüden 
Kotanlı 
Kuzukaya 
Meryemköy 
Saymalı 
Sazlısu 
Taşdeğirmen 
Yenibeyrehatun 
Yıldırım 
Yukarı Cambaz 
Doğruyol 

M. Meclisi B : 55 

İlçesi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Çıldır 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

25 a 3 

Sıra 

52 
53 
54 
55 
56 
57' 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
61 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

, 1975 O : 1 

Köyün adı 

Akçakale 
Aydıngün 
Bozyiğit 
Çanaksu 
Göldalı 
Kakaç 
Taşköprü 
Kurtkale 
Akçıl 
Akdarı 
Baltah 
Kayabeyi 
Kenarbel 
Kenardere 
Öncül 
övündü 
Sabaholdu 
Avcılar 
Sevimli 
Ağzıaçık 
Aynalı 
Çamçavuş 
Erdağı 
Ermişler 
Harmanlı 
Encesu 
Incirlipınar 
Kalecik 
Kayalık 
Kırçiçeği 
Ortalar 
Porsuklu 
Yaylacık 
Yolboyu 

İlçesi 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hanak 
•» 

Susuz 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
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1975 Yılı Yatırım Programında Yer Alacak Köy İletim Hatları ve Bunlardan Yararlanacak Köyler 
Yararlanacak Köyler 

İletim Hattının Adı Köyün Adı İlçesi 

1) Çıldır - Arpaçay ENH Br. 
Taşbaşı - Aydıngün ENH 

2) Arpaçay - Akyaka ENH Br. 
Başgedikler ENH 

3) Çıldır - Yakınsu ENH Br. 
Kurtkale - Baltalı ENH 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Köyün Adı 

Taşbaşı 
Göldalı 
Çanaksu 
Aydmgün 
Doğruyol 
Kakaç 
Akçakale 

Denizkent 
Kayaköprü 
Hamzagerek 
Oğuzlu 
Başgedikler 

Kenarbey 
Kayabeyi 
Öncül 
Kurtkale 
Akdarı 
Öğündü 
Kenardere 
Akçıl 
Sabaholdu 
Baltalı 

Arpaçay 
Çıldır 

Arpaçay 

» 
» 

Çıldır 

8. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
Trabzon Gümrüğündeki bina ve personel kifayetsiz
liğine ilişkin sorusu ve Gümrük ve Tekel Bakanı Ba
ran Tuncer in yazılı cevabı (7/425) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın, Sayın Gümrük ve Tekel 
Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasının 
teminine müsaadelerinizi arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 14 . 2 . 1975 
Trabzon Milletvekili 

Mehmet Özgür 

Karadeniz'de İran transit limanı Trabzon'dur. 
1974 yılında İran transit nakliyatı başlamış ve 1975 
yılında da devam etmiştir. 

Trabzon, İran transit ticaretinin yıllardır özlemi
ni duymaktadır. 1975 yılında İran transiti olarak 
Trabzon limanında General Kargo dahil 700 bin 

ton emtia, hububat, un ve ayrıca canlı koyun boşal
tılacaktır. 

Trabzon gümrüğünde ve Gürbulak gümrüğünde
ki depo kapasitelerinin, Gümrük 'binalarının kifayet
sizliği ve personel yetersizliği bir gerçektir. 

Sorular : 
1. — Trabzon Gümrük Müdürlüğünün talep et

tiği tayinlerin yapılıp yapılmadığı; gerek Tralbzon 
giriş ve gerekse Gürbulak çıkış gümrüğuride memur 
ve kolcu kadrolarının takviyesinin düşünülüp düşü
nülmediği. 

2. — Trabzon giriş ve Gürbulak çıkış gümrük 
binalarıyle depoların yenisi yapılıncaya kadar tevsii 
ve onarılması 1975 yılında ele alınacak mı? 

3. — Trabzon Umanı ve tesislerinin genişletilme
si ve takviyesinin ivedilikle bir projeye 'bağlanması 
sırasında gümrük depo ve antrepolarının inşası dü
şünülüyor mu? 

Bu konulardaki tedbirleriniz nedir? 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığı 20. 3 .1975 

Gümrükler Genel Müdürlüğü 
Güm. İl. Md. K/l : 649/145-2255 

Konu : Trabzon Milletvekili Mehmet Öz-
gür'ün yazılı önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 24.2.1975 günlü, 7/425-1957/16895 sayılı 
yazıları. 

İlgi yazıları ekinde gönderilen Trabzon Millet
vekili Mehmet Özgür imzalı 14.2.1975 tarihli ya
zılı önerge ile Bakanlığımca cevaplandırılması iste
nilen hususlar aşağıda açıklanmıştır. 

Trabzon Gümrük Müdürlüğüne 20 . 2 .1975 ta
rihinde 3 adet muayene memuru bir memur ve 
10.2.1975 tarihinde de bir kolcu tayin edilerek 
anılan müdürlük personel yönünden takviye edil
miş bulunmaktadır. 

Gürbulak, Gümrük. Müdürlüğünün ise hâlihazır 
daki personel durumu yeterli bulunduğundan yeni 
memur tayini yapılmasına gerek duyulmamıştır. 

Diğer taraftan Trabzon ve Gürbulak Gümrük 
müdürlüklerinin bina ve tesislerinin onarımı, bütçe 
imkânlarının elverdiği nispette yapılmaktadır. 

Bu arada limanlardaki depo ve antrepolar, li
manı işleten kurumlarca işletilmekte olduğundan 
yeniden yapılan veya tevsi edilen herhangi bir li
manda bakanlık olarak depo veya antrepo yapma
mız söz konusu bulunmamaktadır. Ancak mevcut 
gümrük binalarının yeni yapılan limanlardan işi ak
satacak derecede uzak olması halinde bu liman 
sahalarında yeni gümrük binaları yapılmaktadır. 
Trabzon limanının tevsii veya yeniden yapılması 
konusunda Bakanlığıma herhangi bir bilgi verilme
diğinden gümrük depo ve antrepolarının inşası için 
1975 yılı içerisinde bir girişimde bunulması düşünül
memektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Baran Tuncer 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

..<... »e<( 
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GÜNDEMİ 

55 NCİ BİRLEŞİM 

25 . 3 . 1975 Sah 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARİ 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER 

3 
SEÇİM 

1. — Anayasa Mahkemesinde açık bulunan 1 asıl 
üyelik için yapılacak seçime dair Anayasa ve Adalet 
komisyonlarından kurulan Karma Komisyon raporu 
ve aday Üstesi (3/173) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma ta
rihi :29 . 5 . 1974) 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 

1. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Basın İlân Kurumunun bugünkü çalışma ve 
tasarruflarının ilgili yasayla bağdaşmaz tutumunu sap
tamak amacıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/10) 

2. — Afyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 10 arkadaşının, Türkiye'de açlık, besin ve bes
lenme sıkıntılarının neden ve tedbirlerinin saptanması 
amaeıyle Anayasanın 88 nci maddesi uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. —Âiyon Karahisar Milletvekili Süleyman Mut
lu ve 18 arkadaşının, Amerika Birleşik Devletlerince 
yapılan askerî yardımın kesilmesi halinde ortaya çı
kacak durumu incelemek, Devletlerarası çatışmada 
ülkemizin dış güvenliğinin sağlanması bakımından ye
ni tedbirlerin alınmasını tespit etmek amacıyle Ana-
yasa'nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 
nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/3) 

4. — İstanbul Milletvekili H. Basri Akkiray ve 10 
arkadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
üe türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışları

nı saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluştu
ğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı ey
lemlerini araştırıp tespit etmek amacıyle Anayasa'nın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/12) 

5. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan ve 10 
arkadaşının, gübre fiyatlarının indirilerek köylümü
ze daha ucuz verebilme imkânlarını tesbit etmek 
amacıyle Anayasanın 88 nci Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) 

6. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan ve 
9 arkadaşının, Türkiye'de açlık sorunuyle ilgili hü
kümetlerce alınan kararların tesirlerini incelemek, 
açlık tehlikesi olup olmadığını araştırmak ve bu hu
susta alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 

7. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer ve 9 
arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarım tespit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/18) 

8. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh ve 9 
arkadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî an
lam taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli ted
birleri almak amacıyle Anayasanın 88 nci ,Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/19) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, tuz fi
yatlarına yapılan zamlara dair Gümrük ve Tekel Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/49) (*) 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikâil llçkı'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/67) (*) 



3. — Hakkâri Milletvekili Mikâil Ilçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi (6*8) (*) 

4. - İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine, dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/20) 

5. — Muğla Milletvekili Ahmet BuldarJı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/71)' (*) 

6. — Ankara Milletvekili Rauf Kandemir'in, 
Devlet kuruluşlarındaki israfın önlenmesine dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/26) 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Unsalın, Türk 
Hava Yollarının pilot ihtiyacına dair Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/27) 

8. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/28) 

9. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
dair Maliye Bakanından sözlü soru önergesi (6/29) 

10. — Mardij Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy işleri ve Koope
ratifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/32), 

11. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/33) 

12. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, MİT 
Teşkilâtına dair Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/34) 

13. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/35). 

14. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) 

15. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, Türkiye 
Şeker fabrikalarında uygulanan ihale yöntemine dair 
Sanayi ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/42) 

16. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/118) (*) 

17. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/43). 

18. — istanbul Milletvekili Gülhis Mankut'un, 
ev kadınlarının sosyal güvenlik haklarına dair Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/44). 

19. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Orman 
Genel Müdürlüğü bölge kâtip ve mutemetlerine 
dair Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

20. — Ağrı Milletvekili Kerem Şahin'in, C. H. 
P. li bazı parlamenterlerin Ağrı Belediye seçimlerin
deki beyanlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner* 
gesi (6/141) (*) 

21. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'in, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/54) 

22. — Sivas Milletvekili Enver Akova'mn, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/55) 

23. — Sivas Milletvekili Enver Akova'mn, 4. de
mir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi (6/56) 

24. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars 
Devlet Hastanesinin doktor ihtiyacına dair Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
C6/57) 

25. — Kars Milletvekili Hasan Yıldırım'ın, Kars'
ın Çıldır ilçesine bağlı Kutkale nahiyesini Hanak il
çesine bağlayacak olan yolun yapımına dair Köy iş
leri ve Kooperatifler Bakanından sözlü soru önerge
si (6/58) 

26. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/59) 

27. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, Sos
yal Sigortalar Kurumu kapsamında olup emekliliğe 
haTT kazanan işçilere dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi (6/60) 

28. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/61) 

29. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/62) 

30. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası izmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

31. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so-
m önergesi (6/65) 

(*) içtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



32. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66). 

33. — îçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/116) (*) 

34. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/72) 

35. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Kes
kin'in Kastamonu'ya televizyon imkânının sağ
lanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/74) 

36. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/75) 

37. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/76) 

38. — Antalya Milletvekili ihsan Ataöv'ün, yurt
larda kalan öğrencilere ilişkin Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/77) 

" 39. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da diki 
len heykellere ilişkin içişleri Bakanından sözlü sou 
önergesi (6/78) 

40. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/79) 

41. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar'm, 
kuru üzüm fiyatlarına ilişkin Köy işleri ve Koopera
tifler Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

42. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nin, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/81) 

43. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

44. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, Ha
tay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına üişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/83) 

45. — içel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günlerde 
meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/84) 

46. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına üişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/85) 

47. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Dev
let dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir kadro
larına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/86) 

48. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, TRT 
programlarına üişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/87) 

49. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif islâm'ın, 
sıkıyönetim ve Devlet Güvenlik mahkemelerindeki 
davalara ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/88) 

50. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/89) 

51. — içel Milletvekili ibrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

52. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi (6/91) 

53. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, Di
yarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel âfetine üişkin Baş
bakan ve imar ve iskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/92) 

54. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek ilçe Başkanı hakkındaki gazete habe
rine ilişkin Köy işleri ve Kooperatifler Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/93) 

55. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/94) 

56. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal üçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakarımdan sözlü 
soru önergesi (6/96) 

57. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyeti» nin adım değiştirmesine 
ilişkin Adalet ve içişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/99) 

58. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Konya'nın 
Kıüu ilçesi Merkez ilkokulu öğretmenine iüşkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 

59. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da Sosyal Sigortalar Kurumu şubesinin 
açılmasına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/102) 
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60. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca

eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

61. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi (6/104) 

62. — Afyon Karahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/105) 

63. — Hatay Milletvekili Sabri tnce'nin, yemeklik 
margarinlere ilişkin Ticaret ve Sanayi ve Teknoloji 
bakanlarından sözlü soru önergesi (6/106) 

64. — Balıkesir Milletvekili ilhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/108) 

65. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Mili 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

66. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

67. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşh'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/134) (*) 

69. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
ürününe ve üreticisine ilişkin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanından sözlü soru önergesi (6/112) 

70. — Ordu Milletvekili Senai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatına ilişkin Ticaret ve Köy İşleri ve Koope
ratifler bakanlarından sözlü soru önergesi (6/113^ 

71. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Başbakan Yardımcısının çalışma odasında bulunduğu 
iddia edilen parti bayrağına ilişkin Devlet Bakanın
dan (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi 
(6/114) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/115) 

73. — Kahraman Maraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahraman Maraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin İmar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

74. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/119) 

75. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
•i.oru önergesi (6/120) 

76. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Erko-
van'ın, TÖS boykotuna iştirak eden öğretmenlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/121) 

77. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminde faydalanılması
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/122) 

78. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/123) 

79. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/144) (*) 

80. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/143) (*) 

81. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 sayılı Kanua hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişkin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/124) 

82. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakamndan sözlü soru önergesi (6/125) 

83. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/128) 

84. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yılları arasında Tariş'te, Tariş'in yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/149) (*) 

85. — Kars Milletvekili Cemil Ünal'ın, Sosyal Si
gortalar Kurumuna kira borcu olanlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/129) 

86. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Türk Kıt'a Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/130) 

87. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
bazı mahkûmların yazdığı makalelerin yayımlanması
na ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/131) 
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88. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktardın, 12 sa-
yıb Kanun Hükmünde Kararnameye ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/132) 

89. — Balıkesir Milletvekili Gihat Bilgehan'ın, 
Bakanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararma ilişkin 
Köy îşleri ve Kooperatifler Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/133) 

90. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
mndan sözlü soru önergesi (6/151) (*) 

91. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
İstanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/136) 

92. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği ile 
ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eğitim 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/148) (*) 

93. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü
leyman DemireTin Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakamndan 
sözlü soru önergesi (6/139) 

94. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/140) 

95. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Of Lisesi İngilizce öğretmenine ilişkin Milli Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/142) 

96. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kıb
rıs çıkarmasında şehit düşenlerin ailelerine maaş bağ
lanmasına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/146) 

97. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'.m, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

98. — İçel Milletvekili Rasim Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

99. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagü'in, 
Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş
kin Dışişleri Bakanından" sözlü soru önergesi. (6/161) 
(*) 

100. — Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Er-
kovan'm, Afşin - Elbistan projesine ilişkin Enerji ve 
Tabu Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
mm 

101. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/154) 

102. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti
leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü SOHI önerge
si (6/155) 

103. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Sir
keci - Halkalı arasında işleyen elektrikli trenlerin ih
tiyacı karşılayamadığına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/171) (*) 

104. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 1974 
yılında İçel ilinde sanayide soda üretmek amacıyle ku
rulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bulunduğu
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklaı Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/157) 

105. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

106. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanından sözlü soru önergesi (6/162) 

107. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

108. — Erzurum Milletvekili Rıfkı Danışman'ın, 
Erzurum Yavuz Selim öğretmen Okulunda meydana 
gelen olaylara ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi (6/164) 

109. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nm, 
kapatılmış bulunan Askerlik şubelerinin yeniden açıl
masın* ilişkin Mfflt" Savunma Bakamndan sözM so
ru önergesi (6/165) 

110. — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hacdan 
dönen vatandaşların getirdikleri hurmaların imhasına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardim Bakamndan sözlü so
ru önergesi (6/166) 

111. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalman bir plağa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/167) 

112 — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakamndan sözlü soru önergesi 
(6/168) 



i 13 — Hatay Milletvekili Ali Yılmaz'ın, Hatay 
Kırıkhan ilçesine bağlı bazı köylerde vuku bulan 
depremle ilgili alınan tetbirlere ilişkin imar ve İskân 
Bakanından sözlü soru Önergesi (6/169) 

114. — İstanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, İs
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

115. — İstanbul Milletvekili İhsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenîere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü sora önergesi 
(6/172) 

116. — Nevşehir Milletvekili Ragıp Üner'in, Nev
şehir - Çardak köyü yakınında Kararnanoğîu Meh
met Beyden kalma camiin onarımına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) (*) 

117. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/173) 

118. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan'ın, 
Tütün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

119. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

120. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/176) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X I . — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 

1327 sayılı Kanunla ve kanun hükmünde kararname
lerle değişik bazı maddelerinin değiştirilmesine ve ba
zı maddeler eklenmesine dair 12 sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/148) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 14.3.1975) 

2. — 854 sayılı Deniz İş Kanununun 20 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Sağ
lık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları raporları 
(1/135) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi 1 1 . 6 . 1974) 

3. — 1475 sayılı İş Kanununun 14 ve 24 ncü mad
deleri ile 98 nci maddesinin VII nci bendinin değiş
tirilmesi hakkında kanun tasarısı ve İstanbul Millet
vekili Reşit Ülker'in, işçinin kıdem tazminatının 15 
günden 30 güne çıkarılmasına; Adana Milletvekili 
Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, 1475 sayılı İş Ka
nununun 14 ncü maddesinin birinci fıkrasının değiş
tirilmesine; İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 

1475 saydı İş Kanununun 14 ncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun teklifleri ile Sağiık ve Sosyal 
İşler ve Plan komisyonları raporları. (1/136, 2/25, 
2/187, 2/199) (S. Sayısı: 66) (Dağıtma tarihi: 11.6.1974) 

4. — İstanbul Milletvekili Necdet Uğur ve 6 
arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitaplığı 
kanun teklifi ile Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 
2 arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kitap
lığı kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komisyonları 
raporları (2/215, 2/76) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma ta
rihi : 12 . 6 . 1974) 

5. — İzmir Milletvekili Ali Naili Erdem ile C. 
Senatosu İzmir Üyesi Mümin Kırlı'nın ve İzmir Mil
letvekili Cemal Tercan ve 4 arkadaşının, 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 46o2/3 maddesi 
dolayısıyle 100 ncü maddesi gereğince mahkûm olan 
tütün ekicilerinin affına dair kanun teklifleri ve Ada
let Komisyonu raporu (2/71, 2/72) (S. Sayısı : 68) 
(Dağıtma tarihi : 19 . 6 . 1974) 

6. — İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve İçtimaî 
Yardım Sandığı hakkındaki 4357 sayılı Kanunun 11 
ve 14 ncü maddelerinin kaldırılması ve Millî Eğitim 
Mensupları Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma San-dsğı 
kurulmasına dair kanun tasarısı ile reddi hakkında
ki Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı tezkeresi ve Mil
let Meclisi Plan Komisyonu rapora (M. Meclisi : 
î/37; C. Senatosu : 1/1) (M. Meclisi 3 ncü Dönem S. 
Sayısı : 431, M. Meclisi S. Sayısı : 69; C. Senatosu 
S. Sayısı : 58) (Dağıtma tarihi : 19 . 6 1974) 

7. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ceza 
Kanununun 401 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
kanun tasarısı ve Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 13 
arkadaşının, Türk Ceza Kanununun 401 nci maddesi
nin değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet Ko
misyonu raporu (1/140, 2/213) (S. Sayısı : 70 ve 
70'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 20 ; 6 , 1974, 
İİ . 2 . 1975) 

8. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununun 1744 
sayılı Kanunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 4 ncü 
fıkrasının değiştirilmesine; İstanbul Milletvekili Reşit 
Ülker ve 32 arkadaşının, 31 . 8 1956 gün ve 6831 
sayılı Orman Kanununun 34 noü maddesinin değiş
tirilmesine; Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, 6831 
sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanunla değiş
tirilmiş olan 34 ncü maddesinin 4 ncü ve 5 nci fıkra
larının değiştirilmesine; Rize Milletvekili Yılmaz Ka-
raosmanoğlu'nun, 31 . 8 . 1956 gün ve 6831 sayılı Or
man Kanununun 20 .6 .1973 gün ve 1744 saydı Ka
nunla değiştirilen 34 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının 
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değiştirilmesine ve Kocaeli Milletvekili Sedat Akay 
ve 3 arkadaşının, 6831 sayılı Orman Kanununa 
20.6.1973 tarihli ve 1744 sayılı Kanunla eklenen 
ek 3 ncü madde (A) fıkrası (c) bendinin değiştirilme
sine dair kanun teklifleri hakkında C. Senatosu Baş
kanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan değişik
liklere dair M. Meclisi Plan Komisyonu raporu (M. 
Meclisi: 2/55, 2/65, 2/79, 2/111, 2/112; C. Senatosu 
2/73) (M. Meclisi S. Sayısı: 24 ve 24'e 1 nci ek; C. 
Senatosu S. Sayısı: 354) (Dağıtma tarihleri: 20:3.1974, 
24.6.1974) 

9. — Uşak eski Milletvekili Fahri Uğrasızoğlu' 
nun, 27.5.1935 tarih ve 2739 sayılı Ulusal Bayram 
ve Genel Tatiller hakkındaki Kanunun 2 nci madde
sinin (D) ve (E) fıkralarının değiştirilmesine dair ka« 
nun teklifi hakkında Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğı tezkeresi ve içişleri Komisyonu raporu ve Millet 
Meclisi metni (M. Meclisi : 2/1; C. Senatosu : 2/217) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 78; C. Senatosu S. Sayısı : 
953 ve 953'e ek) (Dağıtma tarihi : 24 . 6 . 1974) 

10. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk ve 
10 arkadaşının, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakeme
leri Kanununun 110 ncu maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Adalet Komisyonu raporu 
(2/198) (S. Sayısı : 80) (Damıtma tarihi : 26 . 6 . 1974) 

11. :— istanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu 
ve üç arkadaşının, 20 . 6 1973 tarih ve 1750 sayılı 
Üniversiteler Kanununun 52 nci Maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun ceklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları (2/249) (S. Sayısı : 86) 
(Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

12. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy'un, 
25 . 6 . 1973 gün ve 1757 sayılı Toprak ve Tarım 
Reformu Kanununun 212 nci maddesinde değişik
lik yapılması hakkında kanun teklifi ve içişleri, Ba
yındırlık, imar, Ulaştırma, Turizm ve Plan komis
yonları raporları (2/101) (S. Sayısı : 84) (Dağıtma 
tarihi: 1 . 7 . 1974) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Siirt Üyesi Sürey
ya Öner ve 57 arkadaşının, 5434 sayılı T. C. Emekli 
Sandığı Kanununa bir geçici madde eklenmesi hak
kında kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu 
(2/228) (S. Sayısı : 87) (Dağıtma tarihi : 1 . 7 . 1974) 

14. — istanbul Milletvekili Fehmi Cumalıoğlu' 
nun, 14 . 6 . 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun 25 nci maddesinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ko
misyonları raporları (2/250) (S. Sayısı : 90) (Dağıt
ma tarihi : 2 , 7 . 1974) 

15. — 17 Temmuz 1963 tarih ve 278 saydı Tür
kiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu kurul
ması hakkında Kanunun bazı maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun tasarısı ve Plan Komisyonu 
rapora (1/173) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma tarihi ; 
3 . 7 . 1974) 

16. — istanbul Kapalı Çarşının onarımı ve 
imarı hakkında kanun tasarısı ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Plan komisyonları rapor
ları (1/167) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi: 3.7.1974; 

17. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
2 arkadaşının, Devlet memurlarının disiplin cezaları
nın affına dair Kanun teklifi ve Adalet Komisyonu 
raporu (2/212) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma tarihi : 
1 . 11 . 1974) 

18. — Atatürk Orman Çiftliği arazisinin 167 dö-
îiüm 500 m2 lik kısmının Ankara Belediyesine Sa
tılması Hakkında Kanun ve Cumhurbaşkanınca Geri 
Gönderme Tezkeresi ve Plan Komisyonu Raporu 
(1/143) (M. Meclisi S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi: 
1 . 11 . 1974) 

19. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan ve 
İstanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 10 ar« 
kadaşının, ölüm cezasının kaldırılması hakkında Ka
nun teklifleri ve Adalet Komisyonu raporu (2/202, 
2/195) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma tarihi : 1.11.1974) 

20. — 21 Haziran 1927 tarih ve 1111 sayılı Asker
lik Kanununun 58 nci maddesinin değiştirilmesine iliş
kin kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu ra
poru (1/235) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1975) 

X 21. — Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/204) (S. Sa
yısı : 151) (Dağıtma tarihi : 5.3.1975) 

X 22. — Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesi
ne dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun 
bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu (1/207) (S. Sayısı : 152) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 3 .1975) 

X 23. — Televizyon yayınlarının korunmasına dair 
Avrupa Anlaşması ile ek protokollerinin onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışiş
leri Komisyonu raporu (1/239) (S. Sayısı : 153) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 3 .1975) 

X 24. — 24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzala
nan Konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleş
mesine katılmamızın uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/255) (S. 
Sayısı : 154) (Dağıtma tarihi : 7.3.1975) 





Dönem : 4 
Toplantı :2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

21 Haziran 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 58 nci 
maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunma 

Komisyonu raporu (1 /235) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 12 . 1974 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71-1892/6821 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 
10.12.1974 tarihinde kararlaştırılan «21 Haziran 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 58 nci Mad
desinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur; 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

Ord. Prof., Dr., Sadi İrmak 
Başbakan 

TASARININ GEREKÇESİ 

Bilimsel gelişmelere paralel olarak savaş teknolojisinin son yıllarda eriştiği geniş boyutlar içerisinde sava-
. -şanların ileri teknolojiye uygun biçimde yetiştirilebilmeleri uzunca bir süreye ihtiyaç gösterdiği gibi maddi yö

nü de son derece yüklü olmaktadır. Bu koşullar içerisinde vasıflı ve usta sıfatını hak etmiş erbaş ve erlerin 
.gerekli zamanlarda derhal silâh altına alınabilmesi için bugün mer'i bulunan 1111 sayılı Askerlik Kanununun 
58 nci maddesinin değiştirilmesi zorunluğu doğmuştur. 

Esasen 1927 yılında kabul olunan ve ilk defa 1413 sayılı Kanunla 1927 yılında değiştirilmiş olup daha son
ra da 1940 yılında 3810 sayılı Kanunla bir fıkra eklendikten sonra aynı yıl içerisinde 3917 sayılı Kanunla 
tekrar değişikliğe uğrayan anılan madde günün değişen koşulları karşısında mevcut ihtiyacı karşılayamadı
ğından yeniden düzenlenmesi gereği duyulmuştur. 

Halen mer'i bulunan 1111 sayılı Kanunun 58 nci maddesine göre yedek erbaş ve erler terhislerini müteakip 
iki yıl süre ile eğitim ve manevra için celp olunamadıklarından yapılan seferi kadrolar yaşlı doğumlularla 
doldurulmaktadır. Bu kısıtlayıcı hüküm kaldırıldığı takdirde erbaş ve erlerin kıtalarında hizmet görmekte 
iken ve henüz terhis olmadan mürettep birliklerinin nereleri olacağı tebliğ edilerek kanun tasarısında sayı
lan hallerin ortaya çıkması halinde ve gerektiğinde tekrar silâh akma alınarak henüz taze bilgilerini yitirme-
miş bulunan genç erbaş ve erlerden Silâhlı Kuvvetlerin yararlanabilme olanağını sağlamak amacıyle bu ka-ı 
«ıun tasarısı hazırlanmıştır. 
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Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/235 
Karar No. : 18 

— 2 — 
Millî Savunma Komisyonu raporu 

26 . 2 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

21 Haziran 1927 tarih ve 1111 sayılı Askerlik Kanununun 58 nci maddesinin değiştirilmesine ilişkin kanuna 
tasarısı Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzda tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde de arz ve izah olunduğu veçhile; mer'i 1111 sayılı Kanunun 58 nci maddesine göre 
yedek erbaş ve erler terhislerini müteakip 2 yıl süre ile eğitim ve manevra için celp olunamadıklarından yapı
lan seferi kadrolar yaşlı doğumlularla doldurulmakta bu ise birçok mahzurlar tevlidetmektedir. 

Yedek erbaş ve erler; olağanüstü haller ile sıkıyönetim veya savaş, seferberlik, asayiş ve eğitim ve manevra 
için sınıf ihtiyacına göre tamamen veya kısmen çağrıla bilmelerini temin etmek ve böylece taze bilgilerini can
lılıkla muhafaza eden bu kişilerden Silâhlı Kuvvetlerin yararlanma olanağını sağlamak amacıyle hazırlanan 
tasarı, tümü üzerinde yapılan görüşmeler neticesi prensip olarak kabul edilerek maddelerin müzakeresine ge
çilmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri uygun mütalaa olunarak aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Jstanbul 

Fehmi Cumalıoglu 

Ankara 
Cevat Önder 

Giresun 
M. Kemal Çilesiz 

Sözcü 
tzmir 

Kaya Bengisu 

Diyarbakır 
Bahattin Karakoç 

imzada bulunamadı 

Konya 
Kemâlettin Gökakın 

Kâtip 
Tokat 

Haydar Ulusoy 

Erzincan 
Hüsamettin Atabeyli 
İmzada bulunamadı 

Niğde 
Adnan Akarca 

Ankara 
/. Saffet Omay 

Gaziantep 
Mehmet Bozgeyik 

Muğla 
Azmi Yavuzalp* 

Normal eğitim ve manevra 
hariç diğer değişiklik için 

(kabul) 
Muğla Ordu 

Halil Dere Mehmet Said Erbil 
İmzada bulunamadı 

Samsun 
Hayati Savaşcz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

21JHaziran/1927 Tarih ve İlli Sayılı Askerlik Ka
nununun 58 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 21/Haziran/1927 tarih ve 1111 sa
yılı Askerlik Kanununun 58 nci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

«MADDE 58. — Yedek erbaş ve erler; Olağan
üstü haller ile sıkıyönetim veya savaş, seferberlik, 
asayiş ve eğitim ve manevra için sınıf ihtiyacına gö
re tamamen veya kısmen çağrılabilirler. 

Ancak eğitim veya manevra için çağrılmış olanla
rın eğitim ve manevra süresi birbuçuk ayı geçemez, 
olağanüstü hallerde bu süre Bakanlar Kurulu Kararı 
ile lüzumu kadar uzatılabilir. 

Hiç silâh altına alınmamış olanlar dört ay süre 
ile, silâh altına alınmış olupta dört aydan eksik eği
tim görmüş bulunanlar ise gerektiğinde bu süreyi ta
mamlamak üzere askere alınırlar.» 

MADDE 2. 
lüğe girer. 

MADDE 3. 
rütür. 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürür-

Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü-

Başbakan 
Ord. Prof. Dr. S. İrmak 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Dışişleri Bakanı 
M. Esenbel 

Ticaret Bakanı 
Prof. Dr. H. Cillov 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Zt Baykara 

Adalet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Maliye Bakanı 
Prof. Dr. B. Gürsoy 

Sağ. ve Sos. Yur. Bakam 
Dn K< Demir 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
S. Bdbüroğlu 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

21/Haziran/1927 Tarih ve İlli Sayılı Askerlik Ka
nununun 58 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. 
bul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi aynen ka-

MADDE 2. 
bul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen ka-

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
İ. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. S. Reisoğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
Doç. Dr. B. Tuncer 

San. ve Tek. Bakam 
M. Gölhan 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
İ. H. Aydınoğlu 

Devlet Bakanı 
M; Fer 

İçişleri Bakanı 
M. öztekin 

Bayındırlık Bakam 
Dr: V. Tanır 

Gıda Ta. ve Hay. Bakam 
Prof. Dr, jRt Aktan 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
E. Isıl 

Orman Bakanı 
Prof, Dr. F„ Saatçioğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Z. Baloğlu 

Kültür Bakam 
N* Neftçi 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S, Side 

•> •«« 
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Dönem : 4 
Topiant, : 2 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 

Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşmasınm onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu 

(1 /204) 

T. C. 
Başbakanlık 25L9\1974 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71 - 1858/5288 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 6 . 9 . 1974 
tarihinde kararlaştırılan «Türkiye - Tunusr Dostluk Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasana^ ve gerekçesi ile eki- andlaşma ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülenp Eeevit 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Tunus'un bağımsızlığını kazanmasından bu yana bu ülke ile siyasî ilişkilerimiz mükemmel denebilecek 
bir seviyede olmuştur. İkili alanda herhangi bir uyuşmazlık konusuna rastlanmadığı gibi iki ülkenin çeşitli 
milletlerarası meselelerde ilgili görüş ve davranışları da çoğu kez benzerlik göstermektedir. Nitekim Tunus 
Hükümeti uluslararası forumlarda Kıbrıs davamızı ve diğar konularda bize müzahir olmuştur. 

Bu dostâne ilişkilerin Tunus yönünden temelini halkın Türkiye ve Türklere karşı duydukları ilgi ve sev
gi ve bizzat Başkan Burgiba'nın devlet yönetiminde Atatürk'ü kendisine örnek alması keyfiyeti teşkil et
mektedir. 

Tunus uygulamaya çalıştığı çok taraflı ve hareketli dış politikası gereği birçok ülkelerle ilişkilerini geliş
tirmekte ve çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalamaktadır. 

8 . 8 . 1973 tarihinde Tunus'ta imzalanan Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşması da ikili ilişkilerimizin otur
duğu zemini daha da kuvvetlendirmek ve iki memleket ve vatandaşları arasındaki samimî dostluğun idamesi 
amacıyle akdolunmuştur. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/204 
Karar No. : 33 

26 . 2 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

«Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» 
ilgili bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da 
uygun mütalâa edilmiş ve mezkûr tasarının aynen kabulüne, Komisyonumuzun 19 Şubat 1975 tarihli toplantı
sında karar verilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.. 

Komisyon Başkanı 
Zonguldak 
C. Karakaş 

Ankara 
S. Selek 

Manisa 
N. Özgür 

Ba^kanvekili 
Zonguldak 

M. Zeki Okur 

Bursa 
C. Külâhlı 

Nevşehir 
R. Üner 

(İmzada bulunamadı.) 

Sözcü 
istanbul 

R. Ülker 

İstanbul 
C. Suer 

Urfa 
N. Aksoy 

Ankara 
N. Evliyagil 

Manisa 
A. Balkan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye - Tunus Dostluk Andlasmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 8 . 8 . 1973 tarihinde Tunus'ta imzalanan Türkiye - Tunus Dostluk Andlaşmasmm onay
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

6 . 9 . 1974 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakam 
/. Öztrak 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erbakan 

Adalet Bakanı 
Ş. Kazan 

Devlet Bakanı 
O. Eyüboğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Işık 

Devlet Bakanı 
î. Hakkı Birler , 

İçişleri Bakanı Y. 
Ş. Kazan 

Dışişleri Bkanı V. 
H. Işık 

Maliye Bakanı 
D. Baykal 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Ticaret Bakanı Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Gıda Ta. ve Hay. Bakanı 
F. Adak S. Cizr eli oğlu M. Türkmenoğlu K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

Çalışma Bakanı 
Ö. Sav 

San. ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

Turizm ve Tamtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İş. ve Koop. Bakanı 
O. Birgit A. Topuz M. Ok 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
C. Kayra 

Orman Bakanı 
A. Şener 

Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Yılmaz Mete 
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TÜRKİYE VE TUNUS ARASINDA DOSTLUK ANDLAŞMASI 

Ekselans Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 
ve 

Ekselans Tunus Cumhurbaşkanı, 

Türk Milleti ile Tunus Milleti arasında her zamanı mevcut olmuş bulunan dostluk ve kardeşlik, münase
betlerini müdrik bulunarak, 

iki ülkeyi yekdiğerine bağlayan tarihî ve geleneksel bağları daha da kuvvetlendirmek arzusundan esinle
nerek, 

Yekdiğerinin iç işlerine müdahalede bulunmamak ve millî* hükümranilğav toprak bütünlüğüne ve hak eşit
liğine hürmet, esaslarına istinaden, aralarındaki işbirliğini bütün sahalarda-, en. sıkı bir şekilde geliştirmek ar
zusuyla, 

İnsan Haklan Evrensel Beyannamesine ve Birleşmiş Milletler Yasasına uygun bir şekilde hareket ederek, 
Dostane münasebetlerini takviye etmek suretiyle milletlerarası gerginliğin azalmasına: ve; milletlerarası 

işbirliğinin geliştirilmesine yardımcı olabilecekleri inancıyle, 
Aralarında işbu Dostluk Anlaşmasını akde karar vermişler ve bu maksatla yetkili temsilcileri olarak, 
Ekselânsî Türkiye Cumhurbaşkanı 

— Dışişleri Bakanı Ekselans Ümit Halûk Bayulken'i 
Ekselans Tunus Cumhurbaşkanı 

— Dışişleri Bakanı Ekselans Mühammed Masmoudi'yi, 
tayin etmişlerdir. 

Bu temsilciler,, yetki belgelerini teati ve usulüne uygunluğunu müşahade- ettikten sonra; aşağıdaki hususlar
da mutabık kalmışlardır : 

Madde - 1 

Yüksek Âkit Taraflar, iki ülke ve vatandaşları arasıdna devamlı bir barış ve samimî dostluk idamesi hu
susundaki arzularını teyidederler. 

Madde - II 

Yüksek Âkit Taraflar, ülkelerinde karşılıklı olarak tesis edilmiş bulunan diplomasi ve konsolosluk temsil
ciliklerinin, iki ülke ve iki ülkenin vatandaşları arasındaki dostluk münasebetlerinin gelişmesindeki katkıları
nı gözönünde bulundurarak, iki ülkeye mensup diplomasi ve konsolosluk temsilciliklerinin, yekdiğerinin top
raklarında, Devletler Hukuku teamüllerine uygun muameleden istifade etmeleri ve bu muamelenin, hiçbir 
veçhile, en ziyade müsaadeye mazhar diplomasi ve konsolosluk temsilcilerine uygulanan muameleden daha az 
istifadeli olmaması hususunda mutabakata varmışlardır. 

Madde - III 

Yüksek Âkit Taraflar, karşılıklı olarak vatandaşlarının yerleşme, ikamet ve seyahat şartlarını düzenleme
yi veya ıslah etmeyi ve gerek iktisadî, kültürel, turistik, teknik ve hukukî alanlarda, gerek mevcut veya akde
dilecek Andlaşmalar uyarınca iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirebilecek diğer bütün alanlarda münasebet-

. lerini teşvik ve himaye etmeyi kararlaştırmışlardır. 

Madde - IV 

Yüksek Âkit Taraflar, müşterek millî mameleklerindeki zenginlikleri daha iyi bir şekilde değerlendirmek 
amacıyle, karşılıklı olarak millî arşivlerinde yapılacak tarih araştırmalarına en elverişli şartlarla yardımcı ol
mak hususunda mutabakata varmışlardır. 
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Madde * V 

Yüksek Akit Taraflar, aralarında zuhur edebilecek bütün anlaşmazlıkları mutat diplomasi yoluyle veya, 
Birleşmiş Milletler Yasasında öngörülen prensiplere uygun olarak diğer sulhcu yollarla halletmeyi taahhüt 

•ederler̂  

Madde - VI 

tşbu Andlaşma Türkçe, Arapça ve Fransızca olarak tanzim edilmiştir. Tefsirde farklılık bulunduğu takdiri 
de, Fransızca metin muteber addedilecektir. 

Madde - VII 

işbu Andlaşma, Yüksek Âkit Taraflardan her birinin kendi anayasasında münderiç hükümlere göre onay-: 
lanacak ve onay belgelerinin Ankara'da teatisini müteakip derhal yürürlüğe girecektir. 

Yukandaki hükümleri tasdiken Yüksek Âkit Tarafların temsilcileri işbu Andlaşmayı imzalamış ve mühür •* 
demişlerdir. 

Tunus, Sekiz Ağustos Bin dokuz yüz yetmiş üç 

Türkiye Cumhuriyeti adına Tunus Cumhuriyeti adına 
Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 

Ümit Halûk Bayülken Mohammed Masmoudi 

-*-~*m>% im-_:•+-
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Dönem : 4 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesine dair Avrupa Sözleş
mesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı 

ve Dışişleri Komisyonu raporu (1 /207) 

T. C. 
Başbakanlık 29.7.1974 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71-1759/4332 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 23 . 7 . 1974 
tarihinde kararlaştırılan «Yabancı Hukuk Hakkında BUgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin Kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki sözleşme ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

GEREKÇE 

Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanarak üye ülkelerin imzasına açılan «Yabancı Hukuk Hakkında Bil
gi Edinilmesine dair Avrupa Sözleşmesi» 7 Haziran 1968 tarihinde Londra'da aktedilen Avrupa Adalet 
Bakanları Konferansında Türkiye adına Adalet Bakanımız tarafından imzalanmıştır. 

Avrupa Konseyi'ne üye ülkeler arasında hukukî alanda daha sıkı bir işbirliği sağlamak amacıyle hazır
lanmış bulunan Sözleşme, Âkit Tarafların, Medenî Hukuk, Ticaret Hukuku, Usul Hukuku ve yargı örgütü 
alanlarında birbirlerine bilgi vermelerini öngörmektedir. Bilgi istemleri, sadece bir koğuşturma nedeniyle, 
adlî makamlardan sadır olabilecektir. 

Kendisinden bilgi istenilen Devlet, talebin yapılmasına yol açan koğuşturma dolayısıyle kendi menfaatleri 
haleldar olursa ya da cevabın kendi egemenliğini veya güvenliğini ihlâl edecek bir nitelik taşıdığına hükme
derse, bilgi istemini reddedebilecektir. 

Hukuk Usulü Mahkemeleri Kanunumuzun 76 ncı maddesi uyarınca yabancı hukuku ispatla yükümlü bu
lunan tarafa büyük kolaylık sağlayacak olan bu Sözleşme, ülkemiz hukuku bakımından yararlı görülmektedir. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu , 26 .. 2 . 1975 

Esas No. : 1/207 
Karar No. : 32 

Yüksek Başkanlığa 

«Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı» ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede de belirtilen hususlar, Komisyonumuzca 
da uygun mütalâa edilmiş ve mezkûr tasarının aynen kabulüne, Komisyonumuzun 19 Şubat 1975 tarihli 
toplantısında karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı Başkanvekili Sözcü Ankara 
Zonguldak Zonguldak istanbul N. Evliyagil 
C. Karakaş M. Z. Okur R. Ülker 

Ankara , Bursa istanbul Manisa 
S. Selek C. Külâhlı C. Suer A. Balkan 

Manisa Nevşehir TJrja 
N. Özgür R. Üner N. Aksoy 

(imzada bulunamadı) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesine dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna 
ilişkin kanun tasarısı 

MADDE 1. — 7 Haziran 1968 tarihinde Londra'da imzalanan «Yabancı hukuk hakkında bilgi edinilmesi
ne dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erbakan 
Devlet Bakanı 
O. Eyüboğlu 

23 . 7 . 1974 

Devlet Bakanı 
/. H. Birler 

Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

Adalet Bakanı 
Ş. Kazan 

Millî Savunma Bakanı 
H. Işık 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Dışişleri Bakanı 
T. Güneş 

Maliye Bakanı 
D. Baykal 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Sağ. ve S. Yar. Bakanı 
A. Topuz 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Türkmenoğlu 

Gıda T. ve Hay. Bakanı 
K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

Çalışma Bakanı 
Ö. Sav 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
C. Kayra 

Turizm ve Tan. Bakanı 
O. Birgit 

İmar ve İskân Bakanı 
A. Topuz 

Köy İş. ve Koop. Bakanı 
M. Ok 

Orman Bakanı 
A. Şener 

Genç. ve Spor Bakanı 
M. Yılmaz Mete 
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YABANCI HUKUK HAKKINDA BİLGİ EDİNİLMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİ 

G i r i ş 

İşbu Sözleşmeyi imzalayan, Avrupa Konseyine üye Devletler, Avrupa Konseyi'nin amacının üyeleri ara
sında daha sıkı bir birlik gerçekleştirmek olduğunu gözönünde tutarak, 

Yabancı hukuk hakkında adlî mercilerce bilgi edinilmesini kolaylaştırmak amacıyle uluslararası karşılıklı 
bir yardımlaşma sistemi kurulmasının, bu amacın gerçekleşmesine yardım edeceğine inanarak, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır : 

Madde : 1 

Sözleşmenin uygulama alam 

1. İşbu Sözleşme hükümleri gereğince, Âkit Taraflar, medenî ve ticarî hukukları ve hukuk usulleri ile 
yargı örgütleri konusunda birbirlerine bilgi vermeyi taahhüt ederler. 

2. Bununla beraber, iki veya daha fazla Âkit Taraf, kendileri bakımından işbu Sözleşmenin uygulama 
alanını, yukarıdaki fıkrada anılanlardan başka konulara da teşmil etmek hususunda anlaşabilirler. Bu anlaş
maların metinleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirilecektir. 

Madde : 2 

Mîllî irtibat organları 

1. işbu Sözleşmenin uygulanması için, her Âkit Taraf : 
a) Diğer bir Âkit Tarafın yönelteceği, 1 nci Maddenin 1 nci fıkrasında öngörülen bilgi istemlerini ka

bul etmek; 
b) 6 nci Madde uyarınca bu istemleri karşılamak üzere tek bir organ (kabul organı) kuracak veya tayin 

edecektir. 
Bu organ, bir Bakanlık Dairesi veya Devletin diğer bir organı olacaktır. 
2. Her Âkit Taraf, kendi adlî mercilerinden gelen bilgi istemlerini kabul etmek ve bu istemleri yabancı 

yetkili kabul organına iletmekle görevli bir veya birçok organlar (nakil organı) kurmak veya tayin etmek yet
kisini haiz olacaktır. Kabul organı nakil organı olarak da görevlendirilebilir. 

3. Her Âkit Taraf, kabul organının ve gerektiğinde, kendi nakil organı veya organlarının isim ve adres
lerini Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirecektir. 

Madde : 3 

Bilgi istemeye yetkili merciler 

1. Bilgi isteği, adlî merciler tarafından düzenlenmemiş dahi olsa, daima adlî mercilerden sâdır olacak
tır. Bu istem ancak açılmış bir koğuşturma dolayısıyle yapılabilecektir. 

2. Her Âkit Taraf, eğer nakil organları kurmaz veya tayin etmez ise, yukarıdaki fıkra bakımından han
gi makamlarını adlî mercileri saydığını Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yönelteceği bir bildiriyle belirte
cektir. 

3. İki veya daha fazla Âkit Taraf, kendileri bakımından işbu Sözleşmenin uygulama alanını adlî mer
ciler dışındaki mercilerden sâdır olan istemlere teşmil etmek hususunda anlaşabilirler. Bu anlaşmaların me
tinleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirilecektir. 

Madde : 4 

Bilgi isteminin muhtevası 

1. Bilgi isteminde, bunun sâdır olduğu adlî merci ile koğuşturmanın niteliği açıklanacaktır. İstemde bu
lunulan Devletin hukuku ile ilgili olarak hangi hususlar üzerinde bilgi istendiği ve istemde bulunulan Dev-
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letin birden fazla hukuk sistemi mevcut ise, hangi hukuk sistemi hakkında bilgi istendiği, mümkün olduğu 
kadar açık bir şekilde belirtilecektir. 

2. Hem istemin iyi anlaşılabilmesi, hem de buna kesin ve doğru cevap verilebilmesi için gerekli bilgiler 
istemle birlikte gönderilecektir. Gerektiğinde istemin kapsamını aydınlatacak belgelerin örnekleri de eklene
bilecektir. 

3. İstemde belirtilen başlıca hususlarla ilgi bağı mevcut olduğu zaman, istem, 1 nci maddenin 1 nci fık
rasında öngörülen alanlardan başka alanları da tamaı Sayıcı olarak kapsayabilir. 

4., İstem bir adlî merci tarafından düzenlenmediği takdirde, buna yetki veren merciin kararı da eklenecek
tir. 

Madde : 5 

Bilgi isteminin iletilmesi 

Bilgi istemi, bir nakil organı tarafından veya böyle bir organ bulunmadığı takdirde, isteğin sadır olduğu 
adlî merci tarafından talepte bulunulan devletin kabul organına doğrudan doğruya gönderilecektir. 

Madde : 6 

Cevaplandırmaya yetkili makamlar 

1. Bir bilgi istemi alan kabul organı, cevabı kendisi verebilir ya da cevaplandırılmak üzere bu istemi dev
letin bir diğer organına intikal ettirebilir. 

2. Kabul organı, uygun görülen hallerde veya idarî örgütlenme nedenleriyle, istemi cevaplandırılmak üze
re, özel bir kuruma veya yetkili bir hukukçuya intikal ettirebilir. 

3. Yukarıdaki fıkranın uygulanması masraf getirecek nitelikte ise, kabul organı, sözkonusu intikal işlemi
ni yapmadan önce, istemin sadır olduğu makama, hangi özel kurum veya hukukçuya havale edileceğini bildire
cek, muhtemel masraflar hakkında mümkün olduğu kadar kesin bilgi verecek ve onun muvafakatini isteyecek
tir. 

Madde : 7 

Cevabın muhtevası 

Cevabın amacı, istemin sadır olduğu adlî mercie, istemde bulunulan devletin hukuku hakkında objektif ve 
tarafsız bir şekilde bilgi vermek olmalıdır. Duruma göre, bu cevap, ilgili yasa ve tüzük metinleri ile içtihat ka
rarlarını ihtiva edecektir. İstemde bulunan makamın sağlam bilgi edinebilmesi için gerekli görülecek ölçüde, 
doktrine ait eserler ve hazırlık çalışmaları gibi tamamlayıcı belgeler eklenecektir. Açıklayıcı yorumlar da ce
vaba eklenebilir. 

Cevapla verilen bilgiler isteğin sadır olduğu adlî mercii bağlamaz. 

Madde : 9 

Cevabın bildirilmesi 

İstem nakil organınca yapılmış ise, cevap kabul organı tarafından anılan organa, adlî merci tarafından 
doğrudan doğruya gönderilmiş ise, bu mercie bildirilecektir. 

Madde : 10 

Cevap verme yükümü 

1. 11 nci madde hükmü saklı kalmak şartıyle, bilgi isteminin gönderilmiş olduğu kabul organı, 6 nci mad
de uyarınca bu isteği cevaplandıracaktır. 

2. Cevap, kabul organı tarafından düzenlenmediği takdirde, bu organ, cevabın 12 nci maddede öngörülen 
şartlar dairesinde verilmesini sağlamakla yükümlü olacaktır. 
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Madde : 11 

Cevap verme yükümünün istisnaları 

İstemde bulunulan devlet, istemin yapılmasına sebep olan koğuşturma dolayısıyle kendi menfaatleri etki
lenirse veya cevabın kendi egemenlik ve güvenliğini ihlâl edecek nitelikte olacağına hükmederse, bilgi isteğini 
reddedebilir. 

Madde : 12 

Cevap süresi 

Bilgi isteğine mümkün olduğu kadar süratle cevap verilecektir. Bununla beraber, eğer cevabın hazırlan
ması uzun bir süreyi gerektiriyorsa, kabul organı istemde bulunan yabancı mercii bundan haberdar edecek ve 
mümkünse, cevabın bildirileceği muhtemel tarihi belirtecektir. 

Madde : 13 

Tamamlayıcı bilgiler 

1. Kabul organı ve 6 ncı madde gereğince, cevap vermekle görevlendirilen organ ya da kişi cevabın hazır
lanması için gerekli görecekleri tamamlayıcı bilgileri isteğin sadır olduğu merciden sorabileceklerdir. 

2. Tamamlayıcı bilgi istemi, cevabın bildirilmesi için 9 ncu maddede öngörülen yol izlenerek kabul organı 
tarafından iletilecektir. 

Madde : 14 

DÜ 

1. Bilgi istemi ve ekleri, istemde bulunulan devletin resmî dil veya dillerinden birinde yazılacak veya bu 
dilde bir tercümesi ile birlikte sunulacaktır. Cevap, istemde bulunulan devletin dilinde yazılacaktır. 

2. Bununla beraber, iki veya birkaç Âkit Taraf, kendi aralarında, yukarıdaki fıkraya uymamak husu
sunda anlaşabilirler. 

Madde : 15 

Masraflar 

1. îstemin sadır olduğu Devletçe yüklenilecek olan, 6 ncı maddenin 3 ncü fıkrasında kayıtlı masraflar dı
şında, cevap, hiçbir harç veya masrafın ödenmesini gerektirmeyecektir. 

2. Bununla beraber, iki veya daha fazla Âkit Taraf, kendi aralarında, yukarıdaki fıkraya uymamak husu
sunda anlaşabilirler. 

Madde : 16 

Federal devletler 

Federal bir devlette, kabul organının, 2 nci maddenin 1 (a) fıkrasında öngörülenlerin dışında kalan görevleri, 
anayasal nedenlerle diğer devlet organlarına tevdi edıLbilir. 

Madde : 17 

Sözleşmenin yürürlüğe girişi 

1. İşbu Sözleşme Avrupa Konseyine üye devletlerin imzasına açıktır. Sözleşme, onaylanacak veya kabul 
edilecektir. Onay veya kabul belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine tevdi edilecektir. 

2. Sözleşme üçüncü onay veya kabul belgesinin tevdi tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir. 
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3. Daha sonra, onaylayan veya kabul eden devletler bakımından Sözleşme, onay veya kabul belgelerini 

tevdi ettikleri tarihten üç ay sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde : 18 

Avrupa Konseyine üye olmayan bir devletin Sözleşmeye katılması 

1. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi 
üyesi olmayan herhangi bir devleti bu Sözleşmeye k 4 ılmaya davet edebilir. 

2. Bu yolla katılma, üç ay sonra hüküm ifade edecek bir katılma belgesinin Avrupa Konseyi Genel Sekre
terine tevdi edilmesiyle gerçekleşir. 

Madde : 19 

Sözleşmenin mülkî uygulama alanı 

1. Her Âkit Taraf, imza sırasında ya da onay, kabul, veya katılma belgesinin tevdii sırasında, bu Sözleş
menin uygulanacağı ülkeyi veya ülkeleri tasrih edebilir. 

2. Her Âkit Taraf onay, kabul ya da katılma belcesinin tevdii sırasında veya daha sonra, Avrupa Kon
seyi Genel Sekreterine yapacağı bir bildiri ile, uluslararası ilişkilerini yürüttüğü veya adına taahhütlerde bu
lunmaya yetkili olduğu diğer ülkelere de bu Sözleşme hükümlerini teşmil edebilir. 

3. Yukarıdaki fıkra uyarınca yapılan herhangi bir bildiri, Sözleşmenin 20 nci maddesinde belirtilen usule 
uygun olarak geri alınabilir. 

Madde : 20 

Sözleşmenin süresi ve feshi 

1. İşbu Sözleşme süresiz olarak yürürlükte kalacalitır. 
2. Her Âkit Taraf, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine göndereceği bir ihbar ile Sözleşmeyi kendi bakı

mından feshedebilir. 
3. Fesih, ihbarın alındığı tarihten altı ay sonra hü^im ifade edecektir. 

Madde : 21 

Avrupa Konseyi Genel Sekreterinin görevleri 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri : 
a) Her imzalamayı, 
b) Her onay, kabul veya katılma belgesi tevdiini, 
c) 17 nci madde uyarınca Sözleşmenin her yüriulüğe giriş tarihini, 
d) 1 nci maddenin 2 nci fıkrası, 2 nci maddenin 3 ncü fıkrası, 3 ncü maddenin 2 nci fıkrası, 19 ncu mad

denin 2 ve 3 ncü fıkraları çerçevesinde alacağı her bildiriyi, 
e) 20 nci madde çerçevesinde alacağı her bildiriyi ve feshin hüküm ifade edeceği tarihi, 

Konsey üyelerine ve Sözleşmeye katılmış olan devletlere bildirecektir. 
Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında gereği gibi yetkili kılınmış aşağıda imzaları bulunanlar, işbu Söz

leşmeyi imzalamışlardır. 
Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak tek bir nüsha halinde her iki metin de aynı derecede geçerli bu

lunmak üzere, fransızca ve ingilizce olarak, 7 Haziran 1968 tarihinde, Londra'da düzenlenmiştir. Avrupa Kon
seyi Genel Sekreteri imza eden ve katılan devletlerin her birine bu Sözleşmenin aslına uygun örneklerini ile
tecektir. 
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Dönem : 4 
Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Televizyon yayınlarının korunmasına dair Avrupa Anlaşması ile 
ek protokollerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 

tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1 /239) 

T. a 
Başbakanlık 13 . 1 . 1975 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı .-71-1868/237 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurutanca 10.1.1974 
tarihinde kararlaştırılan «Televizyon Yayınlarının Korunmasına Dair Avrupa Anlaşması tle Ek Protokllan-
nm Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ile ekleri ilişik olarak sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

Ord. Prof. Dr. Sadi İrmak 
Başbakan 

GEREKÇE 

Avrupa ülkeleri televizyon kuruluşları arasında işbirliğini geliştirmek amacıyle hazırlanan Televizyon Ya
yınlarının Korunmasına dair Avrupa Anlaşması, 22 Haziran 1960 tarihinde Avrupa Konseyine üye ülkelerin 
imzasına açılmış ve aynı tarihte Hükümetimiz tarafından imzalanmıştır. 

Anlaşma, televizyon kuruluşlarının, yayınlarının tekrarlanması, dağıtımı, her türlü araçla umuma arzı, 
tespiti ya da fotoğraflarının alınması konularında sahip oldukları hakları ayrıntılı olarak düzenlemektedir. 
Memleketimizde 359 sayılı Kanunun 23 ncü maddesinde bu kapsamda bir hüküm mevcuttur. Buna göre, 
TRT Kurumunun izni alınmadan, Kurumun yayınlarının telle ya da telsiz olarak tekrar yayınlanamayacağı, 
tespit olunamayacağı, çoğaltılamayacağı ve ücret karşılığında halka gösterilemeyeceği öngörülmüştür. An
laşma televizyon kuruluşlarının sahip oldukları hakları, karşılıklı olarak diğer Âkit ülkelere de teşmil etmekte 
ve Avrupa ülkeleri arasında bu konuda uygulanacak esasları tespit etmektedir. Ülkemizin, televizyon ya
yınları alanında Avrupa Konseyine üye ülkeler arasında kurulmuş bulunan bu işbirliğine katılması, kuşku
suz yararlı sonuçlar yaratacaktır. 

1960 tarihli Anlaşma ve 1965 tarihli Protokol, Âkit Devletlerin, İcracı Sanatçılar, Plak Yapımcıları ve 
Radyodifüzyon Kuruluşlarının Haklarının Korunmasına dair Roma Konvansiyonu'na katılmalarını şart koş
tuğu ve ülkemizin telif haklarına ilişkin mevzuatı anılan Konvansiyona katılmamıza olanak vermediği için, 
bugüne kadar söz konusu Anlaşmanın onaylanması yoluna gidilmemiştir. 14 Ocak 1974 tarihli Ek Protokol, 
Âkit Devletlerin Roma Konvansiyonuna taraf olmaları gereken tarihi on yıl ertelemiştir. Ek Protokolle ge
tirilen bu değişiklik muvacehesinde, ülkemizin Televizyon Yayınlarının Korunmasına dair Avrupa Anlaş
masına katılması imkân dahiline girmiş bulunmaktadır. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/239 
Karar No. : 35 

26 . 2 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

«Televizyon yayınlarının korunmasına dair Avrupa anlaşması ile ek protokollerinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair Kanun tasarısı1» ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılmalarıyle Komisyonumuzda görü
şüldü. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da 
uygun mütalâa edilmiş ve tasarının aynen kabulüne, Komisyonumuzun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında 
karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Zonguldak 
C. Karakaş 

Ankara 
S. Selek 

Manisa 
N. Özgür 

Başkanvekili 
Zonguldak 

M. Zeki Okur 

Bursa 
C. Külâhlı 

Nevşehir 
R. Üner 

(tmzada bulunamadı.) 

İstanbul 
Sözcü 

R. Ülker 

istanbul 
C. Suer 

Urfa 
İV. Aksoy 

Ankara 
N. Evliyagil 

Manisa 
A. Balkan 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Televizyon yayınlarının korunmasına dair Avrupa anlaşması ile ek protokollerinin onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 22 Haziran 1960 tarihinde imzalanan «Televizyon yayınlarının korunmasına dair Avrupa 
anlaşması» ve 24 Mayıs 1974 tarihinde imzalanan «Televizyon yayınlarının korunmasına dair Avrupa anlaş
ması protokolü» ile «Televizyon yayınlarının korunmasına dair Avrupa anlaşması protokolüne ek protokol» 
ün onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

10 . 1 . 1975 

Başbakan 
Ord. Prof. Dr. S, Irmak 

Devlet, Bakanı 
S. Yıldız 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Z t Baykara 

Adalet Bakanı 
Ht Mumcuoğlu 

Devlet Bakam 
M.. Özgüneş 

Millî Savunma Bakanı 
t. Sancar 

Devlet Bakam 
Mt Fer 

İçişleri Bakam 
Af, öztekin 

Dışişleri Bakam 
M. Esenbel 

Maliye Bakam 
Prof. Dr. B._ Gürsoy 

Millî Eğitim Bakam 
Prof. Dr. S. Reisoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
Dn Vt Tanır 

Ticaret Bakam 
Prof. Dr. H. Cillov 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakam Güm. ve Tekel Bakam Gıda Ta. ve Hay. Bakam 
Dn KL Demir Doç. Dr. B. Tuncer ProU Dr._ K Aktan 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakam 
ProU Dn Tt Esener 

San. ve Tek. Bakam 
M. Gölhan 

Turizm ve Tanıtma Bakanı imar ve iskân Bakam Köy iş. ve Koop. Bakam 
/. Evliyaoğlu S._ Babüroğlu 1. H. Aydınoğlu 

En. ve Ta. Kay. Bakam 
Et Işıl 

Orman Bakam 
Prof._ Dn FL Saatçioğlu 

Gençlik ve Spor Bakam 
Z. Baloğlu 

Kültür Bakam 
N* Neftçi 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 
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TELEVİZYON YAYINLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA ANLAŞMASI PROTOKOLÜ 

Aşağıda imzaları bulunan Avrupa Konseyi üyesi devletler, 
22 Haziran 1960 tarihinde Strasbourg'da imzalanan ve bundan sonra «Anlaşma» olarak anılacak «Televiz

yon Yayınlarının Korunmasına dair Avrupa Anlaşması» nın tadil edilmesi isteğini dikkate alarak; 
26 Ekim 1961 tarihinde Roma'da imzalanan ve 18 Mayıs 1964 tarihinde yürürlüğe giren «İcracı Sanatçı

lar, Plâk Yapımcıları ve Radyo Kuruluşlarının Korunmasına dair Uluslararası Konvansiyon» u gözönünde 
bulundurarak, 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır: 

Madde : 1 

1. Anlaşmanın 2 nci maddesinin 1 nci paragrafı aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 
«13 ve 14 ncü maddeler ile 1 nci maddenin 2 nci prografı saklı kalmak kaydıyle, 1 nci maddenin 1 nci 

paragrafında öngörülen korunma, yayımın yapıldığı yıl sonundan itibaren yirmi yıllık bir süreden daha oz ola
maz.» 

2. Anlaşmanın 2 nci maddesinin 2 nci paragrafı çıkartılmıştır. 

Madde : 2 

1. Anlaşmanın 3 ncü maddesinin 1 nci paragrafının (a) bendi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 
a) «Ülkeleri üzerinde tesis edilmiş ya da ülkelerinden yayım yapan yayım kuruluşları ile ilgili olarak 1 nci 

maddenin 1 nci paragrafının (b) bendi ile öngörülen korunmadan sarfınazar edebilir ve bir diğer Akıt Taraf 
ülkesi üzerinde tesis edilmiş ya da o ülke üzerinden yayın yapan radyo kuruluşlarının yayımlarına ilişkin 
korunma uygulamasını sınırlayabilirler. Bu sınırlama oranı, söz konusu kuruluşların haftalık ortalama yayın 
süresinin yüzde ellisinden az olamaz.» 

2. Anlaşmanın 3 ncü maddesinin 1 nci paragrafının (e) bendi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 
«Bu maddenin 1 nci paragrafının (a) bendine halel gelmeksizin, ülkesi üzerinde yasalara göre tesis edil

miş veya ülkesinden yayım yapan kuruluşların televizyon yayımlarını, millî mevzuatla korundukları takdirde, 
işbu anlaşmada öngörülen korunmanın dışında bırakacaklarını, 

3. Anlaşmanın 3 ncü maddesinin 3 ncü paragrafı aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 
«Sözleşen Taraflar, kendi ülkelerinde hak sahibi yayım kuruluşu tarafından, 1 nci maddenin 1 nci paragra

fının (b) bendinde değinilen telle dağıtım hakkının ya da 1 nci maddenin 1 nci paragrafının (c) bendinde 
değinilen umuma arz hakkının sebepsiz reddedilmesi ya da uygun olmayan koşullarla tanınmasından doğacak 
uyuşmazlıkları çözümlemek hususunda yargı yetkisini haiz bir merci ihdas edebilirler.» 

4. Anlaşmanın 10 ncu maddesine uygun olarak Protokolün yürürlüğe girmesinden önce Anlaşmanın 3 
ncü maddesinin 1 nci paragrafının (a) bendinde öngörülen çekinceyi kullanmış bulunan her devlet, bu madde
nin 1 nci paragrafına halel getirmeksizin bu çekinceyi uygulamaya devam edebilir. 

Madde : 3 

Anlaşmanın 13 ncü maddesi çıkartılmış ve yerine aşağıdaki hüküm ikâme edilmiştir : 
«1. Bu Anlaşma, süre ile bağlı olmaksızın yürürlükte kalacaktır. 
2. Bununla beraber, 1 Ocak 1975 tarihinden itibaren, hiçbir devlet, 26 Ekim 1961 tarihinde Roma'da im

zalanan İcracı Sanatçıların, Plak Yapımcılarının ve Radyo Kuruluşlarının Korunmasına dair Uluslararası Kon
vansiyona taraf olmadıkça bu Anlaşmaya taraf olamaz ya da taraf lığını muhafaza edemez.» 

Madde : 4 

1. Anlaşmayı imzalayan ve Anlaşmaya katılan hükümetler, Avrupa Konseyi üyesi olsun ya da olma
sınlar, Anlaşmanın 9 ncu maddesi ya da 7 nci maddesinde öngörülen usule uygun şekilde bu protokole ta
raf olabilirler. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 153) 



— 5 ~ 
2. Bu protokol, Anlaşmanın hütün taraflarının, onay kaydı bulunmaksızın, protokolü imzaladıkları ya 

da önceki paragraf hükümlerine uygun olarak onay ya da katılma belgelerini tevdi ettikleri tarihten bir ay 
sonra yürürlüğe girer. 

3. Bu protokolün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren hiçbir devlet protokole taraf olmaksızın Anlaşma
ya taraf olamaz. 

Madde : 5 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, onay kaydına bağlı olanlar dahil bütün imzaları, onay ya da katılma bel
gelerinin tevdiini ve protokolün 4 ncü maddesinin 2 nci paragrafında belirtilen tarihi, konsey üyesi devlet
lere, Anlaşmaya taraf olan diğer devletlere ve Uluslararası Edebiyat ve Sanat Eserlerini Koruma Birliği Bü
rosu Müdürüne bildirir. 

Usulünce yetkili imza sahipleri bu protokolü imzalamışlardır. 
22 Ocak: 1965 tarihinde Strashourg'da Avrupa Konseyi arşivlerinde tek nüsha halinde muhafaza edilmek . 

üzere, her iki metin de eşit şekilde muteber olarak İngilizce ve Fransızca dillerinde düzenlenmiştir. Avrupa 
Konseyi Genel Sekreteri tasdik edilmiş nüshaları imzalayan ya da katılan devletlere gönderecektir. 
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TELEVİZYON YAYINLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA ANLAŞMASI PROTOKOLÜNE 

E K P R O T O K O L 

Aşağıda imzaları bulunan Avrupa Konseyi üyesi devletler, 
26 Ekim 1961 tarihinde Roma'da imzalanan İcracı Sanatçılar, Plâk Yapımcıları ve Radyo Kuruluşlarının 

Korunmasına dair Uluslararası Konvansiyona henüz taraf olmayan devletler yararına Televizyon yayınları
nın korunmasına dair Avrupa Anlaşması ile bu Anlaşmaya ek Protokol süresinin uzatılması isteğini dikkate 
alarak, 

Aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmışlardır : 

Madde : 1 

Anlaşma Protokolünün 3 ncü maddesinin 2 nci paragrafı yerine aşağıdaki hüküm ikame edilmiştir : 
«Bununla beraber, 1 Ocak 1985 tarihinden itibaren, hiçbir devlet, 26 Ekim 1961 tarihinde Roma'da imza

lanan İcracı Sanatçıların, Plâk Yapımcılarının ve Radyo Kuruluşlarının Korunmasına dair Uluslararası Kon
vansiyona taraf olmadıkça, bu Anlaşmaya taraf olamaz ya da taraflığını muhafaza edemez.» 

Mdde : 2 

1. Anlaşma ve protokolü imzalayan hükümetler, Anlaşmanın 7 nci maddesinde öngörülen usule uygun 
şekilde bu ek protokole taraf olabilirler. 

2. Anlaşma ve protokole katılan hükümetler, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine katılma belgesini tevdi 
etmek suretiyle bu ek protokole taraf olabilirler. 

Madde : 3 

1. Bu ek protokol, Anlaşma ve Protokolün bütün taraflarının, onay kaydı bulunmaksızın protokolü imza
ladıkları ya da 2 nci madde hükümlerine uygun şekilde katılma ya da onay belgelerini tevdi ettikleri tarihten 
bir ay sonra yürürlüğe girer. 

2. Bu ek protokolün yürürlüğe girdiği tarihten sonra hiçbir devlet, bu ek protokole taraf olmadıkça An
laşma ve Protokole taraf olamaz. 

Madde : 4 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, onay kaydına bağlı olanlar dahil bütün imzaları onay ya da katılma bel
gelerinin tevdiini ve bu ek protokolün 3 ncü maddesinin 1 nci paragrafında belirtilen tarihi, Avrupa Konseyi 
üyesi devletlere, diğer âkit taraflara ve Dünya Fikir Mülkiyeti Kuruluşu (OMPI) Genel Müdürüne bildirir. 

Usulünce yetkili imza sahipleri bu ek protokolü imzalamışlardır. 
14 Ocak 1974 tarihinde Strasbourg'da Avrupa Konseyi arşivlerinde tek nüsha halinde muhafaza edilmek 

üzere her iki metin de eşit şekilde muteber olarak İngilizce ve Fransızca dillerinde düzenlenmiştir. Avrupa 
Konseyi Genel Sekreteri, tasdik edilmiş nüshaları, imzalayan ya da katılan devletlere gönderecektir. 
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TELEVİZYON YAYINLARININ KORUNMASINA DAİR AVRUPA ANLAŞMASI 

Aşağıda imzalan bulunan Avrupa Konseyi üyesi Hükümetler, 
Konseyin amacının, üyeleri arasında daha güçlü bir birlik vücuda getirmek olduğunu dikkate alarak, 
Avrupa ülkeleri arasında televizyon programları mübadelesinin, bu amacın gerçekleştirilmesine katkıda bu

lunacağını gözönünde bulundurarak; 
Müzik, dramatik icra ve benzeri programların düzenleyicileri ve spor olayları organizatörleri, program

ların özel olarak izlenmesinden başka amaçlarla kullanılmaması şartıyle diğer ülkelere yayınlanmasına mu
vafakat ettikleri halde, televizyon kuruluşlarının çoğunluğunun kendi yayınlarının tekrarlanmasını, tespitini ya 
da umuma arzını önlemeye muktedir bulunmamaları nedeniyle sözkonusu program mübadelesinin engellen
diğini dikkate alarak, 

Televizyon yayınlarının uluslararası korunmasının, yayımlarla ilgili üçüncü kişilerin haklarına hiçbir şekil
de dokunmayacağını düşünerek; 

Avrupa Televizyon kuruluşları arasında program mübadelesini teknik açıdan kolaylaştıran bağlantı ve araç
ların bütün Avrupa'da hizmete girmekte olmaları nedeniyle meselenin öncelik taşıdığını dikkate alarak; 

Halen incelenmekte olan «Komşuluk Hakları» na dair. Evrensel Sözleşme gerçekleşinceye kadar, yalnız 
televizyon yayınlarına inhisar eden, mahdut süreli, bölgesel bir anlaşma akdinin uygun olacağını gözönünde 
bulundurarak; 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır. 

Madde : 1 

Bu anlaşmaya taraf bir Devletin ülkesinde ve onun kanunlarına göre tesis edilen veya böyle bir ülkeden 
yayında bulunan yayın kuruluşları, yaptıkları bütün televizyon yayınları ile ilgili olarak, 

1. Bu anlaşmaya taraf olan bütün Devletlerin ülkelerinde, 
a) Yayımlarının tekrarlanmasına, 
b) Yayımlarının telle umuma yayılmasına, 
c) Yayımlarının işaret, ses ve görüntü nakline yarayan herhangi bir araçla umuma ulaştırılmasına, 
d) Yayımlarının tespitine, fotoğraflarının alınmasına ve bu gibi tespitlerin çoğaltılmasına, 
e) Hak sahibi kuruluşun, sözü edilen tespit ve çoğaltmaların satılmasına izin verdiği haller dışında, bu 

paragrafın (d) bendinde değinilen tespit ya da çoğaltmalar yoluyle yayımlarının tekrarlanmasına, telle ya
yımına ya da toplum önünde icra edilmesine, 

tzin verme ya da bunu yasaklama hakkından fayd alanırlar. 
2. Anılan kuruluşlar, bu anlaşmaya taraf diğer herhangi bir Devletin ülkesinde, o Devletin kendi toprak

larında ve kanunlarına göre kurulmuş veya ülkesinden yayın yapan kuruluşlara tanıdığı himayeden de, bu 
himaye 1 nci paragrafın sağladığından daha geniş olduğu takdirde, aynen yararlanırlar. 

Madde : 2 

1. 1 nci maddenin 2 nci paragrafı ile 13 ve 14 ncü madde hükümleri saklı* kalmak kaydıyle, 1 nci mad
denin 1 nci paragrafında öngörülen koruma, bu anlaşmaya taraf bir ülkede yapılan ilk yayım yılını izleyen 
onuncu takvim yılı sonuna kadar devam eder. 

2. Sözleşen tarafların hiçbirinden, 1 nci maddenin 2 nci paragrafı uyarınca, bu anlaşmaya taraf diğer 
bir Devletin ülkesinde ve onun kanunlarına göre tesis edilmiş veya sözkonusu ülkeden yayım yapan herhan
gi bir yayım kuruluşunun yayımlarına, anılan âkit tarafça sağlanan korunmadan daha uzun bir koruma 
süresi temin etmesi istenemez. 

Madde : 3 

1, Sözleşen taraflar, 10 ncu madde uyarınca yapacakları bir beyanla, kendi ülkeleri bakımından, 
a) 1 nci maddenin 1 nci paragrafının (b) bendinde öngörülen korunmayı, 
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b) Programların ücret karşılığında seyrettirilmesi, kendi kanunlarına göre söz konusu değil ise, 1 nci mad
denin 1 nci paragrafının (c) bendinde öngörülen korunmayı, 

c) Program tespiti ya da tespit çoğaltılması özel kullanma için ya da sadece eğitim amacıyle yapıldığı 
takdirde, 1 nci maddenin 1 nci paragrafının (b) bendinde öngörülen korunmayı, 

d) Hareketsiz görüntüler veya böyle fotoğrafların çoğaltılması ile ilgili olarak 1 nci maddenin 1 nci pa
ragrafının (d) ve (e) bendlerinde öngörülen korunmayı sağlamaktan kaçınabilecekleri gibi, 

e) Ülkeleri üzerinde ve kanunlarına göre tesis edilmiş veya ülkelerinden yayım yapan yayım kuruluşla
rının televizyon yayımları iç hukuklarıyle korunduğu takdirde, bu Anlaşmanın öngördüğü korunmadan sarfı
nazar ettiklerini, 

f) Bu Anlaşmanın uygulanma alanını, Sözleşen Taraflardan birinin ülkesinde ve onun kanunlarına göre 
tesis edilmiş veya söz konusu ülkeden yayım yapan yayım kuruluşları ile sınırlandırdıklarını, 

beyan edebilir. 
2. Sözleşen Taraflar, kendi ülkeleri bakımından televizyon yayımlarının korunmasına; 

a) Günlük olayları haber vermek amacıyle, yayım tekrarı, tespit, tespit çoğaltılması, telle yayım veya söz 
konusu olayın bütünü ya da bir bölümünün yayımlarından kısa iktibasların umuma arzı hususlarında, 

b) Bir yayım kuruluşunun, kendi imkânları ile ve kendi yayımları için, televizyon yayımlarını geçici ola
rak tespit etmesiyle ilgili hallerde, 

istisnalar getirmek hakkına sahiptirler. 
3. Sözleşen Taraflar, kendi ülkelerinde, hak sahibi Yayım Kuruluşu tarafından 1 nci maddenin 1 nci 

paragrafının (e) bendinde değinilen umuma arz hakkının sebepsiz reddedilmesi ya da uygun olmayan koşullarla 
tanınmasından doğacak uyuşmazlıkları çözümlemek hususunda yargı yetkisini haiz bir merci ihdas edebilir
ler. 

Madde : 4 

1. Bu Anlaşmanın uygulanmadığı bir ülkede yapıla rak Anlaşmaya Taraf bir ülkeye ithal edilen ve Anlaş
mada öngörülen koruma kapsamına giren yayın tespitleri, fotoğrafları ve bu fotoğrafların çoğaltılmış nüsha
ları, hak sahibi Yayım Kuruluşunun muvafakati bulunmaması dolayısıyle kanunsuz olduğu takdirde sözü 
geçen Tarafın ülkesinde müsadere edilebilir. 

2. Bu Sözleşmede öngörülen korumadan faydalanan yayımların fotoğrafları ve bu fotoğrafların çoğaltıl
mış nüshaları, 3 ncü maddenin 1 nci paragrafının (d) bendine dayanılarak Anlaşmaya Taraf bir ülkede ya
pılmış olsa dahi, söz konusu fotoğraf ve çoğaltmaların Sözleşen Taraflardan birinin ülkesine ithali halinde 
de yukarıdaki paragraf hükümleri uygulanır. 

3. Müsadere, Sözleşen Tarafların millî kanunlarına uygun şekilde yapılır. 
4. Sözleşen Taraflardan hiçbiri, bu Anlaşmaya taraf diğer bir Devletin ülkesinde ve onun kanunlarına 

göre tesis edilmiş veya söz konusu ülkeden yayım yapan yayım kuruluşlarına ait yayımların fotoğrafları ya 
da bu fotoğrafların çoğaltılmış nüshaları ile ilgili korunmayı, anılan Devlet 3 ncü maddenin 1 nci paragrafının 
(d) bendinde öngörülen çekenceden yararlandığı takdirde, sağlamakla yükümlü değildir. 

Madde : 5 

Bu Anlaşmada öngörülen korunma, televizyon yayımlarının gerek ses ve gerek görüntü unsurları ile ilgili 
olarak uygulanır. Yayım ayrı yapıldığında, ses unsuru hakkında bu korunma uygulanmaz. 

Madde : 6 

, 1. 1 nci maddede öngörülen korunma, sözkonusu televizyon yayımı ile ilgili bulunan eser sahipleri, icracı 
sanatçılar, film yapımcıları, plak yapımcıları veya eğlence düzenleyicileri gibi üçüncü kişilerin haklarını et
kilemez. 

2. Sözü geçen korunma, televizyon yayımlarının korunması hususunda bu anlaşma dışında öngörülmüş 
bulunan esaslara halel getirmez. 
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Madde : 7 

1. Bu Anlaşma Avrupa Konseyi üyelerinin imzasına açıktır. Üye Devletler, 
a) Onay kaydı olmaksızın imzalama; veya 
b) Onay belgesi daha sonra tevdi edilmek üzere onay kaydı ile imzalama yoluyle Anlaşmaya tarf ola

bilirler. 
2. Onay belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterliğine tevdi olunur. 

Madde : 8 

1. Bu Anlaşma üç Avrupa Konseyi üyesinin 7 nci maddeye uygun olarak sözleşmeyi onay kaydı olmaksı
zın imzaladığı veya onayladığı tarihten bir ay sonra yürürlüğe girer. 

2. Anlaşmayı daha sonra onay kaydı olmaksızın imzalayan veya onaylayan Avrupa Konseyi üyeleri ba
kımından, Anlaşma imza veya onay belgesinin tevdi olunduğu tarihden bir ay sonra yürürlüğe girer. 

Madde : 9 

1. Anlaşma yürürlüğe girdikten sonra Avrupa Konseyi üyesi olmayan her Avrupa hükümeti veya bir 
Avrupa Konseyi üyesi ile siyasal bağları bulunan her Avrupa dışı Hükümet, Avrupa Konseyi Bakanlar Ko
mitesinin ön muvafakatına bağlı alarak Sözleşmeye katılabilir. 

2. Bu yolla katılma tevdi tarihinden bir ay sonra hüküm ifade edecek bir katılma belgesinin tevdi edilme
si suretiyle gerçekleşir. 

Madde : 10 

îmza, onay ya da katılma bu Anlaşmanın bütün hükümlerinin kabul edildiğini ifade eder. Ancak her 
ülke imza, katılma ya da onay belgesinin tevdii sırasında 3 ncü maddenin 1 nci paragrafında öngörülen çe
kincelerden birinden veya birden fazlasından yararlanmak istediğini beyan edebilir. 

Madde : 11 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 
a) Onay kaydına bağlı olanlar dahil bütün imzalan, onay belgelerinin tevdiini ve Anlaşmanın yürürlüğe 

giriş tarihini, 
b) 9 ncu madde uyarınca katılma belgelerinin tevdiini, 
c) 12, 13 veya 14 ncü maddeler uyarınca aldığı ihbar veya beyanları, 
d) Bakanlar Komitesinin, 12 nci maddenin 2 nci paragrafı uyarınca aldığı kararları, 
Konsey üyelerine, anlaşmaya katılan diğer hükümetlere ve Uluslararası Edebiyat ve Sanat Eserlerini Ko

ruma Birliği Bürosu Müdürüne bildirir. 

Madde : 12 

1. Bu Anlaşma, Sözleşen tarafların anavatanlarında uygulanır. 
2. Bütün taraflar, imza ya da katılma veya onay belgesini tevdi sırasında veya daha sonra, Avrupa 

Konseyi Genel Sekreterine gönderecekleri bir ihbarla bu Anlaşmayı Uluslararası ilişkilerinden sorumlu bu
lunduğu bütün ülkelerde veya bunların bazılarında uygulayacağım bildirebilir. 

3., Bu maddenin 2 nci paragrafına göre, bu Sözleşmeyi uluslararası ilişkilerinden sorumlu bulunduğu 
ülkelerde uygulayacağını beyan eder her hükümet, sadece söz konusu ülkeler bakımından, 14 ncü maddeye 
uygun olarak, Anlaşmayı feshedebilir. 
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Madde : 13 

1. Televizyon yayımlarının korunmasını da kapsayan' ve diğer ülkeler meyariittda Avrupa ülkelerine de 
açık bir «komşuluk hakları» Sözleşmesi, bu Anlaşmaya taraf Avrupa Konseyi üyelerinin çoğunluğu bakımın
dan yüyrürlüğe girdiği tarihte, bu Anlaşma yürürlükten kalkar. Arieak o tarihten önce yapılmış bulunan 
tesbitler hakkında Anlaşmanın uygulanmasına devam olunur. 

2. Avrupa Konseyi Bakanlar Kömitdsi, uygun göreceği târihte, yukarıdaki paragrafta öngörülen şart^ 
ların gerçekleşmiş olduğunu ve Sözleşmenin feshinin gerektiğini ilân edecektir. 

Madde : 14 

Sözleşen Taraflardan her biri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bir yıl öricedert ihbarda bulunmak su
retiyle bu Anlaşmayı kendi bakımından feshedebilir. 

Usulünce yetkili imza sahipleri bu Anlaşmayı imzalamışlardır. 
22 Haziran 1960 tarihinde, Strasbourg'da, Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacak tek bir nüsha halin

de, her iki metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, İngilizce ve Fransızca dillerinde düzenlenmiştir. Av-
. rupa Konseyi Genel Sekreteri, imzalayan ve katılan Hükümetler ile Uluslararası Edebiyat ve Sanat Eserlerini 

Korunma Birliği Bürosu Müdürüne, Anlaşmanın tasdikli birer örneğini gönderecektir. 

» • twm •+-
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Toplantı : 2 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

24 Nisan 1963 Tarihinde Viyana'da İmzalanan Konsolosluk İlişki
leri Hakkında Viyana Sözleşmesine Katılmamızm Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

(1/255) 

T. C. 
Başbakanlık 23 . 1 . 1975 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71 -1900/475 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 15 . 1 . 1974 
tarihinde kararlaştırılan « 24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzalanan Konsolosluk İlişkileri hakkında Vi
yana Sözleşmesine katılmamızın uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki sözleşme ili
şik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Ord. Prof. Sadi Irmak 

Başbakan 
/ 

24 Nisan 1963 tarihli Konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesinin gerekçesi 

Dış ülkelerde yaşayan vatandaşların hak ve menfaatleri, diğer bir deyimle, çıkarları, devletler hukukun
ca kabul edilen sınırlar çerçevesinde, konsolosluklar tarafından korunmaktadır. 

Türkiye'nin, Konsolosluk Sözleşmeleri yönünden bugünkü durumu, dış ülkelerdeki vatandaş sayısına oran
la, son derece yetersizdir. Nitekim bugün dış ülkelerde yaşayan vatandaş sayısı bir milyona ulaştığı halde kon
solosluk sözleşmelerinin adedi sadece sekizdir. 

Bu nedenle, özellikle vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu ülkelerle Türkiye'nin, en kısa zamanda, 
konsolosluk ilişkilerini düzenleyen sözleşmeler yapması bir yerde zorunlu olmaktadır. 

Ancak uygulamada bir sözleşmenin, gerek müzakere safhasının gerek onay safhasının uzun zaman aldığı 
da bilinmektedir. 

Bu itibarla dış ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızın hak ve çıkarlarının gereği gibi korunabilmesi için, 
Türkiye'nin de aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı 24 Nisan 1963 tarihli Konsolosluk ilişkileri hakkında 
Viyana Sözleşmesine katılması uygun olacaktır. 

1. Bugün Birleşmiş Milletlere üye 138 Devletten, 63'ü anılan sözleşmeyi onaylamış veya katılmıştır. Bu
nun yanı sıra 15 ülke de söz konusu sözleşmeyi imzalamış bulunmaktadır. 

2. Bu memleketlerden NATO üyesi, Federal Almanya, A. B. D., Belçika, Danimarka, Fransa, İngiltere, 
İtalya ve Lüksemburg'un Sözleşmeyi onayladığı, Norveç'in imzaladığı ve Portekiz'in de katıldığı saptanmış
tır. 

3. Yine bu sözleşmeyi Federal Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa, İngiltere, İtalya, Lüksemburg ve 
Norveç gibi Avrupa Konseyi üyesi, Avusturya, İzlanda, İsveç ve İsviçre'nin de onayladığı görülmüştür. 
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4. Ayrıca.. Bölgesel Kalkınma için işbirliği teşkilâ ti (RCD) ile Merkezî Antlaşma Teşkilâtı (CENTO) üye

si olan Pakistan'ın Sözleşmeye katıldığı, iran'ın da imzaladığı bilinmektedir. 
5. Ve nihayet Türkiye'nin yakın ilişkisi olan, Cezayir, Irak, Mısır Arap Cumhuriyeti, Tunus, Ürdün, İs

panya ve Romanya'nın Sözleşmeye katıldığı, Kuveyt, Lübnan, Finlandiya ile Polonya'nın imzaladığı ve Yu
goslavya ile Çekoslovakya'nın da onayladığı tespit edilmiştir. 

Bu nedenle, Türkiye'nin geniş bir uygulama alanı olan Konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşme
sine katılması ile, hem anılan Sözleşmeye taraf olan ülkelerle konsolosluk ilişkileri bir düzene girecek, hem 
de vatandaş hak ve çıkarları gerektiği şekilde korunmuş olacaktır. 

79 maddeden ibaret bulunan Sözleşme, genel olarak Konsolosluk ilişkilerini, konsolosluklarla, meslekten 
konsolosluk memurları ve konsolosluğun diğer mensupları ile ilgili kolaylıklar, ayrıcalıklar ve bağışıklıkları, 
ve özellikle mirasa ve ulaştırmaya ilişkin görevleri çıkarlarımıza uygun olarak, ayrıntılı bir şekilde düzenle
mektedir. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 26 . 2 . 1975 
Esas No. : 1/255 

Karar No. : 36 

Yüksek Başkanlığa 

«24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzalanan Konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesine katıl
mamızın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ilgili Bakanlık temsilcilerinin katılmalarıyle Komisyonumuz
da görüşüldü. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar, Komisyonumuzca 
da uygun mütalâa edilmiş ve tasarının aynen kabulüne, Komisyonumuzun 19 Şubat 1975 tarihli toplantısında 
karar verilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı Başkanvekili Sözcü 
Zonguldak Zonguldak İstanbul Ankara 

C. Karakaş M. Zeki Okur R. Ülker N. Evliyagil 

Ankara Bursa İstanbul Manisa 
S. Selek C. Külâhlı G. Suer A. Balkan 

Manisa Nevşehir Urfa 
N. Özgür R. Üner N. Aksoy 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzalanan Konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Sözleşmesine katılmamı
zın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 24 Nisan 1963 tarihinde Viyana'da imzalanan Konsolosluk ilişkileri hakkında Viyana Söz
leşmesine katılmamız uygun bulunmuştur. ~ _. . 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürliğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Ord. Prof. Dr. S. Irmak 

Devlet Bakam 
S. Yıldız 

Dışişleri Bakanı 
M. Esenbel 

Ticaret Bakam 
Prof. Dr. H. Cillov 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 

ZL Baykara 

Adalet Bakam 
H. Mumcuoğlu 

Maliye Bakam 
Prof. Dr. B. Gürsoy 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

Millî Savunma Bakam 
İ. Sancar 

Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. S. Reisoğlu 

Sağ. ve Sos. Yır, Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
Dn Ki Demir Doç. Dr. B. Tuncer 

15 . 1 . 1974 

Devlet Bakam 
Mt Fer 

tçişleri Bakam 
M. Öztekin 

Bayındırlık Bakam 
Dr. V. Tanır 

Gıda Ta. ve Hay. Bakanı 
Prof. Dn R* Aktan 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

San. ve Tek. Bakam 
M. Gölhan 

En. ve Ta. Kay. Bakanı 
E. Işıl 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakam Köy İş. ve Koop. Bakanı Orman Bakam 
/. Evliyaoğlu S. Babüroğlu 1. H. Aydınoğlu Prof. Dn Fu Saatçioğlu 

Gençlik ve Spor Bakanı 
Z. Baloğlu 

Kültür Bakam 
N. Neftçi 

Sosyal Güvenlik Bakam 
5. Side 
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KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİ HAKKINDA VİYANA SÖZLEŞMESİ 

Bu Sözleşmeye taraf olan Devletler, eski zamanlardan beri uluslararasında konsolosluk ilişkilerinin kurul
muş olduğunu hatırlayarak, 

Birleşmiş Milletler Antlaşmasının Devletlerin egemen eşitliği, uluslararası barış ve güvenliğin idamesi ve 
uluslararasında dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi hususundaki amaç ve esaslarını müdrik olarak, 

Birleşmiş Milletler Diplomatik İlişkiler ve Bağışıklıklar Konferansının, 18 Nisan 1961 tarihinde imzaya açıl
mış bulunan Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesini kabul ettiğini gözönünde tutarak, 

Konsolosluk ilişkileri, ayrıcalıkları ve bağışıklıkları hakkında uluslararası bir Sözleşmenin, anayasa ve sos
yal sistemlerinin farklılığı ne olursa olsun, ülkeler arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine katkıda bu
lunacağına inanarak, 

Bu gibi ayrıcalıklar ve bağışıklıkların amacının, bunlardan bireyleri yararlandırmak olmayıp, konsolosluk
ların, kendi devletleri adına, görevlerini, etkili biçimde yerine getirmelerini sağlamak olduğuna kani olarak, 

Bu Sözleşme hükümleriyle açıkça çözümlenmemiş sorunlara uluslararası teamül hukuku ilkelerinin uygulan
masına devam olunacağını teyit ederek 

Aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır : 

MADDE : 1 

Tanımlamalar 

1. Bu Sözleşmenin amaçları bakımından, aşağıdaki deyimlerden, aşağıda kendilerine verilen anlamlar an
laşılacaktır : 

a) «Konsolosluk» deyiminden, tüm Başkonsolosluk Konsolosluk, Muavin Konsolosluk veya Konsolosluk 
ajanlığı anlaşılır. 

b) «Konsolosluk görev çevresi» deyiminden, bir konsolosluğa konsolosluk görevlerini yerine getirmesi 
için tahsis edilen bölge anlaşılır. 

c) «Konsolosluk Şefi» deyiminden, bu sıfatla hareket etmekle görevlendirilen kişi anlaşılır. 
d) «Konsolosluk Memuru» deyiminden, konsolosluk şefi dahil olmak üzere, konsolosluk görevlerini ye

rine getirmek üzere bu sıfatla görevlendirilmiş herhangi bir kişi anlaşılır. 

e) «Konsolosluk Hizmetlisi» deyiminden, bir konsolosluğun idarî veya teknik hizmetlermde istihdam edilen 
herhangi bir kişi anlaşılır. 

f) «Hizmet personeli mensubu» deyiminden, bir konsolosluğun iç hizmetlerinde görevlendirilen herhangi 
bir kişi anlaşılır. 

g) «Konsolosluk mensupları» deyiminden, konsolosluk memurları, konsolosluk hizmetlileri ve hizmet per
soneli anlaşılır. 

h) «Konsolosluk personeli mensubu» deyiminden, konsolosluk şefi dışındaki konsolosluk memurları, kon
solosluk hizmetlileri ve hizmet personeli mensupları anlaşılır. 

i) «Özel personel» deyiminden, münhasıran konsolosluk mensuplarından birinin özel hizmetinde istihdam 
edilen kişi anlaşılır. 

j) «Konsolosluk Binaları» deyiminden, maliki kim olursa olsun, münhasıran konsolosluk amaçları için kul
lanılan binalar veya bina kısımları, müştemilâtı ve bunların üzerinde bulundukları arsalar anlaşılır. 

k) «Konsolosluk Arşivleri» deyimi, konsolosluğa ait tüm evrak, belgeler, yazışmalar, kitaplar, filmler, 
ses bandları, kayıt defterleri ve şifre malzemesi ile bunların korunmasına ve saklanmasına yarayan kartoteks 
ve mobilyayı kapsar. 

2. Konsolosluk memurları iki kategoriden oluşmaktadır : Meslekten konsolosluk memurları ve fahrî kon
solosluk memurları. Bu Sözleşmenin II ncı Bölümünün hükümleri, meslekten konsolosluk memurları tarafından 
yönetilen konsolosluklara uygulanır; III ncü Bölümün hükümleri ise, fahrî konsolosluk memurları tarafından 
yönetilen konsolosluklara uygulanır. 
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3. Kabul eden devlet uyruğu veya bu devletin devamlı sakini olan konsolosluk mensuplarının Özel duru

mu bu Sözleşmenin 71 nci maddesi ile düzenlenmektedir., 

BÖLÜM : I 

Genel olarak konsolosluk ilişkileri 

KESİM - I 

Konsolosluk ilişkilerinin kurulması ve yürütülmesi 

MADDE : 2 

Konsolosluk ilişkilerinin kurulması 

1. Devletler arasında konsolosluk ilişkilerinin kurulması karşılıklı muvafakat ile olur. 
2. iki Devlet arasında diplomatik ilişkilerin kurulması için verilen muvafakat, aksi varit olmadıkça kon

solosluk ilişkilerinin kurulmasına muvafakat anlamına gelir. 
3. Diplomatik ilişkilerin kesilmesi muhakkak surette konsolosluk ilişkilerinin kesilmesini gerektirmez. 

MADDE : 3 

Konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi 

Konsolosluk görevleri konsolosluklar tarafından yerine getirilir. Konsolosluk görevleri bu Sözleşmenin hü
kümleri uyarınca diplomatik temsilcilikler tarafından da yerine getirilir. 

M A D D E : 4 

Bir konsolosluğun kurulması 

1. Bir konsolosluk kabul eden Devletin ülkesinde ancak bu Devletin muvafakatiyle kurulabilir. 
2. Konsolosluğun yeri, sınıfı ve konsolosluk görev çevresi gönderen Devlet tarafından tespit olunur ve 

kabul eden Devletin tasvibine sunulur. 
3. Konsolosluğun yeri, sınıfı ve konsolosluk görev çevresi ile ilgili olarak gönderen Devlet tarafından son

radan yapılacak değişiklikler, ancak, kabul eden Devletin muvafakatiyle olur. 
4. Bir başkonsolosluk veya bir konsolosluk bulunduğu yerden başka bir yerde bir muavin konsolosluk 

veya bir konsolosluk ajanlığı açmak istediği takdirde yine kabul eden Devletin muvafakati gereklidir. 
5. Mevcut bir konsolosluğun bir parçasını teşkil eden bir büronun konsolosluğun bulunduğu yerin dı

şında açılması için de, keza, kabul eden devletin açık ve ön mucafakati gereklidir. 

M A D D E : 5 

Konsolosluk görevleri 

Konsolosluk görevleri aşağıdaki hususlardan oluşur: 
a) Devletler Hukukunca kabul edilen sınırlar çerçevesinde gönderen Devletin ve bu Devletin uyruğu bulu

nan gerçek ve tüzelkişilerin çıkarlarını kabul eden Devlet'te korumak; 
. •'. -b) Bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde, gönderen Devlet ile kabul eden Devlet arasında ticarî, ekonomik, 
kültürel ve bilimsel ilişkilerin gelişmesini kolaylaştırmak ve onlar arasındaki dostluk ilişkilerini teşvik etmek; 

c) Kabul eden Devletin ticarî, ekonomik, kültürel ve bilimsel hayat şartları ve gelişmeleri hakkında, her 
türlü, kanunî yollarla bilgi edinmek ve bu hususlarda gönderen Devlet hükümetine rapor ve ilgili kişilere bilgi 
yermek; 
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d) Gönderen Devlet uyruklarına pasaport ve seyahat belgeleri ve keza bu Devlete gitmeyi arzu eden kişi

lere vize ve gerekli belgeler vermek; 
e) Gönderen Devletin uyruğu bulunan gerçek ve tüzelkişilere yardım etmek; 
f) Noter ve kişi halleri memuru sıfatıyle hareket etmek ve benzeri görevleri ve kabul eden Devletin ka

nun ve düzenlemelerine aykırı olmadığı ölçüde bazı idarî mahiyetteki görevleri yapmak; 
g) Kabul eden Devletin kanun ve düzenlemeleri uyarınca, gönderen Devletin uyruğu bulunan gerçek ve tü

zelkişilerin bu Devlette mirasla ilgili çıkarlarını korumak; 
h) Özellikle haklarında bir velayet veya kayyımlık söz konusu olduğunda gönderen Devletin uyruğu bu

lunan küçük ve gayri mümeyyizlerin çıkarlarını, kabul eden Devletin kanun ve düzenlemeleriyle saptanmış 
sınırlar çerçevesinde korumak; 

i) Kabul eden Devlette yürürlükte bulunan uygulama ve usuller saklı kalmak üzere, gönderen Devlet uy
rukları kabul eden Devlette bulunmadıkları veya tamamen başka bir nedenle zamanında hak ve çıkarlarını 
koruyamayacak durumda oldukları takdirde, bu uyrukların hak ve çıkarlarının korunması amacıyle, kabul 
eden Devlet kanun ve düzenlemeleri uyarınca, geçici tedbirlerin alınmasını talep etmek için söz konusu uyruk
ları kabul eden Devlet mahkemeleri veya başka makamlar önünde temsil etmek veya uygun şekilde temsil edil
melerini sağlamak üzere tertibat almak; 

j) Yürürlükteki uluslararası anlaşmalar uyarınca, veya böyle anlaşmalar bulunmadığı takdirde kabul eden 
Devletin kanun ve düzenlemelerine uygun olacak şekilde, adlî ve gayri adlî evrakı ulaştırmak veya istinabeleri 
yerine getirmek; 

k) Gönderen Devletin uyrukluğunu taşıyan deniz ve nehir gemileri ile bu Devlette kayıtlı uçaklar üzerinde 
ve keza bunların mürettebatı üzerinde gönderen Devletin kanun ve düzenlemelerinde öngörülen kontrol ve 
teftiş haklarını kullanmak; 

1) Bu maddenin (k) bendinde söz konusu gemi, vapur ve uçaklarla, bunların mürettebatına yardım etmek, 
bu gemi ve vapurların seyahati ile ilgili beyanları kabul etmek, geminin kâğıtlarını incelemek ve vize etmek ve 
kabul eden Devlet makamlarının yetkilerine halel getirmeksizin yolculuk sırasında vukübulan olaylar hakkında 
soruşturma yapmak ve gönderen Devletin kanun ve düzenlemelerinin verdiği yetki ölçüsünde 'kaptan, gemi zabi-
tanı ve tayfalar arasında her çeşit anlaşmazlıkları çözümlemek; ' 

m) Gönderen Devlet tarafından bir konsolosluğa verilen ve kabul eden Devlet kanun ve düzenlemelerinin 
yasaklamadığı veya bu Devletin karşı çıkmadığı veya gönderen Devletle kabul eden Devlet arasında yürürlükte 
bulunan uluslararası anlaşmalarda belirtilen bütün diğer görevleri yapmak. 

MADDE : 6 

Konsolosluk görev çevresi dışında konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi 

Bir konsolosluk memuru, özel durumlarda, kabul eden Devletin rızasıyle, konsolosluk görev çevresi dışında 
da görevlerini yerine getirebilir. 

MADDE : 7 

Konsolosluk görevlerinin üçüncü bir Devlette yerine getirilmesi 

Gönderilen Devlet ilgili devletlere bildirdikten sonra bu devletlerden birinden açıkça itiraz vaki olmadığı tak
dirde, bir Devlette kurulu bir konsolosluğu diğer bir Devlette de konsolosluk görevlerini yapması hususunda 
görevlendirebilir. 

MADDE : 8 

Üçüncü bir Devlet hesabına konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi 

Bir gönderen Devletin konsolosluğu, kabul eden Devlete usulüne uygun şekilde bildirdikten sonra ve bu dev
let tarafından itiraz vaki olmadığı takdirde, .kabul eden Devlette üçüncü bir Devlet hesabına konsolosluk görev
lerini yerine getirebilir. 
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MADDE : 9 

Konsolosluk şeflerinin sınıfları 

1. Konsolosluk şefleri dört sınıfa ayrılırlar. 
Şöyle ki : 
a) Başkonsoloslar, 
b) Konsoloslar, 
c) Muavin Konsoloslar, 
d) Konsolosluk Ajanları 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrası, Âkit Taraflardan herhangi birinin, konsolosluk şeflerinden başka konsolosluk 
memurlarının tayinini saptamak hakkını hiçbir şekilde sınırlamaz. 

MADDE : 10 

Konsolosluk şeflerinin atanması ve kabul olunması 

1. Konsolosluk şefleri gönderen Devlet tarafından atanır ve görevlerine başlaması kabul eden Devletin ka
bulü ile olur. 

2. Bu Sözleşmenin hükümleri saklı kalmak üzere, konsolosluk şefinin atanması ve kabulü formaliteleri 
gönderen Devletin ve kabul eden Devletin kendi kanun, düzenleme ve teamülleriyle tespit olunur. 

MADDE : 11 

Atama belgesi veya atamanın yazılı olarak bildirilmesi 

1. Konsolosluk şefi, gönderen Devlet tarafından, her bir atama için düzenlenen ve sıfatını tasdik eden ve 
genel bir kural olarak adını, soyadını, kategorisini ve sınıfı ile konsolosluk görev çevresini ve konsolosluğun 
bulunduğu yeri gösteren atama belgesi şeklinde bir belge ile veya buna benzer belge ile teçhiz edilir. 

2. Gönderen Devlet, atama belgesini veya buna benzer belgeyi konsolosluk şefinin ülkesi üzerinde görevle
rini yerine getireceği Devletin hükümetine diplomatik yolla veya uygun görülecek başka herhangi bir yolla 
intikal ettirir. 

3. Gönderen Devlet, kabul eden Devlet kabul ettiği takdirde, atama belgesinin veya buna benzer belgenin 
yerine bu maddenin 1 nci fıkrasında öngörülen bilgileri kapsayan bir yazılı bildirimi ikame edebilir. 

MADDE : 12 

Buyrultu 

1. Konsolosluk şefi, görevine, kabul eden Devletin, şekli ne olursa olsun, «Buyrultu» diye isimlendirilen 
bir müsaadesiyle başlar. 

2. Buyrultu vermeyi reddeden Devlet, ret sebeplerini gönderen Devlete bildirmek zorunda değildir. 
3. 13 ncü ve 15 nci maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere, konsolosluk şefi Buyrultuyu almadan önce 

görevine başlayamaz. 

MADDE : 13 

Konsolosluk şeflerinin geçici olarak kabulü 

Buyrultu verilinceye kadar, konsolosluk şefinin geçici olarak görevine başlaması kabul edilebilir. Bu durumda 
bu Sözleşmenin hükümleri uygulanır. 
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MADDE : 14 

Konsolosluk görev çevresindeki makamlara bildirme 

Konsolosluk şefinin geçici de olsa görevine başlaması kabul edilir edilmez, kabul eden Devlet, keyfiyeti 
konsolosluk görev çevresindeki yetkili makamlara hemen bildirmekle yükümlüdür. Kabul eden Devlet, ayrıca 
konsolosluk şefinin yüklendiği görevleri yerine getirebilmesi ve bu Sözleşme hükümlerinde öngörülen muame
leden yararlanabilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına dikkat etmekle de yükümlüdür. 

MADDE - - 15 

Konsolosluk şefinin görevlerini geçici olarak yerine getirmesi 

1. Eğer konsolosluk şefi görevlerini yerine getiremeyecek durumda ise veya makamı boş ise, onun yerine 
bir.vekil yönetici konsolukluk şefi sıfatiyle geçici olarak vazife görebilir. 

2. Vekil yöneticinin adı ve soyadı, gönderen Devlet'in diplomatik temsilciliği, kabul eden Devlette bu 
Devletin diplomatik temsilciliği yok ise, konsolosluk şefi, konsolosluk şefi bunu yapma durumunda olmadığı 
takdirde, gönderen Devletin herhangi bir yetkili makamı tarafından kabul eden Devlet'in Dışişleri Bakanlığına 
veya bakanlık tarafından tayin edilmiş bir makama bildirilir. Genel bir kural olarak, bu bildirim önceden ya
pılmalıdır. Kabul eden Devlet, bu Devlet'te gönderen Devlet'in diplomatik statüyü haiz bir memuru veya 
konsolosluk memuru olmayan bir kişinin vekil sıfatıyle görev yapabilmesi için muvafakatim şart koşabilir. 

3. Kabul eden Devlet makamları vekile yardım etmeli ve onu korumalıdırlar. Vekilin yönetimi sırasında, 
bu Sözleşme hükümleri konsolosluk şefine uygulandığı şekilde aynen vekile de uygulanır. Bununla beraber, 
kabul eden Devlet, konsolosluk şefi tarafından yararlanılması şartlara bağlı olup vekilin bu şartları yerine ge
tirmediği hallerde kolaylıkları, ayrıcalıkları ve bağışıklıkları vekile tanımakla yükümlü değildir. 

4. Kabul eden Devlet'te gönderen Devlet'in diplomatik temsilciliğinin diplomatik personelinden biri, 
gönderen Devlet tarafından, bu maddenin 1 nci fıkrasında öngörülen şartlarla vekil olarak atandığında, bu kişi, 
kabul eden Devlet karşı çıkmadığı takdirde, diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanmağa devam 
eder. 

MADDE — 16 

Konsolosluk şefleri arasında öncelik sırası 

1. Konsolosluk şefleri, her sınıfta, Buyrultu'nun verdiği tarihe göre sıra alırlar. 
2. Bununla beraber, konsolosluk şefinin buyrultu'yu almadan önce geçici olarak göreve başlaması kabul 

edildiği takdirde, bu geçici kabul tarihi öncelik sırasını tayin eder. Bu sıra Buyrultu'nun verilmesinden son
ra da devam eder. 

3. Ayrü tarihte Buyrultu'yu veya geçici kabul bel gesini alan iki veya daha fazla konsolosluk şefi arasın
daki öncelik sırası, atama belgelerinin veya buna benzer belgelerin kabul eden Devlet'e sunulduğu veya 11 nci 
maddenin 3 ncü fıkrasında öngörülen yazılı bildirimin bu Devlet'e yapıldığı tarihe göre saptanır. 

4. Vekiller bütün konsolosluk şeflerinden sonra sıralarını alırlar. Onlar arasındaki sıra, 15 nci maddenin 
2 nci fıkrası uyarınca verilen yazılı bildirimlerde gösterildiği şekilde bunların görevlerine başladıkları tarihe 
göre olur. 

5. Konsolosluk şefi olan fahrî konsolosluk memurları, her sınıfta, yukarıdaki fıkralardaki sıra ve kural
lara göre, meslekten konsolosluk şeflerinden sonra sıralarını alırlar. 

6. Konsolosluk şefleri, bu sıfata sahip olmayan konsolosluk memurlarından önce gelirler. 
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MADDE : 17 

Diplomatik görevlerin konsolosluk memurları tarafından yerine getirilmesi 

1. Gönderen Devlet'in diplomatik temsilciliği bulunmayan ve üçüncü bir Devlet'in diplomatik temsilci
liği tarafından da temsil olunmayan bir Devlet'te, konsolosluk memuru, kabul eden Devlet'in muvafakati ile 
ve kendi konsolosluk statüsüne halel gelmeksizin diplomatik görevleri yerine getirmekle görevlendirilebilir. 

Bu görevlerin konsolosluk memuru tarafından yerine getirilmesi, ona hiçbir diplomatik ayrıcalık ve bağı
şıklık hakkı vermez. 

2. Bir konsolosluk memuruna, kabul eden Devlete, gönderilen yazılı bildirimi müteakip, gönderen Devleti 
her türlü hükümetlerarası örgütte temsil etmek görevi verilebilir. Konsolosluk memurunun, bu sıfatla hare
ket ettiğinde uluslararası teamül hukukunun veya uluslararası anlaşmaların hükümetlerarası bir örgüt nezdin-
deki bir temsilciye tanıdığı her türlü ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanmaya hakkı vardır. Bununla bera
ber, konsolosluk memurunun kendisi tarafından yerine getirilen her türlü konsolosluk görevi konusunda, bu 
Sözleşme uyarınca bir konsolosluk memurunun yararlandığından daha geniş bir yargı bağışıklığına hakkı 
yoktur. 

MADDE : 18 

Aynı kişinin iki veya daha fazla Devlet tarafından konsolosluk memuru olarak atanması 

îki veya daha fazla Devlet, kabul eden Devletin muvaffakiyetiyle, aynı kişiyi bu Devlette konsolosluk me
muru sıfatıyle atayabilirler. 

MADDE : 19 

Konsolosluk personelinin atanması 

1. 20, 22 ve 23 ncü madde hükümleri saklı kalmak üzere, gönderen Devlet konsolosluk personelini iste
diği şekilde atar. 

2. Gönderen Devlet, konsolosluk şefinden başka bütün konsolosluk memurlarının ad ve soyadlarını, ka
tegorisini ve sınıfını, kabul eden Devlet arzu ettiği takdirde, 23 ncü maddenin 3 ncü fıkrasının kabul eden 
Devlete tanıdığı hakları kullanabilmesini teminen, bu Devlete yeter bir süre önceden bildirir. 

3. Gönderen Devlet kendi kanun ve düzenlemeleri gerektiriyorsa, kabul eden Devletten konsolosluk 
şefi olmayan bir konsolosluk memuruna da buyrultu verilmesini isteyebilir. 

4. Kabul eden Devlet, kendi kanun ve düzenlemeleri gerektiriyorsa, konsolosluk şefi olmayan bir konso
losluk memuruna buyrultu verebilir. 

MADDE : 20 

Konsolosluk personelinin sayısı 

Konsolosluk personelinin sayısı hususunda açık bir anlaşmanın mevcut olmaması halinde, kabul eden 
Devlet, bu sayının, konsolosluk görev çerçevesindeki durum ve şartlarla söz konusu konsolosluğun ihtiyaç
ları göz önünde tutularak, kendisinin makul ve normal olarak addedeceği sınırlar içinde bulundurulmasını 
talep edebilir. 

MADDE : 21 

Bir konsoloslukta bulunan konsolosluk memurları arasındaki öncelik sırası 

Bir konsoloslukta bulunan konsolosluk memurları arasındaki öncelik sırası ile bu sırada vaki olacak bü
tün değişiklikler, gönderen Devletin diplomatik temsilciliği veya kabul eden Devlete böyle bir temsilcilik 
bulunmadığı takdirde, konsolosluk şefi tarafından kabul eden Devletin Dışişleri' Bakanlığına veya bu Bakanlık 
tarafından tayin edilmiş makama bildirilir. 
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MADDE : 22 

Konsolosluk memurlarının uyrukluğu 

1. Konsolosluk memurları, esas olarak gönderilen Devletin uyrukluğunu haiz olacaklardır. 
2. Konsolosluk memurları, kabul eden Devletin uyrukları arasından, ancak bu Devletin her zaman geri 

alabileceği açık muvafakatiyle seçilebilir. 
3. Kabul eden Devlet, keza, gönderen Devlet uyruğu olmayan üçüncü bir Devlet uyrukları konusunda 

aynı hakkı mahfuz tutabilir. 

MADDE : 23 

İstenmez ilân olunan kişi 

1. Kabul eden Devlet, her zaman, gönderen Devlete, bir konsolosluk memurunun istenmeyen kişi ol
duğunu veya konsolosluk personelinin başka herhangi bir mensubunun kabul edilmediğini bildirebilir. Gön
deren- Devlet o zaman söz konusu kişiyi geri çekecek veya duruma göre bu konsolosluktaki görevlerine son 
verecektir. 

2. Eğer gönderen Devlet, bu maddenin 1 nci fıkrası hükümleri uyarınca, kendisine düşen yükümlülük
leri yerine getirmeyi reddeder veya makul bir süre içerisinde yerine getirmezse, kabul eden Devlet, duru
ma göre, söz konusu kişiden buyrultuyu geri alabilir veya onu artık konsolosluk personelinden saymayabilir. 

3. Konsolosluk mensubu olarak atanan bir kişi, kabul eden Devlet ülkesine gelmeden önce veya eğer 
orada daha önce bulunuyorsa, konsoloslukta göreve başlamadan önce istenmeyen kişi ilân edilebilir. Gön
deren Devlet böyle bir durumda atamayı geri alır. 

4. Bu maddenin 1 nci ve 3 ncü fıkralarında zikrolunan hallerde, kabul eden Devlet gönderen Devlete 
kararının nedenlerini bildirmekle yükümlü değildir. 

MADDE : 24 

Atamaların, varış ve ayrılışların kabul eden Devlete bildirilmesi 

1. Aşağıdaki hususlar, kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığına veya bu Bakanlıkça tayin olunan ma
kama bildirilir : 

i 

a) Konsolosluk mensuplarının atanması, konsolosluğa atanmalarından sonra varışları, kesin ayrılışları 
veya görevlerinin son bulması ve keza konsolosluktaki hizmetleri sırasında statüleri ile ilgili olarak vukubu-
labilecek sair her türlü değişiklikler; 

b) Bir konsolosluk mensubunun kendisiyle birlikte yaşayan ailesinden bir kişinin varışı ve kesin ayrılışı, 
gerektiğinde, bir kişinin aile efradına dahil olması veya aile efradına = dahil olma durumunun sona ermesi; 

c) Özel personel mensuplarının varışları ye kesin ayrılışları, gerektiğinde, bu nitelikteki hizmetlerinin 
son bulması; 

d) Ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanmaya hakkı olan konsolosluk mensubu veya özel personel 
mensubu sıfatıyle kabul eden Devlette oturan kişilerin işe alınmaları ve işlerinin sona ermesi; 

2. Keza mümkün olduğu takdirde, her defasında varış ve kesin ayrılışlar önceden bildirilmelidir. 

KESİM - n 

Konsolosluk görevinin son bulması * 

MADDE : 25 

Bir konsolosluk mensubunun görevinin son bulması 

Bir konsolosluk mensubunun görevi özellikle : 
a) Konsolosluk mensubunun görevinin son bulduğu hakkında gönderen Devletin kabul edsn Devlete yapa

cağı yazılı bildirim ile; 
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b) Buyrultunun geri alınması ile; ve 
c) Söz konusu kişinin artık konsolosluk personelinden sayılmadığı hakkında kabul eden Devletin gönderen 

Devlete yapacağı yazılı bir bildirim ile sona erecektir. 

MADDE : 26 

Kabul eden Devlet Ülkesinden ayrılış 

Kabul eden Devlet, hattâ silâhlı bir çatışma halinde olsa bile, görevleri sona erince, konsolosluk mensup
larına ve kabul eden Devlet uyruğu olmayan özel personel mensuplarına ve keza bunların hangi uyruklukta 
bulunurlarsa bulunsunlar kendileriyle beraber yaşayan aileleri efradına yolculuğa hazırlanmaları ve en kısa 
zamanda memleketi terk etmeleri için gerekli zamanı ve kolaylıkları bahsetmelidir. Bilhassa kabul eden 
Devlet, gerekiyorsa, anılan kişilerin emrine, bu kişiler ve bunların, kabul eden Devlette kazanılmış olup 
ayrılılşları sırasında ihracı yasaklanmış bulunanlar dışındaki eşyaları için gerekli taşıt araçlarını vermelidir. 

MADDE : 27 

İstisnaî durumlarda konsolosluk binaları ile arşivlerinin ve gönderen Devletin çıkarlarının korunması 

1. İki Devlet arasında konsolosluk ilişkilerinin kesilmesi halinde : 
a) Kabul eden Devlet, hattâ silâhlı bir çatışma halinde olsa bile, konsolosluk binalarına ve konsolos

luk eşyaları ile konsolosluk arşivlerine saygı göstermek ve bunları korumakla yükümlüdür. 
b) Gönderen Devlet, konsolosluk binlarının, ve bu binalarda bulunan eşyaların ve konsolosluk arşivlerinin 

muhafazasını kabul eden Devletçe kabul edilebilecek üçüncü bir Devlete tevdi edebilir. 
c) Gönderen Devlet kendi çıkarlarının ve vatandaşlarının çıkarlarının korunmasını, kabul eden Devletçe 

kabul edilebilecek üçüncü bir Devlete bırakabilir. 
2. Bir konsolosluğun geçici veya kesin olarak kapanması halinde, bu maddenin 1 nci fıkrasının (a) 

bendindeki hükümler uygulanır. Bundan başka, 
a) Gönderen Devlet kabul eden Devlette bir diplomatik temsilcilikle temsil edilmesine dahi, kabul eden 

Devlet ülkesinde başka bir konsolosluğu varsa, bu konsolosluk kapanan konsolosluk binalarının bu bina
larda bulunan eşyaların ve konsolosluk arşivlerinin muhafazası ve keza, kabul eden Devletin rızası ile, anılan 
konsolosluk görev çevresinde de konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi hususunda görevlendirilebilir; 
veya; 

b) Gönderen Devletin kabul eden Devlette diplomatik temsilciliği veya başka konsolosluğu yok ise, 
o zaman bu maddenin İnci fıkrasının (b) ve (c) bentleri hükümleri uygulanır. 

BÖLÜM - II 

Konsolosluklarla, meslekten konsolosluk memurları ve konsolosluğun diğer mensupları ile ilgili kolaylıklar, 
ayrıcalıklar ve bağışıklıklar 

KESİM - I 

Konsoloslukla ilgili kolaylıklar, ayrıcalıklar ve bağışıklıklar 

MADDE : 28 

Konsolosluk faaliyetleri ile ilgili olarak konsolosluğa tanınan kolaylıklar 

Kabul eden Devlet, konsolosluğun görevlerinin yerine getirilmesi amacıyle bütün kolaylıkları bahşeder. 
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MADDE : 29 

Ulusal Bayrağın ve armanın kullanılması 

1. Gönderen Devlet, bu madde hükümleri uyarınca, ulusal bayrağını ve Devlet armasını kabul eden 
Devlette kullanmak hakkına sahiptir. 

2. Gönderen Devletin ulusal bayrağı ile Devlet arması, konsolosluk tarafından işgal edilen binanın 
üzerine, giriş kapısının üstüne ve keza konsolosluk şefinin ikametgâhı üzerine ve bir hizmetin görülmesi do-
layısıyle kullanıldığında konsolosluk şefinin taşıt araçları üzerine çekilebilir ve konulabilir. 

3. Bu madde ile tanınan hakkın kullanılmasında, kabul eden Devletin kanunları, düzenlemeleri ve tea
mülleri gözönünde tutulur. 

MADDE : 30 

Mesken 

1. Kabul eden Devlet, kendi kanun ve düzenlemeleri çerçevesinde ve ülkesi içinde konsolosluğa gerekli 
binaları gönderen Devletin iktisabetmesini kolaylaştırmak veya binaların temini konusunda başka bir şekil
de gönderen Devlete yardımda bulunmalıdır. 

2. Kabul eden Devlet, keza gerektiğinde, konsolosluk mensuplarına uygun mesken temini hususunda kon
solosluğa yardımcı olmalıdır. 

MADDE : 31 

Konsolosluk binalarının dokunulmazlığı 

1. Konsolosluk binalarının bu maddede öngörülen ölçüde dokunulmazlıkları vardır. 
2. Kabul eden Devlet makamları, konsolosluk şefinin, onun tarafından tayin edilmiş kimsenin veya gön

deren Devletin diplomatik temsilcilik şefinin muvafakati dışında, konsolosluk binalarının münhasıran konso
losluk işleri için kullanılan kısmına giremezler. Bununla beraber, âcil koruma tedbirleri alınmasını gerektiren 
yangın veya sair felâket halinde konsolosluk şefinin zımnî rızası alınmış sayılabilir. 

3. Bu maddenin 2 nci fıkrasındaki hükümler saklı kalmak üzere, kabul eden Devletin, konsolosluk bina
larına müsaadesiz girilmesine veya binaların tahribedilmesine ve keza konsolosluğun huzurunun bozulmasına 
veya konsolosluğun onurunun kırılmasına engel olmak amacıyle gerekli her türlü tedbirleri almak gibi özel 
yükümlülüğü vardır. 

4. Konsolosluk binaları, mobilyaları, konsolosluk malları ve keza ulaşım araçları millî savunma veya 
kamu yararı amaçlarıyle hiçbir çeşit elkoymaya konu teşkil edemezler. Bu amaçlarla istimlâk yapılması ge
rekli ise, konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesinin sekteye uğramaması amacıyle uygun tedbirler alınır 
ve gönderen Devlete peşin, âdil ve yeterli bir tazminat ödenir. 

MADDE : 32 

Konsolosluk binalarının akçalı bağışıklığı 

1. Gönderen Devlet veya bu Devlet hesabına hareket eden her kişinin maliki veya kiracısı olduğu konso
losluk binaları ile meslekten konsolosluk şefinin ikametgâhı, yapılan özel hizmetler karşılığı bedeller dışındaki, 
ulusal, bölgesel veya belediyeye ait tüm vergi ve hernevi harçtan muaftırlar. 

2. Bu vergi ve harçlar, kabul eden Devlet kanun ve düzenlemelerine göre, gönderen Devletle veya bu 
Devlet hesabına hareket eden kişi ile mukavele yapan kişiye ait olduğu takdirde, bu maddenin 1 nci fıkra
sında öngörülen akçalı bağışıklık, söz konusu vergi ve harçlara uygulanmaz. 
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MADDE : 33 

Konsolosluk arşiv ve belgelerinin dokunulmazlığı 

Konsolosluk arşiv ve belgelerinin nerede bulunurlarsa bulunsunlar her zaman dokunulmazlığı vardır. 

MADDE : 34 

Seyahat serbestliği 

Ulusal güvenlik nedenleriyle girmesi yasaklanmış veya nizama bağlanmış bölgelerle ilgili kanun ve dü
zenlemeler saklı kalmak üzere, kabul eden Devlet, ülkesi üzerinde konsolosluğun bütün mensuplarına yer 
değiştirme ve seyahat etme serbestliğini sağlar. 

MADDE : 35 

Haberleşme serbestliği 

1. Kabul eden Devlet, konsolosluğun her türlü resmî amaçlarla yaptığı haberleşme serbestliğine müsaa
de eder ve bunu korur. Gönderen Devletin Hükümetiyle ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar diplomatik tem
silcilikleri ve sair konsoloslukları ile haberleşmede, konsolosluk, diplomatik veya konsolosluk kuryelerini, dip
lomatik torbayı veya konsolosluk torbasını ve kripto veya şifre olmak üzere uygun göreceği her türlü ha
berleşme vâsıtalarını kullanabilecektir. Bununla beraber, konsolosluk ancak kabul eden Devletin muvafaka
tiyle telsiz cihazı koyabilir ve kullanabilir. 

2. Konsolosluğun resmî haberleşmesine dokunulamaz. «Resmî haberleşme» deyiminden, konsoloslukla 
ve konsolosluk görevleri ile ilgili tüm haberleşme anlaş'lır. 

3. Konsolosluk torbası ne açılabilir, ne de buna el konulabilir. Bununla beraber kabul eden Devletin 
yetkili makamları, torbanın bu maddenin 4 ncü fıkrasında istihdaf olunan yazışmalar, belgeler ve eşyalar
dan başka şeyler ihtiva ettiğine inanmak için ciddî nedenlere sahiboldukları takdirde, bu makamlar torbala
rın kendi önlerinde gönderen Devletin yetkili bir temsilcisi tarafından açılmasını isteyebilirler. Eğer gönderen 

Devletin makamların talebi reddederlerse torba çıkış yerine geri çevrilir. 
4. Konsolosluk torbasını teşkil eden paketler niteliklerini belirten dış alâmetleri taşımalıdırlar. Bunlar 

ancak, resmî yazışmalar ve münhasıran resmî kullanmaya yönelmiş belge veya eşyaları ihtiva edebilirler. 
5. Konsolosluk kuryesi, sıfatını gösteren ve konsolosluk torbasını teşkil eden paketlerin sayısını belir

ten bir resmî belgeyi hamil olmalıdır. Kabul eden Devletin razı olması hali hariç, kurye, ne bu Devlet uyruğu 
olabilir, ne de gönderen Devletin uyruğu olması hariç kabul eden Devletin devamlı sakini olabilir. Kurye, 
görevlerini yerine getirirken kabul eden Devlet tarafından korunur, kişi dokunulmazlığından yararlanır ve 
hiçbir şekilde tutuklamaya ve gözaltına alınmaya tabi tutulamaz. 

6. Gönderen Devlet, diplomatik temsilcilikleri ve konsoloslukları özel konsolosluk kuryeleri tayin edebi
lirler. Bu durumda, bu maddenin 5 nci fıkrası hükümleri uygulanır. Şu şartla ki, kurye uhdesinde bulunan 
torbayı muhatabına teslim eder etmez anılan fıkrada zikredilen bağışıklıkların uygulanması son bulur. 

7. Konsolosluk torbası müsaade edilmiş bir giriş noktasına gelecek bir ticarî geminin veya uçağın kap
tanına verilebilir. Bu kaptan torbayı teşkil eden paketlerin sayısını gösteren resmî bir belgeyi hamil olmalı
dır. Fakat kaptan bir konsolosluk kuryesi sayılamaz. Konsolosluk, yetkili mahallî makamlarla varılacak 
mutabakatla, mensuplarından birini, torbayı doğrudan doğruya ve serbestçe gemi veya uçak kaptanından tes
lim almak üzere gönderebilir. 

MADDE : 36 

Gönderen Devlet uyrukları ile temas 

1. Gönderen Devletin uyruklarına ilişkin konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesinin kolaylaştırılması 
amacıyle : 
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a) Konsolosluk memurları gönderen Devletin uyrukları ile görüşmek ve onları ziyaret etmek serbestisi

ne sahip olacaklardır. Gönderen Devletin uyrukları da keza konsolosluk memurları ile görüşmek ve onları 
ziyaret etmek serbestisine sahip olacaklardır. 

b) İlgili talep ettiği takdirde, kabul eden Devletin yetkili makamları gönderen Devletin bir uyruğunun 
gönderen Devlet konsolosluğu görev çevresinde tutuklanmasından, hapsedilmesinden veya önleyici mahiyet
te veya herhangi bir şekilde göz altına alınmasından vakit geçirmeksizin söz konusu konsolosluğu haberdar 
edeceklerdir. Tutuklanmış, hapsedilmiş veya önleyici mahiyette veya herhangi bir şekilde göz altına alınmış 
olan kişiden konsolosluğa hitaben sadır olmuş her türlü haber, keza, anılan makamlarca derhal konsoloslu
ğa intikal ettirilecek ve yine bu makamlar, bu bentle tanınmış olan haklar hakkında ilgili kişiye gecikmek
sizin bilgi vereceklerdir. 

c) Konsolosluk memurları, hapsedilmiş, önleyici mahiyette veya herhangi bir şekilde göz altına alınmış 
olan gönderen Devletin uyruğunu ziyaret etmek, onunla görüşmek ve muhaberatta bulunmak ve onun mah
kemeler önünde temsilini sağlamak hakkına sahiptirler. Konsolosluk memurları, keza, kendi konsolosluk gö
rev çevresinde, bu hükmün yerine getirilmesi amacıyle hapsedilmiş veya göz altına alınmış olan gönderen 
Devletin uyruğunu ziyaret etmek hakkına sahiptirler. Bununla beraber, konsolosluk memurları, hapsedilmiş 
veya önleyici mahiyette veya herhangi bir şekilde göz altına alınmış bulunan bir vatandaşın açıkça muhale
fet etmesi halinde, bu vatandaş lehine müdahalede bulunmaktan kaçınacaklardır. 

2. Bu maddenin 1 nci "fıkrasında istihdaf olunan haklar, kabul eden Devletin kanun ve düzenlemeleri 
çerçevesinde kullanılacaktır. Bununla beraber, bu kanun ve düzenlemeler bu maddeyle tanınmış olan hakla
rın tam olarak kullanılmasına imkân vereceklerdir. 

MADDE : 3? 

Ölüm, vesayet, veya kayyımlık ile deniz ve uçak kazaları hakkında bilgi verme 

Kabul eden Devletin yetkili makamlarının elinde aşağıdaki hususlarla ilgili bilgiler bulunduğu takdirde 
şunları yapmaları gerekir : 

a) Gönderen Devletin bir uyruğunun ölümü halinde ölümün vukubulduğu görev çevresindeki konsolos
luğu vakit geçirmeksizin haberdar etmek; 

b) Gönderen Devletin bir küçüğü veya gayri mümeyyiz uyruğu için bir vasi veya kayyımın atanmasının 
bunların çıkarlarına olacağı her durumdan vakit geçirmeksizin yetkili konsolosluğa bilgi vermek. Bununla 
beraber bu vasi veya kayyımın atanması konusunda, kabul eden Devletin kanun ve düzenlemelerinin uygu
lanması hakkı saklı kalmaktadır. 

c) Gönderen Devletin uyrukluğunu taşıyan bir gemi veya vapur, kabul eden Devletin kara veya iç sula
rında battığı veya karaya oturduğu veya gönderen Devlette kayıt ve tescilli bir uçak kabul eden Devlet ülke
sinde bir kazaya uğradığı takdirde, bundan kazanın vukubulduğu yere en yakın konsolosluğu vakit geçirmek
sizin haberdar etmek. 

MADDE : 38 

Kabul eden Devlet makamlarıyle temas 

Konsolosluk memurları, görevlerinin yerine getirilmesinde, 
a) Konsolosluk görev çevrelerindeki mahallî yetkili makamlara; 
b) Kabul eden Devletin kanun, düzenleme ve teamülleri veya bu konudaki uluslararası anlaşmalarca 

müsaade olunan ölçüde kabul eden Devletin yetkili merkezî makamlarına, 
Müracaatta bulunmak hakkına sahiptirler. 
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MADDE : 39 

Konsolosluk Resim ve Harçları 

1. Konsolosluk, gönderen Devlet kanun ve düzenlemelerinin konsolosluk işlemleri için öngördüğü resim 
ve harçları kabul eden Devletin ülkesinde tahsil edebilir. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrasında öngörülen ve resim ve harç adiyle tahsil olunan meblâğlar ile bunlara 
ilişkin makbuzlar kabul eden Devlette her türlü vergi ve harçtan muaftırlar. 

KESİM II 

MESLEKTEN KONSOLOSLUK MEMURLARI İLE KONSOLOSLUMUN DİĞER MENSUPLARINA 
İLİŞKİN KOLAYLIKLAR, AYRICALIKLAR VE DOKUNULMAZLIKLAR 

MADDE : 40 

Konsolosluk memurlarının korunması 

Kabul eden Devlet, Konsolosluk memurlarına onlara gösterilmesi gereken saygı ile muamele eder ve onla
rın şahıslarına, hürriyetlerine ve onurlarına yapılabilecek her türlü tecavüzleri önlemek amacıyle gerekli bütün 
tedbirleri alacaktır. 

MADDE : 41 

Konsolosluk memurlarının kişisel dokunulmazlığı 
1. Konsolosluk memurlarının tutuklanmaları veya gözaltına alınmaları, ancak, ağır bir suç halinde ve 

yetkili adlî makamın kararı ile olur. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrasında öngörülen hal saklı kalmak üzere, kesinleşmiş adlî bir kararın uygulan
ması dışında, Konsolosluk memurları hapsedilemez ve herhangi bir şekilde kişisel hürriyetleri kısıtlamaya 
tabi tutulamaz. 

3. Aleyhinde cezaî bir dava ikame edilen Konsolosluk memuru yetkili makamların önüne çıkmak zorunda
dır. Bununla beraber, dava, Konsolosluk memurunun resmî durumu icabı kendisine gösterilmesi gereken say
gı ile ve bu maddenin 1 nci fıkrasında öngörülen hal hariç olmak üzere, Konsolosluk işlemlerinin yerine ge
tirilmesini en az etkileyecek biçimde yürütülecektir. Bu maddenin 1 nci fıkrasında zikredilen hallerde, bir Kon
solosluk memurunun gözaltına alınması kaçınılmaz olduğu takdirde, aleyhinde ikame edilecek dava en kısa 
zamanda açılmalıdır. 

MADDE : 42 

Tutuklama, gözaltına alma veya kovuşturma hallerinin yazılı olarak bildirilmesi 

Bir Konsolosluk personeli mensubunun tutuklanması, gözaltına alınması veya cezaî bir kovuşturmaya tabi 
tutulması halinde, kabul eden Devlet durumundan Konsolokluk şefini en kısa zamanda haberdar etmekle 
yükümlüdür. Eğer Konsolosluk şefinin kendisi bu tedbirlerden birine muhatap tutulmuş ise, kabul eden Dev
let bundan gönderen Devleti diplomatik yoldan haberdar eder. 

MADDE : 43 

Yargı bağışıklığı 

1. Konsolosluk memurları ve Konsolokluk hizmetlileri, resmî görevlerinin yerine getirilmesi sırasında iş
ledikleri fiillerden dolayı kabul eden Devletin adlî ve idarî makamlarının yargısına tabi değildirler. 

2. Bununla beraber, bu maddenin 1 nci fıkrası hükümleri : 
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a) Bir Konsolosluk memurunun veya bir Konsolosluk hizmetlisinin açıkça veya zımnen gönderen Dev

letin vekili sıfatiyle akdetmediği bir mukaveleden doğan; veya 
b) Kabul eden Devlet ülkesinde bir taşıt aracının, bir geminin veya bir hava taşıtının sebebiyet verdiği 

zarar yüzünden üçüncü bir kişi tarafından açılan hukuk davalarına uygulanmaz. 

MADDE : 44 

Tanıklık yapmak yükümlülüğü 

1. Konsolosluk mensupları adlî ve idarî davalar sırasında tanıklık yapmağa çağrılabilirler. 
Konsolosluk hizmetlileri ve hizmet personeli mensupları, bu maddenin 3 ncü fıkrasında zikredilen du

rumlar dışında, tanıklık yapmayı reddetmemelidirler. Bir . konsolosluk memuru tanıklık yapmayı reddettiği 
takdirde, ona hiçbir zorlayıcı tedbir veya başka müeyyide uygulanmaz. 

2. Tanıklığı talep eden makam, Konsolosluk memurunun görevlerinin yerine getirilmesini sekteye uğrat
maktan kaçınmalıdır. Bu makam mümkün olduğu takdirde her defasında, Konsolosluk memurunun tanıklık
la ilgili ifadesini memurun ikametgâhında veya Konsoloslukta alabilir veya Konsolosluk memurunun yazılı 
beyanını kabul edebilir. 

3. Bir konsolosluğun mensupları görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olaylar hakkında tanıklık yapmak 
veya bununla ilgili resmî yazışma ve belgeleri göstermek zorunda değildirler. Konsolosluk mensupları, keza, 
gönderen Devletin ulusal kanunları hakkında bilirkişi olarak tanıklık yapmayı reddetmek hakkına da sahip-

v tirler, 

MADDE : 45 

Ayrıcalık ve bağışlıklardan feragat 

1. Gönderen Devlet, bir konsolosluk mensubu hakkında, 41, 43 ve 44 ncü maddelerde öngörülen ayrıcalık 
ve bağışlıklardan feragat edebilir. 

2. Feragat daima açık olmalı ve bu maddenin 3 ncü fıkrasındaki hükümler saklı kalmak üzere, kabul 
eden Devlete yazık olarak bildirilmelidir. 

3. Bir konsolosluk memuru veya bir konsolosluk hizmetlisi, 43 ncü madde uyarınca yargı bağışıklığından 
yararlandığı bir konuda bir dava ikame ederse, esas talebe doğrudan doğruya bağlı herhangi bir mukabil talep 
hakkında yargı bağışıklığını ileri süremez. 

4. Hukukî veya idarî bir dava ile ilgili olarak yargı bağışıklığından feragat, kararın uygulanmasına ait ted
birlere ilişkin bağışıklıktan da feragat edildiği anlamına geîmez. Bunlar için de ayrı bir feragat gereklidir. 

MADDE : 46 

Yabancıların kayıt ve oturma müsaadesinden bağışıklık 

1. Konsolosluk memurları ve konsolosluk hizmetlileri ile bunların kendileriyle birlikte yaşayan aileleri efradı, 
yabancıların kaydı ve oturma müsaadesi konusunda kabul eden Devletin kanun ve düzenlemelerinde öngörülen 
tüm yükümlülüklerden muaftırlar. 

2. Bununla beraber, bu maddenin 1 nci fıkrası hükümleri, gönderen Devletin devamlı hizmetlisi olmayan 
veya kabul eden Devlet'te kazanç getiren özel bir işte çalışan konsolosluk hizmetlisine, ve bunun ailesi efra
dına uygulanmaz. 

MADDE : 47 

Çalışma müsaadesi bağışıklığı 

1. Konsolosluk mensupları, gönderen Devlete gördükleri hizmetlerle ilgili olarak, kabul eden Devletin ya
bancı emek gücü istihdamında çalışma müsaadesine ilişkin kanun ve düzenlemelerin koyduğu yükümlülüklerden 
muaftırlar. 
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2. Konsolosluk memurlarının ve konsolosluk hizmetlilerinin yanında çalışan özel personel mensupları kabul 

eden Devlet'te kazanç getiren bir başka işte çalışmadıkları takdirde bu maddenin 1 nci fıkrasında istihdaf olu
nan yükümlülüklerden muaftırlar. 

MADDE : 48 

Sosyal sigorta rejiminden bağışıklık 

1. Bu maddenin 3 ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, gönderen Devlet'te gördükleri hizmetler konu
sunda konsolosluk mensupları ve onlarla birlikte yaşayan aileleri efradı, kabul eden Devlet'te yürürlükte bulu
nan sosyal sigorta hükümlerinden muaftırlar. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrasında öngörülen bağışıklık, konsolosluk mensuplarının özel hizmetinde bulunan 
personel mensuplarına da keza aşağıdaki şartlarla uygulanır; 

a) Kabul eden Devlet vatandaşı olmamaları- ve kabul eden Devlet'te devamlı ikametgâhları bulunmama
sı; ve, 

b) Gönderen Devlet'te veya üçüncü bir Devlet'te yürürlükte olan sosyal sigorta hükümlerine tabi olmaları. 
3. Hizmetlerinde bu maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen bağışıklığın uygulanmadığı kişiler bulunan 

konsolosluk mensupları, kabul eden Devlet'in Sosyal Sigorta mevzuatının işverene yüklediği yükümlülük
lere uymalıdırlar. 

4. Bu maddenin 1 nci ve 2 nci fıkralarında öngörülen bağışıklık, kabul eden Devlet mevzuatının yer 
vermesi şartıyle, olabilme olanağını ortadan kaldırmaz. 

MADDE : 49 

Akçalı bağışıklık 

1. Konsolosluk memurları ve konsolosluk hizmetlileri ve keza bunların kendileriyle birlikte yaşayan aile
leri efradı, aşağıda yazılanlar dışında, kişisel veya gerçek, ulusal, bölgesel ve belediyeye ait her türlü vergi ve 
resimlerden muaftırlar : 

a) Normal olarak eşya veya hizmetlerin fiyatına dahil edilmiş bulunan dolaylı vergiler; 
b) 32 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere, kabul eden Devlet ülkesinde bulunan özel taşınmaz 

mallara ait vergi ve resimler ; 
c) 51 nci maddenin (b) fıkrasındaki hükümler saklı kalmak üzere, kabul eden Devlet tarafından tah

sil olunan veraset ve intikal vergileri; 
d) Kaynağı kabul eden Devlet'te bulunan sermaye kazançları dahil, özel gelirlerden alınan vergi ve re

simler ile kabul eden Devlet'te kâin ticarî veya malî teşebbüslere yapılan yatırımlarda peşinen alınan ser
maye vergileri; 

e) İfa olunan özel hizmetler karşılığı olarak tahsil edilen vergi ve resimler ; 
f) 32 nci madde hükümleri saklı kalmak üzere, kayıt, mahkeme, ipotek ve pul harçları. 
2. Hizmet personeli mensupları, hizmetleri karşılığı olarak aldıkları ücretlerden dolayı vergi ve resim

lerden muaftırlar, 
3. Kabul eden Devlet'te maaşları veya ücretleri gelir vergisinden muaf olmayan kişileri istihdam eden 

konsolosluk mensupları, bu Devlet kanun ve düzenlemelerinin, gelir vergisinin tahsili konusunda işverene yük
lediği yükümlülüklere uymalıdırlar. 

MADDE : 50 

Gümrük Resminden ve Gümrük muayenesinden bağışıklık 

1. Kabul eden Devlet, kabul edeceği kanunlar ve düzenlemeler hükümleri uyarınca, aşağıda yazılı ka
lemlerin girişine müsaade eder ve depolama, ulaşım ve benzeri hizmetlerle ilgili masraflar dışındaki bütün 
gümrük resimleri, harçlar ve bununla ilgili sair vergilerde bağışıklık tanır: 
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a) Konsolosluğun resmî kullanımına matuf eşyalar; 
b) Yerleşme eşyaları dahil olmak üzere, konsolosluk memurunun ve kendisiyle birlikte yaşayan aile, 

efradının kişisel kullanımına ait eşyaları. Tüketim mallan, ilgililerin doğrudan doğruya kendi kullanmaları 
için gerekli miktarı geçmemelidir. 

2. Konsolosluk hizmetlileri, ilk yerleşmeleri sırasında ithal etmiş oldukları eşyalar konusunda, bu mad
denin 1 nci fıkrasında öngörülen ayrıcalık-ve bağışıklıklardan yararlanırlar. 

3. Konsolosluk memurlarına ve bunların kendileriyle birlikte yaşayan aile efradına ait kişisel bagajlar 
gümrük muayenesinden muaftırlar. 

Söz konusu kişiler, ancak, bagajların bu maddenin 1 nci fıkrasının (b) bendinde zikredilenlerden başka 
eşyalar veya kabul eden Devlet'in kanun ve düzenlemeleriyle ithali veya ihracı yasaklanmış veya karantina 
kanun ve düzenlemelerine tabi eşyalar ihtiva ettiği hususunda ciddî nedenlerin varlığı halinde gümrük mua
yenesine tabi tutulabilirler. Bu muayene, ancak, konsolosluk memurunun veya ailesinin ilgili bir ferdinin hu
zurunda yapılabilir. 

MADDE : 51 

Bir Konsolosluk mensubunun veya ailesi efradından birinin mirası 

Bir konsolosluk mensubunun veya kendisiyle birlikte yaşayan ailesi efradından birinin ölümü halinde, ka
bul eden Devlet 

a) Bu. ülkede iktisap edilmiş olup müteveffanın ölümü sırasında ihracı yasaklanmış bulunanlar hariç 
olmak üzere müteveffaya ait taşınır malların ihracına müsaade etmelidir; ve 

b) Kabul eden Devlet'te müteveffanın konsolosluk mensubu veya konsolosluk mensuplarından birinin 
ailesi efradı olması nedeniyle kabul eden Devlet'te bulunan taşınır malları miras, ferağ ve intikale ilişkin 
ulusal, bölgesel ve belediyeye ait vergi ve resimlere tabi tutmamalıdır. 

MADDE : 52 

Kişisel yükümlülüklerden bağışıklık 

Kabul eden Devlet, konsolosluk mensuplarıyle kendileriyle birlikte yaşayan aileleri efradını her türlü ki
şisel yükümlülük ve hangi neviden olursa olsun kamu yararı hizmetleriyle, istimval, yardım ve konaklama 
gibi askerlikle ilgili yükümlülüklerden muaf tutacaktır. 

MADDE : 53 

Konsolosluk ayrıcalık ve bağışıklıklarının başlaması ve sona ermesi 

1. Konsolosluğun her mensubu, görev yerine gitmek için kabul eden Devletin ülkesine girişinden itiba
ren veya daha önceden bu ülkede bulunuyorsa konsolosluktaki görevine başlamasından itibaren, bu Sözleş
mede öngörülen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanır. 

2. Bir konsolosluk mensubunun kendisiyle birlikte yaşayan ailesi efradı ve keza yanında çalışan özel 
personel mensupları da aşağıdaki tarihlerden, sonuncusundan itibaren bu Sözleşmede öngörülen ayrıcalıklar 
ve bağışıklıklardan yararlanırlar : 

Bu maddenin 1 nci fıkrası uyarınca konsolosluk mensubunun ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yarar
landığı tarihten, kabul eden Devletin ülkesine girişleri tarihinden veya o konsolosluk mensubunun ailesi efra
dına veya özel personel mensuplarına dâhil oldukları tarihten itibaren. 

3. Bir konsolosluk mensubunun görevi sona erdiği zaman, kendisinin ve keza kendisiyle birlikte yaşayan 
ailesi efradı ile yanında çalışan özel personel mensuplarının da ayrıcalık ve bağışıklıkları normal olarak 
aşağıdaki tarihlerden ilkinde son bulur: Anılan konsolosluk mensubunun kabul eden Devletin ülkesini terk 
ettiği anda veya bu amaçla kendisine tanınan mâkul bir sürenin bitiminde. Fakat söz konusu kişiler ayrı
calık ve bağışıklıklarını, silâhlı bir çatışma hali dâhil o ana kadar muhafaza ederler. Bu maddenin 2 nci 
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fıkrasında belirtilen kişilere gelince, bunların ayrıcalıkları ve bağışıklıkları bir konsolosluk mensubunun ailesi 
efradına veya konsolosluk mensubunun hizmetine dahil olmak durumu ortadan kalkar kalkmaz sona erer. 
Bununla beraber eğer bu kişiler mâkul bir süre içinde kabul eden Devletin ülkesini terk etmek niyetinde iseler 
şüphesiz ayrıcalık ve bağışıklıkları hareketleri anına kadar devam eder. 

4. Bununla beraber bir konsolosluk memuru veya bir konsolosluk hizmetlisi tarafından görevlerinin 
yerine getirilmesi sırasında yapılan işlerle ilgili olarak yargı bağışıklığı süresiz olarak devam eder. 

5. Bir konsolosluk mensubunun ölümü halinde, kendisiyle birlikte yaşayan ailesi efradı, aşağıdaki ta
rihlerden ilkine kadar daha önce yararlandıkları ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanmaya devam eder: 
Kabul eden devletin ülkesini terkettikleri tarihe veya bu amaçla onlara tanınan makûl sürenin bitimine ka
dar. 

MADDE : 54 

Üçüncü devletlerin yükümlülükleri 

1. Bir konsolosluk memuru, görevine başlamak, görevinin başına dönmek veya gönderen Devlet'e geri dön-. 
mek amacıyle, vizenin gerekli olduğu hallerde kendisine vize vermiş olan üçüncü bir Devlet'in ülkesinden geçi
yor veya bu Devlet'in ülkesinde bulunuyor ise, söz konusu üçüncü Devlet kendisine geçişi ve dönüşü için gerekli 
olabilecek bu Sözleşmenin diğer maddelerinde öngörülen bağışıklıkları bahsedecektir. Üçüncü Devlet, konso
losluk memuruna refakat eden ve ona iltihak etmek üzere veya gönderen Devlet'e geri dönmek amacıyle ayrı 
olarak seyahat eden söz konusu memurun kendisiyle birlikte yaşayıp ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan 
ailesi efradına da aynı bağışıklıkları bahşedecektir. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrasında öngörülenlere benzer hallerde, üçüncü Devletler konsolosluğun diğer 
mensupları ile bunların kendileriyle birlikte yaşayan aileleri efradının da ülkelerinden geçişlerini engelleme
yeceklerdir. 

3. Üçüncü Devletler, resmî yazışmalara ve kodlu ve şifreli mesajlar dâhil olmak üzere diğer resmî tran
sit haberleşmelere, kabul eden Devlet'in bu Sözleşmeuyarınca bahşetmek zorunda bulunduğu aynı serbest
liği tanıyacaklar ve bunlan aynı şekilde koruyacaklardır. Üçüncü Devletler; vizenin gerekli olduğu durumda 
kendilerine vize verilmiş olan konsolosluk kuryelerine ve transit konsolosluk torbalarına, kabul eden Devle
t'in bu Sözleşme uyarınca bahşetmek zorunda bulunduğu aynı dokunulmazlık ve korumayı göstereceklerdir. 

4. Bu maddenin 1, 2 ve 3 ncü fıkralarında öngörülen üçüncü Devlet'in yükümlülükleri, keza, bu fıkralar
da sırasıyle zikredilen kişilere ve resmî haberleşmeler ile konsolosluk torbalarına bunların üçüncü devlet ül
kesinde bulunmaları bir mücbir sebepten ileri geldiği takdirde uygulanır. 

MADDE : 55 

Kabul eden Devlet'in kanun ve düzenlemeleri ve saygı 

1. Bu ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlanan her kişinin, ayrıcalıklarına ve bağışıklıklarına halel 
gelmemek üzere, kabul eden Devlet'in kanun ve düzenlemelerine saygı göstermek görevidir. Bunların keza 
bu Devlet'in içişlerine karışmamak görevleridir. 

2. Konsolosluk binaları, konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesiyle kabili telif olmayacak şekilde kul
lanılmayacaktır. 

3. Bu maddenin 2 nci fıkrası hükümleri, konsolos'uğun bulunduğu binaların bir kısmında, başka teşek
küller, bürolar veya acentalar kurmak imkânını berta af etmez, şu şartla ki bu bürolara tahsis edilmiş bina
lar konsolosluk tarafından kullanılanlardan ayrı olmamdır. Bu durumda anılan bürolar, bu Sözleşme bakı
mından konsolosluk binalarının ayrılmaz parçası sayıl nayacaktır. 
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MADDE : 56 

Üçüncü kişilere vâki zararlar için sigorta 

Konsolosluk mensupları, kabul eden Devlet'in kanun ve düzenlemelerince konulmuş bulunan, her türlü ka-s 
ra taşıt aracı ile gemi ve hava taşıtı kullanımına ilişkin hukukî sorumluluklara ait sigorta konusundaki yü-: 
kümlülüklerine uymak zorundadırlar. 

MADDE : 57 

Kazanç getiren nitelikte özel faaliyetlere ilişkin hükümler 

1. Meslekten konsolosluk memurları, kabul eden Devlet'te, kendi çıkarları için, hiçbir meslekî veya tica^ 
rî faaliyette bulunmayacaklardır. 

2. Bu bölümde öngörülen ayrıcalık ve bağışıklıklar: 
a) Kabul eden Devlet'te kazanç getiren nitelikte özel bir faaliyette bulunan konsolosluk hizmetlerine ve 

konsolosluk hizmet personeli mensuplarına; 
b) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen bir. kişinin ailesi fertlerine ve o kişinin özel personel mensuplarına; 
c) Konsolosluk mensuplarından birinin kabul eden Devlet'te kazanç getiren özel nitelikte özel bir faaliyette 

bulunan ailesi efradına, 
Tanınmaz. 

BÖLÜM - III 

Fahrî konsolosluk memurlarına ve bunlar tarafından yönetilen konsolosluklara uygulanacak rejim 

MADDE : 58 

Kolaylıklar, ayrıcalıklar ve bağışıklıklarla ilgili genel hükümler 

1. 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 38, ve 39 ncu maddelerle 54 ncü maddenin 3 ncü fıkrası ve 55 nci mad-i 
denin 2 nci ve 3 ncü fıkraları, bir fahrî konsolosluk memuru tarafından yönetilen konsolosluklara da uygu-/ 
lanır. Bundan başka, bu konsolosluklara ait kolaylıklar, ayrıcalıklar ve bağışıklıklar 59, 60, 61 ve 62 nci mad
delerle düzenlenir. 

2. 42 ve 43 ncü maddeler, 44 ncü maddenin 3 ncü fıkrası, 45 nci ve 53 ncü maddeler ve 55 nci maddenin 
1 nci fıkrası fahrî konsolosluk memurlarına uygulanır. Bundan başka, bu konsolosluk memurlarına ait ko
laylıklar, ayrıcalıklar ve bağışıklıklar 63, 64, 65, 66 ncı ve 67 nci maddelerle düzenlenir. 

3. Bu Sözleşmede öngörülen ayrıcalıklar ve,bağışıklıklar, bir Jahrî konsolosluk memurunun ailesi efradı
na veya bir fahrî konsolosluk memuru tarafından yönetilen bir konsoloslukta çalışan bir konsolosluk hiz
metlisinin ailesi efradına bahşedilmez. 

4. Ayrı memleketlerde bulunan ve fahrî konsolosluk memurları tarafından yönetilen iki konsolosluk ara
sında konsolosluk torbasının teatisi ancak iki kabul' eden Devletin rızasıyle olur. 

MADDE : 59 

Konsolosluk Binalarının Korunması 

Kabul eden Devlet, bir fahrî konsolosluk memuru tarafından yönetilen bir konsolosluğa ait binaları ko
rumak ve bu binaların işgal edilmesine veya hasara uğratılmasına ve konsolosluğun sükûnunun bozulması
na veya onuruna halel gelmesine engel olmak için gerekli tedbirleri alır. 
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MADDE : 60 

Konsolosluk Binalarının Akçalı Bağışıklığı 

1. Gönderen Devletin maliki veya kiracısı olduğu ve bir fahrî konsolosluk memuru tarafından yöneti
len bjr konsolosluğa ait binaları, yapılan özel hizmetler karşılığında alınanlar dışında her türlü ulusal, bölge
sel veya belediyeye ait vergi ve resimlerden muaftır. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrasında öngörülen Akçalı bağışıklık, kabul eden Devletin kanun ve düzenlemele
ri uyarınca gönderen Devletle bir mukavele akdeden kişi tarafından ödenmesi gereken vergi ve resimlere 
uygulanmaz. 

MADDE : 61 ' 

Konsolosluk Arşiv ve Belgelerinin Dokunulmazlığı 

Bir fahrî konsolosluk memuru tarafından yönetilen bir konsolosluğun arşiv ve belgelerinin, diğer kâğıt ve 
belgelerden ve özellikle konsolosluk şefinin ve kendisiyle beraber çalışan tüm kişilerin özel yazışmalarından 
ve keza meslekleri veya işleri ile ilgili eşya, kitaplar ve belgelerden ayrı tutulmaları şartıyle, nerede bulu
nurlarsa bulunsunlar, her zaman dokunulmazlıkları vardır. 

MADDE : 62 

Gümrük Bağışıklıklığı 

Kabul eden Devlet, kabul edeceği kanun ve düzenlemeler hükümleri uyarınca, bir fahrî konsolosluk me
muru tarafından yönetilen bir konsolosluğun münhasıran resmî kullanımına matuf olmaları şartıyle, depola
ma, taşıma ve benzeri hizmetlerle ilgili masraflar hariç olmak üzere, aşağıdaki maddelerin, her türlü güm
rük resmî ile buna ilişkin vergi ve harçlardan muaf olarak girişine müsaade eder. Gönderen Devlet tarafından 
veya bu Devletin talebi üzerine konsolosluğa temin olunan armalar, bayraklar, tabelâlar, mühürler, kitaplar, 
resmî matbua, büro mobilyası, büro malzemesi ve benzeri eşyalar. 

MADDE : 63 

Ceza Davası 

Bir fahrî konsolosluk memuruna karşı bir ceza davası açıldığı zaman, bu memur yetkili merciler önüne 
çıkmakla yükümlüdür. Bununla beraber, tutuklanmış veya göz altına alınmış bulunması hali müstesna olmak 
üzere, dava, sözkonusu memura resmî sıfatından ötürü gerekli saygı gösterilecek ve konsolosluk görevlerini 
en az aksatacak tarzda yürütülecektir. 

Bir fahrî konsolosluk memurunun tutuklanması gerektiğinde, ona karşı dava mümkün olan en erken za
manda açılacaktır. 

MADDE : 64 

Fahrî Konsolosluk Memurunun Korunması 

Kabul eden Devlet, fahrî konsolosluk memuruna resmî sıfatı nedeniyle gerekli olabilecek korumayı 
bahşetmekle yükümlüdür. 

MADDE : 65 

Yabancıların Kayıt ve Oturma Müsaadesinden Bağışıklık 

Fahrî konsolosluk memurları, kabul eden Devlette kendi çıkarları için meslekî veya ticarî bir faaliyette bu
lunanlar hariç olmak üzere, yabancıların kaydı ve oturma müsaadesi konusunda bu Devletin kanun ve dü
zenlemelerinde öngörülen tüm yükümlülüklerden muaftırlar. 
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MADDE : 66 

Akçalı Bağışıklık 

Fahrî konsolosluk memuru, konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi nedeniyle gönderen Devletten al
dığı tazminat ve aylıklar üzerinde her türlü vergi ve harçlardan muaftır. 

MADDE : 67 

Kişisel Yükümlülüklerden Bağışıklık 

Kabul eden Devlet, fahrî konsolosluk memurlarını her türlü kişisel yükümlülük ve hangi neviden olursa 
olsun kamu yararı hizmetleriyle, istimval, yardım ve konaklama gibi askerlikle ilgili yükümlülüklerden muaf 
tutacaktır. 

MADDE : 68 

Fahrî Konsolosluk Memurları Müessesesinin İhtiyarî Niteliği 

Her Devlet fahrî konsolosluk memurlarını atayıp atamamağa veya kabul edip etmemeğe karar vermekte 
serbesttir. 

BÖLÜM - IV 

Genel hükümler 

MADDE : 69 

Konsolosluk şefi olmayan konsolosluk ajanları 

1. Her Devlet, gönderen Devletin konsolosluk şefi olarak atamadığı konsolosluk ajanları tarafından yö
netilen konsolosluk ajanlıklarını kurup kurmamaya veya kabul edip etmemeye karar vermekte serbesttir. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrasında belirtilen konsolosluk ajanlıklarının faaliyette bulunabilmesi şartları 
ile bu ajanlıkları yöneten konsolosluk ajanlarının yararlanabilecekleri ayrıcalık ve bağışıklıklar gönderen Dev
let ile kabul eden Devlet arasında anlaşmayla saptanır. 

MADDE : 70 

Konsolosluk görevlerinin bir diplomatik temsilcilik tarafından yerine getirilmesi 

1. Bu Sözleşme hükümleri, Sözleşmenin metninin müsaade ettiği ölçüde, konsolosluk görevlerinin bir diplo
matik temsilcilik tarafından yerine getirilmesi halinde de uygulamr. 

2. Diplomatik temsilcilikte konsolosluk şubesine bağlı olan veya başkaca konsolosluk görevlerini yerine 
getirmekle görevlendirilmiş olan anılan temsilcilik mensuplanmn isimleri kabul eden Devletin Dışişleri Bakan
lığına veya bu bakanlık tarafından tayin edilmiş olan makama bildirilecektir. 

3. Diplomatik temsilcilik, konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesinde : 
a) Konsolosluk görev çevresindeki mahallî makamlara; 
b) Kabul eden Devletin kanunları, düzenlemeleri ve teamülleri veya bu konudaki uluslararası anlaşmalar 

müsaade ediyorsa bu Devletin merkezî makamlarına başvurabilecektir. 
4. Bu maddenin 2 nci fıkrasında zikredilen diplomatik temsilcilik mensuplarının ayrıcalık ve bağışıklık

ları, diplomatik ilişkiler konusundaki Devletler Hukuku kurallarına tabi olmaya devam eder. 
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MADDE : 71 

1. Kabul eden Devletin ek kolaylıklar, ayrıcalıklar ve bağışıklıklar tanıması hali müstesna olmak üzere, 
bu Devletin vatandaşı veya devamlı sakini olan konsolosluk memurları, sadece, görevlerinin yerine getirilmesi 
sırasında yapılan resmî işlemlerden dolayı yargı bağışıklığından ve kişi dokunulmazlığından ve 44 ncü maddenin 
3 ncü fıkrasında öngörülen ayrıcalıktan yararlanırlar. Bu konsolosluk memurları ile ilgili olarak kabul eden 
Devletin de keza 42 nci maddede öngörülen yükümlülüğü yerine getirmesi gerekmektedir. Böyle bir konsolosluk 
memuruna karşı bir ceza davası açıldığı zaman, memurun tutuklanmış veya gözaltına alınmış bulunması hali 
hariç olmak üzere, dava konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesini en az aksatacak surette yürütülecektir. 

2. Kabul eden Devletin vatandaşı veya devamlı sakini olan konsolosluğun diğer mensupları ile bunların 
aileleri efradı ve keza bu maddenin 1 nci fıkrasında değinilen, konsolosluk memurlarının aileleri efradı, sadece, 
kabul eden Devletin onlara tanıdığı ölçüde, kolaylıklar, ayrıcalıklar ve bağışıklıklardan yararlanırlar. Kabul 
eden Devletin bizzat vatandaşı veya devamlı sakini olan bir konsolosluk mensubunun ailesi efradı ile özel per
sonel mensupları, keza sadece kabul eden Devletin onlara tanıdığı ölçüde, kolaylıklar, ayrıcalıklar ve bağışık
lıklardan yararlanırlar. Bununla beraber, kabul eden Devlet, bu kişiler üzerinde yargı hakkını, konsolosluk gö
revlerinin yerine getirilmesini ifrat deredece engellemeyecek surette kullanmalıdır. 

MADDE : 72 

Ayırım yapmama 

1. Kabul eden Devlet, bu sözleşmenin hükümlerini uygularken Devletlerarasında ayırım yapmayacaktır. 
2. Bununla beraber, 
a) Bu sözleşmedeki hükümlerden birinin gönderen Devlette kısıtlı biçimde uygulanması nedeniyle kabul 

eden Devletin anılan hükmü kısıtlı olarak uygulanması; ve 
b) Devletlerin biribirlerine teamül veya anlaşma ile, bu Sözleşme hükümlerinin gerektirdiğinden daha mü

sait bir muamelede buulnması, 
Halleri ayırım olarak nitelenmeyecektir. 

MADDE : 73 

Bu Sözleşme ile diğer Uluslararası anlaşmalar arasında ilgi 
1. Bu Sözleşme hükümleri, yürürlükteki diğer uluslararası anlaşmalara taraf olan Devletler arasındaki iliş

kilerde bu anlaşmaları haleldar etmeyecektir. 
2. Bu Sözleşmenin hiç bir hükmü, Devletleri, Sözleşme hükümlerini teyideden, tamamlayan veya ıslah eden 

veya bunların uygulama alanını genişleten uluslararası anlaşmalar akdetmelerine engel olmayacaktır. 

BÖLÜM - V 

Son hükümler 

MADDE : 74 

İmza 

Bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler örgütü veya bir ihtisas kurumu üyesi bütün Devletlerin ve keza Uluslar
arası Adalet Divanı Statüsüne taraf her Devletin ve Birleşmiş Milletler Örgütü Genel Kurulu tarafından bu Söz
leşmeye taraf olması için davet olunan başka her Devletin imzasına, aşağıdaki şekilde müracaat edilmek üzere, 
açık olacaktır: 31 Ekim 1963 tarihine kadar Avusturya Cumhuriyeti Federal Dışişleri Bakanlığına ve bu tarihten 
31 Mart 1964 tarihine kadar Birleşmiş Milletler Örgütümn New - York'taki merkezine. 
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MADDE : 75 

Onay 

Bu Sözleşme onaya tabidir. Onay belgeleri Birleşmiş Milletler Örgütü Genel Sekreterine tevdi olunacaktır. 

MADDE : 76 

Katılma 

Bu Sözleşme, 74 ncü maddede zikredilen dört kategoriden birine dahil olan her devletin katılmasına açık 
kalacaktır. 

Katılma belgeleri Birleşmiş Milletler Örgütü Genel Sekreterine tevdi edilecektir. 

MADDE : 77 

Yürürlüğe giriş 

1. Bu Sözleşme, yirmi ikinci onay veya katılma belgesinin Birleşmiş Milletler örgütü Genel Sekreterine 
tevdi edilecek tarihi izleyen otuzuncu gün yürürlüğe girecektir. 

2. Yirmi ikinci onay veya katılma belgesinin tevdiinden sonra Sözleşmeyi onaylayacak veya Sözleşmeye 
katılacak devletlerden her birisi için Sözleşme onay veya katılma belgesinin bu Devlet tarafından tevdiini izleyen 
otuzuncu gün yürürlüğe girecektir. 

MADDE : 78 

Genel Sekreterin bildirimi 

1. Birleşmiş Milletler Örgütü Genel Sekreteri, 74 ncü maddede zikredilen dört kategoriden birine dahil 
olan bütün devletlere : 

a) 74, 75 ve 76 ncı maddeler uyarınca Sözleşmeye konulan imzalarla onay veya katılma belgelerinin tev
diini; ve 

b) 77 nci madde uyarınca Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarihi bildirecektir. 

MADDE : 79 

Metinlerin geçerliliği 

Çince, fransızca, ingilizce, fspanyolca ve rusça metinleri aynı değerde geçerli olan bu Sözleşmenin aslı Bir
leşmiş Milletler Örgütü Genel Sekreterine tevdi olunacaktır. Genel Sekreter aslına uygunluğu tasdikli Sözleş
me metninin örneklerini 74 ncü maddede zikredilen dört kategoriden birine dahil olan bütün devletlere gönde
recektir. 

Yukarıdaki hükümleri tasdiken, aşağıda imzaları bulunan ve hükümetleri tarafından usulüne uygun şekilde 
yetkili kılınmış olan temsilciler bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

Bu Sözleşme, Viyana'da yirmidört Nisan bindokuzyüzaltmışüç tarihinde düzenlenmiştir. 
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Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/148 
Karar No, : 42/1 Ek 

25 . 3 . 1975 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Millet Meclisinin 18 . 3 . 1975 ve 52 nci Birleşiminde görüşülürken, İçtüzüğün 89 ncu maddesi uyarınca, 
verilen önergeleri değerlendirmek ve tasarının tümü üzerinde beliren yeni eğilimleri saptamak amacı ile Komis
yonumuzca geri alınan 12 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Komisyonumuzun 24 . 3 . 1975 tarihindeki 
birleşiminde yeniden ele alınmıştır. 

Ancak, Komisyonumuz 33 ve 36 ncı maddelerin önemlerini gözönünde tutarak bu iki maddenin görüşül
mesine öncelik vermiş ve incelenmek üzere Alt Komisyona havale edilmiştir. 

Alt Komisyon, anılan maddelerle ilgili Genel Kurulda verilen önergeleri de dikkate alarak hazırladığı yeni 
önergeleri Komisyon Başkanlığına sunmuştur. Sunulan önergelerin kabulü ile 33 ve 36 ncı maddelere son şe
killeri verilmiştir. Diğer maddeler üzerindeki çalışma' devam etmektedir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Sivas 

V. Bozath 

Kâtip 
Elâzığ 

H. Buz 

Eskişehir 
S. Öztürk 

İstanbul 
M. Parlar 

Kayseri 
C. Cebeci 

-Sivas 

Başkanvekili 
Adıyaman 
A. Unsal 

Çanakkale 
İhtirazî kayıt eklidir. 

O. Orhan Çaneri 

Giresun 
İhtirazî kayıt eklidir. 

0. Yılmaz 

İzmir 
İhtirazî kayıt eklidir. 

C. Karagözoğlu 

Kütahya 
A. Mahir Ablum 

Tekirdağ 
İhtirazı kayıt eklidir. İhtirazî kayıt eklidir. 

A. Durakoğlu Y. Alpaslan 

Sözcü 
Kastamonu 
H. Tosyalı 

Erzurum 
R. Danışman 

Gümüşhane 
T. Yücel 

İzmir 
Y. Ergenekon 

Manisa 
H. Okçu 
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ORTAK ÎHTÎRAZÎ KAYIT 

Millet Meclisi Plan Komisyonunun kuruluş biçimi Anayasanın 94 ncü maddesine aykırıdır. 
Bu ihtirazı kaydın mahfuz tutulmasını ve oyların bundan sonra değerlendirilmesi gerekir. 

Çanakkale Giresun İzmir Sivas 
O. O. Çaneri O. Yılmaz C. Karagözoğlu A. Durakoğlu 

Tekirdağ 
Y. Alpaslan 
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BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Kadroların tespiti : 

Madde 33. — Kadrosuz memur çalıştırılamaz. 
Genel ve Katma Bütçeli kuruluşlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar; kanunlarla kurulan fonlar, 

kefalet sandıklan ve Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde memur deyimine giren kişilere gördürülen 
hizmetlerin gerektirdiği görevler için tespit olunan kadrolar Genel Kadro Kanununda gösterilir. MÜH Güven
liğe ilişkin kadrolardan gizli kalması gerekenler hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

ti özel idareleri ve belediyeler ile bunlann kurduklan birliklerin kadroları yetkili organlannca hazırlana
rak tçişleri Bakanlığının onayı ile tamamlanır. 

Yukandaki fıkrada sözü edilen kadrolann kaldınlması veya bu kadrolarda yapılacak değişiklikler de aynı 
usule tabidir. 

Tesis edilen sınıflar : 

Madde 36. — Bu Kanuna tabi kuramlarda çahştınlan memurların sınıfları aşağıda gösterilmiştir. 
I. — GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFI : . . 
Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu kanunla 

tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder. 

II. — TEKNİK HİZMETLER SINIFI : 
Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve mer'i hüküm

lere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog» hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, 
kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici ve 
benzeri ile teknik öğretmen okullanndan mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde ça
lışanlar, 3437 ve 9 . 5 . 1969 tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler Ue müskirat ve 
çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker, teknisyen, ve emsali teknik' unvanlara sahip olup, en 
az orta derecede meslekî tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder. 

III. — SAĞLIK HİZMETLERİ VE YARDIMCI SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI : 
Bu sınıf, sağlık hizmetlerinde (Hayvan sağlığı dahil) meslekî eğitim görerek yetişmiş olan tabip, diş tabibi, 

eczacı, veteriner hekim gibi memurlar ile bu hizmet sahasında çalışan yüksek öğrenim görmüş fizikoterapist, 
tıp teknologu, ebe, hemşire, sağlık memuru, sosyal hizmetler mütehassısı, bioloğ, pîsikolog, diyetçi, sağlık mü
hendisi, sağlık fizikçisi, sağlık idarecisi ile ebe ve hemşire, hemşire yardımcısı, (Fizik tedavi, laböratiıvar, ec
zacı, diş anestezi, röntgen teknisyenleri ve yardımcıları, çevre sağlığı ve toplum sağlığı teknisyeni dahil) sağlık 
savaş memuru, hayvan sağlık memuru ve benzeri sağlık personelini kapsar. 

IV. — EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ SINIFI : 
Bu sımf, bu kanun kapsamına giren kurumlarda eğitim ve öğretim vazifesiyle görevlendirilen öğretmen

leri kapsar. 

V. — AVUKATLIK HİZMETLERİ SINIFI : 
Avukatlık hizmetleri sınıfı, özel kanunlarına göre avukatlık ruhsatına sahip, baroya kayıtlı ve kurumları

nı yargı mercilerinde temsil yetkisini haiz olan memurları kapsar. 

VI. — DİN HİZMETLERİ SINIFI : 
Din hizmetleri sınıfı, özel kanunlanna göre çeşitli derecelerde dinî eğitim görmüş olan ve dinî görev yapan 

memurları kapsar. 

VII. — EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI : 
Bu sınıf, özel kanunlarına göre polis, komiser muavini, komiser, başkomiser, emniyet müfettişi, polis mü

fettişi, emniyet âmiri, ve emniyet müdürü ve emniyet müdürü sıfatım kazanmış emmyet mensubu memurlan 
kapsar. 
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VIII. — YARDIMCI HİZMETLER SINIFI : 
Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiple

rini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya 
basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve has
tanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda, çarşı ve mahallelerde koru
ma ve muhafaza hizmetleri gibi anahizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine 
göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlar
dan 4 ncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar. 

IX. — MÜLKÎ ÎDARE AMİRLİĞİ HİZMETLERİ SINIFI : 
Bu sınıf, valiler ve kaymakamlar ile bu sıfatları kazanmış olup İçişleri Bakanlığı merkez ve iller kurulu

şunda çalışanları ve maiyet memurlarını kapsar. 

X. — MİLLÎ İSTİHBARAT HİZMETLERİ SINIFI : 
Bu sınıf, Millî İstihbarat Teşkilâtı kadrolarında veya bu teşkilât emrinde çalıştırılanlardan özel kanunla

rında gösterilen veya Başbakanlıkça tespit edilen görevleri ifa edenleri kapsar. 

ORTAK HÜKÜMLER 

A) Sınıfların öğrenim durumlarına göre giriş ve yükselinebilecek derece ve kademeleri aşağıda göste
rilmiştir. 

Giriş Yükselinebilecek 

Öğrenim durumu 

İlkokulu bitirenler 
Ortaokulu bitirenler 
Ortaokul dengi meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
Ortaokul üstü 1 yıl meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
Ortaokul üstü 2 yıl meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
Liseyi bitirenler 
Lise dengi meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
Lise veya dengi okullar üstü 1 yıllık meslekî veya teknik öğrenimi 
bitirenler 
Lise veya dengi okullar üstü 2 yıl veya ortaokul üstü en az 5 yıllık 
meslekî veya teknik öğrenimi bitirenler 
Lise veya dengi okullar üstü 3 yıl teknik veya meslekî öğrenimi bi
tirenler 
2 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 
3 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 
4 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 
5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 
6 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenler 

Derece 

15 
14 
14 
13 
13 
13 
12 

Kademe 

1 
2 
3 
1 
2 
3 
2 

Derece 

7 
5 
5 
4 
4 
3 
3 

Kademe 

Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 

11 

10 

Son 

Son 

10 
10 
10 
9 
9 
9 

2 
2 
3 
1 
2 
3 

2 
1 
1 
1 
1 
1 

Son 
Son 
Son 
Son 
Son 
Son 

1. — Avukatlık stajını açıkta iken yapanlara iki, memuriyette iken yapanlara bir kademe ilerlemesi 
uygulanır. 

2. — Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar 
sıfatım ahmş olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çahşanlar, Erkek Teknik Yüksek Öğretmen Oku
lu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbikî Güzel Sanatlar Yüksek Okulu mezunları, öğrenimle
rine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, 
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3. — Beş yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mi

mar, mimar, sıfatım almış olanlar ile bunlardan eğitim ve öğretim hizmetinde çalışanlar öğrenimlerine göre 
tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir derece, 

4. — Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartıyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomor-
folog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı 
(Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunlan, Fen memurlan, teknikerler ve yüksek teknikerler, 
Tütün ye müskirat eksperleri, Tanm alet ve makineleri Uzmanlık Yüksek Okulu mezunlan ile benzeri fen 
bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve kademelerine bir 
derece, 

5. — Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı, 
ile benzeri sağlık bilimleri, lisansiyerleri (Hayvan sağhğı dahil) giriş derece ve kademelerine bir derece eklen
mek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar. 

6. — a) Lise ve dengi okul mezunu olup, özel kanunlan gereğince sınava tabi tutularak orta dereceli 
okul öğretmenliği ehliyetim alanlar ve ilköğretim müfettişliği unvamnı kazananlar, meslekî ve teknik öğre
tim okulları meslek, atelye veya kurs öğretmenliğinde görevlendirilenler ile özel kanunlarına ya da özel ka
nunların verdiği izne dayanılarak orta dereceli okul öğretmenliğine atananlar 11 nci derecenin birinci kademe
sinden hizmete alınırlar. 

b) Ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların, normal öğrenim süresinden fazla olması halinde, başarılı 
her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, mes
lekleri ile ilgili görevlerde çalışmalan halinde aynca bir kademe ilerlemesi daha verilir. 

7. — a) Kurumlarınca açdan ve bir kısım görevlere atanmada kanunî nitelik olarak şart koşulan kurs-
lan, memurluğa girmeden önce basan ile bitirenler hakkında bu meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmış olmak 
ve 3 kademeyi geçmemek şartıyle, bu kurslarda geçirdikleri başanh sürelerin her yıh için bir kademe ilerle
mesi uygulanır. 

b) Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşunda halen görevli bulunanlarla yeniden göreve atanacaklardan hafız 
olduktan Diyanet İşleri Başkanlığınca tespit edilecek bir yönetmelik uyarınca belirlenenlere bir derece yük
selmesi verilir. (Lisans üstü eğitim sebebiyle verilen derece ve kademe ilerlemesi bu fıkra gereğince verilen 
derece ilerlemesiyle birlikte uygulanamaz.) 

8. — a) Emniyet hizmetleri sınıfına girenlerden : 
İlkokul, ortaokul ve dengi okullan bitirenler, ilkokul ve ortaokulu bitirenlerin giriş derecelerine iki derece, 
Lise ve dengi okullan bitirenler, liseyi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine bir derece 

bir kademe, 
Yüksek öğrenimi bitirenler aynı yüksek öğrenimi bitirenler için tespit edilen giriş derece ve kademesine 

bir derece, 
b) Genel İdare Hizmetleri sınıfına girenlerden Orman Muhafaza Memuru ve Başmemuru ile Gümrük 

muhafaza memur ve amirlerine ilkokul ve ortaokul ve lise öğrenimleri için bu kanunda tespit edilen giriş de
rece ve kademelerine bir derece, 

c) Meslekî öğrenim veya kurs görmek ve özel yarışma sınavını başarmak suretiyle atanacak Cumhuri
yet Senatosu ve Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü stenograflarına öğrenim giriş derece ve kademelerine 
bir derece, 

İlâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınırlar. 

9. —: Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yükseköğrenim üstü nıaster derecesi al
mış olanlarla yüksek öğrenim kurumlannda en az bir yıl ilâve öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası 
alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallannda dok
tora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır. 

«Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında 
doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır.» 
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10. — Doktora üstü üniversite doçentliği unvanını üniversitede görevli iken kazananlara bir derece, di

ğer memuriyetlerde iken bu unvanı kazananlara iki kademe ilerlemesi uygulanır. 

11. — Mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle alınan; bakanlık ve bağımsız genel müdür
lükler müfettiş yardımcıları ile bağlı müfettiş yardımcıları ve Diyanet İşleri Başkanlığı müfettiş yardımcıla
rı, Maliye Bakanlığı merkez kuruluşu stajyer kontrolörleri; Başbakanhk Yüksek Denetleme Kurulu uzman 
yardımcıları; Devlet Planlama Teşkilâtı uzman yardımcıları; Maiyet memurları; Dışişleri meslek memurları, Ma
liye Bakanlığı hesap uzman yardımcıları ve bankalar yeminli murakıplarının özel yeterlik sınavı yönetmelikleri
ne göre yapılacak yeterlik sınavlarında başarı göstererek müfettiş, kaymakam, hesap uzmam, yeminli murakıp, 
kontrolör ve uzmanlığa, Dışişleri meslek memurluğunda ise Dışişleri Bakanlığınca sınavla geçirilmesi şart koşu
lan bir dereceye atanmaları sırasında ve bir defaya mahsus olmak üzere haklarında ayrıca bir derece yükselmesi 
uygulamr. 

12. — a) Memuriyete girmeden önce veya memurlukları sırasında ortaokul ve dengi veya lise ve dengi öğ
renim üzerine hizmet içi eğitim sayılmayan ve öğrenim süreleri en az aralıksız 1 veya 2 öğrenim yılı olan ve 
kurumlarınca açılan meslekî kursları bitirenler hakkında; 1 yıllık öğrenim için 1 kademe, 2 yıldan az olmayan 
öğrenim için 1 derece yükselmesi uygulamr. 

b) Lise ve dengi okulları bitirdikten sonra memurlukları sırasında Millî Eğitim Bakanlığınca belli edilen 
ve kurumlarınca düzenlenen bir yıl süreli meslekî hizmet içi eğitim kurslarım tamamlayanların bulundukları 
derece ve kademelere bir kademe ilâve edilir. 

c) Memuriyetleri sırasında Türkiye ve Ortadoğu Âmme İdaresi Enstitüsünü bitirenlere her başarılı öğ
renim yılı için öğrenim süreleri kadar (2 yılı geçmemek şartıyle) her yıl için bir kademe ilerlemesi uygulanır. 

d) Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst 
öğrenimi bitirenler, aym üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitiren emsalleri
nin ulaştıkları derece ve' kademeyi aşmamak kaydıyle, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine 
memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabiyle, 
ilâve edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler. 

B) Öğrenim durumları itibariyle (A) bendinde gösterilen yükselinebilecek derece ve kademelerden farklı 
olanlar aşağıda gösterilmiştir. 

1. — Lise ve lise dengi meslekî veya teknik öğretim görenlerden, öğrenim eksikliğini giderecek hizmet içi 
eğitimden geçerek, Devlet Personel Dairesi tarafından hazırlanacak yönetmelikte belirlenecek esaslara göre 
yapılacak özel yükselme sınavlarında başarı gösterenler 1 nci derecenin son kademesine kadar yükselebi
lirler. 

2. — (A) bendinin 12 nci fıkrasının (a) şıkkında gösterilenler 3 ncü derecenin son kademesine kadar 
yükselebilirler. 

3. — Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensuplarından : 
a) Polis memuru, malî polis eksperi, sivil memur (detektif), malî polis mütehassısları 5 nci derecenin son 

kademesine, 
b) Komiser muavini, komiser, emniyet müfettiş muavini, emniyet müfettişi, 4 ncü derecenin son kade

mesine, 
c) Başkomiscr, sivil başmemur (Başdetektif) 3 ncü derecenin son kademesine, 
d) Emniyet amiri 2 nci derecenin son kademesine, 
e) Emniyet müdürleri ve bu sıfatı taşımakta olan emniyet teşkilâtı mensupları, 1 nci derecenin son ka

demesine 
kadar yükselebilirler. 
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(C) 1. — Teknik Hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında 
mesleklerini serbest olarak veya resmî veya özel müesseselerde ifa edenlerle memuriyetten ayrıklıktan sonra 
bu işlerde çalışarak yeniden memuriyete girmek isteyenlerin teknik hizmetlerde geçen süresinden bu kanun ve 
bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen sürenin tamamı ve geri kalan sürenin 3/4'ü top
lamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece 
yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 

2. — Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt 
içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmî veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluk
tan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen 
süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 nci 
maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak 
olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4'ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürele
rin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlen
dirilir. 

3. — Avukathk hizmetleri sınıfına girenlerin memuriyete girmeden önce veya memurluktan ayrılarak ser
best avukatlıkla geçirdikleri sürelerin 3/4'ü memuriyette geçmiş sayılarak, bu sürelerin her yılı bir kademe 
ilerlemesine ve her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

4. — Basın Kartları Yönetmeliğine göre, basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak memur
luğa girenlerin; meslekleriyle ilgili görevlerde istihdam edilmeleri şartıyle, fiilen gazetecilik yaparak geçirdik
leri sürenin 3/4'ü fiilen memuriyette geeın?ş sayılarak; bu sürenin her yılı bir kademe ilerlemesi ve her üç 
yılı bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendir lir. 

5. — Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığı emrinde memu
riyet kabul edenlerin özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3'ünün her yılı bir kademe ilerlemesine ve 
her üç yılı bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir. 

Yukarıdaki fıkralara göre, değerlendirilecek hizmet süresinden sadece özel sektörde geçen süre 12 yılı ge
çemez. 

Ancak, T. C. Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar kanunlarına tabi görevlerde bulunmuş olanların kaza
nılmış hakları saklıdır. 

Yapılacak intibak neticesinde ilgililerin girecekleri dereceler öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri 
derecenin son kademe aylığım geçemez. 

6. Bu kanunun 4 ncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memu
riyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi 
ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 

7. — 2834 ve 2836 sayılı kanunlara göre kurulmuş olan Tarım Kredi ve Tarım Satış Kooperatiflerinde 
çalışanlardan sonradan memuriyete girenlerin bu kooperatiflerde geçen hizmetlerinin 12 yılı geçmemek üzere 
her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir. 

D) Memur iken, girişteki öğrenim derecelerinden bir üst derecedeki öğrenimi tamamlayanlar, bu üst öğ
renim derecesi için 36 nci maddede yazılı memuriyete giriş derecelerinde boş kadro bulunduğu takdirde bu 
kanunun 68 nci maddesinde yazılı derece yükselmesinde süre kaydı aranmaksızın bu derecedeki görevlere ata
nabilirler. 68 nci maddenin (A) bendinin (b) ve (c) fıkralarındaki hükümler saklıdır. 

E) Sınıfların giriş derecelerinin ileri kademelerinde ı işe başlayanlarla yukarıdaki fıkralar uyarınca kendile
rine kademe ilerlemesi uygulananların, kademe ilerle sesine tekabül eden süreleri 68 nci maddede derece 
yükselmesi için gerekli olduğu öngörülen sürelerin hesabında ayrıca değerlendirilir. Artan süreler üst derece 
ve kademedeki kanunî bekleme süresinde geçmiş sayılır. 

F) Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıfları mensuplarından Cumhurbaşkanlığı Dairesinde ve Ya
sama Meclislerinde aslî ve sürekli görevlerde bulunanların kadro, unvan, derece, intibak ve diğer bilumum 
özlük haklarının kullanılması ile ilgili yetkiler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Cumhuriyet Senatosu ve 
Millet Meclisi Başkanlık divanlarına aittir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı ; 155'e 1 nci ek) 
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Bu kanunla tespit edilen çeşitli hizmet sınıflarına dahil olup da MİT Müsteşarlığı emrinde çalışan MİT 
mensuplarının atama, derece yükselmesi ve kademe ilerlemesi ve disiplin hükümleri ile ilgili yetkilerin kullanıl
masının düzenlenmesi Başbakana aittir. 

Millî İstihbarat hizmetleri sınıfına yapılan atamalarda bu maddenin (A) bendinin (8/a-b) fıkralarındaki de
rece ve kademe ilerlemesi ile ilgili hükümleri uygulanır. 

G) Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kıpsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer öğrenim veya 
hizmetler; ilgili Bakanlık veya kuruluşun teklifi üzerine alâkalı öğrenim kurumu ile Millî Eğitim Bakanlığı
nın muadelet tevsiki ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin mütalaası alınarak Bakanlar Kuru
lunca tespit olunur. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 155'e 1 nci ek)-


