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İÇİNDEKİLER 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

Sayfa 
415:416 

416:417 

417 

IV, — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 417,421 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 417,417 
1. — Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'nm, 

Van ve çevresinde vukua gelen depremin mey
dana getirdiği can ve mal kaybı ile, alınmış ve 
alınmakta olan tedbirler hakkında açıklaması 
ve aynı konuda gruplar adına yapılan konuşma
lar. 417:419,421:425 

B) Çeşitli İşler 419 
1. — Van ve çevresinde meydana gelen 

deprem olayında vefat edenler için saygı duruşu. 419 
C) Tezkereler ve Önergeler 425 
1. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Gı

da - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Özal'a 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asürürk'ün vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi. (3/731) 425 

2. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu' 
nun, «Çiftçilerin Ziraat Bankasına ve Tarım 

Sayfa 
Kredi Kooperatiflerine Olan Borçlarının Te
hiri» kanun teklifinin doğrudan doğruya gün
deme alınmasına dair önergesi. (2/584, 4/223) 425:427 

3. — «1750 sayılı Üniversiteler Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun tasarısı» nın geri verilmesine dair Baş
bakanlık tezkeresi. (1/455, 3/732) 427 

4. — Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağ
cının, yasama dokunulmazlığının kaldırdması 
hakkındaki Hazırhk Soruşturması evrakının 
geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. 
(3/346, 3/733) 427 

Ç) Gensoru, Genel Görüşme ve Meclis 
Araştırması Önergeleri 427 

1. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan 
ve 9 arkadaşının, Tütüncüler Kooperatifi kurul
ması için kesilen paranın durumunu saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açdmasına ilişkin öner
gesi. (10/130) 427 

2. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli ve 9 
arkadaşının,, tütün üreticilerine verilen tütün 
avansının gecikme nedenlerim saptamak ama-
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cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 10*2 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Mecîss Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/131) 428 

3. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 11 
arkadaşının, Kırsal Kalkınma Projesinin gecik
me sebeplerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/132) 428:429 

V, — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 419 
1. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya 

Posta Birliği Kuruluş Yasasısının İkinci Ek Pro
tokolünün onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porlan. (1/349) (S. Sayısı: 276) 419,460:463 

2. — 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti arasında Kültür Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporlan. (1/1) (S. Sayısı : 323) 419, 

464:467 
3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Kültür ve Tanıtma Anlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı 
ve Millî Eğitim, Dışişleri, ve Plan komisyonla-
n raporlan. (1/268) (S. Sayısı : 324) 419,468:471 

4. — 19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Kuveyt Devleti Hükümeti arasında Kültür An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasansı ve Millî Eğitim, Dışiş
leri ve Plan komisyonlan raporlan. (1/348) (S. 
Sayısı : 321) 420,472:475 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Suudî Arabistan Krallığı Hükümeti arasında 
imzalanmış bulunan Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/342) (S. Sayısı : 322) 420,476:479 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhu
riyeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaş
ma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporlan. (1/270) 
(S. Sayısı: 325) 420,480:483 

Sayfa 
7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile En

donezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imza
lanmış olan Kültür Anlaşmasının onaylanma
sının uygun bulunduğuna dair kanun tasansı 
ve Millî Eğitim ve Dışişleri ve Pâan komisyon
ları raporları. (1/3) (S. Sayısı : 328) 420,484:487 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Flnîandiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırmasına ilişkin olarak imzalanan 
Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasansı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/306) (S. Sayısı : 329) 420,488:491 

9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti iüe Pa
kistan İslâm Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Hava Ulaştırması hakkında Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştınna ve Tu
rizm, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/318) (S. Sayısı : 330) 420:421,492:495 

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 429,438:439' 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 

Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının onayîan-
lanmasınm uygun bulunduğuna ilişkin ka
nun tasansı ve Millî Savunma, Dışişleri ve Plan 
komisyonlan raporları. (1/299) (S. Sayısı : 326) 429 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasımda 14 
Eylül 1972 tarihinde imzalanan Hava Ulaştır
ma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan 
komisyonları raporları. (1/205) (S. Sayısı : 327) 429: 

430 
3. — 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te im

zalanan tarifeli hava servisleri için ücret tarife
leri saptanmasına ilişkin yöntemler hususunda 
Uluslararası Anlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasansı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan 
komisyonlan raporlan. (1/283) (S. Sayısı : 345) 430 

4. — Uluslararası Soğutma Enstitüsü Söz
leşmesine katılınmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan komisyonlan raporlan. (1/147) (S. Sayı
sı : 346) 430:431 

5. —12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da İmzala
nan Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin bazı 
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Kuralların Birleştirilmesi hakkındaki Sözleşme
ye ve ba Sözleşmeyi değiştiren 28 Eylül 1955 
taıihli Lahey Protokolüne katılmanın uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan 
komisyonları raporları. (1/234) (S, Sayısı : 344) 431: 

432 
6. — Küçüklerin korunması konusunda ma

kamların yetkisine ve uygulanacak kanuna dair 
Sözleşmeye katdmanıızm uygun bulunduğuna 
ilişkin kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
raporu. (1/449) (S. Sayısı: 371) 432 

7. — Ceza kovuşturmalarının aktarılmasına 
dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanması ve uy
gulanması hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/345) (S. Sa
yısı : 374) 433 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka 
Krallığı arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 
ile bu Sözleşmeye Ek Protokolün onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu raporu. (1/445) (Ş. Sayı
sı : 372) 433:434 

9. — Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri 
konusunda Avrupa Sözleşmesinin onaylanması 
ve uygulanması hakkında kanun tasarısı ve 
Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/344) (S. Sayısı: 373) 434:435 

10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında imzalanan hukukî ve cezaî konularda adlî 
yardımlaşma Sözleşmesinin onaylanmasının uy
gun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Ada
let ve Dîşişferi komisyonları raporları. (î/335) 
(S. Sayısı : 387) 435:436 

11. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, 
küçük çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 
yılda 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin 
kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uya
rınca gündeme alınma önergesi. (2/516) (S. Sa
yısı : 292) 436:437 

12. — 27 . 7 . 1976 tarih ve 926 sayılı 
Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
geçici 22 nci maddesi İle aynı Kanunu değiştiren 
7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunen 36 
nci maddesi ile eklenen ek geçici 19 ncu mad
desinin değiştirilmesine dair Kanun ve Cumhur-

Sayfa 
başkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu rapo
ru. (1/319) (S. Sayısı : 339) 437 

13. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 
63 arkadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince günde
me alınma önergesi. (2/299) (S. Sayısı : 355) 437 

14. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Kemâl Sarıibrahimoğîu ve 2 arkadaşının, Lâ
le Oraloğlu'nun, kaçakçılık nedeniyle çarptırıl
dığı cezanın inzibatî ve cezaî bütün neticeleri 
ile affına dair kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu, (2/538) (S. Sayısı : 340) 437 

15. — İsparta Milletvekili Süleyman De-
mirel ve 6 arkadaşının, köye götürülen hizmet
lerden alınan katılma paylarının kaldırılması 
hakkında kanun teklifi ve İçişleri Komisyonu 
raporu ile İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Genel Kurul Gündemine alınmasına dair öner
gesi. (2/9) (S. Sayısı : 331) 437:438 

16. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih 
Tanyeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi 
haklımda kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi. 
(2/424) (S. Sayısı : 283) 438 

17. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İs
tanbul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 ar
kadaşı ile Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'ın, 
492 sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair kanun teklifleri ve 
Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/110, 
2/121, 2/552) (S. Sayısı : 290) 438 

VII, — SORULAR VE CEVAPLAR 43$ 
A) Yazdı Sorular ve Cevapları 439 
1. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün'ün, 

bazı Yunan uyrukluların Türkiye'de bulunan 
gayrimenkulleri üzerindeki tasarruflarına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına 
Maliye Bakam Yılmaz Ergenekonun yazılı ce
vabı. (7/1366) 439:440 

2. — İzmir Milletvekili Alev Coşkun'un, 
İzmir Defterdarının görevden alınmasına ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un 
yazılı cevabı. (7/1388) 440:441 

— 413 — 
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3. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 

Sungur'un, 1897 sayılı Kanunun uygufeısıa şek
line ilişkin sorusu ve MaMye Bakanı Yılmaz 
Ergenekonun yazılı cevabı (7/1406) 441:442 

4. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin 
Sungur'un, lüks oto ithali ve kitle taşımacılı
ğınla ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan 
adına Ulaştırma Bekanı Nahit Menteşe'nin 
yazılı cevabı. (7/1416) 442:444 

5. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, 
belediyeler • için temin edilen fonun tevzi şek
line ilişkin sorusu ve Malîye Bakanı Yılmaz 
Ergcnekon'un yazılı cevabı. (7/1426) 444:445 

6. — Ankara Milletvekili Necdet Evîiya-
gil'in, Ankara halkının kömür ihtiyacını kar
şılamak için aîman tedbirlere ilişkin sorusu ve 
Enerji Tabiî Kaynaklar Bakanı Salâlıaitin Kı-
hç'm yazılı cevabı. (7/1429) 445:447 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Üsasaî'm, 
D. G. M. ile ilgili olarak direniş yapan işçilerin 
durumuna ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Mustafa Kemal Eıkovan'm yazılı 
cevabı. (7/1430) 447:443 

8. — İzmir Milletvekili Coşkun Karagöz-
oğlu'nun, kütlii pamuk destekleme alımlarına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adı
na Ticaret Bakanı Halil Başel'ıın yazılı cevabı. 
(7/1432) 448:450 

9. — Zonguldak Milletvekili Kemal Ama-
dol'un, Çaycuma ilçesindeki Selüloz - Kâğıt 
(SEKA) fabrikasına alınan işçilere ilişkin Baş
bakan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanından so
rusu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı AbrlilSce-
rina Boğru'nun yazıla cevabı. (7/1433) 450:451 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
çarşı ve mahalle bekçilerinin ücretlerinden gelir 

Sayfa 
vergisi kesilip kesilmediğine ilişisin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiîlürk'iin yazıfı ce
vabı. (7/1443) 451 

11. — Konya Milletvekili Mustafa Üstün-
dağ'eı, Konya yöresinde tohumluk kredisi ala-

^ mayan çiftçilere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Başbakan adına Ticaret Bakanı Halil Başol'un 
yazılı cevabı. (7/1450) 451:452 

12. — Muğla Milletvekili Halil Derenin, 
Ege tütün ekicisine verilen avansa ilişkin soru
su ve Gümrük ve Tekel Bakam Orhan Öz-
trak'ın yazdı cevabı. (7/1463) 452:453 

13. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz 
Karaosmanoğiu'mın, Rize ilinin çimento ihti
yacına ilişkin sorusu ve Ticaret Bakanı Ha i l 
Bagol'ua yapılı cevabı (7/1472) 453:454 

14. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz 
KnraGsmanoğlu'nun, Rize'de Merkez Bankası 
Şubesinin açılmasına ilişkin sorusu ve MaMye 
Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı. 
(7/1473) 454 

15. — Ankara Milletvekili Necdet Evliya-
giî'in, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının 
Cumhuriyet Savcılarına gönderdiği tamimin 
Bakanlıkça toplatılmasına ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu'nun yazılı 
cevabı. (7/1484) 455:456 

| 16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 
j Romanya'dan ithal edilen benzinin kalitesine 

ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Selâhattin Kıhç'ın yazılı cevabı. 
(7/1501) 455:457 

17. — Ankara Milletvekili Necdet Evîiya-
giî'in, TIR araçlarına ilişkin Başbakandan so-

\ rusu ve Başbakan adına Bayındırlık Bakanı Fe-
İ Mm Adak'ın yazılı cevabî. (7/1509) 457:459 
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I. — GEÇEN T 

Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy, haşhaş ekicile
rinin beyanname verme süresinin uzatılması, 

İstanbul Milletvekili İhsan Toksan, İstanbul Bo-
ğazlçinin tabiî güzelliğini tahrip eden inşaatlar, 

Konya Milletvekili Şener Battal, Konya'da «Ekin 
kurdu» haşaresinin meydana getirdiği tehlike ve 
Konya Yem Sanayii Fabrikasındaki grev konuların
da gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

Paris'te düşen Türk Hava Yollarına ait DC-10-10 
tipi Ankara Uçağının hangi şartlar altında alındığı
nın ve bu konudaki diğer bütün iddiaların incelen
mesi için kurulmuş bulunan 10/6 numaralı ve 

Güneydoğu bölgelerimizde kaçakçılık olaylarını 
yaratan sosyal ve ekonomik nedenler ile bu yüzden 
olmuş ve olmakta devam eden olaylar ve alınan ted
birlerin tespiti amacıyle kurulmuş bulunan 10/13 nu
maralı Meclis Araştırması komisyonlarının görev sü
relerinin uzatılmasına dair komisyon başkanlıkları 
tezkereleri kabul edildi. 

Açık oya sunulan : 
1131 sayılı Kanunla onajianan Dünya Posta Bir

liği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolünün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair (1/349) (S. 
Sayısı : 276), 

28 Temmuz 1973 tarihînde imzalanmış bulunan 
Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair (1/1) (S. Sayısı : 323), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti i!e Libya Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür ve Tanıtma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
İlişkin (1/268) (S. Sayısı: 324), 

19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış bulunan 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti 
Hükümeti Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair (1/348) (S. Sayı
sı : 321), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Ara
bistan Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanmış Bu
lunan Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair (1/342) (S. Sayısı : 322), 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Ara
sında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna dair (1/270) 
(S. Sayısı : 325), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanmış olan 

— 415 
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Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair (1/3) (S. Sayısı: 328), 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırması
na İlişkin Olarak İmzalanan Anlaşmanın Onaylan-
masının Uygun Bulunduğuna Dair (1/306) (S. Sayı
s ı : 329) ve 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İs
lâm Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
ması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair (1/318) (S. Sayısı : 330) kanun 
tasarılarında, birleşimin sonunda açıklanan oyla
ma sonuçlarına göre, çoğunluğun bulunmadığı ve 
oylamaların tekrarlanacağı bildirildi. 

İstanbul Milletvekili H. Basri Akgiray ve 11 ar
kadaşının, Ülkü Ocakları Derneği ile komando adı 
ile türemiş grupların yasa dışı tutum ve davranışla
rını saptamak, kurucu ve üyelerinin kimlerden oluş
tuğunu incelemek ve uğraşılarında yasalara aykırı 
eylemlerini araştırıp tespit etmek (10/12) ve 

Kars Milletvekili Hasan Yıldırım ve 9 arkada
şının, komandolarla, Ülkü Ocaklarının faaliyetle
rini ve Hükümetin bir kanadının bunlarla ilişkisi olup 
olmadığım saptamak (10/56) amacıyîe bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin müşte
reken görüşülmesi tamamlanarak önergeler kabul 
ediMi; Komisyonun 15 üyeden kurulması, çalışma 
süresinin üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması 
ve gerektiğinde Ankara dışmda da çalışabilmesi 
onaylandı. 

Diyarbakır MiBetvekiH Hasan Değer ve 9 arka
daşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli so
runlarım tespit etmek (10/18), 

Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı >ve 9 arkada
şının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma Der
neğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam ta
şıyan faaüyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbirleri 
almak (10/19), 

İçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 9 arkadaşının, 
İçel - Afata Teknik Bahçivanhk ve Ziraat Okulunun 
kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek (10/20), 

Kars Milletvekili Doğan Arasîı ve 9 arkadaşının, 
Anadohı Ajansı Genel Müdürlüğünün tutumunu sap
tamak (10/21), 

Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20' arkadaşının, 
eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar arasındaki 
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dengesizliğin nedenlerini ve çarelerini saptamak 
(10/22), 

Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 arka
daşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş.'nin 1970 
yılından itibaren zarar etmesinin nedenlerini ve so
rumlularının kimler olduğunun saptanması (10/23), 

Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 13 ar
kadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Akade
misinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamak ve gerekli tedbirleri 
almak (10/24), 

Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 arkadaşı
nın, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve mali
yeti düşürmek yolunda, gerekli tedbirleri saptamak 
(10/25) 

Muğîa Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arkada
şının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokullarında 
meydana gelen olayları incelemek, her türlü fikir ve 
eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri saptamak 
(10/26), 

Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 14 ar
kadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kân, maliyet fi
yatı arteışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybım önlemek için 
gerekli tedbirleri saptamak (10/27), 

İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 arkada
şının, belediyelerin içinde bulundukları ekonomik 
huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca yapı
lsın yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamak (10/28) amacıyle birer Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergeleriyle; 

Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman Mutlu ve 
13 arkadaşının, sanayiimizin sınıflandırılması, harp 
sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin özel sektöre 
bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin hangi kısmına 
el konulabileceğinin tespiti konularında (8/4) bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi, ilgili 
bakanların Genel Kurul salonunda hazır bulunma
maları nedeniyle ertelendiler. 

Açık oylama sonuçlarına göre Genel Kurulda ço
ğunluğun kalmadığı anlaşıldığından: 

25 Kasım 1976 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17,15'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Orhan Akkoyunlu 

Divan Üyesi 
Malarya 

Hüseyin Deniz 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehdi Keskin 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

25 . 11 . 1976 Perşembe 

Teklifler 
1. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 506 

sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 34 ve 35 nci 
maddeleri ile aynı kanunun 1912 sayılı Kanunla deği
şik 36 ve 42 nci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin 
kanun tekKfi. (2/712) (Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan 
komisyonlarına) 

2. — Sivas Milletvekili Nazif Aslan'ın, eski halk 
ozanlarımızdan Sivas ili Şarkışla ilçesi Höyük köyün
den 75 yaşma ulaşmış Âşık Ali İzzet Özkan'a Vatanî 
Hizmet Tertibinden ayhk bağlanmasına dair kanun 
teklifi. (2/713) (Plan Komisyonuna) 

3. — Sakarya MiHetvekifö Nadir Lâtif İslâm ve 
4 arkadaşının, 1580 saydı Belediye Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, 
(2/714) (içişleri ve Plan komisyonlarına) 

Rapor 
4. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve 33 ar

kadaşının, imar affı kanun teklifi ve Adalet, İçişleri, 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm komisyon
ları raporları. (2/577) (S. Sayısı : 410) (Dağıtma ta
rihi : 25.11.1976) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru 
5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İzmir 

Jandarma Komutanının yargıç ve savcılarla ilgili 
araştırmasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi. (7/1541) 

Meclis Araştırması 
6. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan ve 9 

arkadaşının, Tütüncüler Kooperatifi kurulması için 
kesilen paranın durumunu saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bîr Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/130) 

7. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli ve 9 arka
daşının, tütün üreticilerine verilen tütün avansının 
gecikme nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
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maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/131) 

8. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 11 arka
daşının, Kırsal Kalkınma Projesinin gecikme sebep-

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Millet Mec-

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Salonda bulunan sayın üyelerin yüksek 
sesle işaret etmelerini rica ederim. Yoklamaya Adana 
ilinden başlanacaktır. 

1. — Devlet Bakanı Gıyasettin Karaca'nın, Van 
ve ilçeleriyle çevresinde vukua gelen depremin meyda
na getirdiği can ve mal kaybı ile alınmış ve alınmak
ta olan tedbirler hakkında gündem dışı açıklaması 
ve aynı konuda gruplar adına yapılan konuşmalar. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, içtüzüğün 60 ncı 
maddesinin 2 nci fıkrası gereğince, Sayın Devlet Ba
kanı, Van'da vukubulmuş olan depremden dolayı 
meydana gelmiş olan hasann ve felâketin ne denli 
olduğunu izah ve yapılmış olan tedbirleri anlatmak 
üzere söz istemiş bulunuyorlar; kendilerine söz ve-
veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakam 
DEVLET BAKANI GIYASETTİN KARACA 

^Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

24 . 11 . 1976 günü Van, Muradiye, Çaldıran, Er
ciş, Özalp ve Ağrı'nın Diyadin ilçelerinde saat 14,15'te 
7,16 şiddetinde meydana gelen deprem afetinde, adı
nı saydığımız yerlerde, maalesef, kesin sonuçları leş

lerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi, 10/132) 

Hainin Genel Kurulunun 13 ncü Birleşimini açıyo
rum. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Arkadaşlarım çoğunluğumuz vardır, 

görüşmelere geçiyoruz. 

pit edilmemekle birlikte, büyük mikyasta bir can 
kaybının meydana geldiğini, valiliklerden ve yetkililer
den yapmış olduğumuz araştırmalar neticesinde öğ
renmiş bulunuyoruz. 

Evvelemirde, vefat eden bu kardeşlerimize Allah' 
tan rahmet dilerken; geride kalan afetzedelere ve 
Büyük Türk Milletine bu acıdan dolayı başsağlığı di
leriz. 

Kesin rakamlarımız belli değildir. Hadiseyi Van 
Valiliğinin saat 16,00'da Başbakanlığa bildirmeleri 
üzerine, Hükümetçe 24 saat içerisinde gerekli olan 
bütün tedbirler alınmış, Hükümetin gücü, kuvveti ve 
bütün imkânları, depremin meydana geldiği yere der
hal kavuşturulmuştur. 

Şu anda afet bölgesinde Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Sayın Turhan Feyzioğlu ile İmar 
ve İskân Bakam Sayın Nurettin Ok, iki müsteşar 
muavini, ayrıca Afet İşleri Genel Müdürü, Kızılay 
Genel Başkanı, diğer yetkililer ve Sağlık Bakanlığı 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Orhan Akkoyunlu 

DÎVAN ÜYELERİ : Hüseyin Deniz (Malatya), Mehdi Keskin (Kastamonu) 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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yetkilileri ve kumandanlar vaka mahallinde gerekli 
tedbirleri ve çabaları sarf etmektedirler. 

Bu arada elde ettiğimiz bir rakama göre, Ağn' 
nın Diyadin ilçesinde 107 ölünün mevcut olduğu, ay
rıca 100 kadar evin yıkıldığı ve birçok yaralının da 
mevcut olduğu tespit edilmiştir. 

24 saat içerisinde vaka mahalline 3 200 adet ça
dır, 13 130 battaniye, 8 ton muhtelif cins gıda mad
desi, 10 ton yağ, 1 ton çay, 10 ton şeker, yeteri mik
tarda un ve mümasili yiyecek maddeleri ulaştırılmış
tır. Ayrıca, Enerji Bakanlığı tarafından 381 ton ben
zin, motorin ve gazyağı mahalline ulaştırılmıştır. Ha
len 7 500 çadır daha gönderilmek üzere Esenboğa 
Havaalanından uçaklarla mahalline sevk edilmekte
dir. Aynea, büyük mikyasta kök kömürü de mahal
line sevk edilmiştir. 

Kızılay tarafından yapılan bu yardımların dışın
da, 25 yataklı seyyar ilkyardım hastanesi, 1 adet 
ameliyathane 4 adet mutfak, 50 kişilik ikmal - yar
dım ve hasta tedavi ekibi de yola çıkarılmıştır, 

Köy İşleri Bakanlığı, kendisiyle ilgili olan konu
larda her türlü tedbiri almış, bütün vasıtaları, im
kânlarım ve ışıklandırma cihazlarım âfet bölgelerine 
sevk etmiş ve hizmete koyulmuştur. 

Her ne kadar haber organları Siirt, Kars, Hakkâri 
ve Erzurum'da da deprem olduğunu bildirmişlerse 
de, adı geçen valilerden yapılmış olan araştırmalarda 
burada herhangi bir hasar, herhangi bir insan ve 
can kaybının olmadığı tespit edilmiştir. 

Ayrıca, İçişleri Bakanlığından mahallinde incele
me yapılmak üzere iki müfettiş ve dört tane tecrübe
li kaymakam mahalline sevk edilmiştir. 

Emniyet tedbirleri bakımından, ordumuz, şayanı 
şükran denecek derecede büyük bir faaliyetin içeri
sine girmiş; zelzele bölgesinin Güneyi, Muradiye, 
Erciş ve Çaldıran Van'daki Seyyar Jandarma Tugay 
Komutanlığına, Kuzeyi ise, 10 ncu Piyada Tugay Ko
mutanlığının sorumluluğuna verilerek, her iki bölge 
8 nci Kolordu Kumandanlığına bağlanmıştır. 8 nci 
Kolordu Kumandanı, ileri karargâhı i? e halen Mura
diye'de bulunmaktadır. 

Ordu yönünden, hizmet babında alınmış olan ted
birlere gelince; 

3 ncü Ordu Kumandanımız Sayın Esener, hava 
muhalefeti dolayısıyle kara yoluyla deprem bölgesine 
gitmiş ve halen oradaki çalışmaları sürdürmektedir. 
Zelzeleyi müteakip, 3 ncü Ordu Komutanlığınca şu 
tedbirler alınmıştır : 
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400 ve 60 yataklı askeri hastaneleri bölgede faa
liyete geçirilmiştir. 

Bölgeye, çadır, battaniye, gemici feneri, sıhhî 
malzeme, ekmek, gazyağs gibi malzemeler gönderil
miştir. 

7 nci Kolordu Komutanlığınca 10 bin ekmek ha
zırlatılarak, uçakla mahalline sevk edilmiştir. 

Hava şartları düzeldiği andan itibaren helikopter
ler desteğinde de hizmete devam olunacaktır. Halen 
helikopterlerin, bu maksat için, üç adedi mahallinde 
çalışmaktadır. 

3 ncü Orda Birliklerinden kan bağsşı devam et
mektedir. 

Hava Kuvvetlerince tahsis edilen uçaklardan bir 
C-130 uçağı, saat 8.15'te personel, bir C-160 uçağı 
saat 9.13'te Kızılay malzemesini Van'a götürmek üze
re, Etimesgut Havaalanından havalanmış ve mahal
line yardımlar ulaştırılmıştır. 

Bir adet C-130 ve bir adet C-160 şu anda Esen
boğa Havaalanından - sabaha göre arz ediyorum -
hareket ederek Van'a varmışlardır ve hizmete koşul
muşlardır. 

Uçaklarımız Van'a gidip, götürdükleri eşyaları 
boşalttıktan sonra, Ankara'da tedavileri gerekmekte 
olan hastaları da ayrıca Ankara'ya nakletmektedirler. 

Sağlık Bakanlığı yönünden de, Van'dan gelecek 
yaralıların tedavisi için Ankara Trafik Hastanesi ile, 
Numune Hastanesinde yerler hazırlanmış ve bu has
talar için hekimler ve sağlıkla ilgili bütün kuruluşlar 
görev başında beklemektedirler. 

Van'a, Sağlık İşleri Genel Müdürü ile, yeteri mik
tarda ortopedi ve operatör mütehassıslar ve cerrahlar 
gönderilmiştir. 

Her türlü cerrahî malzeme, (tetanos, serum iğne
leri de dahil olmak üzere) mahalline, uçaklarla 24 
saaün içerisinde kavuşturulmuştur. 

Bugün İstanbul'dan dört kamyon âcil hastane 
malzemelerinden olmak üzere, röntgen cihazı, ameli
yat masası gibi lüzumlu malzemeler de uçakla mahal
line sevk edilmiş ve öğlen üzeri mahalline varmıştır. 

Muş'tan seyyar baraka hastanesi sevk edilmiştir. 
Diyarbakır'dan su tesfiyesi yapılmış, aşılar yapıl

mış ve bütün sular dezenfekte edilmek suretiyle, her
hangi bir mikrobik hastalığın yayılmaması için gerek
li tedbirler alınmıştır. 

Civar illerde bulunan operatörler ve doktorlar, 
Van bölgesindeki afetzedelerin hizmetine gönderil
miştir. 
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Van'da henüz işletmeye açılmamış bulunan Göğüs 
Hastanesi derhal hizmete açılarak, burada da yaralı
ların yatırılmasına başlanmıştır. 

Sonuç olarak şunları arz etmek isteriz ki, ilk 24 
saat içerisinde ve anında almış olduğumuz dört âcil 
tedbir şunlardır : 

Yaralılar toplanarak hastanelere sevk edilmiş, te
davilerine başlanmış, ağsr yaralılar uçaklarla Ankara 
Trafik Hastanesi ve Numune Hastanesine getirilerek 
tedavilerine başlanmıştır. 

Ölüler çıkarıldıkça defnedilmekte ve enkaz ayık
lanmasına şiddetle ve büyük bir titizlikle devam edil
mektedir. 

Hayatın yeniden başlaması ve yaşamak içün lü
zumlu olan bütün tedbirler alınmış, yiyecek, giyecek, 
barınak gibi bütün önemli malzemeler mahalline gön
derilmiş ve kullanılmak üzeredir. 

Sağlıkla ilgili hastane, doktor, eleman, ilâç, aş;, 
dezenfekte gibi lüzumlu olan bütün malzemeler ma
halline gönderilmiş ve hizmette kullanılmaya başlan
mıştır. 

Mesken ve yerleştirme tedbirleri için çalışmaları
mız devam etmektedir. Mevsimin kış olması sebe
biyle muhtemelen afetzedelerin sıcak bölgelerde veya 
Devlete ait üretim çiftliklerinde bu kışı geçirmeleri 

1. — Van ve- çevresinde meydana gelen üzücü 
deprem olayında vefat edenler için saygı duruşu. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, bu konu üzerinde 
gruplara söz vereceğim; yalnız, gruplara söz verme-

1. — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya Pos
ta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolünün 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve 
Dışişleri komisyonları raporlar. (1/349) (S. Sayısı : 
276) (1) 

2. — 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış bu
lunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhu
riyeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eği

ti) 276 S. Sayılı Basmayazı 18.11.1976 tarihli 
10 ncu Birleşim tutanağına eklidir. 

için hükümetçe bütün masrafları ve nakilleri karşı
lanmak üzere kendileri için gerekli bütün hizmetler 
yapılacaktır. 

Yeisi yerleşme imkânlarının hazırlanması için sa
bahleyin toplanan Bakanlar Kurulundan sonra, saat 
17.00'dc yeniden Bakanlar Kumlu toplanarak bu ko
nu üzerindeki çalışmalarını süratle sürdürecektir. 

Ayrıca, afetzedelerin hayatta kalan çocukları 
Devlet tarafından okutulacak ve okullara, yurtlara 
yerleştirilerek, masrafları Devletimiz ve Hükümetimiz 
tarafrndan karşılanacaktır, 

Halen deprem bölgesinde ve dışarıda kalan can
lı hayvanlar için gerekli tedbirler alınmıştır ve en kı
sa zamanda bunlar açıklanacaktır. 

Netice olarak, Hükümetçe, depremin getirdiği 
yaranın en kısa zamanda sarılması için her türlü 
gayret sarf edilecektir. 

Şu anda üzüntümüz, bir can kaybımız dahi mey
dana gelmemiş olsaydı, daha iyi olacaktı. 

Bu sebeple, Hükümetin, anında her türlü ted
birleri almış olduğunu ifade eder, tekrar Yüce Mil
letimize bu büyük acıdan dolayı tazıyetîerimizi bil
dirir, Allah'tan bir daha bu kabil felâketlerin ol
mamasını niyaz ederim. 

Saygılarımı sunarım arkadaşlarım. 
BAŞKAN — Sayın Karaca, teşekkür ederim. 

den evvel bu elim hadiseden dolayı Yüksek Meclisi 
bir dakika saygı duruşuna davet ediyorum. 

(Bir dakika saygı duruşu yapıldı.) 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

tim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/1) 
(S. Sayısı : 323) (1) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib* 
ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve 
Tanıtma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışiş
leri ve Plan komisyonları raporları. (1/268) (S. Sa
yısı : 324) (2) 

(1) 323 S. Sayılı Basmayazı 9.11.1976 tarihli 5 
nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 324 S. Sayılı Basmayazı 18 . 11 . 1976 tarihli 
10 ncu Birleşim tutanağına eklidir^ 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 

V. — OYLAMASI YAPILACAK tŞLER 
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4. — 19 Temmuz 1975 tarihinde imzalanmış bu-
liman Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt 
Devleti Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasının onay
lanmasının uygun bulunduğna dair kanun tasarısı ve 
Milli Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonları rapor
ları, (1/348) (S. Sayısı : 321) (1) 

5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi 
Arabistan Kır allığı Hükümeti arasında imzalanmış 
bulunan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun 
bulunduğna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışiş
leri ve Plan komisyonları raporları. (1/342) (S. Sa-
yısı:322) (2) 

6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti 
arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma Anlaş
masının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyon
ları raporları. (1/270) (S. Sayısı : 325) (3) 

7. —< Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endo
nezya Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış 
olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları (1/3) (S. Sa
yısı : 328) (4) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlan
diya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştır
masına ilişkin olarak imzalanan Anlaşmanın onaylan
masının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri ve 
Plan komisyonları raporları. (1/306) (S. Sayısı : 329) 

(') 
9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan 

İslâm Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaştır
ması hakkında Anlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları 
raporları. (1/318) (S. Sayısı : 330) (6) 

(1) 321 S. Sayılı Basmayazı 18 . 11 1976 tarih
li 10 ncu Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 322 S. Sayılı Basmayazı 23 .11 . 1976 ta
rihli 11 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(3) 325 S. Sayılı Basmayazı 23 . 11 . 1976 ta
rihli 11 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(4) 328 S. Sayılı Basmayazı 23 . 11 . 1976 ta
rihli 11 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(5) 329 S, Sayılı Basmayazı 23 . 11 . 1976 ta
rihli 11 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(6) 330 S. Sayılı Basmayazı 23 . 11 . 1976 ta
rihli 11 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, gruplar adma gündem 
dışı konuşmaya söz vereceğim. 

Yalnız, bundan evveî, gündemimizde onaylanması 
lâzım gelen 9 tane kanun vardır. Bunların yeri, gün
deme geçildiği zaman olmasına rağmen, geç kalın
maktadır. Eğer kabul buyurursanız, gündem dışı ko
nuşmalar yapılırken kupalar sıralar arasında dolsştınî-
mak suretiyle oylanmasını ve kupaların kürsü üze
rine bırakılmasına oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçen birleşimde alman karar gereğince, açık oy 
kutuları önce sıralar arasında dolaştırılacak, sonra 
kürsü önüne bırakılacaktır. 

Arkadaşlarım, Adalet Partisi Grup Başkanvekil-
leri tarafından verilmiş olan iki önerge vardır. Bun
lardan bir tanesi, parti gruplarından ve bağımsız üye
lerden 6 kişinin mahalline gönderilmesi teklifidir. 
Bir de, felâketzedelerin ailelerine taziye telgrafı çekil
mesi teklifi mevcuttur. 

Bunların ikisi de, Başkanlığı doğrudan doğruya 
ikam eden mesele bulunduğundan, gereği Başkan
lıkça yerine getirilecektir. 

Bilgilerinize arz ederini; 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aygün.. 
OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, bir 

önergemiz var. 
önergemiz, Yüce Meclisten karar ittihaz edilerek, 

her siyasî parti grupundan bir kişinin (grupu olan 5 
siyasi parti vardır) bir de bağımsız, 6 kişilik bir 
heyetin gitmesini öngörüyor. 

Bunun, ancak burada alınacak bir kararla müm
kün olabileceğini belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Şimdi, İçtüzüğün hükümleri, içerisinde hareket et

mek zorunda bulanan bizier, tzüizüğün amir hüküm
lerini işüçînıek zorundayız. 

Benim biÜebiMiğlm kadariyîe, bu gibi gidişler, 
Başkandık Divanınca aûnan kararlar sonucunda olu
yorlar. Eğer bir yanlışım varsa, hangi maddede ise, 

ı lütfen tasdh buyurun, ona göre iş yapayım. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Burada, siyasî par
ti gruplarını bağlayacak bir karar alınması gerek
mektedir. 

BAŞKAN İçtüzük Meclisi bağlar, MecüSsIn 
içerisindeki siyasî parti grupları da İçtüzüğün amir 
hükümlerine uymak zorundadırlar. Meclisten ayrı 

| bir, kendilerine mahsus hükmî şahsiyetleri mevcut 
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değ Idlr. Ben, Meclisin kmsiîcisi ve Başkam olarak 
İçtüzüğün amir hükümlerini yerme getirmek /.oîan-
ö ayınî. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Meclisimiz böyîe 
bir kararı alabilir, aksiöe bir hüküm yoktur. 

BAŞKAN — Bulunsa, elbette ki, benlin güllüm 
de sizinki gabidir; ama, ben nihayet yurada îçiiizüğü 
teîblkle mükellef olan bir kimseyim. Onun için, dışı
na çıkamam, beni mazur görün. Eğer benlin yanlışmı 
var, noksanım varsa, İçtüzükte yerini gösterin, rücu 
edip, aynen tatbik edeyim. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Hayır Sayın BEŞ-
kanım, böyle bir kararm alınmasına manı bir hü
küm var mı İçtüzükte? 

BAŞKAN — Efendim, bu kararı alma ye-Jkisi, 
evvelâ orada, Başkanlık Divanında. YamFacak top
lantının sonunda, Başkaalsk Divanı neye kaiar ve
rirse, ben onu burada tatbik ile mükellefim. Bunun 
ötesini yapamam. Eğer yanlışımız varsa.. Ben İçtü
züğü tatbikle mükellefini, eğer varsa yanlışmış, gös

terin Kîuıld.esiîi!, ona göre tatbik edeyim. Ben, mad
de bulamadığım için arz ediyorum.. 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Efendim, bir tek
ili" verdik, bu teklif burada müzakere edilir veya edil
meden kabul edilir. 

BAŞKAN — Aksine hüküm bulunmadığına göre, 
Başkanlığa yelM verilmiş oluyor bu dununda. Halbu
ki, Bfjşkanlsk kendisini İçtüzükle mukayyet kdmak-
fn, şu Meclisin idaresinde sayılamayacak kadar çok 
fayda gördüğü içindir ki, bu şekilde hareket ediyor. 
Biz kendimizi lâyüsel telâkki etmek islemiyoruz, 
kendimizi İçtüzükle bağ!? kılmak istiyoruz. Arzumuz 
budur. (M.S,P. sıralamadan «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Sayın Başkan, tak
dir- yetkinizi öyle kullanmak istiyorsanız, kullana
bilirsiniz, öyledir; ama öbür türlü de kullanmanız 
mümkündür. ' . 

BAŞKAN — Evet, öyle kullanıyorum, teşekkür 
ederim. . 

OĞUZ AYGÜN (Ankara) — Ben de teşekkür 
ederim 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR (Devam) 

1. — Devlet Bakanı Gryasettin Karacanın, Van 
ve çevresinde vukua gelen depremin meydana getir
diği can ve mal kaybı ile alınmış ve alınmakta olan 
tedbirler hakkında açıklaması ve aynı konuda gruplar 
adına yapılan konuşmalar. (Devam) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, bu mesele hakkımda 
grupları adına söz almak isleyen arkadaşlarımız var
sa, işaret buyurmalarım rica edeceğim. 

Evet... 
Sayın Süleyman Arif Emre, sayın Öiçen, sayın 

Aygün. 
HASAN TOSYALI (Kastamonu) — Şahsım adı

na söz istiyorum. 

BAŞKAN — Maalesef, Tüzüğümüzde, şahıs adı
na söz verme yetkisine sahip değilim bu meselede. 
Özür dilerim. 

Millî Selâmet Partisi Grupu adına sayın Süleyman 
Arif Emre. 

Sayın Emre, süreniz 10 dakikadır, buyurun. 
M. S. P. GEUPU ADINA SÜLEYMAN ARİF 

EMRE (İstanbul) — Muhterem Başkan, muhterem 
üyeler; 

Bildiğiniz gibi, bu elîm deprem hadisesi milleti
mizi teessüre gark etmiştir. Milletimiz, bilhassa fe
lâketler karşısında birleşen, bütünleşen ve yaraları 
sarma Eîususunda en büyük gayreti gösteren bir mil
let olarak, bu hadisenin derin üzüntüsü içerisinde 
bulamıyor. 

Sözlerime başlarken, milletimizi ve Van ve yöre
sinde yakınlarını kaybeden vatandaşlarımızı, kardeş
lerimizi cıı derin taziyelerimizle, kendilerini ve mü
teveffa kardeşlerimizin de Cenabı Haktan rahmetle," 
mağfiret niyazı ile hepinizin ve hepimizin tercümanı 
olarak teessürlerimi arz etmek isterim. Yüce Mec
lise de, milleti temsiîen, grupum adına tazlyetîerimi 
arz etmek suretiyle bu hususta bir görevi yapmak is
terim. 

Aziz kardeşlerim, Hükümet adına konuşan muh
terem Devlet Bakanı, şimdiye kadar alınmış olan bir
çok tedbirlerden bahsettiler. Bu tedbirlerin şu ana 
kadar almmış olması münasebetiyle Hükümeti teb
rik erleriz. Ayrıca, daha da âcil hareket edilmesi, ted
birlerin almması gerektiği halde, bugüne kadar, ge
rek imkânların müsaadesizliği dolayısıyle, gerekse 
şimdiye kadar üzerinde durulmamış bazı konuların 
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mevcudiyeti sebebiyle alınmamış olan tedbirleri de 
süratle Hükümetin almasını temenni ederiz. 

Deprem, bilindiği gibi çok ani bir hadisedir. Ani
den yurdumuzun büyük bir bölgesinde bütün imkân
ları ortadan kaldıran, hatta devlet teşkilâtını çalışa
maz hale getiren, görevlileri dahi felâkete maruz bı
rakan bir hadisedir. Bu münasebetle, tedbirlerin de 
aynı şekilde ani olarak mahalline yetişmesi ve yara
lara merhem olması, ihtiyaçlara cevap vermesi hepi
mizin gönlünün arzusudur; fakat mutlaka bazı şart
ların müsaadesizîiği bir gecikmeyi ortaya çıkarmak
tadır. Şimdiye kadar alınan ve bu kabil daha önce 
cereyan etmiş deprem felâketleri karşısında alınmış 
olan tedbirleri yine bu hadisede de Devletimiz ve 
Hükümetimiz almaya çalışmaktadır. Ancak, bönde
niz, burada, bu üzerinde durulan ve Hükümet adına 
konuşan muhterem arkadaşımızın izah ettiği tedbir
lere ilâveten, ne gibi tedbirler alınabilir, alınmalıdır, 
buna ba vesile ile temas etmek istiyorum. 

Muhterem kardeşlerim, bilindiği gibi, dünyada 
yeni teknolojiler gelişmiştir. Bilhassa yakın bir geç
mişte Kıt'a Çin'inde, Pekin civarında husule gelen 
depremi, bilhassa ikinci depremi teknisyenler, uzman
lar yeni geliştirilmiş cihazlarla çok önceden tespit 
edebilmişler ve halklarını ikaz etmişler, yeni bir dep
reme hazır olmalarını, hazırlıklı bulunmalarını ortaya 
koymuşlar, tavsiye etmişlerdir. Bizde de bu kabil 
cihazların bir ilmî kurul emrinde tedarik edilmesi 
ve bu teknolojinin geliştirilmesi yerinde olur. Çünkü, 
maalesef memleketimizin bazı bölgeleri, bilindiği gi
bi, deprem kuşağı üzerine isabet etmektedir. Bun
dan dolayı, bu istikamette çalışmalar yapmış, ileri 
bir teknoloji merhalesine erişmiş ülkelerden de ör
nek alarak, onlarla temas ederek, etütler yaparak bu 
istikamette çalışmalar yapılır, gerekirse yeni mües
seseler kurulursa, memleketimiz için bir önleyici 
tedbir oîur kanaatindeyiz. Bu bakımdan ileriye dö
nük bir tavsiyeyle Hükümeti uyarmak isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca, deprem kuşa
ğına bilhassa tesadüf eden yörelerimizde mesken po
litikamızı derhal değiştirmemiz gerekmektedir. Fe
lâketlerden en az fire ile kurtulmak, en az can kay
bıyla kurtulmak hedefine erişebiliriz. Bu bakımdan, 
depreme dayanıklı meskenlerin süratle, bölgelere tah
sis edilmiş bir program dahilinde süratle gerçekleş
tirilmesi mümkündür, yapılmalıdır. Periyodik bir 
zaman içerisinde, bir sene veya birbuçuk senelik 
devreler içerisinde yurdumuzda böyle büyük facialar 
ortaya çıkmaktadır. Bu bakımdan, bilhassa ilim 

adamlarının, uzmanların göstereceği yörelerde hü
kümetlerimiz öncelikle mesken politikasını değiştir
meli ve tahsisatlar ayırarak, depreme çok daha da
yanıklı konutlar yapmalıdır. Bilindiği gibi, Anado-
lumuzda, bilhassa köylerimizde hep harçsız taşlarla 
binalar ve evler yapılmaktadır veyahut da harç na
mına çamurdan da istifade edilmektedir. Bu türlü 
yapılar, depreme karşı dayanıklılığı şöyle dursun, 
depremin zararlı neticelerim daha da artıracak bir 
mahiyettedir. Bu bakımdan, bu husus üzerinde de 
ehemmiyetle ileriye dönük olarak durmamız gerek
mektedir. 

Kış mevsiminin başlamış olması sebebiyle dep
rem neticesinde evsiz barksız kalan, açıkta kalan 
yurttaşlarımızı bir kış boyu elbette çadırlarda barın
dıranlayız, bunlara derhal âcil konutlar da yapa
mayız. - Bu münasebetle yurdun sıcak bölgelerinde 
mevcut olan binalara, bilhassa kaplıcalara, termal 
kaplıcalar gibi imkânları harekete geçirerek, kışm 
çalışmayan turistik tesislerden istifade ederek, vakıf 
mallardan istifade ederek bu kardeşlerimizi - kendile
ri de talep ettiği takdirde ki, talep ederler- başka 
yörelere süratle yerleştirme yoluna sapmakyız. Aksi 
halde, çadırlarda kışın soğuğunda salgın hastalıkla
rın da baş göstermesi ihtimali belirebilir. Bu nok
taya ağırlık verilmesinde isabet vardır. 

Hatta zaman zaman felâketler karşısında milleti
miz gönüllü olarak felâket bölgesindeki muhacir ol
muş kimseleri kendi evlerinde de iskân edebilirler. 
Böyle bir kampanya açıldığı takdirde de bundan ve
rimli neticeler doğacağına inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar; bir de deprem vukua gel
dikten sonra derhal yapılması, acele yapılması lâzım 
gelen yardımlar vardır. Bu yardımlarda elbette dep
reme mâruz kalmamış en yakın il ve ilçelerin im
kânları akla gelmektedir. Bu il ve ilçelerin imkân
larını sistemli şekilde harekete geçirecek - bilmiyo
rum mevcut mudur değil midir?- Bir deprem yar
dım yönetmeliği yapılmalıdır ki, yurdun herhangi 
bir yerinde böyle bir felâket başgösterdiği zaman, o 
felâkete maruz kalmamış en yakın yardıma müsait 
il ve ilçelerin görevlileri ne yapacaklarım kendi tak-
dirîeriyîe veyahut da kendi imkânlanyle değil, daha 
önce sistemleşmiş, nizamlaşmış bir yönetmelik tah
tında süratle yapabilsinler; üst veya ilgili makam
lardan emir almak gibi hususları beklemesinler, bu 
bir emir sayılmalı. Bence, İmar İskân Bakanlığı 
Afet İşleri Dairesi, böyle tecrübeli ekipler de geliş
tirerek depremde hizmet yapılacak yönetmelikleri 
düzenleyerek bu işi tanzim etmelidir. 
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Depreme maruz kalmış yurttaşlarımızın çocuk
larının okuması için bütün imkânlar, bütün kapılar 
açılmalıdır; yüksek tahsil çağında olanların yüksek 
tahsillerine imkân verecek şekilde fakültelerde ve 
üniversitelerde kontenjanlar ihdas edilmesi mümkün
se edilmelidir. 

İşsiz kalan vatandaşlarımıza, bu bölgeye rüçha-
niyeî ve öncelik tanınarak iş bulunmasına çalışıl
malıdır. 

Bu münasebetle Hükümetin almış olduğu tedbir
lere ilâveten bu görüşlerimizi de arz etmiş bulunu
yoruz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım aziz kardeşlerim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz^ 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Öl

çen, buyurun. 
Süreniz 10 dakika. 
C. H. P. GRUPU ADINA ALİ NEJAT ÖLÇEN 

(İstanbul) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 

Son deprem hepimizi üzmüş ve ulusumuzu ye
niden derde garketmişîir. Bu depremde hayatını kay
beden yurttaşlarımıza Taundan mağfiret dileriz ve 
ulusumuza da başsağlığı dileklerimizi sunarız. 

Doğu, doğa karşısnıda da haksızlığa uğramıştır. 
Doğu, doğa karşîSîüda unutulmaktadır, doğa karşı
sından itilmektedir, sarsılmaktadır. Bu nedenle, Do
ğunun uğradığı bu son tehlikeyi ulusça göğüslememiz, 
alınacak tedbirleri ulusça benimsememizde yarar var 
ve biz anamuhalefet partisi olarak, Hükümetin bu 
yolda alacağı bütün tedbirleri desteklemeyi vaat edi
yoruz ve yardımcı olacağımızdan kuşku duyulmama-
sını rica ediyoruz. 

Güvencemiz odur ki, Hükümet en kısa zamanda 
gereken tedbirleri alacaktır ve bu tedbirlerin alın
masında eğer Yüce Meclisinize görev düşer ise bu 
görevden desteğimizi esirgemeyeceğiz. 

Örneğin: Eğer bütçede yeni bir ödenek ayrılması 
gerekli ise, Hükümetin bununla ilgili teklifini derhal 
kabuî, müzakere ve oylamada yardımcı olacağımızı 
arz etmek isteriz. 

Tedbirler eğer bütçede yeterince ödenekle halledi
lebilecek ise, o takdirde yönetimin hızlandırılması; 
hızlı önlemlerin bir an önce yürürlüğe konmasında 
da yarar var; burada da Hükümetin elinden gelen 
gayreti esirgemiyeceğini zannediyoruz. 

Lice'den örnek almak üzere, Lice'deki gecikme
nin daha başka ıstıraplara neden olduğu da gözetil
mek üzere, bu kez Doğu'da sarsmtıdan zarar gören 
yurtsuz evsiz kalan, açıkta kalan, aç kalan yurttaş

larımıza en kısa zamanda Hükümetin şifalı elini uza
tacağına da güvencimiz vardır. 

Ulusça üzerinde etken tedbirler alacağımız konu
ların başında, benden önce konuşan Millî Selâmet 
Partili Grup Başkanvekili arkadaşınım önerileri gibi, 
genellikle deprem kuşağı üzerinde bulnan yöreleri 
özel konut sistemleriyle teçhiz etmenin yanı sıra, 
bu yörelerde depremi önceden haber veren yeni tek
niklerden de yararlanmakta ve bu teknikleri uygula
yacak müsseseîerin orada kurulmasında yarar oldu
ğunu da düşünmekteyiz. Zannediyorum ki bununla 
ilgili önlemler de alınacaktır veya geç kalınmış ise, 
alınmasında yarar vardır. 

Aslsnda Türkiye'nin doğusu ve batısı tarihte de 
büyük sarsıntılar depremler geçirmiştir; ama bugün
künden daha az hasar söz konusu olmuştur, bugün
künden daha az bina yıkümıştır. 

Bu nedenle yapılmakta olan binaların depreme 
dayanıklı olmasa yam sıra; aslında denetimin de, 
devlet eliyle yürütülecek denetimin malzeme kontro-
luna inecek kadar ayrıntılarda ciddiyetle izlenmesin
de ele yarar olduğu kanısındayız. 

Alınacak yönetsel tedbirlerin, hiç bir parti göze
tilmeksizin insanların düşüncelerine, düşünce farkla
rına hiç bir şekilde yer vermeksizin; hızla, hakkani
yetle ve eşitlikle uygulanmasında da yarar var. Bu
nun da böyle olacağına dair güvencemizi korumaya 
devam etmekteyiz. 

Bu deprem, hepimizi üzen bir depremdir. Bir daha 
böyle depremlere Türkiye'nin sahne olmaması temen
nisiyle üzüntülerimizi ve sağ kalan yurttaşlarımıza 
yardım elerini uzatmak için ulusça üzerlerimize 
düşeni yapmaya davet eder ve başsağlığı dileklerimizi 
sunarız. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ölçen. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Aygün, buyu

run. 
Konuşma süreniz on dakikadır. 

A. P. GRUPU ADINA OĞUZ AYGÜN (An
kara) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; 

Türk Milletini fevkalâde teessüre gark etmiş bulu
nan bir yeni elim hadiseyle karşı karşıyayız. 

Tabiat bir kere daha azizliğini göstermiş ve doğu 
vilâyetlerimizden Van ve çevresini, binleri aşan aziz 
vatandaşımızın kaybına sebebiyet veren bir deprem 
felâketine uğratmış bulunmaktadır. 

Biraz önce yüksek huzurlatımzda yetkili Hükü
met üyesi, açık ve seçik durumun ne olduğunu, bilân-
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çoyu ve Hükümet olarak da neler yapmakta bulun
duklarım, neler yapıldığmı ve neler yapılacağını bura
da ifade ettiler. 

Kendilerinin konuşmasından sonra bana ifade et
tikleri bir başka hususa, eksik ifade ellikleri için bo
rada tamamlamak istiyorum. Afetler fonundan da 
1 milyon lira civarında bir yardama Van'a, 500 bin 
lira civannda bir yardımı da Diyadin'e göndermiş ol
duklarını ayoca ifade ettiler; onu da konuşmalarına 
ilâve olarak burada tamamlmış bulunuyorum. 

Hükümetin süratle tedbir almış olmasını, görevini 
yapmış bir Hükümet olarak takdirle karşıladığımızı, 
Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu olarak huzuru
nuzda ifade etmek isterim. Esasen millî felâketler 
karşısında, Türk milletinin süratle gerek şeîkni iste
ğiyle gerek millî bir görev anlayışı ve düşüncesiyle , 
yardıma koştuğunu ve siyasî kanaatlerini bir tarafa 
bırakarak tamamen bu yardımda her türlü gayreti 
göstereceğini, biraz önce buradaki konuşmalanyîe iki 
siyasî partinin grup sözcüsü arkadaşlarım da ifade 
etmiş bulunmaktadırlar. 

Türk Milletine yakışan bu güzel hasletle bundan 
böyle de her türlü felâketin karşısına Türk Milleti 
olarak, bir bütün olarak dikilmekte devam edeceği
miz bizim en büyük teseîlimizdlr. Ancak, jeolojik 
yapısı itibariyle Türkiye talihsiz bir memlekettir. Bu 
balamdan senelerdir, birkaç senede bir, bilhassa dep-
deme uğramaya jeolojik yapısı itibariyle müsait olan 
kuşak üzerinde bulunan vilâyetlerimiz itibariyle du
çar olmaktayız. Bunu önlemek için tabiatın bu gü
cüne karşı yapılabilecek hiç bir şey yoktur. Yalmz 
birtakım tehirler alınabilmesi için, burada değerli 
arkadaşım Süleyman Arif Emre'riin ifade ettiği şekil
de ~. teknik balomdan daha mükemmel cihazlarla, dep-

•remi daha önce tespit edebilmek imkânı olursa, bel
ki cüzî de olsa alınacak birtakım tedbirlerle görü
lecek olan zararı kısmen azaltmak mümkün olabilir. 
Ama, bize bugün bu felâket karşısında düşen, sadece 
aziz yurttaşlarımızın geçirmiş oklukları felâketin so-" 
mıcu olarak, kaybettiğimiz vatandaşlarımız için Ce
nabı Hak'tan rahmet dilemeli ve onların ailelerine de 
sabır ihsan etmesini Cenabı Hak'tan yine niyaz et
mekten ibarettir. 

Bunun yanıbaşmda, yine yapılacak olan bütün 
yardımların, alınacak olan bütün tedbirlerin süratle 
yapılabilmesi için,. Hükümetin şu ana kadar göster
miş okluğu cevvaliyetini devam ettirmesini ve siyasî 
parti grupları olarak ve temsilcisi olduğum Adalet 
Partisi Grupu olarek da Hükümetin bu gayretini 
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destekleyecek her türlü çabanın içkide bulunacağımızı 
ifade etmek istiyorum. 

Ayrıca, önümüzdeki günlerde yine çok güzel bir 
düşünceyle vaktiyle kurulmuş olan Afet fonunun da
ha güçlendirilebilmesi, daha aktif tale getirilebilmesi 
için ne yapılması îâziHi geliyorsa, Adalet Partisi Mil
let Meclisi Grupu olarak arkadaşlarsmızın da buna 
hazır olduklarını yine yüksek huzurlarınızda ifade 
etmek isleyim. 

Türk M'Uethıe Cenabı Hakkın bir daha böyle bir 
felâketi göstermemesini gönülden niyaz ederek, cüm
lenize hürmetlerimi susuyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aygün. 
Demokratik Faril Grupu adına Sayın Tombuş, 

buyurun efendim; süreniz 10 dakikadır. 

D. P. GRUPU ADINA İKSAN TOMBUŞ (Ço
rum) —. Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Bütün n&lletijtnizî büyük Mr üzüntüye gark eden 
Yan ilimizdeki zelzele felâketini haber almış bulunu
yoruz, Bu zelzele, görülüyor ki5 gerek şiddet itibariyle 
gerekse yaptığı hasar itibariyle Erzincan zelzelesinden 
sonra Türkiye'de vukubalatı en büyük zelzeledir. De
mokratik Parti adına bu felâkette canlarını kaybetmiş 
vatandaşlara Allah'tan rahmet, Türk Mîletine ve ya
kınlarına başsağlığı dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz önce Hükümetin 
bu hususta almış olduğu ve almakta olduğu tedbir
leri dinledik. Bunlara ilâve edilecek herhangi bir şe
yimiz bugün için yoktur. Zira, biz durumu tefer-
rtâatiyle bilmiyoruz; nelerin yapılabildiğinden, nelerin 
yapılamadığımdan haberimiz yok. İnşallah Hükümet, 
söylediklerini bütün teferruatiyie ve eksiksiz olarak 
yerine getirecektir. 

Ancak, bu ve" bundan evvelki hükümetlerin hepsi 
tedbirleri ve yardımları felâket geldikten sonra yap
maktadırlar. Halbuki, memleketimizin böyle bir zel
zele kuşağında olduğu herkesçe malûm olduğuna göre, 
bölgelerde bu gibi tedbirlerin daha önceden alınıp, 
gada, ilâç, yiyecek, çadır gibi malzemelerin muayyen 
bölgelerde dspo edilmesi ve hazır bulundurulması 
lâzımken, bugüne kadar maalesef bu yapılmamış, fe
lâket vukubulduktan sonra alelacele yardıma koşma
ya çalışılmış fakat bu da birçok aksaklıklara ve şikâ
yetlere sebep olmuştur. 

Bundan başka, haber aklsğamıza göre, bu bölge
de (-10) derecede bir soğuk olduğu tespit edilmiştir. 
Buraya, yine haber aldığımıza göre çadsr dahi yc-
tişîirilememektedir. Elde kâfi miktarda çadırın dahi 
bulunmadığı öğrenilmiştir. Kaldı ki, buraya çadır 
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gönderilse bile felâketten kurtulan oradaki vatandaş
lar bu soğuk havada bu çadırlann içinde bu defa da 
zaiürre eden ve soğuktan öleceklerdir. Oraya çadır 
gönderme imkânı zaten mahdut olduğuna göre, bu va
tandaşların oradan derhal alınarak yakın bölgelerde 
muayyen bir müddet iskân edilmelerinin ve kendi böl
gelerinde iskân edilebilecek imkânlar sağlandıktan 
sonra yerlerine nakledilmesinin daha uygun olacağı 
kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; bundan evelki felaketlerde 
de Yüce Türk Mîlleti felâketzedelere şefkat elini 
uzatmış olduğuna göre, bundan sonra da bütün im-

C) TEZKERELER 

1. — Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda -
Tarım ve Hayvancı!k Bakanı Korkut Özal'a İçişleri 
Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün vekillik etmesinin uy
gun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi. (3/731) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının tezkeresi var
dır, okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görev ile yurt dışına gidecek olan Gıda - Tarım 

ve Hayvancılık Bakanı Prof. Korkut Özal'ın dönü
şüne kadar; Gıda - Tanm ve Hayvancılık Bakanlığına, 
İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk'ün vekillik etmesi
nin, Başbakanın teklifi üzerine uygun görülmüş oldu
ğunu arz ederim. 

M. Tekin Anburun 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
2. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu'nun, 

«Çiftçilerin Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Koope
ratiflerine olan borçlarının tehiri» kanun teklifinin 
doğrudan doğruya gündeme alınmasına dair öner
gesi, (2/584, 4/223) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, İçtüzüğün 38 nci 
maddesine göre verilmiş bir önerge vardır, okutu
yorum: 

Muhterem1 Başkanlığa 
C. Senatosu Diyarbakır Ltycsi Sabahattin Savcı ve 

tarafımdan hazırlanmış bulunan, «Çiftçilerin Ziraat 
Bankasına ve Tanm Kredi Kooperatiflerine olan borç
larının tehiri» kanun teklifi, 6 . 4 . 1976 gününden 
bu yana Tarım Komisyonunda bulunmaktadır, i'çtü-
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kânlarıyle bu şefkat elini, gerek Devletimiz, gerek 
milletimiz ve gerekse Hükümetimiz uzatacaktır. An
cak benim temennim; bundan evvelki hadiselerdeki 
gibi, yine arkasında bazı dedikodular bırakmaması-
dır. 

Muhterem arkadaşlarım tekrar Türk Milletine 
başsağlığı diler ve bu zelzelede canlarım kaybeden
lere Allahtan rahmet niyaz ederim. 

Teşekkür ederim. (D. P. sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
Arkadaşlarım gündeme geçiyoruz. 

VE ÖNERGELER 

züğün 38 nci maddesi mucibince gündeme alınmasını 
arz ve teklif ederim. 18 . 11 . 1976 

Çorum 
Yasin Hatiboğlu 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, okunan önerge hak
kında Komisyon Başkanlığına haber verilmiştir. Sa
yın Komisyon burada mı? 

Komisyon yok. 
Arkadaşlarım, okunan önergeyi oylarınıza sunu

yorum,. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Daha evvel elimi 

kaldırdım, söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Battal. 
ŞENER BATTAL (Konya) — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 

Çorum Milletvekili muhterem Yasin Hatiboğlu 
tarafından verilen önerge; Sebahattin Savcı ve arka
daşlarının, Yüksek Meclise sundukları, çiftçilerin Zi
raat Bankasına olan borçlarının ertelenmesini, taksite 
bağlanmasını ve faizlerinin, diğer cezalarının affına 
mütedair kanun teklifidir. 

Halen gündemde bir diğer arkadaşımızın da bu 
mevzuda kanun teklifi vardır. Ancak her iki teklifi 
incelediğimizde, muhterem Millî Selâmet Partisi Se
natörü Sabahattin Savcı arkadaşımızın hazırladığı ka
nun teklifi, hukukî tamamiyet bakımından ve hu
kukî mükemmeliyet bakımından gündemdeki tekliften 
daha iyi vasıftadır, üstünlükleri vardır. Gündemdeki 
kanun teklifi ise, sadece meselenin taksite bağlan
masını ele almakta, fakat hukukî neticelerini tahlil 
etmemektedir. Oysa ki, muhterem Yasin Hatiboğ
lu'nun önergesi ile gündeme alınmasını istediği kanun 
teklifi, köylü borçlarının, Ziraat Bankasına olan borç-
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ların 10 yıl taksite bağlanmasını, faizlerin affını ve 
hukukî bakımından icraî muamelelerin neticelerini ve 
diğer hukukî neticelerini ele almaktadır. 

Bu bakımdan, Meclisimizin 38'e göre kanun tek
liflerini görüşürken, diğer teklifin de a'mdığı düşünü
lürse; her iki teklifin gündemde yer alarak, gerek
tiğinde iki teklifin tetkik edilmesi imkânı doğacak 
ve bu tetkik neticesinde daha mükemmel kanun yap
ma mikanı olacaktır. 

Bu hukukî istişareyi temin bakımından arkadaşı
mızın önerge ile talep ettiği kanun teklifinin gün
deme alınması lehinde görüşlerimi arz etmiş bulunu
yorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Battal. 
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan, 

yeni bir usu! geldi gibi geliyor Meclisimize.. Çünkü 
38 nci maddeye göre gündeme alınması istenen öner
gede, yalnız önerge sahibinin komisyon itiraz ederse 
açıklama için söz hakkı vardır. Siz ise, önergede im
zası olmayan bir arkadaşımıza burada söz vererek, 
yeni bir uygulama getirdiniz gibi geliyor bana. 

BAŞKAN — Sayın arkadaşım; yanılmıyorsam bun
dan evvelki teamül de bu şekilde idi. 38'c göre mu
amele yapılmış olan husus içtüzüğün 64 ncü madde
sindeki usule göre muamele görmüştür. Yanhş bir 
muamele yaptığımızı zannetmiyorum. 

Arkadaşlarım başka söz isteyen olmadığından tez
kereyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... (A. F. 
ve C. H. P. sıralarından «Anlaşılmadı» sesleri). 

Konunun anlaşılmadığım iddia eden arkadaşları
mız vardır. Bu durumda önergeyi yeniden okutuyo
rum. 

(Çorum Milletvekili Yasin Haüboğîü'nun öner
gesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Önerge anlaşıldı zannederim. Tek
rar okutmuş olduğum önergeyi. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkan, gizli 
bir usulsüzlük yaptığınız inancındayım. îzîn verirseniz 
buradan arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun, yerinizden ifade ediniz. 
DOĞAN ARASLÎ (Kars) — Aynı manada, aynı 

içerikte benim bir kanun teklifim var. Bu, şu anda 
elimde. Sıra sayısı 292 ile hasıl:, dağıtılmış ve gün
demdeki yerini almış. Ben cüddî biçimde tüzükte, yö
netmelikte hata yapıldığı inancındayım. Aynı mana
da, aynı maddeye dayalı olarak gündeme alınmış bir 
kanun teklifi var. Lütfedin, oylamaya geçmeden ev
vel tezekkür edin ve kararınızı ona göre verin. 
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I BAŞKAN — Efendim, elimde Divanca hazırlan
mış bir gündem mevcuttur. Gündemi hazırlayan ben 
değilim. Sizin böyle bir teklifiniz bulunabilir. Karşı 
taraf, 38'e dayanarak bir talepte bulunmaktadır. Ben 
bu talebi oylarınıza sunmak zorundayım. 

Belki, sizinki ondan daha evvel veya hiç emsali 
bulunmayacak kadar güzel de olabilir. Bir diyeceğim 
yok. Yalnız, basıların ikisini bir araya getirmek be
nim yetkimde değil. 38'e göre inmiş olan bir şeyi, 
ben burada oylamak zorundayım. Beni mazur görün. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Anlıyorum Sayın 
Başkan. 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başkan; 
düşünün ki, yarın gene aynı manada bir kanun tek
lifi hazırlanırsa.. 

BAŞKAN — O zaman yarınki başkan veya yarın 
da o şekilde düşünülebilir. 

DOĞAN ARASLI "(Kars) — Ve gene, teklif sa-
j hibî arkadaşlarımızın, komisyonda belli tutumları

na îanık olduğum teklif sahibi arkadaşlarımızın, ge
ne belli süreyi taprarak bu 38 nci maddeye dayalı 
olarak, buraya getirme eğilimi içerisinde olsalar ve
ya biraz garip karşılayacaksınız ama, tutun-ki; «De-
ğîşiirmek yetkisine sahip değilim» dediğiniz gündem
de bir matbu hata olsa, siz bu hatayı da burada oy-
îatmali gibi bir duruma sapacak mısınız, sapmaya
cak mısınız? 

BAŞKAN — Arkadaşım, gündemde matbu hata 
I mesolesi, hukukun.. 

BOĞAN ARASLI (Kars) — Ciddî biçimde.. 
BAŞKAN — Müsaade ederseniz arz edeyim. 
Tüzüğün Hilâli bahis konusu olduğu zaman yapı-

j lacak muamele ayrıdır. Maddî hata vukubulduğu 
zaman yapılacak muamelât .ayrıdır, bu gibi hallerde 

I tatbik edilecek oîan işlemler hep birbirinden ayn 
olan şeylerdir. 

Ben, Tüzüğe bağlı olmak zorundayım ve elimdeki 
gündemi tatbik etmek mecburiyetindeyim. Sizin bu 
söylemiş olduğunuz hususlarda bundan önce birçok 
tatbikatlar yapıldı ve teamül halini aldığı için ben de 
o teamülü uygun bulduğumdan dolayı tatbik etmek 
zorundayım; beni mazur görün, oylayacağım. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Sayın Başkan, aslında 
| milyonlarca çiftçiyi ilgilendiren, milyonlarca çiftçinin 
j hayatî bir meselesi konusundaki bu büyük oyuna 

sizin de âlet edildiğinizi görüyorum. 
Saygılar sunarsın. 
BAŞKAN — Sizinki de geldiği zaman dinlenir, 

I o da buradan bir kanım olarak çıkabilir. 

426 - -



M. Meclisi B : 13 25 . 11 . 1976 O : 1 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

3. — «7750 sayılı Üniversiteler Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı» 
nın geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi. (1/455 
3/732) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, Başbakanlığın bir geri 
alma tezkeresi vardır, okutuyorum, 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 7 . 6 . 1976 tarihli ve 101 - 107/8560 sa

yılı yazımız. 
İlgide kayıtlı yazımızla Başkanlığınıza sunulmuş 

bulunan «1750 sayılı Üniversiteler Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı» nın, İçtüzüğün 76 ncı maddesi uyarınca geri gön
derilmesini müsaadelerine arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

BAŞKAN — Komisyonda bulunan tasarı geri ve
rilmiştir. 

4. — Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı'nın, 
yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki 
Hazırlık Soruşturması evrakının geri verilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/346, 3/733) 

BAŞKAN — Başbakanlığın bir geri alma tezkeresi 
daha vardır, okutuyorum: 

Sayı : 304-10392 
Konu : Yasama dokunulmazlığı. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 10 . 3 . 1975 tarihli ve 6/2-1561 sayılı ya

zımız. 

Adalet Bakanlığından alman ve örneği ilişikte su
nulan 12 . 11 . 1976 tarihli ve 47642 sayılı yazıda; 
hizmet sebebiyle emniyeti suiistimal suçunu işlediği 
iddia olunan Ankara Milletvekili Yusuf Ziya Yağcı' 
nın yasama dokunulmazlığının kaldırılması konusun
da hazırlanan ve ilgi yazımızla sunulan hazırlık so
ruşturması evrakı, Anayasa Mahkemesinin 1803 sa
yılı Af Kanununun sözü edilen suçla ilgili iptal ka
rarı muvacehesinde tetkik edilmek üzere geri istenil
mektedir. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

BAŞKAN 
verilmiştir. 

Komisyonda bulunan tezkere geri 

Ç) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Samsun Milletvekili İrfan Yankutan ve 9 
arkadaşının, Tütüncüler Kooperatifi kurulması için 
kesilen paranın durumunu saptamak amacıyle Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 1Ö2 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/130) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, araştırma önergeleri 
vardır, okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
1948 yılında tütün üreticilerinin yetiştirdiği ürün

lerden üretim araçlarının temini ve tütüncülere ihti
yacını karşılayacak krediyi vermek amacıyle kurula
cak (Tütüncüler Kooperatifi) için kesilen % 5'ler ve 
sonraki yıllarda kesilen % 21'lerle toplanmış bulu
nan 105 milyon TL. 1952 yılından beri banka veya 
kooperatif kurulmadığından bu para tekel tarafından 
23 sene kullanılmış, paranın asıl sahibi olan tütün 
üreticisine ne faiz ve ne de işletme kârı verilmemiştir. 

Alın teri, el emeği ve sermayenin karşılığı olarak 
tütün üreticilerinden kesilen bu 105 milyon lira halen 
nerede bulunmaktadır? 

Tütün üreticilerinden 25 sene evvel makbuz mu
kabili kesilen bu paraların sahiplerinin bir çoğu ve

fat etmiş bulunmaktadır. Hak sahiplerinin mirasçı
larına haklarının verilmesi ve halen sağ olan tütün 
satıcılarından % 5'Ieri kesilen tütün ekicilerinin tes
piti ve % 5'ler gayesine tahsis edilmediğine göre bu 
eksikliğin sistemden mi yoksa şahsî tutumdan mı ile
ri geldiğinin saptanması amacıyle Anayasanın 88 ve 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 - 103 ncü madde
leri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ede-

Samsun 
İrfan Yankutan 

İzmir 
Yüksel Çakmur 

Adana 
Hasan CerJt 

Samsun 
Fuat Uysal 

Denizli 
Hüseyin Erçelik 

Giresun 
M. Kemal Çilesiz 

Hatay 
Mehmet Sönmez 

Bursa 
Mehmet Emekli 

Sinop 
Yalçın Oğuz 

Tekirdağ 
Ömer Kahraman 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 
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2. — Manisa Milletvekili Veli Bakirli ve 9 arka-
daşının, tütün üreticilerine verilen tütün avansının 
gecikme nedenlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/131) 

BAŞKAN — Bir başka önerge daha var, okutu
yorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Bu yıl ülkemiz çok bereketli bir tütün rekoltesi

ne sahiptir. Üstelik bu tütünler, üstün kalitelidir. 
İhracatımızda Önemli yeri olan tütün tarımından mil
yonlarca aile geçimini sağlamaktadır Ülkeye hem 
döviz kazandıran, hem de çoluk çocuğuna ekmek gö
türen tütün üreticileri cephe iktidarı döneminde güç 
duruma düşmüşlerdir. 

En kaliteli tütünleri yetiştirerek ekonomimize 
katkıda bulunan tütün üreticilerine, cephe hükümeti 
ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı gereken yardımı yap
mamaktadır. 

Eylül ayı içinde, üreticilere kilo başına ikibuçuk 
lira avans dağıtılacağı açıklanmıştır. Eylül ayı geriler
de kalmasına rağmen, avans işlemin çok ağır işle
mekte, bazı yerlerde ise üreticilere hiç avans verilme
mektedir. Yaptığımız gözlemlere göre, bakanlığın 
avans işlemi için gerekli parayı Tekel memurlukları
na göndermediği anlaşılmıştır. İkibuçuk lira alabil
mek için üreticiler günlerdir işini gücünü bırakarak 
Tekel kapılarında beklemektedir. Bunun sonucu ola
rak da, şark tipi tütün dediğimiz Ege tütünleri şim
diden tüccarlar tarafından çok ucuz fiyatla kapatıl
maktadır. Tekel'in avansı zamanında ve hızlı verme
mesi, üreticinin alın terini ihracatçıların cebine indir
mektedir. 

Bu durumda, 
Avans verilmesini engelleyenlerle büyük ihracat

çıları koruyan ve kollayanların ortaya çıkarılmasını 
sağlamak amacıyle Anayasanın 88'nci ve Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103'ncü maddeleri uyarınca 
bir meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Manisa Milletvekili 
Veli Bakirli 

Çanakkale Milletvekili 
Hasan Sever 

Konya Milletvekili 
Mustafa Üstündağ 

Çorum Milletvekili 
Etem Eken 

Bursa Milletvekili 
Mehmet Emekli 

Konya Milletvekili 
Hüseyin Keçeli 

Çanakkale Milletvekili 
Orhan Çaneri 

Burdur Milletvekili 
Ali Sanlı 

Adana Milletvekili 
Mehmet Can 

Konya Milletvekili 
İsmet Büyükyaylacı 

BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak, sırası 
geldiğinde görüşülecektir. 

3. — Çorum Milletvekili Etem Eken ve 11 arka
daşının, Kırsal Kalkınma Projesinin gecikme sebep
lerini saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/132) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Orta Anadoluda Kırsal alanda geri bırakılmış 

olan Çorum - Çankırı illerimizin Cumhuriyetin ku
ruluşundan beri Devlet bütçelerinden hiselerine dü
şen yatırımlardan istifade edemediği, içerisinden ge
çen Kızılırmak Yeşihrmak'ın kolu gibi akar suları
nın halkımızın hizmetine sokulmadığı, Yadi sulama
larına uzun zamandan beri el atılmadığı, Elektrik 
Enerji ve sulama barajlarına müsait olan akar sula
rına önem verilmiyerek karadenize boşa akıtıldığı, 
Linyit Kömürü, Kurşun, Çinko, Manganez, Bakır, 
Amyant, Metal gibi çeşitli madenlerinin iyi etüd ve 
sondajlarla işletilmesine ilgi gösterilmediği, geniş tuz 
ve maden yataklarının değerlendirilmesinin savsak
landığı, Toprak kaybını önleyecek olan erozyon ça
lışmalarına gereken ağırlığın verilmediği alt yapı te
sislerinin (Yol, içmesuyu, köprü, gölet) yapılmadığı, 
komşu illerimize oranla köylerine elektrik hizmetle
rinin girmediği saptanmış olduğundan; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Koordi
natörlüğünde PAD/IBRD iş birliği ile hazırlanan 
Çankırı - Çorum integre kırsal kalkınma projesine ait 
teknik çalışmalar Ekim 1974 senesinde bitirilmiş 
Dünya Bankasından birbuçuk milyon (1 500 000) 
TL. sı yardım alınarak % 60 şı Çoruma % 40 Çan-
kırıya plan ve proje içinde harcanması programlan
mış ve böylece senelerden beri kendi mukadderat
larına terk edilmiş görünümünde bulunan Çankırı 
Çorum illerine ekonomik, sosyal ve kültürel hizmet
lerin sokulması kesinlik kazanılmıştı. 

Ekim 1974 senesinden bu güne kadar iki yıl geç
mesine rağmen kırsal kalkınma projesiyle ilgili ku
ruluşların ekonomiyi güçlendirecek gözle görülür hiç 
bir faaliyetlerine rastlanmadığı gibi: Kırsal projenin 
uygulanacağı bahanesiyle yatırımcı kuruluşlar tara
fından normal hizmetlerde verilemez olmuştur. 
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Orta Anadoluda Kırsal Alanda Geri kalmışlığı 
Dünya bankasından alman kredi ve projeleriyle sap
tanan Çorum - Çankırı köylerine hamam Köykonağı 
ve Yunaklık gibi ölü yatırımlara hız verilmesi ve ya
tırılan hamam ve köykonağının bazılarının yapılma
dan çökmesinin görülmesi kalkınma projesini uygula* 
yanların denetim görevlerini zamanında yapmadığı
nı kanıtlamakta, Dünya Bankasından alman yardımın 
titizlikle kontrol edilmesini ve üretime yönelik yatı
rımlara önem verilmesini gerektirmekte olduğundan, 

Anayasanın 52 nci maddesindeki devlete yüklen
miş bulunan yükümlülüğün layıkıyle yapılıp yapıl
madığını saptamak ve kırsal kalkınma projesinin ge
cikme sebebini incelemek amacıyle Anayasamn. 88 nci 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü, maddele

ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını saygı 
ile arz ve teklif ederiz. 

Çorum Milletvekili 
Etem Eken 

Erzincan Milletvekili 
Hasan Çetinkaya 
Kars Milletvekili 

Doğan Arash 
Amasya Milletvekili 

Orhan Kayman 
Gaziantep Milletvekili 

Mehmet özmen 
Kütahya Milletvekili 

Haşim Benli 

Bursa Milletvekili 
Mehmet Emekli 

İzmir Milletvekili 
Coşkun Karagözoğlu 
Amasya Milletvekili 

Vehbi Meşhur 
Yozgat Milletvekili 

llhami Çetin 
Malatya Milletvekili 

Hüseyin Deniz 
Tekirdağ Milletvekili 

Ömer Kahraman 
BAŞKAN — Gündemdeki yerini alacak ve sıra

sı geldiği zaman görüşülecektir. 

1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya 
Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askerî Eğitim 
İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulun
duğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/299) 
(S. Sayısı: 326) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım kanun tasarı ve tek
liflerinin görüşülmesine geçiyorum. 

Gündemimizin 1 nci şuasında yer alan 326 Sıra 
sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Eğitim İş
birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna İlişkin Kanun Tasarısının görüşmelerine baş
lıyoruz. 

Arkadaşlarım, Sayın Dışişleri Bakanı, Araştırma 
ve Siyaset Planlama Genel Müdürü Sayın Nejat Ay-
dın'ı yetkili kılmışlardır. Hükümet bu durumda 
mevcuttur. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Görüşmeye geçmeden evvel Komisyon, İçtüzü

ğün 89 ncu maddesine göre, geri alma yönünde söz 
istemektedirler. 

Yerinizden mi söz istiyorsunuz sayın Yücel? 

PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 
YÜCEL (Gümüşhane) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 

YÜCEL (Gümüşhane) — Sayın Başkan, bu konuda, 
geçen zaman içerisinde daha detaylı bilgi alma za
rureti hasıl olmuş olduğundan, herhangi bir yanlışh-

VI. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

ğa da meydan vermemek bakımından İçtüzüğün 89 
ncu maddesine göre Komisyona iadesini talep edi
yorum efendim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Bir defaya mahsus olmak üzere ta

lep yerine getirilmiş ve geri verilmiştir. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1972 
tarihinde imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dış
işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/205) (S. Sa
yısı: 327) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasındaki kanun 
tasarısının görüşülmesine geçiyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Komisyon?.. Burada. 

Raporun okunup okunmamasını oylarınıza su
nuyorum: Raporun okunmasını kabul edenler.. 
Okunmamasını Kabul edenler.. Raporun okunmama
sı kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

(1) 327 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Birinci maddeyi okutuyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk 

Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 14 Eylül 1972 Ta
rihinde İmzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı. 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti He Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
14 Eylül 1972 tarihinde Ankara'da imzalanan Hava 
Ulaştırma anlaşmasının onaylanması uygun bulun
muştur. 

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 — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bu kanunun tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Bu kanunun tümü gelecek birleşimlerde açık 
oylarınıza arz edilecektir. 

3. — 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te im
zalanan tarifeli hava servisleri için ücret tarifeleri 
saptanmasına ilişkin yöntemler hususunda Uluslar
arası Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları ra
porları. (1/283) (S. Sayısı:345) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 3 ncü sırasındaki kanun 
tasarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerindeler. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oyları

nıza sunuyorum: Okunmasını kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmemiştir, rapor okunmaya
caktır. 
mistir. 

(1) J45 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil-

Birinci maddeyi okutuyorum: 
10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te İmzalanan 

Tarifeli Hava Servisleri İçin Ücret Tarifeleri Saptan
masına İlişkin Yöntemler Hususunda Uluslararası 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun tasarısı 

Madde 1. — 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris' 
te İmzalanan Tarifeli Hava Servisleri İçin Ücret ta
rifeleri Saptanmasına İlişkin Yöntemler Hususunda 
Uluslararası Anlaşmanın Onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

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 yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde lehte aleyhte söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Tümü gelecek birleşim açık oylarınıza sunula
caktır. 

4. — Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleşme
sine kat ılınmasının onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan komis
yonları raporları. (1/147) (S. Sayısı : 346) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 4 ncü sırasında yer alan 
346 S. Sayılı kanun tasarısının görüşülmesine geçi
yoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerindedir. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza su

nuyorum: Okunmasını kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

(1) 346 S: Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?. Yok. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Maddelere 
geçilmesi hususu kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum: 

Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleşmesine 
Katıhnmasınm Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı 

Madde 1. — Uluslararası Soğutma Enstitüsü ile 
ilgili olup 31 Mayıs 1937 tarihinde değiştirilmiş bu
lunan 21 Haziran 1920 tarihli Sözleşmenin yerini 
alan 2 Eylül 1967 tarihinde değişik 1 Aralık 1954 ta
rihli Uluslararası Sözleşmeye katılınmasının onay
lanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye var mı efendim?. 

Buyurun sayın Parlar. Konuşma süreniz beş da
kikadır. 

MUSTAFA PARLAR (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; 

Bu anlaşma ile Türkiye'nin, soğutma teknolojisi 
dalında kendisine gerekli bilgileri ve teknolojiyi ak
taracağı düşünülmektedir. 

Bu anlaşmanın yapılmasıyle teknolojinin akta
rılmasının sağlanacağına inanmıyorum. Çünkü, tek
nolojinin aktarılması için gereken koşulların, bu dal
daki uzmanlar tarafından yapılması zarureti vardır. 

O halde, bir anlaşma ile bu işleme ümit bağla
mak yerine, ülkemizde mevcut bilim kurullarının, 
üniversitelerimizin ve TÜBİTAK'ın bu ve benzer ku
rumlara Uye olmasını sağlamak suretiyle arzu edilen 
neticeye varmak mümkün olabilirdi. Bu anlaşma bu
nu sağlamamaktadır, şöyle ki: Üye olacağız, aidat 
vereceğiz ve bu enstitünün toplantılarına katılaca
ğız. Yani Devletimize bir sürü malî yük binecek, bu 
toplantılara, gidecek arkadaşlarımız işlerinin ehli ol
madıkları içinde bizim bu anlaşma ile arzu ettiğimiz 
netice elde edilemeyecektir. Kanunun hiç bir yerin
de ve sözleşmenin içinde bu hususları sağlayan bir 
sarahat yoktur. 

O bakımdan, ben bu anlaşmanın, bugünkü şart
larda Türkiye'nin lehinde bir sonuç doğurmayacağı
nı, söz konusu görevin, memleketimizin bilim kurul
larına yaptırılmasının daha yararlı olacağını ve bu 
şekilde kurumlar aracılığı ile bu enstitünün çalışma
larına katıldığımız takdirde Türk milletinin bu amaç
la yapacağı tahsislerin karşılığının çok daha büyük 
ölçüde ülkemize geleceği inancını taşıyorum. 

O nedenle, bu anlaşmanın şu anda yapılmasını 
erken göryorum. Bu görüşlerimi size duyurmayı va
zife telâkki ettim, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Parlar, teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka konuşmak isteyen?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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 - - Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Kanunun tümü üzerinde lehte veya aleyhte söz 

isteyen sayın üye?.. Yok. 
MUSTAFA PARLAR (İstanbul) — Sayın Baş

kan, Hükümetten sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MUSTAFA PARLAR (İstanbul) — Tasarının 

14 ncü sayfasında bu enstitüye üye olmak için öde
necek bedeller yazılmaktadır; 6 kategori halinde. 
Eğer ülkemiz 1 nci kategoriden üye olursa 9 600 Al
tın Frank ödeyeceğiz, eğer 6 ncı kategoriden olur
sak 800 Altın Frank ödeyeceğiz. Biz hangi katego
riye Uye olacağız? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
PLAN KOMİSYONU SÖZCÜSÜ TURGUT 

YÜCEL (Gümüşhane) — Sayın Başkan, bu enstitü-
ye 3 ncü kategoriden üye olacağız. Böylece 3 ncü 
kategoride yazılı olan katılma payı ile iştirak ede
ceğiz. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Arkadaşlarım, kanunun tümü gelecek birleşim

lerde açık oylarınıza sunulacaktır. 
5. — 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imza

lanan Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin Bazı 
Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve 
Bu Sözleşmeyi Değiştiren 28 Eylül 1955 tarihli Lahey 
Protokolüne Katılmanın Uygun Bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/234) (S. Sayısı: 344) (1) - • - . - . . 

(1) 344 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — 5 nci sıradaki kanun tasarısının 
görüşmelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerinde. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza su

nuyorum: Okunmasını Kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Rapor üzerinde konuşmak isteyen sayın Üye?. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiş
tir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
12 Ekim 1929 Tarihinde Varşova'da İmzalanan 

Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kural
ların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve Bu 
Sözleşmeyi Değiştiren 28 Eylül 1955 Tarihli Lahey 
Protokolüne' Katılmanın, Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı. 

Madde 1. — 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da 
imzalanan «Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin 
Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında Sözleşme» 
ye ve 28 Eylül 1955 tarihinde Lahey'de imzalanan 
«12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imzalanan Ulus
lararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların 
Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeyi Değiştiren 
Protokoba katıhnması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen sayın arkadaşımız?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz alır ak is
teyen arkadaşımız?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

6. — Küçüklerin korunması konusunda makam
ların yetkisine ve uygulanacak kanuna dair Sözleş
meye katılmamızın uygun bulunduğuna ilişkin ka
nun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. (1/449) 
(S. Sayısı: 371) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 6 nci sırasında yer alan, 
Sayı Sırası 371 olan, Küçüklerin Korunması Konu
sunda Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Ka
nuna Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulun
duğuna İlişkin Kanun Tasarısı. 

Hükümet ve Dışişleri Komisyonu yerinde. 
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza su

nuyorum: Okunmasını kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmemiştir. 

Rapor üzerinde söz isteyen arkadaşımız?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Kabul etme
yenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların 
yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmeye 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 
Tasarısı 

Madde 1. — 5 Ekim 1961 tarihinde Lahey'de 
imzaya açılan «Küçüklerin Korunması Konusunda 
Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair 
Sözleşme» ye katılmamız uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteyen 
arkadaşımız?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteyen 
arkadaşımız?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etnıiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak isteyen 
arkadaşımız?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde konuşmak isteyen ar
kadaşımız?. Yok. 

Tasarı gelecek birleşimlerde açık oylarınıza su
nulacaktır. 

(1) 371 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü

tür. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste

yen sayın arkadaşımız?. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen arka

daşımız?.. Yok. 
Gelecek birleşimlerde bu tasarı açık oylarınıza 

sunulacaktır. I 
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7. — Ceza kovuşturmalarının aktarılmasına 
' dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanması ve uygulan

ması hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/345) (S. Sayısı: 374) (1) 

BAŞKAN — 7 nci sıradaki kanun tasarısının gö
rüşmesine geçiyoruz. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oyları
nıza sunuyorum. Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Rapor üzerinde söz isteyen arkadaşımız?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına Dair Avrupa 
Sözleşmesinin Onaylanması ve Uygulanması hakkında 

Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 26 Haziran 1974 tarihinde Straz-
burg'da imzalanan «Ceza Kovuşturmalarının Akta
rılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi» nin onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen arka
daşımız?. Yok. 

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

Madde 2. — Bu sözleşme hükümlerinin uygulan-
masıyle ilgili olarak Devlet tarafından yapılması ge
reken işlemleri Adalet Bakanlığı yerine getirir. An
cak, kamu davası açılmış ise, Ceza Kovuşturmasının 
durdurulmasına veya aktarılmasına davayı gören mah
keme veya hâkimlikçe karar verilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
arkadaşımız?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Yabancı memlekette işlenen ve 
Sözleşmenin 2 nci maddesinin verdiği yetkiye göre 
Türkiye'de yapılacak kovuşturmalarda salâhiyet, 
Türk Ceza Kanununun 4, 5, 6, 7 ve 8 nci maddeleri 
hükmünce Türkiye'de takibi gereken suçlarda uy
gulanan hükümlere göre tayin edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
arkadaşımız?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

(1) 374 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

Madde 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlü
ğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
arkadaşımız?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde «öz almak isteyen 
arkadaşımız?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen ar
kadaşımız?. Yok. 

Gelecek birleşimlerde tasarı açık oylarınıza su
nulacaktır. 

Açık oylamalarda oyunu kullanmamış sayın üye
lerin oylarını kullanmalarım istirham ediyorum. 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka - Kral
lığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu 
Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu. (1/445) (S. Sayısı : 372) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 8 nci sırasındaki tasarı
nın görüşülmesine geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerinde. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oyları

nıza arz edeceğim. Raporun okunmasını kabul eden
ler.. Raporun okunmamasını kabul edenler.. Ra
porun okunmaması hususu kabul edilmiştir. 

Raporun tümü üzerinde söz almak isteyen arka
daşımız?. Yok. 

Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı 
Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu Sözleş
meye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimar
ka Krallığı arasında 22 Ocak 1976 tarihinde Kopen-
hang'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Dani
marka Krallığı arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 
ile bu Sözleşmeye ek protokolün onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

(1) 372 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Birinci madde üzerinde söz almak 
isteyen arkadaşımız?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Kanununun yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren 19 . 4 . 1973 tarih ve 1704 sayılı Ka
nun yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü- _, 
tür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın tiye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen sa
yın üye?.. Yok. 

Gelecek birleşimlerde açık oylarınıza sunulacak
tır. 

9. — Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Ko
nusunda Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve Uy
gulanması Hakkında Kanun tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/344) (S. Sayısı : 
373) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 9 ncu sırasındaki tasa
rının görüşülmesine geçiyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerinde. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oyları
nıza sunuyorum: Okunmasını kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmemiştir. 

Rapor üzerinde söz almak isteyen sayın üye?. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Kabul etmeyenler.. Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

(1) 373 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

Birinci maddeyi okutuyorum: 
Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konu

sunda Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve Uy
gulanması Hakkında Kanun Tasarısı 

Madde 1. — 26 Haziran 1974 tarihinde Straz-
burg'da imzalanan «Ceza Yargılarının Milletlerarası 
Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi» nin onaylan
ması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste
yen sayın üye?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu Sözleşme hükümlerinin uygu-
lanmasıyle ilgili olarak Devlet tarafından yapılması 
gereken işlemleri Adalet Bakanlığı yerine getirir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?. Yok. 

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

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Türk mahkemelerince sanığın yok

luğunda verilen ve yabancı ülkede tebliğ ve yerine 
getirilmesi istenen hüküm ve ceza kararnamelerine 
karşı Sözleşme hükümlerine göre yapılan itirazın, 
Türk yargılama makamlarınca incelenmesinin istenil
mesi halinde, inceleme mercii hükmü veren mahke
medir. İtirazın kabul edilmesi halinde duruşma bu 
mahkemede yapılır ve neticesine göre hüküm veri
lir. 

Yabancı ülkede tebliğ ve yerine getirilmesi isteni
len idarî nitelikte ceza yargıları dolayısiyle itiraz 
mercii Kanunda gösterilmiş ise, itiraz idarî merciin 
bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Mahkemesinde ince
lenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALP (Ankara) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALP (Ankara) — Sayın Başkan, bu maddenin son 
kısmında, 2 nci paragrafta, «.. Kanunda gösterilmiş 
ise..» diyor. Halbuki, burada baskı hatası var. Ar
kadaşımız doğrusunu okudu. Binaenaleyh, baskı ha
tasının düzeltilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — «.. Kanunda gösterilmiş..» 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 

ALP (Ankara) — «-Kanunda gösterilmiş ise-» yazı
yor, «Gösterilmemiş ise» olacak. 
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BAŞKAN — Maddî hatanın düzeltilmesini isti
yorsunuz. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ORHAN 
ALP (Ankara) — Evet. 

BAŞKAN — O Kısmı; «Gösterilmemiş ise» di
ye okunsun. 

«Yabancı ülkede tebliğ ve yerine getirilmesi iste
nilen idarî nitelikte ceza yargıları dolayısıyle itiraz 
mercii Kanunda gösterilmemiş ise, itiraz, idarî mer
ciin bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Mahkemesinde 
incelenir.» 

BAŞKAN — Bu maddeyi okunduğu şekilde oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 4. — Adalet Bakanlığı yerine getirilme is

teğinin işleme konulmasını uygun bulduğu takdirde, 
Sözleşme hükümleri dairesinde - gerekli inceleme ve 
karar verme hususunda yetkili mahkeme, hükümlü
nün Türkiye'de mutat olarak oturduğu yerdeki, böy
le bir yer yoksa Türkiye'de bulunduğu yerdeki, Tür
kiye'de bulunmuyorsa Ankara'daki, yabancı mah
kûmiyet kararına esas teşkil eden suça ve cezasına 
göre görevli mahkemedir. 

Yabancı mahkemelerce sanığın yokluğunda ve
rilip Türkiye'de tebliği ve yerine getirilmesi istenilen 
hüküm ve ceza kararnamelerine karşı Türk yargıla
ma makamlarınca incelenmek kaydıyle yapılan iti
raz, daha önceki fıkrada belirtilen mahkemede ince
lenir ve itirazın kabulü halinde yargılama bu mahke
mede yapılır. 

Sözleşmenin 332 nci maddesinin 2 nci bendi ge
reğince yöneltilen geçici tutuklama talepleri, Ankara 
Sulh Ceza Mahkemesinde incelenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
arkadaşımız?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum: 
Madde 5. — Sözleşmenin, müeyyidelerin yerine 

getirilmesi ile ilgili 5 nci bölümü gereğince mahke
melerde verilecek nihaî kararlara karşı acele itiraz 
yoluna başvurulabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
arkadaşım?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Altıncı maddeyi okutuyorum : 

Madde 6. — Türk mahkemeleri tarafından veri
len hükümlerin bir başka suç dolayısıyle doğurduğu 
sonuçlar, Sözleşen Devletlerin ceza mahkemeleri hü
kümlerine de uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
arkadaşım?. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Yedinci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Türk mahkemeleri tarafından veri

len hükümlerin sonucu olan yasaklamalar. Sözleşen 
devletlerin ceza mahkemeleri hükümlerine de uy
gulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
arkadaşım?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

Sekizinci maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — Bu kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

arkadaşım?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler. 

Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu maddeyi okutuyorum: 
Madde 9. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

arkadaşım?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 

Kabul etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen?. 

Yok. 
Gelecek birleşimlerde açık oylarınıza sunulacak

tır. 
10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bul

garistan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzala
nan hukukî ve cezaî konularda adlî yardımlaşma 
Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair kanun tasarısı ve Adalei ve Dışişleri komis
yonları raporları. (1/335) (S. Sayısı : 387) (1) 

BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanan hukukî ve cezaî konuluda adlî yardım
laşma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bufcm-
duğuna dair Kanun tasarısının görüşmesine başlıyo
ruz. 

(1) 387 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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Raporun okunup okunmaması hususunu oyları
nıza sunuyorum: Raporun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunmaması kabul edil
miştir. 

Rapor üzerinde söz almak isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... MaddeSere geçilmesi 
kabuî edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan 

Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan 
Hukukî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
2 EyBU 1975 tarihinde Ankara'da imzalanan Huku
kî ve Cezaî konularda AdSî Yardımlaşma Sözleşme
sinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak iste

yen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum: 
Madde 3. — Bu Kanunu Bak?ıılar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

sayın üye?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Gelecek birleşimlerde tasan açık oylarınıza su

nulacaktır. 
Açık oylamalarda oyunu kullanmayan sayın 

üye?.. Yok. OyFama işlemi bitmiştir, kupaları kal
dırınız. 

11. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, kü
çük çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi 
Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit tak

sitle faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/561) (S. Sayısı : 292) 

BAŞKAN — Gündemimizin 11 nci sırasında yer 
alan 292 sıra sayılı, Kars Milletvekili Doğan Aras-
Hı'mn; küçük çiftçilerin T. C. Ziraat Bankası ve Ta
rım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının 10 yıl
da 10 eşit taksitle faizsiz ödenmesine ilişkin Kanun 
teklifi, İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme 
alınmış bulunmaktadır. Bu nedenle Komisyonu ara
mıyoruz. 

Bu konuda Hükümet yerinde midir?.. 
ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Başka

nım, Hükümetin yerine gelmesi lâzım veya müddet 
veriniz. Gerçi bu dış ilişkilerle ilgili yasalar görü
şüldüğü için, Hükümet veya ilgili Bakan bunun sı
rası gelmeyeceğini sanmış olabilir. Bir ara vermek 
ve Hükümeti davet etmek teklifinde bulunuyoruz. 
Önemli bir yasadır, Hükümetin de yardımda bulu
nacağını ve desteğini esirgemeyeceğini zannediyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Ölçen, madde 38'e göre mua
mele yapmak zorunda olduğum zatiâî ilerinizin ma
lûmu oMtığu gibi, zaten gündeme alınırken de bil
dirilmiş. 38'de bana verilmiş olan yetki, Hükümet 
bir defaya mahsus bulunmadığı takdirde, 38'den 63'e 
inikas eden bir defaya mahsus olmak üzere ertelemek 
zorunluğu var benim için. Bekletme gücüm yok.' 

ALİ NEJAT ÖLÇEN (İstanbul) — Bekletebilir
siniz Sayın Başkanım. Biz bu yasanın bir defa dahi 
ertelenmesinden yana değiliz. Ertelenmesinden ikti
dar partilerinin de yana olmadığını zannediyoruz. 
Çünkü, önceSiği haiz yasaları TRT'de ilân ederken 
buna yer verdiler, bunun polemiğini yaptılar. Şim
di Mecliste olmamaları kendilerinin bir çelişkisini 
belirtir. Ara vermenizi ve Hükümete bir davetiye 
çıkarmanızı rica ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, her görüşmenin başın
dan sonuna kadar, Hükümet adına görüş bildirmek 
üzere Başbakan veya ilgili bakan veya zorunlu hal
lerde yetkilendirilmiş birinci derecede sorumlu daire 
âmirlerinden bir kamu görevlisi hazır bulunur. Bu 
kimseler görüşmenin başında hazır değillerse, o ko
nudaki görüşme bir defalık gelecek birleşime bıra
kılır. Bunun ötesinde benim yapacağım bir şey yok
tur. 

SÜLEYMAN ÇAĞLAR (Manisa) — Bakanlar 
Kuruüu acele toplantıya çağrılmış bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Beni Bakanlar Kurulunun acele top-
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lantrya çağrılıp çağrılmaması da alâkadar etmez. Ben 
sadece burayı yönetmekle mükeKefiın. 63 ncü mad
deye göre, bir defaya mahsus olmak üzere erteliyo
rum. 

ALÎ NECAT ÖLÇEN (İstanbul) — Sayın Baş
kanım, bu ertelemeler ilânihaye gidecektir. Sayın 
Dışişleri Bakanı burada. Bakanlar Kurulu toplana
rak, Meclisin çalışması engellenmemeüdir. 

BAŞKAN — Tüzüğü değiştirirsiniz, yetki ve
rirsiniz, başka şekilde muamele yaparım. Tüzük böy
le olduğu müddetçe böyîe hareket etmek zorunda
yım, özür dilerim. 

DOĞAN ARASLI (Kars) — Saym Başkanım, 
izin verirseniz, kanun teklifinin sahibi olarak bu 
mazeretinize katılmak mümkün değil. Adalet Parti
li sayın üye anlaşılan Hükümetin kuryesi; şu anda 
Hükümetin ne ile iştigal ettiğini zatiâlinize aktardı
lar. 

BAŞKAN — İstirham ediyorum. 
DOĞAN ARASLI (Kars) — Ama açıkça ifade 

ediyorum. Bu kanun teklifi ile ilgili olarak gerek 
Hükümet kanadına mensup milletvekilleri, parlamen
terler, gerek Hükümet kanadına mensup partiler ve 
gerekse Hükümet açıkça kanun korsanlığı yapmak
tadır. Hazırladığımız kanunları benimsemekte, son
radan görüştürmemek için çaba sarf etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın parlamenter, herkesin ken
di yetki hududuna tecavüz etmemesini istirham ede
ceğim. İçtüzük gereğince konuşmaların nezahet için
de devam etmesi ve bunu bilhassa benîm temûı et
mem vazifem icabı oluyor. Beni müşkül duraında 
bırakmamanızı sizlerden istirham edeceğim. 

12. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 saydı Türk Silâh
lı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci mad
desi ile aynı Kanunu değiştiren 7 . 7 . 1971 tarih ve 
1424 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen ek 
geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair Ka
nun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu rapo
ru. (II319) (S. Sayısı : 339) 

BAŞKAN — Gündemin 12 nci maddesinde yer 
aîan ve sıra sayısı 339 olan 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 
sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
geçici 22 nci maddesi ile aym Kanunu değiştiren 
7 . 7 . 1971 tarih ve 1424 sayılı Kanunun 36 ncı 
maddesi ile eklenen ek geçici 19 ncu maddesinin de
ğiştirilmesine dair Kanun ve Cumhurbaşkanuıca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresinin 
müzakerelerine başlıyoruz. 

i Plan Komisyonu?.. Burada. 
Hükümet?.. Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
13. — Ankara Milletvekili Oğuz Ay gün ve 63 ar

kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
I Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklen

mesine dair Kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi gereğince gündeme alınma önergesi. (2/299) (S. 
Sayısı : 355) 

BAŞKAN — Gündemin 13 ncü sırasında yer 
alan, S. Sayısı 355 olan, Ankara Milletvekili Oğuz 
Aygün ve 63 arkadaşının, 5434 sayıh Türkiye Cum-

I huriyeti Emeklli Sandığı Kanununun 32 nci maddesi
ne- bir fıkra eklenmesine dair Kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi gereğince gündeme alınma 
önergesinin müzakeresine başlıyoruz. 

I İçtüzüğün 38 nci maddesi gereğince gündeme 
ahndığı için Komisyonu aramaya lüzum yok. 

Hükümet?.. Yok. 
I Bir defaya muhsus olmak üzere ertelenmiştir. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
I Sarıibrahimoğlu ve 2 arkadaşının, Lâle Oraloğlu'nun, 
I kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve 

cezaî bütün neticeleri ile affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu. (21538) (S. Sayısı : 340) 

BAŞKAN — Gündemin 14 ncü sırasında yer 
alan ve S. Sayısı 340 olan, Cumhuriyet Senatosu Ada
na Üyesi Kemâl Sarıibrahimoğlu ve 2 arkadaşının, 

I Lâle Oraloğîu'nun, kaçakçılık nedeniyle çarptırıldı
ğı cezanın inzibatî ve cezaî bütün neticeleri ile af
fına dair Kanun teklifinin müzakerelerine başlıyo
ruz, 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

I 15. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
I 6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan 
I katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek-
I lifi ve İçişleri. Komisyonu raporu ile İçtüzüğün 38 
I nci maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine aîın-
I masına dair önergesi. (2/9) (S. Sayısı : 331) 
I BAŞKAN — Gündemimizin 15 nci maddesinde 
I yer aîan ve S. Sayısı 331 oîan İsparta Milletvekili 

Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, köye götürülen 
I hizmetlerden alman katılma paylarının kaldırılması 
I hakkında kanun teklifinin görüşülmesine geçiyoruz. 
j Komisyon?.. Yok. 

Hükümet?.. Yok. 
I Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
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HİKMET BALOGLU (İçel) — Komisyon var 
yalnız Hükümet yok efendim. 

BAŞKAN — öyleyse bir defaya mahsus olmak 
üzere ertelenmiştir. 

16. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşının, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi w İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) 

BAŞKAN — Gündemin 16 ncı sırasında yer aîan 
ve sıra sayısı 283 olan, Cumhuriyet Senatosu Gazi
antep Üyesi Salih Tanyeri ve 3 arkadaşının, 5237 sa
yılı Belediye Gelirleri Kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı maddeler ek
lenmesi hakkında kanun teklifi İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca muamele görmektedir 

Hükümet?.. Yok. 
ALÎ SANLI (Burdur) — Sayın Başkan, Hükü

met obstrüksiyon yapıyor, Meclis çalışmalarını en
gelliyor. 

BAŞKAN 
teîenmiştir. 

Bir defaya mahsus olmak üzere er-

17. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, İstanbul 
Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile Es
kişehir Milletvekili Niyazi O nal'in, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 
dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (21110, 2/121, 2/552) (S. Sayısı : 290) 

BAŞKAN — Gündemin 17 nci sırasnıda yer afan 
ve sıra sayısı 290 olan, Mardin Milletvekili Talât 
Oğuz, İstanbul Milletvekili F. Güîhis Mankut ve 3 
arkadaşı iîe Eskişehir Milletvekili Niyazi OnaFın 
492 sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair kanun tekliflerinin görüşülme
sine geçiyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 

Hükümet?.. Yok. 

Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir 

V. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

BAŞKAN — Arkadaşlarım, açık oyların netice
leri gelmiştir, okutacağım. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, bir şey söyleyeceğim. Acaba bu Hükümet yok
luğu nereye kadar devam edecek? 

BAŞKAN — Onu bana sormaya ne sizin yetki
niz var, ne de benim cevap vermeye salâhiyetim var. 
Rica ederim. 

Açık oyların neticelerini okuyorum: 

11.31 sayılı Kanunla Onaylanan Dünya Posta Bir
liği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolünün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı
sı. Oy sayısı 183; kabul 178, ret 1. 

23 Temmuz 1973 tarihinde İmzalanmış Bulu
nan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuri
yeti arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanîîiasjnsn 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. Oy sayısı 
.181, kabul 177, ret 1. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kü'iiür ve Taratma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na İL'şkin Kanun Tasarısı. Oy sayısı 185, kabul 181, 
ret 1. 

19 Temmuz 1975 tarihinde İmzalanmış Bulunanı 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti 

Hükümeti Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Solunduğuna Dair Kanun tasarısı. 
Oy sayısı 182, kaba! 177, ret 1. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Ara
bistan Kraüîığı Hükümeti Arasında İnizaFanınış Bu
lunan Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. Oy sayısı 185; 
kabul 180, ret î . 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Ara
sında Kültüre! ve Bilimsel Yardımlaşma Anaîaşma-
ssnın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı. Oy sayısı 143; kabul 131, ret 6. çe-
kmser 2, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti iîe Endenozya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanmış Olan 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı. Oy sayısı 184; kabul 
178, ret 1. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya 
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırması
na İlişkin 0?arak İmzalanan Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğua Dair Kanun Tasarısı. 
Oy sayısı 182; kabuS 178, ret 1. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İs
lâm Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
ması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

— 438 — 



M. Mechsi B : 13 25 . 11 . 1976 O : 1 

BuHunduğıuıa Dair Kanun Tasarısı. Oy sayış* 179; 
kabul 173, ret 1. 

Yapılan oylamalar sonunda Meclîste çoğunluğu
muz bulunmadığı anlaşılmıştır. 

A) YAZILI SORUL 

1. — İstanbul Milletvekili Metin Tüzün'ün, bazı 
Yunan uyrukluların Türkiye'de bulunan gayri men
kûlleri üzerindeki tasarruflarına ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Başbakan adına Maliye Bakanı Yılmaz. Er-
genekon'un yazılı cevabı. (7/1366) 

Msîîet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafın

dan cevaplandırılmasını rica ederim. Saygılarımla. 
İstanbul MiEetvckîlî 

Metin Tüzün 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve ilgili' kanunla
rı, Türkiye'de gayri menkul sahibi olmayı ve bu gay
ri menkul üzerindeki tasarruf haklarını belirlemiş
tir. 

1. Yürürlükteki Anayasamız ve Kanunlarımız 
hükümlerine göre, Türkiye Cumhuriyeti şuurları için
de yabancı uyrukluların gayri menkul sahibi olmala
rı mümkün müdür? 

2. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, uyru
ğu, Yunanlı olan kimselerin gayri menkul sahibi ol
duktan ve mülkiyetin hangi yollardan olduğu bilin
mekte midir? 

3. Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde, sahibi 
oldukları gayri menkulüeri (Çokça arsa ve ara/ileri) 
açık veya doîayh yollardan satan Yunan uyruklu (Ön
celeri yurdumuzda yaşıyan, şimdi Yunanistan'da ve
ya başka ülkelerde buüunan) kimselerin Türkiye'de 
hâlâ gayri menkul üzerinde tasarruf işlemleri oldu
ğu doğru mudur? 

4. Arsa veya Arazi Vergisi gibi vergileri ödeme
yerek doîayh yoldan arsaüara satış kararı aldıran 
Yunan uyrukluların (Özellikle Beyoğlu, Şişli - Bü-
yükada, Heybellada, Burgazada ve Kınalıda) ülke-
mszde bu işlemlerini yürüten vekilleri olduğu, onlar 
elliyle rahatça satış yapabildikleri öne sürülmektedir. 
Bu konuda herhangi bir inceleme varmıdır? 

Gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırası i'c 
görüşmek için 30 . 11 . 1976 Sah günü saat 15*te top-
lamîmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17.20 

5. Yunan uyruklu kimselerin satılan gayri 
menkul bedellerini yurt dışında tahsil ettikleri veya 
bu bedelleri doîayh yollardan yurt dışına çıkardık
ları öne sürülmektedir. Bu konuda herhangi bir bil
gi varımdır? 

6. Vefat eden Rum - Ortadoksîann şayet varis
leri yoksa vefatından evvel elinden vasiyetname alı
nıp, mülkün kiliselere bıraktırıldığı yolunda söylenti
ler vardır. Vakıflar İdaremizin, Millî emlâkimizin 
ve tapu idarelerimizin bu konudaki bilgi ve ilgileri 
nedir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 24 . 11 . 1976 

ÖKA : 310000/3521 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 25 . 10 . 1976 tarih 106-67/12431 sayıh ya
zıları. 

İstanbul Milletvekili Metin Tüzün'ün, yabancı 
uyrukluların Türkiye'de gayri menkul sahibi olup 
olamayacaklarına mütedair yazıh soru önergesini 
tetkik ettirdim. 

1. Milli sınırlarımız içinde yabancıların gayri 
menkûl! sahibi olmaları, 28 . 5 . 1927 tarih 1062 sa
yılı «Mukabeleî Bilmisil» Kanuniyle, 22 . 12 . 1934 
tarih ve 2644 sayılı »Tapu Kanunu» nun 35 nci mad
desinin, «tahdidi mutazanınıın kanunî hükümler ye
rinde kalmak ve karşılıklı olmak şartıyle yabancı ha
kiki şahısîar Türkiye'de gayri menkul mallara icmel-
üük ve tevarüs edebilirler» hükmüne göre mümkün
dür. 

Ancak yabancı hakiki şahıslar, 18 . 3 . 1940 ta
rih ve 442 sayılı Köy Kanununun 87 nci maddesine 
göre, köylerde gayri menkul edinemezler. Evvelce 
veya halen miras yolu ile ediEmiş olsalar dahi, kendi
sine verilecek bir süre içinde tasfiye etmeye mecbur
durlar. 

VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

İR VE CEVAPLARI 
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2. Yurdumuz sınırları içerisinde, Yunan uyruk
lu kimselerin, 2 . 11 . 1964 gün ve 6/3801 sayın ka
rarnamenin yürürlüğe girmesinden sonra gayrimen
kul edinmeleri - miras yolu hariç - mümkün değil
dir. 

3. Yunan uyruklu kimselerin, anılan kararna
me tarihinden önce edinmiş oldukları gayri menkul
ler üzerinde tasarruf hakları olmadığı gibi, bunla
rın her nevi bedeli, hasılatı, irad ve sairesi istisnasız 
blokedir. Ancak Mahye Bakanlığının bilgisi dahi
linde debîokâjı mümkündür. 

4. Yunan uyruklu kimselere ait gayri menkul
lerin aynı üzerinde takyidat mevcut olup gelirleri de 
bloke olduğundan, Türk Parası Kıymetini Koruma 
hakkında 17 sayılı Karar ve buna ilişkin Tebliğler 
uyarınca, Maliye Bakanlığından önceden müsaade 
alınmadan satışı mümkün değildir. Satılmış olsa da
hi alıcılar adına tescili yapılamaz. Çünkü tapu sicil 
muhafız veya memuru, Maliye Bakanlığının muva
fakatini aramak mecburiyetindedir. 

5. Gayri menkullerin satış bedellerinin yurt dı
şına çıkarıldığına dair bir durum ittilamız dahilin
de değildir. 

6. Rum - Ortadoksların, bilâvaris ölmeleri ha
linde, maîları, Medeni Kanunun 448 ve müteakip 
maddeleri gereğince yerine göre hazine veya vakfa 
intikal edeceği, sağlığında bir vasiyetnamesi varsa 
ona göre tenfizi gerekeceği tabiî olup aksi bir işleme 
tesadüf olunmamıştır. 

Bilgilerine arz eder, saygılar sunarım. 
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakanı 

2. — İzmir Milletvekili Alev Coşkun'un, İzmir 
Defterdarının görevden alınmasına ilişkin sorusu ve 
Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un yazılı cevabı 
(7/1388) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki yazılı sorularımın Maliye Bakanlığın

ca cevaplandırılmasını arz ve talep ederim. 
İzmir Milletvekili 

Alev Coşkun 

1. Burhan özfatura'nın görevden alınmasındaki 
kanunî dayanaklar nelerdir? 

2. özfaturanın görevde bulunduğu 20 ay için
de Maliyenin tahsil edilemeyen ve batak olarak ka
bul edilen bir buçuk milyar lirasından bir milyarım 
tahsil ettiği doğru mudur? 

Eğer doğru ise, bu kadar başarılı bir yönetici
nin görevden alınması Hazine için yararlı mıdır? 

3. Defterdar özfatura'nın bu bir milyarlık ver
gi alacaklarının tahsili sırasında milletvekili ve bazı 
büyük sermaye sahibi gibi önemli kişilerin de birik
miş vergilerini tahsil ettiği için öfkelerini çektiği ve 
bu nedenlerle, dayanaksız olarak görevden alındığı 
söylenmektedir, doğru mudur? 

4. Bütün bunlara ilâve olarak Çeşme Altınyu-
nus Tatil Sitesinin denizi doldurarak toprak kazan
dığı ve kazanılan bu yirmibin metrekare üzerinde bi
na inşa ettirdiği, eski Defterdar Özfatura'nın doldu
rulan bu deniz parasını Hazine üzerine tescil ettir
mesi ve kira istemesi üzerine başarılı bir defterdar 
olan Özfatura'nın bardağı taşıran son damlasının 
dolduğu yargısına varılarak işinden uzaklaştırıldığı 
doğru mudur? 

5. Çeşme Altınyunus Tatil Sitesinde, yirmi bin 
metrekare deniz doldurulmuş mudur? Bu doldu
rulan toprak parçası üzerine bina yapılmış mıdır? 

Kanunsuz olarak yapılan bu eylemin haber alın
masıyla, bu doldurulan toprak parçası Defterdar öz-
fatura tarafından Hazine adına tescil edilmiş mi
dir? Daha sonra kira takdir komisyonunca sapta
nan kira bedeli Çeşme Tatil Sitesinden alınmakta 
mıdır? 

6. özfaturanın görevden alınışında bazı A. P.'Ii 
parlamenterlerin özellikle gayret gösterdiği söylen
mektedir doğru mudur? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 24.11.1976 

Ankara 
ÖKA : 310000/2942 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 16.9.1976 tarih ve 7/1388-4760/37759 sa

ydı yazılan. 
İzmir Milletvekili Alev Coşkun'un eski İzmir 

Defterdarı Burhan özfatura hakkındaki yazık soru 
önergesini tetkik ettirdim. Soru önergesine ait cevap
larımız sırasıyle aşağıda yazılmıştır. 

1. Eski İzmir Defterdarı Burhan özfatura'nın 
görevden alınmasındaki yasal dayanaklar 1897 sa
yılı Kanunun ilgili hükümleridir. 

2J Yergi alacağı hiçbir zaman Maliye Bakan
lığınca batak olarak kabul edilemez. Kaldı ki, ver
gi alacağının takip ve tahsili idarenin tabiî görevi ol
duğu gibi, ön planda vergi dairelerinin müdür ve 
memurlarının asıl görevleridir. 

3. Böyle bir husus varit değildir. 
4. Doğru değildir. Zira denizden doldurula

rak kazanılan arazi, ilgili yer Tapu Sicil Muhafızh-
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ğmca 13.3.1975 gün ve 395 yevmiye ile Hazine adı
na tescil edilmiştir. 

5^ Söz konusu tatil sitesinde denizden dolduru
lan toprak parçasının, 11.7.1972 tarih 1605 sayıh 
Kanunun Ek : 7 nci maddesine istinaden Hazine 
adına tescil edilmesini teminen, İlçe Mini Emlâk 
Müdürlüğümüz Kaymakamlık vasıtasıyle aynı İlçe 
Tapu Sicil Muhafızlığına 12.3.1975 tarih 170 sayılı 
yazı ile gerekli talimatı vermiş ve bu arazi 13.3.1975 
tarih 395 yevmiye numarasıyle Hazine adına tescil 
edilmiştir. 

Bu kayda istinaden de, arazi üzerinde inşa edi
len binadan kira alınması için İzmir Defterdarlığına 
gerekli bildirimde bulunulmuştur. 

6. İdarenin gerekleri, normal icradan ibaret bir 
tasarruftur. Siyasî bir etki aranmaması gerekir. 

Bilgilerine arz eder, saygılar sunarım. 
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakam 

3. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un 1897 sayılı Kanunun uygulama şekline iliş
kin sorusu ve Maliye Bakam Yılmaz Ergene kon'un 
yazılı cevabı. (7/1406) 

10.9.1976 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini 
saygılarımla arz ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Mehmet Emin Sungur 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine, bazı maddelerinin 
kaldırılmasına, bazı maddeler eklenmesine dair 12 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin değiştirile
rek kabulü hakkındaki 1897 sayıh Kanunun 3 ncü 
maddesi; 

-Bu kanunun uygulanması ile ilgiK konularda 
kurumlar, bağlı veya ilgili oldukları Bakanlık eliyle 
Devlet Personel Dairesine, bu dairenin bağlı bu
lunduğu Devlet Bakanlığı kanalıyle başvurular- şek
lindedir. 

Soru : 1. T. C. D. D. İşletmeleri Başmüdürlük
leri emrinde çalışmakta olan yol, cer, hâsılat, hare
ket, tesisler v.s. müfettişlerinin intibakları sırasında, 
yukarıda metni yazılı madde uyarınca, Devlet Per
sonel Dairesinin «Uygun» görüşü alınmak suretiyle, 
bu kanunla verilmiş olan birer derece kıdemleri, bu 
müfettişlerin emekliye ayrılmaları sırasında, T. C. 
Emekli Sandığı tarafından, birer derece düşürülmek 

suretiyle, geriye alınmakta mıdır? Bu şekildeki bir 
işlemin yasal gerekçesi var mıdır? 

Soru : 2q Devlet Personel Dairesinin bu yol
daki kararlarına dayanılarak kurumları tarafından 
verilen hakların T. C. Emekli Sandığı tarafından 
kabul edilmemesi hususunun, yıllarım devlet hizme
tinde harcamış bulunan ve bütün ümitlerini emek
liliklerinde alacakları haklarına bağlamış olan me
murlar için, derin bir huzursuzluk sebebi olacağı 
nazara alınmakta mıdır? Ne gibi tedbirler alınacak
tır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 24 . 11 . 1976 

Ankara 
ÖKA : 310000/3730 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 29 . 9 . 1976 tarih 7/1406-4792/37942 saydı 

yazılan. 
1897 sayılı Kanunun uygulanması ile ilgili İstan* 

bul Milletvekili Mehmet Emin Sungur'un yazılı soru 
önergesini tetkik ettirdim. 

1897 sayıh Kanunun 3 ncü maddesinde; «Bu Ka
nunun uygulanması ile ilgili konularda, kurumlar, 
bağlı veya ilgili oldukları Bakanlık eliyle Devlet Per
sonel Dairesine bu dairenin bağh bulunduğu Devlet 
Bakanlığı kanalıyle başvurmalarla ilgili işlemlerin 
yürütülme usul ve esaslan Bakanlar Kurulunca tes
pit edilir» denilmektedir. 

Bu hükme göre; TCDD İşletmeleri Başmüdürlük
leri emrinde çalışan yol, cer, hâsılat, hareket tesisler , 
v.s. müfettişlerine sözü edilen kanun gereğince 1 de
rece verileceği hususundaki Devlet Personel Dairesi 
Başkanlığı kararı, başvurmalarla ilgili usul ve esaslar 
Bakanlar Kurulunca henüz tespit edilmediğinden, ka
nunî prosedürüne uygun bulunmamakta, daha çok 
istişafî bir mahiyet arz etmektedir. 

657 sayılı Devlet Memurlannın ek geçici 30 ncu 
maddesinde, «Bu kanunun ek geçici 9 ncu maddesin
de yazılı kurumlardan özel kanunlarla kurulmuş ve 
sermayesinin % 60'ından fazla Hazineye ait olanla
rın, mesleğe özel yanşma sınavına tabi tutulmak su
retiyle alman Genel Müdürlük müfettiş yardımcıları, 
kendi özel kanunları çıkıncaya kadar, Devlet Personel 
Dairesince düzenlenecek özel yeterlik sınavı yönet
meliklerine göre yapılacak smavda basan göstererek 
müfettişliğe atanmaları sırasında, 36 ncı maddenin 
(A) bendinin 11 nci fıkrası ile Bakanlık müfettişleri-
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ne tanınan haklardan yararlanırlar» hükmü yer al
maktadır. 

Görüleceği üzere, bu madde hükmüne göre, adı 
geçen Kanunun 36 ncı maddesinin A/11 nci fıkrasın
da tanınan 1 derece terfi hakkından sadece Genel 
Müdürlük müfettişleri yararlanabilmektedir. 

Bu nedenle, (TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 
merkez dairelerinden olan Ticaret ve Hâsılat, Malî 
İşler ve Muhasebe, Malzeme. Dairelerinde «müfettiş» 
unvanını almış olanlarla İşletme servislerinde yol, 
cer, hareket ve tesisler müdürlükleri bünyesinde «yol 
müfettişi», «cer müfettişi», «hareket müfettişi» ve 
«tesisler müfettişi» unvanını almış olanlara) bir derece 
verilmesi kanunen mümkün değildir. 

Bilgilerine arz eder, saygılar sunarım. 
Doç. Dr. Yılmaz Ergenekon 

Maliye Bakanı 

4. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur' 
un, lüks oto ithali ve kitle taşımacılığına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Başbakan adına Ulaştırma Ba
kanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı. (7/1416) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için gereğim saygı
larımla arz ve rica ederim. 

İstanbul Milletvekili 
Mehmet Emin Sungur 

Her sene binlerce vatandaşımızın ölümüne, on-
binlercesinin yaralanmasına ve yüzlerce milyon lira
lık maddî zarara neden olan trafik kazaları ülkemizin 
en büyük sorunu olarak ortada durmaktadır. 

Öte yandan İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük 
şehirlerimizde ulaşım sorunu her geçen gün büyü
mekte ve özellikle bir veya birkaç kişiyi taşıyan özel 
otolann meydana getirdiği trafik keşmekeşi nedeniyle 
geçiş üstünlüğü olan araçlar bile hedeflerine istenen 
sürede gidememektedir. 

İşgücü kaybı, yakıt israfı ve halkın normalin üs
tünde ulaşım sömürüsüne ödediği para toplamı her 
yıl milyarlarca lirayı bulmaktadır. 

Döviz darboğazına rağmen her yıl 15 * 20 mil
yar liralık petrol motor - parça vb. ithal etmek zorun
da olan Ülkemiz'de; nereden ve ne şekilde para ka
zandığı ve ne kadar vergi ödediği, geçimini nasıl sağ
ladığı kestirilemeyen bazı kimselerin kolayca yerli 
montaj veya yabana özel binek otoları mülk edinme
leri ve ayrıca birçok kimsenin de, herbiri veya birkaçı 
Anadolu kasabasında kurulacak bir fabrika değerinde 

olan son model büyük lüks otolara hangi yoldan ve 
nasıl sahip oldukları herkesin merak konusudur. 

Soru 1. — Anayasanın 36 ncı maddesi: «Herkes, 
mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. 

Bu haklar, ancak kamu yaran amacıyle, kanunla 
sınırlanabilir. 

Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına 
aykırı olamaz» demektedir. 

Yukarıda kısaca açıklanan sakıncaları da gözönün-
de bulundurarak üretime, istihdam sorununa hemen 
hemen olumlu katkısı olmayan, aksine sürekli ola
rak kamu zaranna gelişmekte olan özel otomobil 
mülk edinme tutkusunun sınırlanması ve özellikle 
pahalı lüks büyük otomobil ithalinin yasaklanması 
için hükümetinizce neden gerekli tedbirler alınma
maktadır? 

Bu konuda Anayasanın 36 ncı maddesi uyarın
ca kamu yararı için hükümetçe yapılan bir çalışma 
var mıdır? Kanun tasarısı hazırlanacak mıdır? 

Soru 2. — Hükümet programınızda: «Ulaşım ma
liyetlerini asgariye indiren kara, hava, deniz ve de
miryolu ulaşım sistemleri bir bütün olarak geliştirile
cek» diyordunuz. 

Komşularımızla ihtilâflara neden olan TIR tari
feleri, hızla gelişen ve dışa bağımlı büyük döviz kay
bına neden olan karayolu taşımacılığı dışında, dışa 
az bağımlı, ucuz, çevre kirletmesi az denizyolu * de
miryolu ve metro gibi kitle taşımacılığı alanında ne
ler yapılmıştır? Alınacak tedbirler nelerdir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 18 . 11 . 1976 

Ulaştırma Koordinasyon 
İdaresi Başkanlığı 
UKİ : 511-2209 

T. B. M. M. Başkanlığına 
İlgi : 15 . 10 . 1976 tarih ve 106-47/12320 sayıh 

yazı. 
12 . 11 . 1976 tarih ve 106-47/12878 sayıh yazı. 
Say m Başbakana İstanbul Milletvekili Mehmet 

Emin Sungur tarafından yöneltilen soruların cevap
ları aşağıda arz edilmiştir.-

Cevap : 1. Anayasanın açık hükmü uyarınca 
«Kamu yararı» amacıyle özel otomobil edinme hak
kı kanunla sınırlandırılabilir. Ancak aşağıdaki ne
denlerle sakıncalı görülen bu tür sınırlandırmalara 
yönelme yerine bütün demokratik dünyada olduğu 
gibi ülkemizde de, Anayasa maddesinin son cümle
sine paraîe! olarak özel otomobil kullanmanın sımr-
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landırıhnası düşünülmektedir. Özel otomobil edinme 
hakkını sınırlamak için getirilebilecek tedbirleri şöy
lece sıralayabiliriz. (1) ülkemizde uygulanan taşıt 
alım vergisini aşırı artırmak gibi ek yükümlülüklerde 
özel otomobil sahipliğini sınırlandırmak, refahın ül
ke yüzeyine yayılmasında çok etken bir eleman ola
rak gerek kapitalist gerek sosyalist ekonomik düzen
de kabul edilen özel otomobillerin üst ge'ir düzeyin
deki kişilerde topüanması sonucunu verme tehlikesi
ni doğurmaktadır. Bu nedenle taşıt satmalına de
ğerini artıracak kontrol istenilen sonucu verme
mektedir. (2) Diğer bir kontrol yöntemi ise taşıt sa
yısını sınırlamaktır. Bu halde doğa yasası olan azlık 
kuralı üşleyecek ve üst gelir düzeyi kolayca taşıt sahi
bi olabilirken refahtan payım alması beklenen yı
ğınlara bir yarar sağlanamayacaktır. 

Bu nedenlerle taşıt edinmeye değil edinilen taşıtı 
kuşanmaya kısıtlar getirilmesi daha uygun bulun-
mfktadır. Bu kısıtları şöylece sıralayabiliriz. 

1. Daha elverişli bir toplu ulaşım sistemi oluş
turularak ve özel otomobil kullanma vergilerini ar
tırarak kişilere özel taşıt kullanmanın gereksizliğini 
göstermek, 

2. Beîirli yörelere özel otomobillerin girişini tü
müyle yasaklamak, 

3. Belirli yerlere belirli sayıdan az kişi taşıyan 
otomobillerin girmesini yasaklamak ve böylece, 

(a) Ortak özeî araç kullanımı denilen sistemi 
geliştirmek 

(b) Ortak taksi kulüanımı denilen sistemleri ge
liştirmek vb. 

4. Belirli yörelerin içinden geçme olanaklarını 
yok etmek, 

5. Kent merkezi ve civarında parka izin verme
mek. 

Bütün bunFar Bakanlığımızca hazırlanan Trafik 
Krnunu ve Taşıma Kanunu tasarılarîySe getirilmek
tedir. 

Yakıt sarfiyatı fazîa olan taşıtların ülkeye sokul
maması düşünülmektedir. 

Cevap : 2. Sorunuzda belirlenen husus konu
sunda Bakanlığımıza bağlı Ulaştırma Koordinasyo
nu İdaresi ilk aşama çalışmalarını tamamlamış olup 
soruda belirlenen konularda şu sonuçları elde et
miştir. 

1. Ülkemizdeki taşımalarda etken sistem olan ka
rayolunun önemi azaltılarak, bunun yerine demiryolu 
taşımacılığı etken sistem olacaktır. Bunu sağlamak 
için mevcut 8 000 Km. demiryolu iyileştirileceği gi

bi yeniden 6 000 Km. civarında demiryolu yapıla
cak önemîi hatlar ePektrikü çekime acınacaktır. 

2. Ulaştırmada maliyet karşılaştırma düzeyi 
oîarak «Ülkeye maliyet» alınmış bu nedenle etken 
bir koordinasyon gereği ortaya çıkmıştır. Bu koordi
nasyonun sağlanabilmesi için ulaştırma görevine iliş
kin birimlerin yeniden düzenlenmesine girişilecek
tir. 

3. Kıyı gemiciliğinin ve boru hatları taşımacılığı
nın gelişmesi için gereken tüm tedbirler alılacak ye
teri kadar altyapı yapılması sağlanacaktır. 

4. Halen ülkemizde uygulaması hemen hemen 
Mç olmayan nehir taşımacılığının uygulanabilmesi 
olanakları ile baraj ve gölüerde taşımacılık konusun
da incelmeler yapılmaktadır. Ekonomik, teknik ve 
ır>a;î oîanakîar çerçevesinde uygulamalara derhal 
girişilecektir. 

5. Metro, sarıldığı gibi tek ve kesin bir çözüm 
değildir. Pek çok yararları yanında bazı sakıncaları 
da vardır. Bunların içinden (1) maliyetinin çok yük
sek olması, (2) fazla sayıda yoku talebinin bulun
ması gereği ve (3) kentlerde arazi kutfanmasiai ar
tık değişmemek üzere sabitleştirmesi sayılabilir. 
Özelikle son sakınca çok hızlı büyüyen metropoller 
için ek sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bunun için 
kentiçi taşımasının troîeybüs, otobüs, tramvay, ön -
metro, denrryolu ve metro hiyerarşisinin bR'min 
gereksinmekrine göre bölge bölge ve zaman zaman 
uygulanmasını sağlamak gerekli bulunmuş ve İstan
bul'da iîk uygulamaya başlanmıştır. tTUK (İstan
bul Top.'u Ulaşım Koordinasyon Kurulu) oluşturu
larak Bakanlığımız koordinatörlüğünde İmar ve İs
kân Bakanlığı, İstanbul Belediyesi, İ.E.T.T., Deniz
cilik Bankası Şehir Hatları İşletmesi ve TCDD'nin 
krtddığı bir seri çalışmaya başlanmıştır. Yasal 
sorular ın çözümüne çalışılmaktadır. 

6. Halen tümüyle kontrol dışında olan karayo
lu taşımacılığı, rekabet esasından ayrılmadan, ülke 
çıkarlarına uygun olarak lisansa bağlanacaktır. Ça
lışmalar bitmiş olup yakında. T. B. M. M.'ne sunu
lacaktır. 

7. Bakanlığımızın transit taşımalar konusun
daki çalışmaları ise devam etmektedir. 1974 yılında 
9 kuruş ton X Km. olarak ı*adece İran'a uygulanan 
taşıma ücreti sonradan tümüyle kaldırılmış ancak 
Hükümetimiz 23 . 12 . 1975 gün ve 15447 sayılı Res
mî Gazetede yayınlanan 10 . 11 . 1975 gün ve 7/10792 
sayılı karar ile Türkiye üzerinden karayolu transit 
taşımaları ile Türkiye'den transit eşyanın taşınması 
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esaslara bağlanmıştır. Bu kararnamede transit taşı
maların geçiş ücretleri tüm yönleriyle belirlenmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 

Ulaştırma Bakanı 

5. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, be
lediyeler için temin edilen fonun tevzi şekline ilişkin 
sorusu ve Maliye Bakanı Yılmaz Ergenekon'un ya
zılı cevabı. (7j1426) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Maliye Bakanı tarafın
dan yazılı olarak cevapîandırılmasma delâletlerinizi 
rka ederim. 

Saygılarımla. 
28 . 9 . 1976 

Trabzon Milletvekili 
Ahmet Şener 

Bugünlerde, tatbikatına zor raslanan ve Hükü
metin Maliye Bakanlığı partizanca bir eylem içinde 
görünmektedir. 

Türk milleti atlına fakir ve işleri bitmemiş kü
çük belediyeler için temin edilen 190 milyon lira fo
nun tiler Bankası aracılığı ile partizanca A. P. be
lediyelere projesiz ve tetkiksiz tevzi edilmekte oldu
ğunu istihbar ettim. 

Bu nedenle : 
1. 190 milyon fonun, teminindeki şartlar ne

lerdir? 
2. Alınan bu fonun hangi şartlar altında tevzi 

edilmektedir? 
3. Hangi belediyelere ne miktar ödenmiştir? 
4. Uzun vadeli tevzi edilmesi gereken bu fonun 

kısa vadeli oiarak verildiği belediye var mıdır? Ve 
neden kısa vadeli verilmiştir? 

5. Projeye dayalı işleri bitmeyen belediye var 
mıdır. Varsa hangi belediyelerdir? 

6. Bu tarihe kadar partizanlığın içine girmeme
ye gayret eden iller Bankası gibi bir müessesenin bi
lerek partizanlığa â?et edilmesine reva görülen tiler 
Bankasına bu fonun doğrudan doğruya devredile
rek projeye dayalı ve mevzıatîara uygun olarak 
lüzumlu o!an yerlere tevzii düşünülmekte midir? 

7. Partizanca ve usulsüz tevzi edilen bu fonun 
ilerde miEet huzurunda hesap verirken hangi mev
z u l a r a uygun okluğunu ifadeniz mümkün müdür? 

i T. C. 
Maliye Bakanlığı 24 . II . 1976 

ÖKA : 310000/3232 

Millet Meclisi Başkanlığına 
lügi : 5 . 10 . 1976 tarih ve 7/1426-4833/38216 sa

yılı yazılan. 
Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in «Belediye

ler için temin edilen fonun tevzii şekline» ilişkin ya
zılı soru önergesini tetkik ettirdim. 

1. tiler Bankası ile Bakanlığım arasında yapı
lan anlaşmaya göre PL 480 fonlarından 190 milyon 
liranın 7 yıl süre ile mezkûr bankaya ikrazı kabul 
edilmiştir. 

tKer Bankası, ikraz edilen bu meblâğ ile bîr dö
ner fon tesis etmiştir. 

2. Bu döner fondan; 

a) Öncelikle, yeni kurulmuş ve küçük belediye
lerin yatırımları, özellikle yarım kalmış yatırımlar 
için, 

I b) Yeni kurulmuş ve küçük belediyelerin bir 
kısım işletirce ihtiyaçları için, 

c) Bakanlıkça kabul edilen zaruret hallerinde 
diğer belediyelerin yatırım ve işletme ihtiyaçları için, 

I ikraz veya avans suretiyle finansman sağlanacaktır. 
3. lîler Bankası bu döner fondan 3 Eylül 1976 

tarshinden 9 Kasım 1976 tarihine kadar muhtelif 
belediyelere verdiği krediler ekte yer almaktadır. 

4. Mezkûr döner fondan İller Bankası 6 yı?a 
kadar vadeli yatırını kredisi vermektedir. Ancak, 
yeterli gelir kaynaklarına sahip bulunmayan bele
diyeler belde hizmetlerini ifa edememekte ve bu hal 
genel ekonomik faaliyetleri ve yatırımları olumsuz 
yönde etkilemektedir. Bu sebepten, 2 nci maddede 
açıklanan hususlara uygun olarak belediyelere işlet
me ihtiyaçları için büâhara yatırım kredisine dönüş
türülmek üzere avans olarak da ödeme yapılmakta
dır. 

5. 190 milyon lira anlaşma hükümlerine göre, 
7 yıl süre ile i l e r Bankasına verilmiş olup, Banka 
Bakanlığa yıllık % 4 faiz ödeyecektir. Banka da be
lediyelere açacağı krediler için % 6 faiz tahakkuk 

I ettirmektedir. 
6. 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 1 nci 

I maddesi bu bankanın kuruluş sebebini ve 7 nci mad-
I desi ise görevlerini açıkça belirtmektedir. 
I Bilgilerinize arz eder, saygılar sunarını. 
I Doç. Dr. YıSmaz Ergenekon 
I Maliye Bakanı 
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Bakanlığımız ile tiler Bankası arasında imzalanan 
3 . 9 . 1976 tarihli «Döner Fon Anlaşması» hüküm
lerine göre ödeme yapılan belediyeler aşağıda gös-

terihniştir. 

Verilen 

Belediye Adı Miktar 

İstanbul Belediyesi 
Bursa Belediyesi 
Samsun Belediyesi 
Sarıkamış Belediyesi 
Menemen Belediyesi 
Bozüyük Belediyesi 
Kırıkkale Belediyesi 
Karabük Belediyesi 
Bafra Belediyesi 
Düzce Belediyesi 
İnegöü Belediyesi 
Keres (Bursa) Belediyesi 
Pınarbaşı (İzmir) 
Nevşehir Belediyesi 
Şereflikoçhisar Belediyesi 
Edirne Belediyesi 
Suruç Belediyesi 
Sakarya Belediyesi 
Ordu Belediyesi 
Altındağ (İzmir) Belediyesi 
Poyrazcık (tzmir) Belediyesi 
Bayındır Belediyesi 
Orhaneli Belediyesi 
Antakya Belediyesi 
Elâzığ Belediyesi 
Uzunköprü Belediyesi 
Buca (İzmir) Belediyesi 
Nizip Merkez Belediyesi 
Nizip Uluyatır Belediyesi 
Nizip Sekili Belediyesi 
Nizip Salkım Belediyesi 
Oğuzeli Belediyesi 
Yavuzeli Belediyesi 
Araban Belediyesi 
tslahiye Nurdağ Belediyesi 
Gaziantep Burç Belediyesi 
Karadeniz Ereğlisi Alaplı Belediyesi 
Korgan Belediyesi 

25 
25 
15 
2.5 
2.5 
3.0 

10.0 
10.0 
10.0 

5.0 
3.0 
0.5 
1.350 

10.0 
1.5 
4.0 
1.0 
5.0 
5.0 
2.5 
1.0 
0.500 

0.500 
3.0 
5.0 
1.0 
2.0 
1.0 
0.250 
0.250 

0.250 
0.250 
0.250 
0.250 

0.250 
0.250 
0.500 
0.250 

Milyon 
» 
» 
»' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 
» 

Verilen 

Belediye Adı Miktar 

Sivas Kangal Belediyesi 
Konya Başköy Belediyesi 
Doğanhisar Belediyesi 
Nevşehir Kaymaklı Belediyesi 
(asfalt bedeli) 
Çorum Örtaköy Belediyesi 
İskilip Uğurludağ Belediyesi 
Bornova Belediyesi 
Eskimalatya Belediyesi 
Malatya Yeşiltepe 
Muş Karabağlar Belediyesi 
İzmir Pancar Belediyesi 
İznik Belediyesi 
Siirt Şırnak Belediyesi 
Siirt Eruh Belediyesi 
Bozkır Belediyesi 
Kulu Belediyesi 
Tire Belediyesi 
Ünye Belediyesi 
Aydın Bağarası Belediyesi 
Manisa Demirci Belediyesi 
Kayseri Yahyalı Belediyesi 
Polatlı Belediyesi 
Midyat Belediyesi 
Ömerli Belediyesi 
İdil Belediyesi 
Gercüş Belediyesi 
Kızıltepe Belediyesi 
Derik Belediyesi 
Muğla Köyceğiz Belediyesi 
Niğde Aksaray 
Konya Altınekin Belediyesi 
Hatay Reyhanlı Belediyesi 
Hatay Yayladağ Belediyesi 
Muş Belediyesi 

TOPLAM 

0.500 
0.250 
0.250 

0.500 
0.250 
0.250 

1.0 
0.500 
0.250 
0.250 
0.250 
0.500 
0.250 
0.250 
0.250 
1.0 
1.5 
1.0 
0.200 
1.0 
0.5 
1.0 
0.5 
0.250 
0.250 
0.250 
0.5 
0.250 
0.500 
1.0 
0.250 
0.500 
0.150 
2.0 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

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

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

176.700 

6. — Ankara Milletvekili Necdet EvliyagiCin, 
Ankara halkının kömür ihtiyacını karşılamak için 
alınan tedbirlere ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Selâhattin Kılıç'ın yazılı cevabı. 
(7/1429) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılma
sının teminini dilerim. 

Saygılarımla. 1 Ekim 1976 
Ankara Milletvekili 

Necdet Evliyagil 

1. Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdür-
lüğü'nün, kömüre zam yapılması için Bakanlığınıza 
başvurduğu açıklanmıştır. Piyasadaki linyit kömürü
nün tonunun resmî fiyatı 250 lira olduğu halde, ka
raborsada 850 liradan satıldığına göre, yapılacak zam 
miktarım açıklar mısınız? 

2. TKİ, yaz aylarında başvurarak parasını 
yatıranlara, ancak bir yıl sonrasının kış aylarının son
larına doğru sıra verebilmektedir. Ankara'da binler
ce ailenin iki ton linyit kömürü alabilmek için Mart 
1977 tarihine kadar beklemek mecburiyetinde ol
dukları kendilerine sunulan makbuzlarda belirtilmiş
tir. 

3. Kış mevsimi bu yıl erken geldiğine; hatta 
Ankara'da kaloriferlerin yakılmasına başlandığına, 
bu nedenle kirli hava Başkente çöktüğüne göre, Ba
kanlığınız, çoluk-çocuğu ile fakir ve orta sınıf hal
kımızın başta gelen ısınma gereksinmesi olan kö
mürü bulmakta büyük zorluklar çekmesi karşısın
da Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart ay
larının en soğuk günlerinde perişan bir duruma düş
melerine seyirci mi kalacaktır; bilhassa sağlık yönün
den de dikkate alınması gereken bu konuda ne gibi 
âcil tedbirler öngörülmüştür, açıklar mısınız? 

4. Politik nedenlerle türlü yardımların kesil
diği, belediye hizmetlerinin durdurulduğu Başkent 
Ankara'da halkın kömür sıkıntısına düşmesinin Ba
kanlığınız tarafından bilerek yaratıldığı kanısı yay
gındır. 1977 yılının Şubat veya Mart ayına kadar 
kömür alamıyacak olan vatandaşlarımıza, kışın don
durucu soğuğundan korunmaları ve ne gibi tedbirle
re başvurmaları gerektiğini öğütler misiniz? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 24 . 11 . 1976 

Bakanlığı 
Sayı : 112-115/053.2-869 

Konu : Ankara Milletvekili sayın 
Necdet Evliyagil'in yazılı soru öner
gesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 14 . 10 . 1976 gün ve 7/1429, 4844/38275 

sayıl» yazıları. 

İigi'de işaretli yazınız ekinde alınan Ankara 
P*££ileivekili Sayın Necdet Evliyagil'in Aşikara halkı
nın kömür ihtiyacını karşılamak için alınan tedbirlere 
ilişkin yazdı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

Ankara Milletvekili sayın Necdet Evliyagil'in Ankara 
halkiîun kömür ihtiyaçsın karşılamak için alınan ted

birlere ilişkin yazılı soru önergesi cevabıdır. 
Soru 1. Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu 

Genel Müdürlüğünün kömüre zam yapılması için 
Bakanlığınıza başvurduğu açıklanmıştır. Piyasadaki 
linyit kömürünün tonunun resmî fiyatı 250 lira ol
duğu halde karaborsada 850 liradan satıldığına göre 
yapîlacak zam miktarını açıklar mısımz? 

Cevap l._ TKİ Kurumu Genel Müdürlüğümü
zün ürettiği kömürlerin satış fiyatları, İktisadî Dev
let Teşekkülleri ile Müesseseleri ve İştirakleri hakkın
daki 440 sayılı Kanunun 24 ncü maddesine istinaden 
ç&arıumş olan Temel Mal ve Hizmetler Kararnamesi 
rayar-,nca Bakanlar Kurulunca tespit olunmaktadır. 
TKİ Kurumu Genci Müdürlüğümüz kömürlerinin 
yürürlükteki satış fiyatı 1971 ' yılında tespit edilmiş 
olup bu yıl bir değişiklik yapılması söz konusu de-
ğildî'r. 

Öze! sektörün ürettiği kömürün satış fiyatlarını 
sabit .kılan bir mevzuat ise mevcut olmadığından sö
zü edilen kömürün satışı arz ve talep kaidelerine gö
re serbest bulunmaktadır. 

Som 2. ve 3. TKİ, yaz aylarında başvurarak 
parasını yatıranlara ancak bir yıl sonrasının kış ayla
rının sonlarına doğru sıra verebilmektedir. Ankara'da 
bJnîerce ailenin iki ton linyit kömürü alabilmek için 
M'.ıvt 1977 tarihine kadar beklemek mecburiyetinde 
oüdukları kendilerine sunulan makbuzlarda belirtil
miştir. 

Kış mevsimi bu yıl erken geldiğine; hatta Anka
ra'da kaloriferlerin yakılnıassna başlandığına, bu ne
denle kirli hava Başkente çöktüğüne göre, Başkanh-
ğsnsz, çoluk - çocuğu ile fakir ve orta sınıf halkum-
zm bnşia gelen ısınma gereksinmesi olan kömürü 
b a c a k t a büyük zorluklar çekmesi karşısında 
Ekini, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mnri ayla-
i'inm en soğuk günlerinde perişan bir duruma düş
melerine seyirci mi kalacaktır; bilhassa sağlık yönün
den de dikkate alınması gereken bu koımda ne gibi 
Acil tedbirler öngörülmüştür, açıküar m.;sm;z? 
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Cevap 2. ve 3. TKİ Kurumu Genel Müdürlü
ğümüz üretim ünitelerinden üretilen taşkömürü ve 
linyit kömürü ile kok tesislerinden tedarik edilen kok 
kömürlerinin dağıtımını, Bakanlığımızca onaylanan 
kömür dağılsın programı çerçevesinde yapmaktadır. 
Genellikle her yıî teshin mevsimi Mayıs ayından baş
layıp bir sonraki Nisan ayının sonunda bitmektedir. 

Ankara'nın Fuel - Oil hariç kömür cinsinden yıl
lık yakıl ihtiyacının bir milyon ton civarında olduğu 
hesaplanmaktadır. 

1976 - 1977 teshin yılında Ankara'ya; 

Cinsi Miktar 

Tunçbilek Linyiti 
Soma Linyiti 
Seyitömer Linyiti 
Alpagut - Dodurga Linyiti 
Orta Anadolu Linyiti 
Dumansız yakît 
Kok 
Kok tozu briketi 

341 982 
64 970 

İSO 000 
20 000 
35 000 
60 000 

110 000 
15 000 

Toplam 796 952 Ton 

Muhtelif tür kömür TKİ Kurumu Genel Müdür
lüğümüzce tahsis edilmiş olup mütebaki açığın özel 
sektör kömürü ile karşılanması gereklidir. 

Yurdumuzda özel sektör de dahil olmak üzere 
üretilen takriben 11 milyon ton linyit kömürünün 
2/3'si TKİ Kurumu Genel Müdürlüğümüzce 1/3'i de 
özel sektörce üretildiği dikkate alındığında, kamu 
sektörü olarak Ankara'ya tahsis edilen kömür mik
tarı üretim oranından daha yüksek bir nispettedir. 

Linyit kömürlerinin çok azı; ancak, yıkanmış, ru
tubeti ve kükürt nispeti düşük olanlar stoklanmaya 
elverişlidir. Bu bakımdan halkın yakıt ihtiyacı kar
şılanırken dağıtımın üretim seyrine göre olması zo
runluluğu vardır. Ancak kaloriferler için halk kon
tenjanı olan kömürün hemen hemen yarısından faz-
lasuıı yaîermfş olması ve parasını yatıranların derhal 
kömürünün tümüne birden sahip olmak istemesi TKİ 
Kurumu Genel Müdürlüğümüzde sıkışıldık meydana 
getirmektedir. 

Soru 4. Politik nedenlerle türlü yardımların 
kesildiği, belediye hizmetlerinin durdurulduğu Baş
kent Ankara'da halkm kömür sıkıntısına düşmesinin 
Bakanlığınız tarafından bilerek yaratıldığı kanısı yay
gındır. 1977 yılının Şubat veya Mart ayına kadar kö

mür alamayacak olan vatandaşlarımıza, kışın dondu
rucu soğuğundan korunmaları ve ne gibi tedbirlere 
başvurmaları gerektiğini öğütlermisiniz? 

Cevap 4w TKİ Kurumu Genel Müdürlüğümüz 
kamu yararına çalışan bir İktisadî Devlet Kuruluşu 
olup, kömür üretmek ve ürettiği kömürlerle sanayi
nin ve halkın ihtiyacını imkânları ölçüsünde karşıla
mak en mühim görevlerindendir. Bu gün dünyada 
da enerji ve hammadde sıkıntısı olduğu ve bu sıkın
tının her geçen yıl büyüdüğü bilinmektedir. TKİ Ku
rumu Genel Müdürlüğümüz de memleketimizin ener
ji ve yakıt ihtiyacını karşılamak için bütün imkânla
rım kullanmakta ve bu nedenle büyük bir gayret içe
risinde çalışmaktadır. TKİ Kurumu Genel Müdürlü
ğümüz kendi kömür sahaları dışında özel sektör sa
halarında da üretim imkânları aramaktadır. Ancak, 
kömür madenciliğinde yapılan plan ve projelerin ne
ticesin1!, almanın zamana ihtiyaç gösterdiğini de göz-
öiîüiîde tutmak gerekir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

7. — İstanbul Milletvekili Engin Unsal'in, D.G.M. 
ile ilgili olarak direniş yapan işçilerin durumuna iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Mustafa 
Kemal Erkovan?ın yazılı cevabı. (7/1430) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılması için gerekli işlemin 
yapılmasını dilerim. Saygılarımla. 

İstanbul Milletvekili 
Engin Unsal 

Sorular : 
1. — Meclis gündeminde bulunan DGM'ler ile 

ilgili yasa önerisine karşı direndikleri için kamu sek
törü işyerlerinden bugüne kadar kaç işçi işinden çı
karılmıştır?. 

2. — 1475 sayılı İş Kanununa ve Yargıtay içti
hatlarına göre kendisine verilen bir işi yapmayan 
işçinin tazminatsız olarak işinden çıkarılabilmesi 
için kendisine yazalı uyarıda bulunulması gerekli
dir. Kamu kesimi işverenleri yasal yükümlülüğe 
uymuşlar mıdır? Eğer uymamışlarsa işlerinden çı
karılan işçileri eski işlerine almayı ya da kıdem ve 
ihbar tazminatlarını vermeyi yasal bir yükümlülük 
oîarak düşünüyor musunuz? 
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3. Kamu kesinimde işlerinden çıkarılan işçile
rin yerine alınanların her hangi bir siyasî parti ile 
ilişkisi var mıdır? 

4. Hükümetinizin iş basma geldiği tarihten 
bugüne kadar kaç grev ertelenmiştir? Hükümetiniz
ce ertelenen grevler kaç işçiyi kapsamaktadır? Erte
lenen grevlerin kapsadığı işkolunun niteliği ile dev
letin güvenliği ya da ulusun sağlığı arasında ne gibi 
ilişki vardır? 

T. e, 
Başbakanlık 23.11,1976 

Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığı 

EB/ÖB/906-327 
Konu : Başbakanlığın 15.11.1976 tarih 
ve 106-91-2570 sayılı yazısı Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın Millet Mec
lisi Başkanlığına verdiği soru önergesine verilecek 
karşılığa ait Enstitümüz ile ilgili bilgi ekte sunul
muştur. 

Arz ederim. 
Mustafa Kemal Erkovan 

Devlet Bakam 

Tarihi : 14.10.1976 
Soruyu soran : İstanbul Milletvekili Engin Unsal 

Cevaplar : 
li Meclis gündeminde bulunan DGM'Ieri ile 

ilgili yasa önerisine karşı DİE'de herhangi bir diren
me yoktur. Bu sebeplerden işten çıkarılma da ol
mamıştır. 

2. 1475 sayıh İş Kanununa göre çalıştırılan
lardan tazminatsız olarak çıkarma olmamıştır* Taz
minattı çıkarılanların yerine de yeni alım olmamıştır. 

3. Çıkarılanların yerine yeni alım olmadığın
dan böyle bir hususta yoktur. 

4. Grev ertelenmesi olmamıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Mustafa Kemal Erkovan 
Devlet Bakam 

8. — İzmir Milletvekili Coşkun Karagözoğlu'nun, 
kütlü pamuk destekleme alımlarına ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Başbakan adına Ticaret Bakanı Halil 
Başol'un yazılı cevabı. (7/1432) 

25 . 11 . 1976 O : 1 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafın

dan yazdı olarak cevaplandırılması için gereğini di
lerim. 

Saygılarımla. 
30.9.1976 

İzmir Milletvekili 
Coşkun Karagöz oğlu 

1976 yılı ürünü Kütlü Pamuk destekleme alımla
rında, 11.9.1976 tarih ve 7/12409 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyle standart 1 beyaz kütlü pamukların 
beher kilosu için fiyat (10,25 - 9,75) kuruş olarak 
kararlaştırılmıştır. Hükümetiniz bu kararı alırken: 

1. 1976 yıh ürünü kütlü pamuğun bir kilo
sunu bölgelere, kuru ve sulu araziye göre maliyet 
hesapları yapılmış mıdır? Yapılmışsa bölgelere, kuru 
ve sulu araziye göre saptanan maliyetler nedir? Bu 
hesaplarda maliyete dahil kabul edilen unsurlar ne
lerdir? Bu maliyet unsurlarının her birinin bölgele
re, kuru ve sulu araziye göre karşılığı ne olarak he
saplanmıştır? Maliyet hesapları hangi kuruluş ta
rafından hangi tarihte yapılmıştır? Devletin kütlü 
pamuk maliyetini hesap eden değişik Bakanlık ve 
kuruluşlarının yaptıkları hesaplar var mıdır? Varsa 
bu çalışmalar hakkında Devlet arşivlerindeki bilgi
ler neden ibarettir? Üretici kuruluşları ile maliyet 
hesaplarında işbirliği yapümış bilgi alınmış mıdır? 
Alınmışsa üretici kuruluşlarının verdiği maliyet he
sapları ne olmuştur? Hükümetiniz kararlarında 
tüm bu çalışmalar nasıl dikkate alınmıştır? 

2. 1976 yıh ürünü kütlü pamuk taban fiyat
ları tespit edilirken ülkemizin içinde bulunduğu genel 
fiyatlar düzeyindeki artışlar, hayat pahalılığı, girdi
lerin fiyatlarındaki artış yüzdeleri, geçinme indeksle
ri artışları özellikle Hükümetinizin iş başına geldi
ğinden bu yana sık sık yaptığı Türk lirasının yaban
cı paralara göre değerini düşürme oranları göz önün
de bulundurulmuş mudur? Bulundurulmuşsa bütün 
bu oranlar ne olarak kabul edilmiştir? 

3H Pamuk yetiştiren üreticilere, maliyetlerine, 
beher kilo küttü pamuk için ne miktarda bir geçin
me ve kâr bırakıldığı düşünülerek Hükümetinizce tes
pit edilen fiyatlar bulunmuştur? 

4. 1976 yıh dünya pamuk rekoltesi, ticareti 
ve serbest piyasa koşulları Hükümetiniz tarafından 
nasıl değerlendirilmiştir? Hükümetinizin fiyatları sap
tadığı tarihte ve bugün başlıca dünya piyasaları stan
dart 1 beyaz kütlü pamuğun bir kilosunun (FOB) 
(GIF) olarak gerçek karşılığı Türk Lirası nedir? Hü-
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kümetinizin dünya fiyatlarının muhtemel seyri ile 
ilgili bir tespiti olmuş mudur? Olmuşsa bu tespitin 
mahiyeti nedir? 

1975 yılı ürününü satarken dünya piyasaları dü
şük diye her türlü zarar üzerinde bırakılan üreticile
re bu yıl dünya piyasaları çok olumlu iken kendile* 
rine ürünlerinin gerçek değeri karşılığım tam olarak 
intikal ettirmek için Hükümetiniz ne gibi tedbirler 
almıştır? Bundan böyle ne gibi tedbirler almayı dü
şünmektedir? Düşünülen tedbirler varsa ne zaman 
alınacaktır? 

5. Bir kilo küttü pamuğun % 60'dan fazlası çe
kirdek okluğuna göre, 1976 yılı ürünü için çekir
dek taban fiyatı kararlaştırmayı düşünüyor musunuz? 
1976 yılı pamuk çekirdek fiyatları nedir? Bunu kim 
tespit etmektedir? 

6. Dünya pamuk piyasa koşulları çok olumlu 
seyrini sürdürüp iç piyasa pamuk fiyatları daha şim
diden Hükümetinizin kararlaştırdığı destekleme alım 
fiyatları üzerine çıktığına göre, üreticilerin alın ter
lerinin belli insanlar tarafından daha fazla sömürül
mesine bir ölçüde de oba son vermek, Türkiye'yi 
yakın günlerde kendi pamuğunu ucuz fiyatla ihraç 
eden fakat daha pahalı fiyatla pamuk ithal eden bir 
dış sömürüden kurtarabilmek için, 1976 yılı pamuk 
ürünü yurdun her bölgesinde toplanmağa ve piya
saya arz edilmeye başlandığına nazaran, destekleme 
alımları ile görevlendirilmiş kuruluşlar ne zaman pi
yasa fiyatları ile alımlara başhyacaklardır? Üretici
lerin sömürülmesini önlemek kooperatiflere olan gü
veni sarsmamak, kooperatifçiliği yıkmamak için iç 
piyasa gerçeklerine bile ters düşen hatalı taban fiyat 
miktarlarını yeniden düzenlemeyi düşünüyor musu
nuz? 

7. Özellikle küthi pamuk destekleme alımların
da Hükümetinizin direnme gücü bulunmayan önce
likle Devlet tarafından korunması sosyal adalet ge
reği olan küçük pamuk üreticilerinin alın terlerinin 
sömürülmemesi için almayı öngördüğü düzenleme
ler var imdir? Varsa küçük üreticiler adına alaca
ğınız tedbirler nelerdir? Bu tedbirleri ne zaman uy
gulamak düşUncesindesiniz? 
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T C . 
Ticaret Bakanlığı 25.11.1976 

Teşkilâtlandırma Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 15-2-57/79-18938 

Konu : İzmir Milletvekili Coşkun Ka-
ragözoğlu'nun yazdı soru önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : Kanunlar Müdürlüğü başlıklı 14.10.1976 

tarih ve 7/1432-4847/38272 saydı yazıları. 
İzmir Milletvekili Sayın Coşkun Karagözoğlu'nun 

ilgideki yazüarına ekli ve Sayın Başbakan tarafın
dan cevaplandırılması istenen pamuk taban fiyatla
rına ilişkin 30.9.1976 tarihli yazıh soru önergesi ile 
ilgili cevaplarımız sırasiyle aşağıda belirtilmiştir. 

1. Her yd olduğu gibi bu yıl da pamuk destek
leme a!ım fiyatlarının tespitinden evvel üretici mali
yetlerini bilimsel bir yoklan tespit amacı ile, İhraca
tı Geliştirme Etüt Merkezi (İGEME) nin koordina
törlüğünde ilgili Bakanlıklar teknik elemanları, Tür
kiye Ziraat Odaları Birliği ve Ankara Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi yetkililerinden oluşan bir heyet teş
kil edilmiştir. Pamuk alım bölgelerine gidip üreti
cilerle görüşmek suretiyle maliyet tespit çalışmala
rında bulunan bu heyetin verdiği raporlara göre 1975 
yılının pamuk üretim maliyetleri şöyledir. 

Ege bölgesi 7,92 Kg./TL. 
Antalya bölgesi 9,35 Kg./TL. 
Çukurova (Sulu şartlarda) 8,16 Kg./TL. 

Diğer taraftan, taban fiyatlarının tespitinden ev
vel kütlü pamuk maliyet çalışmaları, pamuk ko
nusunda yetkili resmî kuruluşlardan biri olan ve 
Sekreteryahğı Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakan
lığında yürütülen Milli Pamuk İstişare Komitesince 
de yapılmış, anılan Koimte 1976/77 dönemi için 
kütlü pamuk maliyetini, bölge ayırımı gözetmeden 
7,70 Kg./TL} olarak tahmin etmiştir. Bunun ha
ricinde kooperatif birlikleri de kendi bölgeleriyle il
gili bazı etütler yapmıştır. 

Maliyet, pamuk taban fiyatlarının tespitinde 
gözönünde bulundurulan önemli faktörlerden sade
ce bir tanesidir. Taban fiyatlarının oluşturulma
sında maliyetlerin yarımda, memleketimizin üretim 
durumu iç ve dış piyasa hareketleri ile fiyat sevi-
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yesi ve fiyatlardaki muhtemel gelişmeler dikkate alın
maktadır. 

Ülkemizde üretilen pamuğun önemli bir kısmı
nın ihracata yönelmesi ve pamuğun başlıca döviz 
kaynaklarımızdan biri olması muvacehesinde taban 
fiyatları, yukarıda sıralanan hususlar birlikte de
ğerlendirilerek, tespit edilmektedir. 

2. Pamuk ve çekirdeği birlikte mütalâa edil
diğinden çekirdek için taban fiyatı söz konusu de
ğildir. Çekirdek fiyatları borsa rayiçlerine göre te
şekkül etmekte ve Birliklerce işlenmektedir. 

3. 11.9.1976 tarih ve 12409 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararı ile Çukurova St. 1 beyaz kütlü pa
muk için 9,75 Kg./TL., Ege ve Antalya St. 1 beyaz 
pamuklar için de 10,25 Kg./TL. olarak ilan edilmiş
tir. Bilâhare, dünya pamuk fiyatlarının yükselme
si üzerine, Kararnamenin verdiği yetkiye istinaden 
her bölge için taban fiyata 50 kuruş kadar ilâve edil
mek ve kâr/zarar birliklere ait olmak kaydı ile 
4.10.1976 tarihinde ÇUKOBİRLİK'in 10,25 TL., 
TARİŞ ve ANTBtRLİK'in ise 10,75 TL. na kadar 
olan fiyatlarda alım yapabilmeleri hususunda adı ge
çen birliklere talimat verilmiştir. 

Esasen, taban fiyatlarının tespitinden maksat, 
üreticinin emeğinin karşılığım alması ve pamuk fi
yatlarının belirli bir seviyenin altına düşürülmeme-
sidir. Nitekim, pamuk üreticisi, gelişen dış piyasa 
fiyatları seviyesinden pamuğunu ihracatçı tüccar veya 
sanayiciye satabilmektedir. Bu nedenlerle içinde bu
lunduğumuz sezonda Kooperatif Birliklerinin, yu
karıda belirtilen taban fiyatlarının üstünde çoğu 
bölgelerde mıntıka farkı olarak 50 kuruş ödemele
rine rağmen bugüne kadarki mubayaaları çok cüzi 
kalmıştır. 

Ülkemizden ihraç edilen standart 1 beyaz pamu
ğun ihraç fiyatları bölgeler itibariyle Kg./Sent ola
rak şöyledir: 

FOB ClF 

Ege ve Antalya bölgeleri 182,00 192,00 
Çukurova bölgesi 174,00 184,00 
Keyfiyet bilgilerine arz olunur. 

Halil Başol 
Ticaret Bakanı 

25 . 11 . 1976 O : 1 

9. — Zonguldak Milletvekili Kemal Anadol'un, 
Çaycuma ilçesindeki selüloz - kâğıt (SEKA) Fabri
kasına alınan işçilere ilişkin Başbakan ve Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sorusu ve Sanayi ve Tekno
loji Bakanı Abdülkerim Doğru'nun yazılı cevabı. 
(7/1433) (1) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan ve Sanayi ve Tek

noloji Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı saygılarımla dilerim. 

30 . 9 . 1976 
Zonguldak Milletvekili 

Kemal Anadol 
Soru : 
1. Çaycuma ilçesindeki Selüloz - Kâğıt (SEKA) 

Fabrikasına, Adalet Partisi yerel yöneticilerinin hazır
ladığı 20 kişilik listedeki isimlerin alınması için Baş
bakan Süleyman Demirci tarafından emir verildiği 
doğru mudur? 

2. Barbakan Süleyman Demirel'in emfi olarak 
SEKA Genel Müdürü ve Çaycuma SEKA yönetici
leri tarafından yapslan bu uygulamadaki ölçüler ne
lerdir? 

3. A. P. Çaycuma örgütünün hazırladığı bu lis
tedeki isimlerin herhangi bir nitelik aranmadan ve sı
nav açılmadan işe alındığı doğru mudur? 

4. Doğru ise, başka siyasal partilerin ilçe yöneti
cilerinin veya köy muhtarlarının hazırlayacağı liste-
leıde ismi geçen veya doğrudan doğruya SEKA'ya 
başvuran vatandaşlar işe alınacak mıdır? 

5. Ahnmayacaksa, Sayın Başbakanın son basın 
topÎErjhsında «Hiçbir kamu kuruluşunda partizanlık 
yapılmamıştır, bunlar MC İktidarını çekemeyenlerin 
uydurmasıdır. Bir partizanlık yapılmışsa bize yer ve 
zaman göstererek bildirsinler.» biçimindeki açıkla
ması gerçek dışı ve uygulanan partizanlığı gizlemek 
İçin yapılan demogoji örneği olmuyor mu? 

(1) Not: Bu soru önergesiyle ilgili Başbakanlı
ğın cevabı geldiğinde yayınlanacaktır. (7/1433) 
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T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

Dairesi Başkanlığı 
Dosya N o . : 14/SEKA-3/1520 

Konu : Zonguldak Mil
letvekili Sayın Kemal 
Anadoî'un soru önerge
si Hk. 

Mîllet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 14.10.1976 tarihli ve 7/1433-4848/38273 sa

yılı yazınız. 
Zonguldak Milletvekili Sayın Kemal Anadoî'un 

SEKA Çaycuma Müessesesine alınan işçilere mütedair 
soru önergesi hakkındaki cevabımız aşağıya dercedil-
miştir. 

lw SEKA Çaycuma Müessesesine ihtiyaç sebebi 
üe alınan 20 kişilik muvakkat ve vasıfsız işçinin Ada
let Parfâsi ile ilgisi bulunup bulunmadığı bilinmediği 
gibi bu işçilerin alınması hususunda Başbakan Süley
man Demirel tarafından verilmiş bir emirde mevcut 
değildir. 

2. Stok sahasında yayılı odunların toplattırılması 
maksadıyle muvakkat işçi olarak alınan bu 20 kişi 
için yaş ve sağlamlık dışında herhangi bir vasıf aran
madığı anlaşılmıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Abd Ülker'im Doğru 

Sanayi ve Teknolofi Bakam 

10. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, çarşı 
ve mahalle bekçilerinin ücretlerinden gelir vergisi ke
silip kesilmediğine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Oğuzhan Asiltürk'ün yazılı cevabı. (7/1443) 

Millet. Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun İçişleri Bakam tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı dilerim. 
Saygılarımla. 

İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker 

Soru : Şimdiye kadar Gelir Vergisinden bağışık 
tutulmuş olan Çarşı ve Mahalle bekçilerinden Eylül 
1976 ayından itibaren Gelir Vergisi kesildiği doğru
mu dur? 

İl Özel İdarelerine bağlı bir kuruluş olarak esa
sen çok az bir ücretle çalışan bekçilerin bu yüzden 
perişan olduklarını ve bu nedenle güvenlik hizmetle
rinin aksıyacağını düşühmektemisiniz? 

Bu tutumunuz 772 sayılı Bekçiler Yasasının esas
larına ve 193 sayılı Gelir Vergisi Yasasının 23 ncü 
maddesinin «Mahalle ve köy muhtarları ile köylerin 
kâtip ve korucu, imam bekçi ve benzeri müstahdem
lerinin, mahalle ve çarşı bekçilerinin ücretleri gelir 
vergisinden bağışıktır» açık hükmüne aykırı değilmi-
dir? 

T. C. 
İçişleri Bakanlığı 24 .11 .1976 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Daire : Bütçe Malî İşler 
Şube : Bütçe - Plan 

248246 
Konu : Bekçilerden Gelir Vergisi kesilip 
kesilmiyeceği Hk. 
Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Millet Meclisi, Genel Sekreterliği 
14 . 10 . 1976 gün, Kanunlar Müdürlüğü 
7/1443-4864/38361 sayılı yazılı soru önergesi, 

b) Millet Meclisi, Genel Sekreterliği, 11 . 11 . 1976 
gün, Kanunlar Müdürlüğü 7/1443-4864/38361 sayılı 
yazı. 

İlgi yazılarda yer alan, İstanbul Milletvekili Re
şit Ülker'in; çarşı ve mahalle bekçilerinin ücretlerin
den gelir vergisi kesilip, kesilmiycceğine ilişkin yazılı 
soru önergesi incelendi: 

Çarşı ve mahalle bekçileri, 657 sayılı Devlet Me
murları Kanunu kapsamına alınmış olduklarından, 
çarşı ve mahalle bekçilerinin ücretleri ve ücret sayı
lan diğer ödemeleri, Danıştay Genel Kurulunun 
12 . 6 . 1976 gün, 1975/26, K: 1975/38 sayılı istişari 
kararına istinaden, Maliye Bakanlığının 1 4 . 9 . 1976 
gün, G. V. K. 2/2128-8005/51108 sayılı, valiliklere 
gönderdiği yazı üzerine 1 . 7 . 1976 tarihinden itiba
ren gelir vergisine tabi tutulmuştur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Oğuzhan Asiltürk 
İçişleri Bakanı 

11. — Konya Milletvekili Mustafa Üstündagın, 
Konya yöresinde tohumluk kredisi alamayan çiftçilere 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Başbakan adına Tica
ret Bakanı Halil Başol'un yazılı cevabı. (7/1450) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla rica ede
rim. 

5 . 10 . 1976 
Konya Milletvekili 
Mustafa Üstündağ 
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Soru: 
Seçim bölgem Konya'da halkla yaptığım temas

larda, çiftçilikle uğraşan vatandaşların, tohumluk 
kredisi alamadıklarını, güç durumda bırakıldıklarını 
gördüm. 

Müteselsil kefillik nedeniyle, geçmiş borçlarını 
bankalara ödeyen çiftçiler dahi tohumluk kredisi ala
mamaktadırlar. 

Tohumluk kredisi alamayan çiftçiler, elleri kol
ları bağlı tam bir çaresizlik içinde, tarlalarında ekim 
yapamamanın (ıstırabını çekmektedirler. 

Giderek artan hayat pahalılığı karşısında, geçimi
ni zorlukla temin eden orta halli ve fakir çiftçileri
mize tohumluk kredisinin verilmemesi, bir yandan 
önümüzdeki yılın üretimini düşürmekte diğer yandan 
da çiftçilerimizin geçimini daha da zorlaştırmaktadır. 

Büyük bir olasılıkla bankadan yardım göremeyen 
çiftçiler, yüksek faizler ödeyerek tefecilerden ihtiyaç
larını temin yoluna gitmekte, bunun sonucu olarak 
çiftçiler daha da fakirleşmekte belli kişiler daha da 
zenginleşmektedirler. 

Bazı hatırlıların, birader ve yeğenlerin bankalar
dan bir imza ile 80 - 100 milyon lira krediyi alabildik
leri bu bozuk düzende muhtaç çiftçilerin tohum kre
disinden mahrum edilmeleri sosyal adaleti kökünden 
zedelemektedir. 

Bu acı gerçekler karşısında : 
1. Çiftçilerimizin tohumluk kredisi alabilmelerini 

sağlamak için süratle harekete geçerek gereğini yap
mayı düşünüyor musunuz? 

2. Özellikle, bir veya birkaç kişi borcunu öde
medi diye; bankalara geçmiş borçlarını ödeyen köy
lülere tohumluk kredisi vermeyerek cezalandırma yo
lunun kaldırılması konusunda ne düşünürsünüz? 

3. Kredi alamadıkları için tohumluk temin ede
meyen, ekim yapamayan orta halli ve fakir bir çift
çinin ıstırabını, sıkıntılarını Hükümetin duyması ve 
çare bulması gereğine inanıyor musunuz? 

T. C. 
Ticaret Bakanlığı 25.11.1976 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No.: 14 (140.2)/29885 

Banka ve kredi 
Konu: Konya Mil
letvekili Mustafa Üs-
tündağ'ın yazı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 14.10.1976 tarihli ve 7/1450-4874/38457 sa

ydı yazınız. 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Üstündağ'ın 
Sayın Başbakana tevcih ettiği Konya İli çiftçilerinin 
tohumluk kredisi ihtiyaçlarına dair yazılı soru öner
gesine tarafımdan cevap verilmesi tensip edildiğinden, 
önergede söz konusu edilen hususlar cevaplandırd-
mıştır. 

T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden alınan 
bilgilere göre: 

5254 sayılı Muhtaç Çiftçilere Ödünç Tohumluk 
Verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesi gere
ğince tabiî âfetlerden zarar gören ve aynı kanunun 
2 nei maddesi uyarınca teşekkül etmiş bulunan İhti
yaç Komisyonu kararlarında belirtilen müstahsillere, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca ödünç ve 
faizsiz olarak tevzi edilmek üzere tahsis olunan tohum
lukların müteselsil kefaletle banka şubelerince dağıtıl
dığı, 

Anılan Kanun gereğince 1976 yılında Konya İline 
1 333 ton buğday ve 1 250 ton arpa tohumluğunun 
tahsis edildiği, 

Ayrıca Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kara
rı ile, T. € . Ziraat Bankasınca yukarıdaki ödünç tohum
luklardan yararlanamayan çiftçilere kredili tohumluk 
dağıtıldığı ve bu şekilde Konya İline 1976 yılında 
2 150 ton arpa ve 1 720 ton buğday tohumluğunun 
kredili olarak tevzi edilmek üzere tahsis olunduğu, 

Gerek ödünç ve gerek kredili tohumlukların ma
hallî ihtiyaç komisyonlarının kararlarıyle vadesi geç
miş borcu olmayan çiftçilere tevzi edildiği, 

Aynı köyde borcunu ödememiş bir çiftçinin bu
lunması halinde, borçsuz diğer çiftçilere ödünç ve 
kredili tohumluk verilmemesi gibi bir durumun söz 
konusu olmadığı, 

Anlaşılmıştır. 
Çiftlilerin ödünç ve kredili tohumluk ihtiyaçları

nın tespit ve tahsis işlemleri yukarıda görüldüğü üze
re Hükümetimizce gereği veçhile yerine getirilmekte
dir. 

Bilgilerine saygı ile arz ederim. 
Halil Başol 

Ticaret Bakanı 

12. — Muğla Milletvekili Halil Derenin, Ege 
tütün ekicisine verilen avansa ilişkin sorusu ve Güm
rük ve Tekel Bakanı Orhan Öztrak'ın yazılı cevabı. 
(7/1463) 
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Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Gümrük ve Tekel Bakam ta

rafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
aracılığınızı saygılarımla rica ederim. 

7 .10 .1976 
Muğla Milletvekili 

Halil Dere 
Soru : 
1^ Ege tütün ekicisine verilen avanslar niçin 

geciktirilmiştir? 
2. Kilo basma ödenen 2,5 TL. üreticinin bir 

dönüm için ihtiyaçlarını cevaplıyacak mıdır? 
3. Her istiyen üretici avans alabilecek midir? 

T. C. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tetkik ve Murakabe Heyeti Reisliği 

Sayı : 4-1-9328 22 . 11 . 1976 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 . 10 . 1976 tarih Kanunlar Müdürlüğü 

7/1463-4902/38560 sayılı yazıları. 

Ege Tütün ekici avanslarıyle ilgili olarak yukarı
da kayıtlı yazınız ekinde alınan Muğla Milletvekili 
Halil Dere'nin 7 . 10 . 1976 tarihli yazılı soru öner
gesi cevabı 2 nüsha olarak ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerini ve gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ege Tütün Ekicisine verilen avanslar hakkında 
Muğla Milletvekili Halil Dere'nin 7 . 10 . 1976 gün
lü yazılı soru önergesinin cevabıdır. 

1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 
24 ncü maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, Te
kel Genel Müdürlüğü harmanları ihtiyacı olan mik
tar ve kalitede tütün satın alabilmek ve piyasalarda 
bu tütünler üzerinde rüçhan hakkı sağlayabilmek 
için, Tekel tarafından ekicilere avans dağıtılmakta
dır. 

Yeni mahsulün avans dağıtımına Eylül ayı için
de başlanılmış olup, Kasım ayı sonuna kadar devam 
edilecektir. 

Ancak, ekicilere verilecek avans miktarı; 1177 
sayılı Kanunun 46 ncı maddesi uyarınca ekicilerin 
verecekleri ürün bildirimlerinde belirtilen tütünün 
kilosuna göre saptanacağından, ürün bildirimlerinin 
geç verilmesi avans dağıtımında gecikmesine neden 
olmuştur. 

Yukarıda arz edildiği üzere 1177 sayılı Kanunun 
24 ncü maddesine dayanılarak Tekel İdaresince 
ekicilere 'dağıtılan avans; kredi mahiyetinde olmayıp 
piyasalardan harmanların ihtiyacı olan miktar ve 
evsafta tütünü satın alabilmek amacına matuftur. 
Ekicilerin ihtiyacı olan Krediler T. C. Ziraat Ban
kası ve Kooperatifler gibi diğer Kredi Müessesele-
rince karşılanmaktadır. 

1976 ürünü için Ege Bölgesine toplam 243 250 000 
liralık avans tahsisatı verilmiştir. 

Ege Bölgesinde yasalar ve avans talimatı gere
ğince Tekel İdaresinden avans alabilecek durumda 
olan ekicilerin tütünlerine; diğer müesseselerden al
dıkları krediler nedeniyle kesinti yapılmaksızın her 
kilo için verilen 2,50 liralık avans, üretiminin özel
likleri muvacehesinde yeterli görülmektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Orhan Öztrak 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

13. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu'nun, Rize ilinin çimento ihtiyacına ilişkin 
sorusu ve Ticaret Bakanı Halil Basol'un yazılı ceva
bı. (7/1472) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ticaret Bakam tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
7.10 .1976 

Rize Milletvekili 
* Osman Yılmaz Karaosmanoğlu 

Uzun yıllar gurbetçilikle uğraşan açlığını maden 
ocaklarının derinliklerinde gideren Rize'li çay ziraa
tının yoğunlaşmasından bu yana toprağına dönmüş 
hızlı nüfus artışı oranınca da mesken inşaatlarına 
olanca süratiyle girişmiştir. 

Ayda asgarî 3 000 ton çimentoya ihtiyacımız 
vardır. Ticaret Bakanlığınca Trabzon ye Ünye fab
rikalarından yapılan tahsisler müesseselerin başları
na musallat kesilen aracılar yerli işbirlikçiler sebebiy
le kasten savsaklanmaktadır. 

Halk ve Rize çimento bayilerimiz müşkül du
rumdadırlar. Bu konu daha öncede Rize Ticaret ve 
Sanayi Odası aracılığı ile Bakanlığınıza ulaştırılmış
tır. 

Ayda asgarî 3 000 tonluk çimento ihtiyacımızın 
yerli üretim veya ithalattan karşılanması için Bakan
lığınızca ne düşünülmektedir? 
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T. C. 
Ticaret Bakanlığı 

İçticaret Genel Müdürlüğü 
Dosya No. : 14 (335.7) - 29871 25 . 11 . 1976 

İçpiyasalar 
Konu : Rize Milletvekili Osman Yılmaz 
Karaosmanoğlu'nun yazılı soru öner
gesi hak. 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Kanunlar Müdürlüp ifadeli: 
1) 15 . 10 . 1976 tarih ve 7/1472-4911/38569 sa

yılı, 
2) 11 . 11 . 1976 tarih ve 7/1472-4911/38569 sa

yılı yazıları, 
İlgide kayıtlı yazılarına ekli, Rize Milletvekili 

Sayın Osman Yılmaz Karaosmanoğlu'nun Rize İli
nin çimento ihtiyacının karşılanması hakkındaki 
7 . 10 . 1976 tarihli yazılı soru önergesi incelenmiş 
ve cevabımız aşağıda belirtilmiştir. 

Acil çimento ihtiyaçlarının tespiti ve Bakanlığı
mıza bildirilmesi hususunda Valiliklere 12 . 4 . 1976 
ve 28 . 6 . 1976 tarihlerinde genelgeler gönderilmiş 
olup, bu konuda Rize Valiliğinden alman yazıda il
lerine ayda 3 000 ton çimento tahsis olunması talep 
olunmuş ve sözü edilen yazı, gereği yapılmak üzere, 
Türkiye Çimento Sanayii T. A. Ş. ne intikal ettiril
miştir. 

Konu ile ilgili olarak mezkûr şirketten alınan bil
gilerden; 

Trabzon Çimento Fabrikası tarafından Rize İljpne 
ayda 3 000 ton çimento sevk edilmesi için mezkûr 
fabrika müdürlüğüne talimat verildiği, bu çimentola
rın zati ihtiyaç sahiplerine, briket imalâtçılarına ve 
resmi sektöre tevzi edilmesinin sağlanması hususun
da da Rize Valiliği ile mutabakata varıldığı, 

anlaşılmıştır. 
Bilgilerine saygıyle arz ederim. 

Halil Başol 
Ticaret Bakanı 

14. — Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaos
manoğlu'nun, Rize'de Merkez Bankası Şubesinin açıl
masına ilişkin sorusu ve Maliye Bakanı Yılmaz Er-
genekon'un yazılı cevabı. (7/1473) 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
6.10.1976 

Rize Milletvekili 
Osman Yılmaz Karaosnıanoğlu 

Rize ili dahilinde 35 adet çay fabrika ve atölye
sinde 35 bin civarında işçi çalıştırılmakta çay entegre 
sanayi ile gübre fabrikalarının da inşaatı ile uğraşıl
maktadır. 

Çay kurumu ile diğer sanayi ve ticari kuruluşlar 
akreditif, ithalat ve ihracat konularında müşkül du
rumda bulunmaktadır. 

Rize ilinde mevcut 16 banka şubesi kredi ilişkile
ri, reeskont ve avans konularında sıkıntı içindedir. 
Yalnız Rize ilinde yılda 5-6 milyar Türk lirasını aş
kın para sirkülasyonu bulunmakta ve bu paranın 
Trabzon Merkez Bankasından celbi mühim külfet 
ve masrafı mucip olmaktadır. 

Rize ili ve ilçeleri Artvin ve ilçelerinin parasal 
ihtiyaçlarının süratle karşılanmasını temin bakımın
dan Merkez Bankası şubesinin Rize'de açılması ti
caretle uğraşanların genel arzusu haline gelmiştir. 

Bu bakımdan her gün süratle iktisaden gelişen 
Rize'de Merkez Bankası Şubesinin açılması konu
sunda Bakanlığınızca ne düşünülmektedir? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 

ÖKA : 310000/3371 
24 . 11 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 15 . 10 . 1976 tarih 7/1473-4912/38570 sa-

yıîı yazılan. 
Rize Milletvekili Osman Yılmaz Karaosmanoğ

lu'nun, Rize'de Merkez Bankası Şubesi açılması ko
nusunu muhtevi yazılı önergesi tetk«k olunmuş ur. 

Memleketimizin ekonomik gelişmesine yardım et
mek, ticarî faaliyetlerini kolayiaştaınak, para ve kre
di tedavülünde gerekli sürat ve emniyeti temin etmek 
ve Merkez Bankacılığı bakamından memleket ölçü
sünde daha etkin bir faaliyet gösterebilmek amacıyle, 
ekonomik bakımdan gelişmiş ve bankacılık faaliyet
lerinin kesif okluğu şehirlerimizde T. C. Merkez Ban
kası şubeleri açılması prensip olarak kabul edilmiş 
olmakla beraber, şube açma faaliyetleri bir pîan ve 
program dahilinde yürütülmektedir. 

Diğer yandan, Rize ilimizde gerek ekonomi*- ge
lişme, gerek bankacılık faaliyetleri bakımından T. C. 
Merkez Bankası şubesi açılmasının daha ilerideki ta
rihlere ertelenmesi gerektiği kanısındayım. 

Bilgilerine arz eder, saygılar sunarım, 
Doç. Dr. Yılmaz Ergeuekon 

Maliye Bakanı 
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15. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının Cumhuriyet sav
cılarına gönderdiği tamimin Bakanlıkça toplatılma
sına ilişkin sorusu ve Adalet Bakanı İsmail Müftü-
oğlu'nun yazılı cevabı. (7/1484) (1) 

Miiüet Meclisi Başkanlığuıa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Adaîet Bakanı tara

fından yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 
Saygıîanmıa. 

12 . 10 . 1976 
Ankara Milletvekili 

Necdet Evîiyagîl 

1. Yayınladığınız bir genelge ile Yargıtay Cum
huriyet Başsavcısı Sayın Kâzım Akdoğan'ın tüm 
C. savcılarına gönderdiği ve Nurculuk faaiayetle
rinin suç sayıldığını hatırlatan tamiminin toplanma
sını istediğinize ait beîge, 9 Ekim 1976 tarihli Cum
huriyette yayınlanmıştır. 

2. Dcvîet Başkanımıza gönderdiği bir mektup
ta Şeriatı savunan Frankfurt'taki Fatih Camii ima
mı ağabeyiniz Mustafa Müftüoğuı ile ilgili olarak 
14 Temmuz 1976 tarihinde size yönelttiğim önerge
de: «Başbakanın (Silâh çekenle, teşbih çekeni ı:yırd-
etmek lâzımdır) tarzındaki söz'erinin aşırı sağ bir 
eylem olduğu düşüncesiyîe kovuşturulması gerektiği 
görüşünde misiniz?» sorusuna, 10 Ağustos 1976 günü 
verdîğîniz cevapta: «Öte yandan malumları bulun
duğu üzere, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hü
kümlerine tevfikan, ihbar veya herhangi bir suretle 
bir suçun işlendiği zehabını verecek hale muttali olan 
Cumhuriyet savcıları, herhangi bir makam veya ki-
ş'den emir ve talimat asmadan görevlerini yerine ge
tirmekte bulunduklarından, gerek bu tahkikat ve 
gerek önergede Sayın Başbakana atfedüen sözler do-
Fayısiyle, Adalet Bakanı olarak herhangi bir mütalaa 
serdetmeyi de muvafık mütalaa etmemekteyim», dedi
ğinize göre: 

a) Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akdoğan'uı gö
revi gereği yasal hakkını kullanarak, Anayasa ve 
yasalara karşı bir girişime dikkati çekmek için 
25 . 6 . 1976 tarihinde yayınladığı bir tamimi, üç ay 
sonra 20 . 9 . 1976 tarihinde savcılara gönderdiğiniz 
bir genelge ile geri çevrilmesini istediğiniz açıklan
mıştır. 

(1) : Soru cevabına ' ekli broşür yayınlanama-
mıştır. (7/1484) 
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b) «Cumhuriyet savcıları herhangi bir makam 
veya kişiden emir ve talimat almadan görevlerini ye
rine getirmekte bulunduklarından..» tarzındaki söz-
îeriınzîe, bu yasa dışı girişiminiz arasındaki çelişki 
karşı&ında gene'genizi yerine getirmeyen sayın sav
cılara bir işlem yapılacak mıdır? 

c) 10 Ağustos 1976 tarihinde önergeme verdi
ğiniz cevapta, savcıların hür irade iZ'3 görevlerini 
yapmakla yükümlü olduklarını savunurken; aradan 
kırk gün geçtikten sonra, bunun tam aksi bir giri-
ş'mde bulunmanız karşısında, yasaların, Adalet Ba
kanı olarak size, savcılar üzerinde kısıtlı bir şekilde 
tanıdığı «Nezaret» hakkına ne denîi gölge düşürece
ği göriişündesiniz? 

3. Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Akdoğan, sayın 
savcılara gönderdiği resmî yazıda: «Nurculuğun ku
rucusu Saidi Nursi'nin faaliyetlerinde mendi ketin 
bütünlüğünü bozmaya matuf amaçlar buhiiîdnğunu, 
ivsa'elcrinde Cumhuriyetin Şeriat esaslarına *e is-
îâmm siyasî prensiperlne dönmesi gerektiği yolun
da teîk inlerde bulunduğu, bu faaliyetlerin ise, T. C, 
K.'nun 163 ncü maddesine aykırı nitelikte suçlar ol
duğunu» açıklamıştır. 

a) Sayın Cumhuriyet Başsavcısının bu Atatürk
çü ve yasal girişimini, iddia edildiği gibi yetkilerini
zi de aşarak mı durdurma gereğini duydunuz? 

b) M.C. Hükümetinin M. S. P.'Ii Adaîet Baka
nı olarak Anayasa ve yasalara karşı gelerek bu gi
rişimlerinizle Şeriatçılığı savunduğunuz belirlenir
ken; Cumhuriyet Başsavcısının, Nurculuğa ilişkin 
uyarısında yetkilerini aştığını savladığınıza ve tami
minin, geri çevrilmesini savcılardan resmen istedi
ğinize göre: 

c) Bir yandan C. Savcılarının görevlerinde, ya
sanın bugün için Adaîet Bakanı olmanız nedeniyle 
size verdiği kısıtlı «Nezaret» yetkinizi aşarak ve sap
tırarak, T. C. K.'nunun 163 ncü maddesinde saptan
mış suçların DGM.'nin görev alanının dışında bıra-
kı?m£3inı M.C. Hükümeti ve onun Adalet Bakanı 
oüarak ısrarla isterken; öbür yandan adı geçen ka
nunun uygulanmasında Yargıtay içtihatlarıyle suç 
sayılan bu eylemlerin, C. Savcı'an nezdinde kişisel 
ve politik davranışlarla suç olmadığı ve buna göre 
içtihatların uygulanmamasına yönelik telkinlerini
zin, C. Başsavcısının yasal ve laylk devlet anlayışı
na uygun davranışı karşısındaki girişiminizi bir 
Ada"et Bakanı olarak nasıl bağdaştırıyorsunuz? 
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T. C. 
Adaüet Bakanlığı 

Ceza iş. G, Müdürlüğü 23 . 11 . 1976 
Sayı : 3-4-34-976/49623 

Konu : Ankara MiiFetvekili "Nec
det Evliyagü'in yazılı soru önergesi 
Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İt'gi : 3 . 11 . 1976 gün ve Genel Sekreterlik Ka
nunlar Müdürlüğü ifadeli 7/1484, 4927/38706 sayılı 
yazıları. 

Ankara Milletvekili' Necdet Evlîyagil'in, Bakanlı
ğımca Cumhuriyet savcılıklarına yapılmış bulunan bir 
tamimle ilgili olarak yönelttiği yazılı soru önergesinin 
cevabı aşağıda arz olunmuştur. 

Ankara Milletvekili Sayın Necdet Evliyagil vâki 
sorularında; Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
Cumhuriyet savcılıklarına gönderilmiş bulunan ta
mum konusunda, Bakanlığımca yapılan tamimin da
ha önce başka bir soru önergesinde ifade ettiğim, 
Cumhuriyet savcılarının herhangi bir makam veya 
kişiden emir ve talimat almadan görevlerini yerine 
getirdiklerine dair, beyanlarımla çeliştiğini öne sü
rerek, bu hususun Cumhuriyet savcıları üzerindeki 
nezaret hakkına gölge düşürüp düşürmediği; Cum
huriyet Başsavcısının girişiminin ne sebeple .îıırdu-
rulması lüzumunun duyulduğu; yapılan tasarrufun, 
T. C. K. nun 163 ncü maddesinde suç sayılan fiille
rin, suç olmadığı ve bu husustaki Yargıtay içtinatîa-
rmın da tatbik edilmemesine müteveccih tedbir ma
hiyetinde bulunduğu ve bu itibarla lâyık Devlet* an
layışı ile ne surette bağdaştığı, konularında bilgi is
temiş bulunmaktadır. 

Soru önergesinde ifade buyurulan husus hak
kında sayın soru sahibinin tenevvürü ve aynı zaman
da sorulara cevap teşkil etmesi bakımından, Bakan
lığımca Cumhuriyet savcılıklarına yapılan 20.9.1976 
gün ve 25/83 sayılı tamimin ve bu hususta basına vâ
ki açıklamamın metinleri ilişikte takdim kılınmıştır. 

Tetkikinden de anlaşılacağı üzere yapılan tasar
rufun, kanunlarımızın suç saydığı fiillerin suç sayıl
maması veya Yargıtay içtihatlarının uygulanmama
sı maksadıyle Cumhuriyet savcılıklarına telkin ya
pıldığı şeklinde yazılı soru önergesinde ileri sürülen 
hususla hiçbir şekilde münasebeti bulunmamakta
dır. İdarî yönden Adalet Bakanlığına bağlı bulunduk

ları Anayasamızın 137 nci maddesinde ifade olunan 
Cumhuriyet savcılıklarına ne suretle tamim yazısı 
gönderileceği, mevzuat ve şimdiye kadar yapılan 
tatbikata uygun bir şekilde, Bakanlığımız tarafından 
yapılan tamimle ifade ve tespit edilmiş bulunmak
tadır. 

Bu itibarla, yapılan işlemin, kanunların suç teş
kil ettiği fiillerin işlenmesi halinde Cumhuriyet sav
cılarının hiçbir makam ve merciden emir almadan, 
kanunun kendilerine verdiği görevlerini yerine geti
receklerine dair, önceki beyanlarımızla bir çelişkisi 
bulunmadığı gibi, Bakanlığın Cumhuriyet savcıları 
üzerindeki nezaret hakkına gölge düşürüldüğü yo
lunda önergede temas edilmek istenen hususla da 
hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. 

Keyfiyetin sayın soru sahibine bildirilmesine de
lâlet Duyurulmasını arz ederim. 

İsmail Müftüoğlu 
Adalet Bakanı 

16. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ro
manya'dan ithal edilen benzinin kalitesine ilişkin so
fusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Schîhat-
tin Kılıcın yazılı cevabı. (7/1501) 

26 . 10 . 1976 
Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı dilerim. 

Saygılarımla. 
İstanbul Milletvekili 

Reşit Ülker 
Soru : 
Petrol Ofisin bir komisyoncu aıacılığıyle Roman

ya'dan ithal ettiği ve özellikle İstanbul ve yöresinde 
satılmakta olan benzinin bozuk olduğu doğru mu
dur? 

Bu bozuk benzinin motorların iç aksamında bir
kaç ay zarfında paslanma yapacağı, motor yatak ve 
sekmanlarım eriteceği ve ulusal ekonomiye büyük za
rar vereceği doğru mudur? 

Standart benzin kalitesinde düşük olduğu, tpraş 
Normal Benzin şartnamesine uygun olmadığı Petrol 
Ofis lâboratuvarîarında saptanmış olan bu benzinin 
aynı zamanda çok pahalıya satın alındığı ve bu yüz* 
den Hazineninde büyük zarara uğradığı ileri sürül
mektedir. Bu doğru mudur? 

Doğru ise sorumluları kimlerdir? 
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T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 24 . 11 . 1976 

Bakanlığı 
Sayı : 112-115/053.2-994 

Konu : İstanbul Mv. Sn. Reşit Ülker'in, 
İstanbul yöresinde satılmakta 
olan benzine ilişkin yazılı soru 
önergesi Hk. 

Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 3 . 1 1 . 1976 gün ve 7/1501 - 4964/39175 
sayılı yazıları. 

İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde alınan, İstanbul Mil
letvekili Sayın Reşit Ülker'in, «İstanbul ve yöresinde 
satılmakta olan benzinin bozuk olup olmadığına iliş
kin» yazılı soru önergesi cevabı ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Salahattin Kılıç 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Reşit Ülker'in İstanbul 
Yöresinde Satılmakta Olan Benzinin Bozuk Olup 

Olmadığına İlişkin Yazılı Soru Önergesi Cevabıdır. 

Soru : 
Petrol Ofisinin bir komisyoncu aracılığıyla Ro

manya'dan ithal ettiği ve özellikle İstanbul ve yöre
sinde satılmakta olan benzinin bozuk olduğu doğru
mudur? 

Bu bozuk benzinin motorların iç aksamında bir 
kaç ay zarfında paslanma yapacağı, motor yatak ve 
segmanlarını eriteceği ve ulusal ekonomiye büyük za
rar vereceği doğru mudur? 

Standart benzin kalitesinden düşük olduğu İpraş 
normal benzin şartnamesine uygun olmadığı Petrol 
Ofis Laboratuvarlarında saptanmış olan bu benzinin 
aynı zamanda çok pahalıya satın alındığı ve bu yüz
den Hazineninde büyük zarara uğradığı ileri sürülmek
tedir. Bu doğru mudur? 

Doğru ise sorumluları kimlerdir? 

Cevap : 
İpraş Rafinerisindeki kısmî arıza ve Aliağa Ra-

finerisindeki direniş nedeniyle meydana gelen üretim 
açığını kapatmak üzere, TPAO Genel Müdürlüğü
müz tarafından 100 000 ton ve Petrol Ofisi Genel 
Müdürlüğümüz tarafından da 30 000 ton benzinin 
ithal edilmesi uygun görülmüş ve adı geçen Genel 
Müdürlüklerimiz, muhtelif firmalardan teklif almış
lardır. 

Firmaların 137, - $ ile 130,84 $ arasında değişen 
tekliflerinden, 130,84 $ hk teklif, günün rayiçlerine 
uygun ve en ucuz olması nedeniyle siparişe bağlan
mıştır. Bu durumda bir Hazine zararı söz konusu de
ğildir. 

Diğer taraftan, Romanya'dan ithal ettiğimiz benzin 
bozuk değildir. Rafinerilerce üretilen tüm ürünler, 
kullanılan ham petrolün özelliğine ve rafineri tek
nolojisine göre bazı hususiyetler ihtiva etmektedir. 
Meselâ, Ataş, Aliağa, İpraş ve Batman rafinerilerinin 
ürettikleri benzinlerin evsafları da birbirlerine göre 
değişiklik arzetmektedir. Romanya'dan ithal ettiğimiz 
benzindeki renk ve koku, Romen menşeli ürünlere has 
bir hususiyet olup vasıf düşüklüğü veya taşat motor-
larımnda bir paslanma ve fazladan bir aşınmaya se
bebiyet vermesi bahis mevzuu değildir. 

Petrol Ofisi ve TPAO Genel Müdürlüğümüz ta
rafından ithal edilen bu benzin Petrol Ofisi Genel 
Müdürlüğümüzün bayileri ve diğer petrol şirketleri 
satıcıları tarafından piyasaya arzedilmiş bulunmak
tadır. İthal edilen benzinin Oktan derecesi düşük de
ğildir. Benzinin oktan derecesi (83) olup, satın alma 
şartnamesinde (80 - 85 oktan) alarak belirtilmiş bu 
bulunduğundan şartnamemize uygun bulunmaktadır. 

Bu itibarla, Romanya'dan ithal edilen benzinde 
aranan şartlar satınalma şartnamesine uygun olup, 
yukarıda da açıklandığı üzere, rafinerilerin işlemiş 
oldukları hampetrolün özelliği ve rafineri teknolo
jisi sebebiyle doktor test ve krozyon bakımından İP
RAŞ şartnamesiyle değişiklik arzetmektedir. Ancak, 
bu durum, ihale şartlarına uygun olması nedeniyle 
tabiîdir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Selâhattin Kılıç 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam 

17. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
TIR araçlarına ilişkin Başbakandan sorusu ve Baş
bakan adına Bayındırlık Bakanı Fehim Adak'ın ya
zılı cevabı. (711509) 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Daha önce'yöneltilen sorulara farklı ve çelişkili 
cevaplar alındığından, aşağıdaki soruların, Dsşişleri 
Bakanı, Ticaret Bakanı ve Bayındırlık, Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim. 

Saygılarımla. 
26 . 10 . 1976 

Ankara Milletvekili 
Necdet Evliyagil 
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1. Ülkemizin TîR güzergâhından (yollarından) 
geçmekte olan yabancı TIR araçlarından, anlaşma 
yıspan ülkelere ton/kın. başına 25 veya 40 kuruş üc
ret yükleyen ve 7 Ocak 1976 tarihinde yürürlüğe so
kulan TIR kararnamesi'nin, İran'ın, lehine değişti
rilmesinin nedenlerini açıklar mısınız? 

a) Bu değişikliğin, uzun zamandanberi İran'ın, 
ülkemize açacağı bildirilen 1 milyar 200 milyon do
larlık kredi ile bir ilgisi var mıdır? 

b) İran'ın vereceği kredi ile ilgili görüşme ve 
temaslar hangi tarihte başlamıştır, hangi evrededir? 

c) İran, Türkiye ile karayolu yapımı için an
laşma imzalayarak açtığı 30 milyon dolarlık krediyi 
vermiş midir? 

d) Bu anlaşma hangi tarihte imzalanmıştır? 
e) İran'ın vereceği kredilere karşıt istekleri olmuş 

mudur, olmuşsa bunları açıklar mısınız? 
2. İran'ın darıltılmamasını teinin amacı ile mi 

bıs kararname değiştirilmiştir?. 
a) MC. Hükümetmi oluşturan diğer partilerin, 

(onlara verilecek bazı ödünlere karşıt) bu kararname
yi zorla onayladıkları doğru mudur? 

3. RCD ilişkilerine rağmen Tahran Hava Aüa-
ıu'nda Türk parasını tanımayan, «Döviz Tablosu» n-
da Uganda dahil bütün ülkelerin para değerlerini 
yansstan, yıllardanberi Türk parasına bu göstergede 
yer vermeyen (kardeş» İran'ın bu tutumunu nasıl kar
şılıyorsunuz? 

a) Tahran B. Elçimiz ve de Elçiliğimizin men
supları, zaman zaman Türkiye'ye gidip, döndüklerine 
göre, bu tablo'yu görüp de İran'ın dostça olmayan 
bu davranışı karşısında Bakanlığınızın dikkatini çek
miş veya herhangi bir girişimde bulunmuşlar mıdır? 

b) Buluıınuışlarsa, altı yıldanberi somut bir so
nuç alınmadığına göre, İran'ın bu tutumunu sürdür
mesini nasıl yorumluyor ve de dostlukla bağdaştırı
yor musunuz? 

c) TIR sorunu ortaya çıktıktan sonra, Tahran 
B. Elçimizin, İran Dışişleri Bakanlığına davet edile
rek, bu kararın süratle değiştirilmesinin rica edildiği 
ve bunu Şah'ın bizzat arzu ettiği, arkasından da ikin
ci kararnamenin yayınlandığı doğru mudur? 

4. Türkiye'deki TIR araçlarının sayısını ve han
gi firmalara ait olduğu hükümetçe bilinmekte midir, 
miktarlarını açıklar mısınız? 

5. 30 .6 .1976 tarihine kadar ithal izni verilen 
TIR sayısı ne kadardır, banlar hangi firmalara ait
tir, firmaları ve sahiplerinin adlarını açıklar mısınız? 

25 . İ l . 1976 O : 1 

6. Yabancı TIR araçlarının karayollarmiızdan 
ücretsiz geçmesi ile ülkemiz, yılda kaç milyar liralık 
bir gelir kaybına uğramaktadır? 

a) Bu kayb<n üç milyar lira kadar olabileceğinin 
saptandığı yetkililerce ileri sürülmektedir, ne dersi
niz? 

b) İran TIR araçlarının, değiştirilen ikinci karar
name ile ülkemizden ücretsiz olarak gidip gelmesi ko
nusunda Devlet Planlama Teşkilâtının görüşü alın
mış mıdır? 

c) Alınmışsa açıklar mısınız? 
7. Türk ve İran TIR araçları, başka ülkelerde 

ton/km. başına ne ücret ödemektedirler? 
a) Türk TIR araçları İran'da ton/km. başına bir 

ücret ödemekte midirler, ödemekte iseler, miktarını 
açıklar mısınız? 

8. Sem beş yıl içinde Karayollarımızdan ge
çen yabancı TÎR araçlarının (ülkelere göre yıl - yıl) 
sayısı ne kadardır? 

9. TIR'ların KarayoSlanmızdaki yılhk onarım 
masrafları saptanmış mıdır? 

a) Yetkililerin ileri sürdükleri gibi, bu miktar, 
bir milyar îiranıjı üzerinde midir? 

10. Karayoüarımızın yeteneksizliği ve bakım
sızlığı nedeniyle; bilhassa yabancı TIR'ların trafiği ge
niş ölçüde aksattığı ve de kazaların arttığı gerçeği 
karşısında, ne gibi tedbirler düşünülmekte, ya da alın
maktadır? 

a) Alınması gerekli tedbirlerin bir planı yapıl
mış mıdır? Yapılmışsa açıklar mısınız? 

b) İstanbul - Ankara ikili (gidiş geliş) yolunun 
yapımına hangi tarihte başlanmış ve bugün kaç ki
lometrelik kısmı tamamlanmış ve trafiğe açılmıştır, 
hu yol ne zaman tamamlanmış olacaktır? 

c) TIR araçlarının, bazı yabancı ülkelerin uygu
ladığı gibi, trafiği.ı en yoğun olduğu Cumartesi ve Pa
zar günleri karayollarından geçmelerinin yasaklanma
sı düşünülmekte midir? 

11. İran'ın, Karayollarımızın yapımı için anlaş
ma imzalayarak açtığı 30 milyon dolarlık kredinin kul
lanılmasına ne zaman başlanmıştır? 

a) Bu kredi ile öngörülen yol güzergâhının pla
nı saptanmış mıdır? 

b) 30 milyon dolarlık kredinin faiz miktarlarını 
açıklar mısınız? 

c) Bu kredi kaç yıl için verilmiştir? 
d) 30 milyon dolar ile (iki gidiş - iki geliş olmak 

üzere) yaklaşık olarak kaç kilometre yol yapılabil
mektedir? 
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T. C. 
Bayındırlık Bakanlığı 

özel Kalem 
Sayı : 3892 18 . 11 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Ankara Milletvekili Necdet EvliyagiPin 26.10.1976 

tarihli yazılı sorularının Bakanlığımızı ilgilendiren kıs
mına ait cevaplar aşağıdadır. 

Arz ederim. 
Fehim Adak 

Bayındırlık Bakanı 

10. a) TIR trafiği ve artan mahallî trafik se
bebiyle kifayetsiz kalan yollanmızın islâhı işleri yıllık 
programlarımıza uygun olarak yapılmaktadır. 

b) İstanbul - Ankara sürat yolu inşaatına 1968 
yılında başlanılmış ve İstanbul Gebze arası (40 km.) 

ekspres yol olarak tamamlanarak trafiğe açılmıştır. 
Gebze - İzmit arası (50 km.) otoyol olarak inşa 

edilmektedir. Programa göre 1978 yılında bitirilecek
tir. 

İzmit - Adapazan kısmının projeleri yapılmakta, 
Adapazarı - Ankara arası etüd safhasındadır. 

11. a) İran tarafından açılan 30 milyon do
larlık kredi yol yapımı ile ilgili olmayıp, yol makine
leri alımı içindir. Kredinin kullanılmasına henüz baş
lanılamamıştır. 

b) Kredi faizi 10 milyon dolarlık kısmı için % 
2,5, 20 milyon dolarlık kısmı için ise % 5'tir. 

c) Kredinin vadesi 10 milyon dolarlık kısmı için 
3 yılı ödemesiz olmak üzere 12 yıl, 20 milyon dolar
lık kısmı için 2 yıl ödemesiz olmak üzere 10 yıldır. 

< ı » 
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1131 Sayılı Kanunla onaylanan Dünya Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolünün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 183 
Kabul edenler : 178 

Reddeden, : l! ' 
Çekinserler : — 

Geçersiz oylar : 4 
Oya katılmayanlar : 264 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

ADANA 
1 iter Çubukçu 
Battal Koksal 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çer çel 
Ali ihsan Ulubahşi 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçfkar 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Orhan Ailp 
Oğuz Aygün 
Necdet Evliyagill 
ibrahim Saffet Omay 
Ilyas Seçjkin 
Salbattrattiin Selek 
H. Turgut Taker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahni özçelik 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemali Alver 
ilhan Aytelkân 
Neoati Cebe 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Abdi özkök 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Cemal Külâhlı 
Kasım ömadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Ajugın 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hüseyâja Eırçdik 

DİYARBAKIR 
HaiMt Kahraman 

EDİRNE 
llbami Ertem 
İlhan IşıÜ 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rasiım CkıisıHi 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 
ismail Halklkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Murat Kâihyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çillesliz 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Sadettin Bilgiç 
I. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
ilhan Özfoay 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye To]k 
İhsan Toksan 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

IZMtR 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Coşkun Karagözoğlu 
Remzi özen 
Neccar Türikcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 

KARS 
Doğan Arasiı 
Yasin Bozkumt 
Kemali Ökjyay 
Cemıil Ünal 
Hasan Yıldırım 
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KASTAMONU 
Mehdfi Keskin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Selçuk Iımamoğllıı 
Hayrettin Nakilboğılu 
Kâmlil özsarıynldiiz 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagünı 
Melhmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Şener Battal 
ismet Büyüikyaylacı 
Bahni Dağdaş 
Kemâ/leıttün Gökakm 
M. Necatli Kalaycroğilu 
Hüseyin Keçeli 

AMASYA 
Orhan Kayıhan 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi özkul 
ibrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 

Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal (1.) 
Ramazan Yıldırım 

Ali KöMmdak 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevil geri 
Süleyman Tuaıcel 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Nurettin Yılma/ 

MUĞLA 
Ünat Demir 
Halil Dere 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
H. Avni Kayurmacıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
İrfan Yankutan 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arslaın 

TEKİRDAĞ 
Halil Başo! 
Nıühan Ilgün 

[Reddeden] 

URFA 
Celâl Paydaş 

[Geçersiz oylar] 

İZMİR | KOCAELİ 
Şinasi Osma f Sedat Afeay 

[Oya katılmayanlar] 
AFYONKARAHlSAR 

İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu (Bşk. V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (t. Ü.) 
Şükrü Yüzbaşıoğk\ 

AĞRI 

Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Mir Bahattıhı Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemıal Ataman 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Mustafa îmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir (İz.) 
Cahit Kayra 
I. Hakkı Ketenoğlu (İ.) 
Kâimil Kırılkoğlnı 
I. Hakkı Köylüoğılu 
Cevait önder 
Hasan özçeılik 
Ferıina Fatma öztürk 

TOKAT 
Feyzulilalh Değerli 
Ali Şevki Erek 
Ali Kurt 

TRABZON 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Halil Milli 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
tl-hami Çetin 
Nedlim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Sebati Ataman 
Orhan Göncüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

MANİSA 
önol Sakar 

Fikri Pehlivanlı 
önder Sav 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Bayfeal 
Abdurrafhiım Erdem 
Faiz Şarlar 
Remzi Yükmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Şadii Erdem 

AYDIN 
Isa Aylhan 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
Behiç Tozkoparan 
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BALIKESİR 
Cihat Bi^ehaaı 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (İ. Ü. )(İ.) 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BUESA 
Emin Acıar 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Etem Eksen 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korikmazcan 
Hiidai Ora! 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüjllâtif Ensariioğlu 
Reoaa Isfcenderoğkı 
Bahattin Karakeç 
Mahmut Kepoilu 
Mahimuit Uıyanıik 

EDİRNE 
Velii Gülkan 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atina 
Hasan Buz 
Rasim Küçülkel 
A. Orhan Seneımoğtlıı 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Kurkut Özal (B.) 
Zekiâ Yaylalı (İ. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hotrtoğtlu 
İmam Hüseyin îneioğlu 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erişmen 
1. Etem Kıhçoğlu (Bşk. V.) 
Hassan Vamı!k Tekin 
M. Emin Turgutailp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
(Bşk. V.) 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ i 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
SaJbri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz (1. Ü.) 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nâzım Baş 
Oral Mavioğlu 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramıoğlu 
Orhan Birgit 

Fennin Bozbeyli 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Köksal-
oğlu 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
A. Doğan Öztunç 
İlhami Sancar 
Cemal Süer 
Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Halûk Ülüian 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
A. Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

İsmet Ağaoğlu 
Mehmet özdal 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfilkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Vıecdi îlhan 
Sahri Kesiklin 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargîil 
Turhan Feyzioğlu (B.) 

KIRKLARELİ 
Tankut Akladın 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Saıit Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubiiay İkner 
özer ölçmen 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol. 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ün ver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
A.hmet Balkan 
Mustafa Ok 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Metaıet Sab»i Dörtkol 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (Bşk. V.) 
S. Yaşar Arıbaş (1.) 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 
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ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosnıan-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Cevat Yalçın 

SAKABYA 
Nari Bj,yar 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar (l.J 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
Ilyas Kılıç •» . 

Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 

SÎÎRT 
Idrds Arıkan 
Abdülbakd Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfiik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozath 
Ahmet Duıralkoğilu 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa TknisI 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Oevât Atılgan 
tsmadll Hakkı Birler 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Adil AH Oinel 
Ömer Çalkııroğlu 
Ekrem Dikmen 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

URFA , 
Mehmet Atesoy 
Mehmet Cedâl Bucaik 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadâr öncel 

UŞAK 
Kadir özpak 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
KLnyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Ilışan Ars/lan 
Ali Fuat Eyüpoğılu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 

Zekâi Altınay 
Kemal Anadol 
Bülemt Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş (1.) 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Ordu 
Trabzon 

Yekûn 

• > • • « « 
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28 Temmuz 1973 Tarihinde İmzalanmış Bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Yerilen Oyların 

Sonucu 

ADANA 
llter Çubukçu 
Battal Koksal 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYONKARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
Ali thsan Ulubahşi 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Orhan Aüp 
Oğuz Aygün 
Necdet Evliyagiiil 
İbrahim Saffet Omay 
Ilyas Seçikin 
Sabahattin Selek 
H. Turgııt Totker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahri özçelik 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemali Alver 
İlhan Ayteikin 
Necati Cebe 

BİNGÖL 
H. Celâlettin Ezman 

"Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 18İl 

Kabul edenler : 177 
Reddedenler : li 
Çekinserler : -

Geçersiz oylar : 3 
Oya katılmayanlar : 266 

Açık üyelikler : 3 

[Kabıâ < 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çalkmak 
Abdi özkök 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 

j Cemal Külâhlı 
Kasını önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 

i ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 

DENİZLİ 
Sami Arslaıı 
Hüseyin Erçelik 

DİYARBAKIR 
HaiMt Kahraman 

EDİRNE XJ171XIIX1XJ 

Ilh'âiYii E r t em 
ilhan Işık 
Cevat Saym 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

îdenler] 

I Hasan Çetinkaya 
| Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Raaim Cünisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îsrnet Angı 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞHANE 
T^rol TnnopT* 
Turgut Yücel 

İSPARTA 
Ali İhsan Balını 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
İbrahim Göktcpe 
Rasim Gürsoy 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Sadettin Bilgiç. 

(Çoğunluk yoktur.) 

t. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 

; Nilüfer Gürsoy 
Fatma Gülhis Mankut 

; Necdet ökmen 
j 

Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
Mustafa Parlar 

ı Mehmet Emin Sungur 
; İsmail Hakkı Tekinel 
! Hüsamettin Tiyanşan 

Şükriye Tok 
i İhsan Toksan 

Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

! Cemil Yavaş 
] İZMİR 

Kaya Bengisu 
: Yüksel Çakmur 

Coşkun Karagözoğlu 
Remzi özen 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 

Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 

KARS 
Doğan Anasiı 
Yasin Bozlkurt 
Kenıaıl Okyay 
Cemıil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Mehdi KesMn 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 
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KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Selçulk Imamoğılu 
Hayrettin NaMiboğtlu 
Kâmil özsanyıidiE 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeöğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh. Erdemdr 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Şener Battal 
ismet Büyükyaylacı 
Bahrii Dağdaş 
KemâiLeıtt&n Gökakm 
M. Necati Kalaycıoğdu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Kölkbudalj: 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 

İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevil gen 
önol Sakar 
Süleyman Tunıcel 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ünat Domir 
Halil Dere 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tokiner 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Iiâtif İslâm 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
irfan Yankutan 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arsilan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nilhau İlgüm 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Ali Kurt 

TRABZON 
H. Kadri Eyüpoğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Sü'leyman Yıldırım 

URFA 
Halil Millî 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
Ilhami Çetin 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Alhımet Nihat Alkm 
Sebatı Ataman 
Orhan Göncüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

AMASYA 
Orhan Kayıhan 

[Reddeden] 

URFA 

Celâl Paydaş 

[Geçersiz Oylar] 

IZMlR 
Şiıı asi Osma 

KOCAELİ 
Sedat Afoay 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hoeaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal (I.) 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHlSAR 
ibrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğluı 
Sü'leyman Mutlu 
Mete Tan (t. Ü.) 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yaırdımcı 

AMASYA 
Hasan Bütün er 
Vehbi Meşhur 

[Oya katılmayanlar] 

ANKARA 

Hüsameddin Akmumcu 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemal Ataman 
Osman Cenan 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Mustafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
t. Hakkı Ketenoğlu (t.) 
Kâmil Kırııkoğlu 
t. Hakkı Köylüoğlu 
Cevat önder 

Hasan özçelik 
Feraha Fatma öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
önder Sav 

ANTALYA 

ihsan Ataöv 
Deniz Bakkal 
Abdurraihiım Erdem 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 

Turgut Altunkaya 
Ekrem Şadü Erdem 
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AYDIN 
Isa Ayhan 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
Behıiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Cihat BüLgeham 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

. BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (t.Ü.) (1.) 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Emin Acar 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Etem Ekıen 
Yasin Hatiboğlu 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korfcmazcan 
Hiîdai! Oral 

DİYARBAKIR | 
Hasan Değer \ 
Abdüllâtif Ensar&oğüju 
Reeai İsikenderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepölu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
Veli Güıllkan 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atâlâ 
Hasan Buz 
Rasiim Küçükel 
A. Orhan Seneanoğılu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Kurkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (1. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
| Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Üzmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN . ! 
Nizamettin Erkime n 1 
İbrahim Etem Kılıçoğlu] 
Hasan Vamı'k Tekin | 
M. Emin Turgutalp I 
Orhan Yılmaz .«• 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
(Bşk, V.) 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Safcri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz (1. Ü.) 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
Oral Mavioğlu 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Orhan Birgit 
Fer ruh Bozbeyli 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 
Abdurruhman Köksal-
oğlu (1.) 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
A. Doğan Öztunç 
llhami Sancar* , 
Cemal Suer 
Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Halûk Ulanan 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
A. Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

İsmet Ağaoğlu 
Mehmet özdal 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
Âli ZüMkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 

Sabri Kerkin 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlıı 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu (B.) 

KIRKLARELİ 
Tankut Akaılm 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
Reşat Aiksoy 
Mıehmct Oğuz Atalay 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilay İmer 
özer ölçmen 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ün ver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Ayscy 
Ahmet Türk 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldan!ı 
Ali Döğerli 

! MUŞ 
j Tekin İleri Dikmen i 
f Kasım Emre 
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NEVŞEHİR 
Mehmet Sabrd Dörtkol 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
(Bşk. V.) 
S. Yaşar Arıbaş (t.) 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönü] 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taramoğlu 
Senai Yazıcı 

EIZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sami Kumbasaı 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
ismail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar (î.) 
Fahri Birer (I.) 
Mustafa Dağıstanlı 
tlyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 

SllRT 
Idrds Arıkan 
Abdülba'kıi Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfilk Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlj 
Ahmet DuıraJkoğilu 
Ekrem Kangal 
Mehmet ihsan Karaçam 

Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Tinıisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 
Ismadil Hakkı Birler-
Feyzulılah Değerli 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Alli Ginel 
Ömer Çaikıroğlu 
Ekrem Dükonen 

TUNCELİ 
Nihat Saatıfk 

URFA 
Mehmeit Aksoy 
Mehmet Celâl Bucaik 
Necmettin Cevheri 

Mustafa Kılıç 
Abdülkadir öncel 

UŞAK 
Kadir özpak 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslin Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ihsan Arslam 
Alı Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ze'kâi Altmay 
Kemal Anada! 
Bülenıt Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş (t.) 

[Açık üyelikler] 

Aydın 1 
Ordu 1 
Trabzon 1 

Yekûn 3 

>• • •« 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür ve Tanıtma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarına Verüen Oylarm Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 

ADANA 
Üter Çubukçu 
Battal Koksal 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Necdet Evliyagil 
ibrahim Saffet Omay 
llyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Hayrettin Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahri Özçelik 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Akçıeel 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytekin 
Necati Cebe 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Geçersiz oylar 

Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

[Kabıü edenler] 

450 
185 
181 

1: 

3 

262 
3 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Abdi özkök 

BURDUR 
Ali Sanlı 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hüseyin Erçelik 

DİYARBAKIR 
Halit Kahraman 

EDİRNE 
Ilhami Ertem 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdd 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuneıer 
Turgut Yüoel 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Süleyman Şâmşek 

İSTANBUL 

Hasan Basri Akgiray 
Sadettin Bilgiç 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy' 
Fatma Gülhis Mankut 

ii Necdet Ökmen 
Ali Nejat ölçen 
İlhan özbay 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükrüye Tok 
İhsan Toksan 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 

I Cemil Yavaş 

İZMİR 
I Kaya Bengisu 
İ Yüksel Çakmur 
| Coşkun Karagözoğlu 
i Remzi Özen 
I Neccar Türkcan 

I KAHRAMANMARAŞ 
| Halit Evliya 
j Ahmet Tevfik Paksu 
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KARS 
Doğan Araslı 
Yasin Bozkurt 
Kemal Okyay 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Hilmi Öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Selçuk tmamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Kâmil Özsarıyıldız 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagütı 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Bahri Dağdaş 

AMAS1 

Orhan Kayıha 

ADANA 

Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık. 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

1 Kemâlettin G-ökakm 
1 M. Necati Kalaycıoğlu 

Hüseyin Keçeli 
Ali Kökbudak 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 
•Gündüz Sevilgen 
Önol Sakar 
Süleyman Tuncel 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ünat Demir 
Halil Dere 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 

[Redd 

URI 
Celâl Payda 

[Geçersiz 

?A 
1 

İZM 
Şinasi Osma 

[Oya Katıl 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Ünc.al (t.) 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (1. Ü.) 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN . 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
irfan Yankutan 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arslan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan llgiin 

eden] 

?A 
3 

Oylar] 

İR 

| TOKAT 
1 Feyzullah Değerli 
İ Ali Şevki Erek 
! Ali Kurt 

* TRAR/OM 1 TRABZON 
; H. Kadri Eyüboğlu 
ı Lütfi Köktaş 
i Mehmet Özgür 
| Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Halil Millî 

l 
| UŞAK 

Orhan Dengiz 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
İlhami Çetin 

i Nedim. Korkmaz 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Sebati Ataman 

! Orhan Göncüoğlu 
1 Mehmet Zeki Okur 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

mayanlar] 

Kerem Şahin 
Mir Bahattiıı Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemal Ataman 
Osman Cer an, 
Orhan Ereı 1 

M. Kemal Erkovan (B.) 
Mustafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
İsmail Hakkı Ketenoğlu (1.) 
Kâmil. Kırıkoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Cevat Önder 
Hasan Özçelik 
Feniha Fatma öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
önder Sav 
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ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Abdurrahim Erdem 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
Mutlu Menderes 
Nahiit Menteşe (B.) 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (İ. Ü.) (t.) 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Etem Eken 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Rıza Genç oğlu 
Hasan Korkmazcan 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Recai İskenderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
Hasan Buz 
Rasim Küçükel 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Korkut Özal (B.) 
Zjekâi Yaylalı (t. Ü.) 

ESJCİŞEHÎR 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin İııcioğlu 
Mehmet Özmen 
Yusuf Öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizaınettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vaınık Tekin 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
(Bşk. V.) 
Mustafa Karaman 

HAKKARİ 
Mikail İlçıin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Re§a 
Mehmet Sönmez 

MaMk Yılman 
Ali Yılmaz (İ. Ü.) 

İSPARTA 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
Oral Mavioğlu 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 
Abudıırrahman Köksal-
oğlui 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım özeke 
Osman Özer 
A. Doğan öztunç 
İlhami Sancar 
Cemal Su er 
Ali Topuz 
Needet Uğur 
Halûk Üka an 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
/vdil Demir 
Yücel Dreik 
Ali Naüli Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
A. Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Mehmet Özdal 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Keskin 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu (B.) 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

* KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilay. İmer 
özer ölçmen 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Hüseyin Cavit Erdemir 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

I MANİSA 
I Veli Bakirli 
i Ahmet Balkan 
f Mustafa Ok 
s Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 
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MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
(Bşk. V.) 
S. Yaşar. Arıbaş (I.) 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RÎZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 

Sami Kumbasar 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar (1.) 

jj Fahri Birer 
I Mustafa Dağıstanlı 
| llyas Kılıç 

Hilnr Türkmen 
Fuat Uysal 

SİİRT 
İdris Arıkan 
âbdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Mehmet İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Tinıisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Cevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Hayda* Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Cinel 
Ömer Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadir Öncel 

UŞAK 
Kadir Özpak 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş (1.) 

[Açık üyelikleri 

Aydın 
Ordu 
Trabzon 

Yekûn 

»>>•« 
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19 Temmuz 1975 Tarihinde İmzalanmış Bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ue Kuveyt Devleti Hükü
meti Arasmda Kültür Anlaşmasımn Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kamın Tasarısına VerUen 

Oyların Sonucu 

ADANA 
Ilter Çubukçu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYONKARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Hüsnü Cahiit Koçkar 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Necdet Evldyagaâ 
İbrahim Saffet Omay 
tlyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahni özçellk 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytelöin 
Neoatii Cebe 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

Üye sayısı : 45CJ 
Oy verenler : 182 

Kabul edenler : 177! 
Reddedenler : 1 

Çelkdnserler ? — 
Geçersiz oylar : 4 

Oya katılmayanlar : 265 
Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 

(Çoğunluk yoktur.) 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Abdi Özkök 

BURDUR 
AH Sanlı 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
| Osman Orhan Çaneri 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Aralan 
Hüıseyıkı Eırçeiik 

DİYARBAKIR 
Halliit Kahraman 

EDİRNE 
İlhamı Erteni 
İlhan Işık! 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çeitinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Ras&m Ginisıli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Katraca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Murat Kâhyaoğru 
Ayşe Aliye Köiksal 
Orhan Oğuz 
Nîyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mehmet özıkaya 

GÎRESUN 
Mustafa Kemal Çilesıiz 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Sadettin Bilgiç 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
İsmail Hakkı Tefeinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
İhsan Toksan 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker . 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Coşkun Karagözoğlu 
Remzi özen 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Ahmet Tevf ik Paksu 

KARS 
Doğan ArasU 
Yasam Bozfcurit 
Kemal Okyay 
Oemıil ÜnaJl 
Hasan Yıldırım 
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KASTAMONU 
Mehdâ KesMn 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Selçuik îmamoğlu 
Hayrettin Nakniboğlu 
Kâmiil özsariönlldıız 
Meihmıet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Mtanduh Erdemdi* 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Bıahni Dağdaş 
Kemâlettin Gökakın 
M. Necata Kalaycıoğln 
HüsevtLn Keçeli 
Ali KöMmdak 

AMASYA 
Orhan Kayıhan 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hocaoğlıı 
Selâhattün Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi Özknl 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 
Alpaslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal (1.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşini Benli 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 
Süleyman Tun<cel 

MARDİN 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
Ünat Demir 
Halil Dere 

MUŞ 
Ahmet Haondi Çelebi 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tökiner 
Ragıp Ün er 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
f Ata Bodur 

Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZH 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
irfan Yankutan 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arsilaaı 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan îlgün 

[Reddeden] 

URFA 
Celâl Paydaş 

[Geçersiz Oylar] 

İZMİR 
Şinasi Osm a 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

[Oya Katılmayanlar] 

Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHÎSAR 

İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (İ.Ü.) 

AĞRİ 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Mıh* Bahattdn Yardumoı 

AMASYA 
Hasan Büfcüner 
Vehbi Meşhur 

TOKAT 
Feyzulilalı Değerli 
Ali Şevki Erek 
AH Kurt 

TRABZON 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lûtfi Köktaş 
Melhmet özgür 

\ Ahmet Şener 
TUNCELİ 

Süleyman Yıldırım 
ÜRFA 

Halil Millî 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

I Ahmet Yılmaz 
\ YOZGAT 
t İl hami Çetin 
l Nedim Korkmaz 
1 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Sebati Ataman 
Orhan Göncüoğlu 
]\lehmet Zekd Okur 

ANKARA 
Hüsamettin Akanıomcu 
Oguzhan Asiltürk (B.) 
Kemal Ataman 
Osman Cenan 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Mu» tafa Imirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
ismail Hakkı Ketenoğlu (I.) 
Kâmil Kınikoğlu 
I. Hakkı Köylüoğtfu 
Cevaft önder 
Hasan özçelik 

MARDİN 
Seyfü Güneştan 

Feraha Fatma öztÜTk 
Fikri PehHivanlı 
önder Sav 

ANTALYA 
ihsan Ataöv 
Deniz Baykal 
AbdıurraMım Erdem 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Şada Erdem 

AYDIN! 
İsa Ayhan 
Muffclu Menderes 
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Nahit Menteşe (B.) 
Behiiig Tozkoparan 

BALIKESİR 
Cihat Biljgehan 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah. Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (t. Ü.) (t.) 

BİNGÖL 
II. Cehalettin Ezman 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Aea<r 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korfemazean 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Hassan Değer 
Abdüllâtıif Ensarlioğlu 
Reoaıi Maenderoğlu 
Bahattin Karalkoç 
Mahmut Kepoiu 
Mahmut Uyanıfe 

EDİRNE 
V e l GüiDkan 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atiilâ 
Hasan Buz 
Rasıim Küçülkel 
A. Orhan Sen'eımoğlu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (1. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğtlu 
İmam Hüseyin încioğkı 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizjamettin Er'kmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Hasan Vamı'k Telcin 
M. Emin Turgutatlp 
Orhan Yıılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan: Akkoyunlu 
(Bşk. V.) 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Mikail tlçin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz (l.Ü.) 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
Oral Mavioğlü 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 

Servet Bayramoğlu 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 1 
Abdurrahman Koksal- l 
oğlu | 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
A. Doğan Öztunç 
llhami Sancar 
Cemal Suer 
Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
A. Kemal Önder 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
ismet Ağaoğlu 
Mehmet Özdal 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
Alii Zülffîkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu <• 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Keskim 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Meüınmt Altmı§yedioğluj 
Tufan Doğan Avşıargil 
Turan Feyzioğlu (B.) 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 

KIRŞEHİR 
Mustafa A'ksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilây Imer 
özetr ölçmen 
Faruk Sükan 
Vefa Tanır 
Mustaf a Üstündağ 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy 
(Bşk. V.) 
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S. Yaşar Sarıbaş 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taraıuoğlu 
Scnai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman. 
oğlu 
Sami Kuınbasar 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin! Uysal 

SAMSUN 
Ali Açar (î.) 
Fahri Birer (İz.) 

Mustafa Dağıstanlı 
İlyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 

SİİRT 
îdris Arıkan 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet NebH Oktay 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatli 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 

Vahidettîn Karaçorlu 
Mustafa Timisî 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
öevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Aid Oinett 
Ömer Çaikıroğlu 
Ekrem Dikmen 

TUNCELİ 
Nihat Saatılk 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 

Mustafa Kılıç 
Abdülkadıir Öncel 

UŞAK 
Kadir özpak 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
ihsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ze'kâi Altmay 
Kemal Anadol . 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş (İ.) 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Ordu 
Trabzon 

Yekûn 

r>«-<o»—*-
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanmış Bulunan 
Kültür Anîaşmasmm Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansma Verilen Oylann Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) • 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 185 
Kabul edenler : 180 

Reddedenler : II 
Çekinserler : —» 

Geçersiz oylar : 4 
Oya katılmayanlar : 262 

Açık üyelikler : 3 

[KabUl edenler] 

ADANA 
llter Çubukçu 
Battal Koksal 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYONKARAHÎSAR 

Mehmet Rıza Çerce! 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Hüsnü Oahit Koçkar 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Orhan Aılp 
Oğuz Aygün 
Necdet Evliya ğil 
tbrahîım Saffet Omay 
llyas Seçkin 
Saibalhattin Selek 
II. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahıti özçelik 

ARTVİN 
Sabit Osmaa'Avcı 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Ayteikin 
Necata Cebe 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Abdi özkök 

BURDUR 
Ali Sanlı 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hüıseykı ErçelJik 
Hüda'i Oral 

DİYARBAKIR 
Haüıit Kahraman 

EDİRNE 
llbami Ertem 
İlhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsa 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman \) 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Muırat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Köiksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mehmet özkaya 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Sadettin Bilgiç 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye Tojk 
İhsan Toksan 
Metin Tüzün 
Reşit Üliker 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Coşkun Karagözoğlu 
Remzi özen 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 

Ahmet Tevfik Paksu 
KARS 

Doğan Araslı 
Yasin Bozlkurt 
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Kemal Gkyay 
Cemdi Ünal 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Mehdi Keslkin 
Hilmi Öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Cemal Oebecii 
Selçulk îmamoğılu 
Hayrettin Nakilboğlu 
Kâmil Özsarıyıldız 
Melhm'et Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sabri Yahşfi 

KONYA 
Şener Battal 
ismet Büyü'kyaylacı 
Bahrti Dağdaş 
Kemâilettizı Gökakm 
M. Necati Kalayci'oğ'lıı 

AMASYA 
Orhan Kayıhan 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç •: 
(B.) 
Mehmet Hulusi özkul 
ibrahim Tekin 
Emin Bilen Tümcr 
Alparslan Türlceş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 

Hüseyin Keçeli 
Ali Köûdmdak 
Faruk Sükan. 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşini Benli 
ilhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 
Süleyman Tunıcel 

MARDİN -
Talât Oğuz 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ünat Demir 
Halil Dere 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Teikiner 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Menıduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslam 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp ' 
Hayati Savaşçı 
İrfan Yankutan 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Aralan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 

I Nalhan İl gün 

[Reddedenler] 

URFA 
Celâl Paydaş 

[Geçersiz Oylar] 

İZMİR 
Şinasi Osnıa 

KOCAELİ 
Sedat Afeay 

[Oya Katılmayanlar] 

Abdurrahman Unsal (İ.) 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
İbrahim Elmalı I 
Rasim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan 
(i ü.) 

AĞRİ 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 

I Mir Baduattıin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsamettin Akmumcu 
Oğuzhan Asiltürk 
(B.) 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan 
(B.) 
Mustafa tmirzalıoğıkı 
M. Rauf Kavıdemir 

TOKAT 
FevzuUalh Değerli 
Ali Şevki Erek 
Aid Kurt 

TRABZON 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lûtfd Köktaş 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

URFA. 
Halil Millî 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
AihmeS Yılmaz 

YOZGAT 
Ilhami Çetin 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Alhımet Nihat Akın 
Sebati Ataman 
Orhan Göncüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

Cahit Kayna 
İsmail Hakkı Ketenoğlu (I.) 
Kâmil Kınkoğliu 
t. Hakkı Köylüoğlu 
Cevalt önder 
Hasan özçelik 
Feriha Fatıma öztürk! 
Fikri Pehlivanlı 
önder Sav 

ANTALYA 

ihsan A.taöv 
Deniz Baykal 
Abdiurralhitaı Erdem 
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Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Isa Ayhan 
Mutlu Menderes 
Nahüt Menteşe 
(B.) 
Behiç Tozkoparan * 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
ibrahim Behra.ni Eker 
<Vhmet İhsan Kırımlı 

Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (İ. Ü.) 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Ref et Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin' Ok? 
(B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korkmazca!! 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtıif EnsarîoğOnı 
Recaıi İslkıenderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atlilâ 
Hasan Buz 
Rasiim Küçükel 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Korkut Özal (B.) 
Zdkâd Yaylalı 
<t. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Seyri Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
ibrahim Hortoğlu 
imam Hüseyin İftcioğlu \ 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
Haisan Vamık Telcin 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
(Bşk. V.) 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Mikail Ilçin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet ISönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 
( İ Ü . ) 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Barbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
Oral Mavioğlu 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlıı 
Mustafa Kara 
Albdurrahman Köksal-
oğlu 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
A. Doğan Öztunç 
İlhami Sancar ,-
Cemal Suer 
Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 

IZMlR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
A. Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç 
İsımail Taşlı 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet Özdıal 
Mehmet Pamuk 
uguz sogutlu 
Ali Zülfükâroğlu 

KARS 
D&Yut Aksu 
Abdüikemm Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Keskim 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargü 
Turhan Feyzioğlu (B.) 

KIRKLARELİ 
Tankut Akallin 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Saat Şayiam 

KOCAELİ 
J İbraJhim Akdoğan 

Turan Güneş 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettlin Erbakan (B.) 
Mustafa Kübilây Imer 
Özer ölçmen 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Ahmet Kara aslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Yeli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
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MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin ileri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Ragıp Üner 

NlGDE 
Mehmet Altmsoy 
(Bşk. V.) 
S. Yaşar Arıbaş (1.) 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuza! p 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taraaoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Knraosanan-
oğîu 

Sami Kumbasar 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

. SAMSUN 
Ali Acar (1.) 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
llyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 

S1ÎRT 
Idris Arikan 
Abdülba'ki Cartı 
Mehmet Nebll Oktay 
Abdülkerim Zilân 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
TevfiJk Fikret övet 

SİVAS 
Enver Akova , 

Vahit Bozatli 
j Ahmet Durakoğiu 

Ekrem Kangal 
M. ihsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa TimM 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 
ismail Hakkı Bîrler 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali öined 
Ömer Çalkıroğlu 
Ekrem Dilkm-en 

TUNCELİ 
Nihat Saatlik 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 

Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadir öncel 

UŞAK 
Kadir özpak 

VAN 
ihsan Bedirhanoğlu 
Muhlis Görentaş 
Kkıyas Kartal 
Mehmet Sailih Yıldız 

YOZGAT 

ihsan Arsilan 
Ali Fuat Eyüpoğilu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lûtfi Zararsız 

ZONGULDAK 

Zekâi Altmay 
Kemal Anadol 
Bülent Eopvüt . 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş (1.) 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Ordu 
Trabzon 

Yekûn 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasmda Kültürel ve Bilimsel Yardunlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasuun Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 143 
• Kabul edenler : 131i 

Reddedenler : 6 
ÇJîekinserler : 2 

Geçersiz oylar : 4 
Oya katılmayanlar : 3C4 

Açık üyelikler : 3i 

[KabıÜ edenler] 

ADANA 
İlter Çubukçu 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYONKARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çerçel 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Ilyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
H. Turgut Tolker 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahrti özçellk 

ARTVİN 
Sabit Osmatı Avcı 

AYDİN 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeel 
Mustafa Kemali Alver 
İlhan AyteMn 

BİNGÖL 
H. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin inan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 

BURDUR 
Ali Sanlı 

BURSA 
Ali Elverdi 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çanerî 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hüseykı Erçelik 

DİYARBAKIR 
Haûıit Kahraman 

EDİRNE 
İlhamı Ertem 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

ERZURUM 
Rasdım Ginisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverd'i 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettlkı Karaca 
ismail Hakiki Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mehmet özkaya 

GÜMÜŞHANE 
Turgut Yücel 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal. 

İÇEL 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
t. Fehmi Cumalıöğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy ( 
Fatma Gülhis Mankut 
İlhan özbay 
Mustafa Parlar 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

KARS 
Yasdn Bozıkurft 
Cemil Ünal 

KASTAMONU 
Mehdıi Kesklin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Selçuk İmamoğlu 
Hayrettin Nakiiboğlu 
Kâmil özsariiyııldrz 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Meımduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Bahri Dağdaş 
Kem âlettin Gökakm _ 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 
Ali Köikbudak 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
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Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgen 
önol Sakar 
Sü^yman Tuneel 

MARDİN 
Talât Oğuz 

s MUĞLA 
Ün at Demir 
Halil Dere 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Çelebi 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Ferda Cüley 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhaaı 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 

Hayati Savaşçı 
İrfan Yankutan 

SİVAS 
Ahmet Durakoğlu 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan İl güm 

TOKAT 
Peyzullah Değerli 
Ali Sevici Eırelk 

TRABZON 
Lûtfi Köktaş 

Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

URFA 
Halil Millî 

UŞAK 
Orhan Dengiz 

ZONGULDAK] 

Ahmet Nihat Akın 
Sebati Ataman 
Orhan Göncüoğlrı 
Mehmet Zekıi Okur 

İSTANBUL 
Mehmet Enıin Sungur 

İZMİR 
Neccar Türkcan 

[Reddedenler] 

SİVAS 
N. Nazif Aralan 

TOKAT 
Ali Kurt 

URFA 
CelM Paydaş 

UŞAK 
Ahmet Yılmaz 

ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 

[Çekinserler] 

BİNGÖL 
Abdullah Bazehcîr 

EDİRNE 
Cevat Sayın 

[Geçersiz Oylar] 

İZMİR j KOCAELİ 
Şinasi Osma I Sedat Akay 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

[Oya Katılmayanlar] 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Battal Koksal 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal (1.) 
Ramazpn Yıldırım 
AFYONKARAHİSAR 

İbrahim Elmalı 

Rasim Hancıoğlu (Bşk V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (1. Ü.) 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Orhan Kayıhan 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Muammer Alıcı 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Keımıal Ataman 

Osman Ceran 
Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Necdet Evliya giil 
Mustafa îmirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit Kayra 
1. Hakkı Ketenoğlu (1.) 
Kâmil Kınikcğlu 
1. Hakkı Köyiüoğlu 
İbrahim Saffet Omay 
Cevat önder 
Hasan özçeli'k 
Feriha Fatma öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
önder Sav ' 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Demiz Raykal 
Abdurraihiim Erdem 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Şadı Erdem 

AYDIN 
îsa Ayihan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
Behiiıç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Gihat Bilgehan 
Necata Cebe 
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ibrahim Bchranı Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usunr 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (İ.Ü.) (t.) 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Kemal Demir (B.) 
Abdi özkök 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil K-araatlı 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğiu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Kasım Parlar 
İhsan Tombuş 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Rıza Genç oğlu 
Hasan Konkmazcan 
Hüdai O rai 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensaöoğlu 
Reead îsfcenderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
Veli Gülkan 
ilhan Iğıla 

ELÂZIG I 
Atillâ Atıilâ 
Hasan Buz 
Rasiim Küçüikel 
A. Orhan Sen^nıoğılu 

ERZİNCAN . 
Hasan Çeıtdnkaya 
Naırettin Karsu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ | 
Korkut Özal (B.) I 
Zekâi Yaylalı (t. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Al/iye Kölksal 
Seyri Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
ibrahim Hortoğlu 
imam Hüseyin Incioğkı 
Mehmet özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Nizamettin Erlanen 
İbrahim Et€m Kılıçoğlü 
Hasan Vamik Tekin 
M. Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE I 
M. Orhan Akkoyunlu | 
(Bşk. V.) 
Mustafa Karaman 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz (I. Ü.) 

İSPARTA 
Süleyman Demirci 
(Başbakan) 

İÇEL 
Hikmet Bal oğlu 
Nazım Baş 
Oral Mavioğlu 
Süleyman Şimşek 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu • 
Mustafa Kara 
Abdurralıman Köksal-
oğlu 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman özer 
A. Doğan Öztunç . 
Ilhami Sancar 
Cemal Suer 
Şükriye Tojk 
Ali Topuz 
Metin T üz ün 
Necdet Uğur 
Halûk Ülıman 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Alev Coşkun 
Yüksel Çakmur 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ah Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
A. Kemal önder 
Remzi özen 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 

I KAHRAMANMARAŞ 
I ismet Ağaoğlu 
j Halit Evliya 
8 Mehmet özdal 
i Mehmet Pamuk 
E Oğuz Söğütlü 
E Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
i Davut Aksu 
i Doğan Arash 
i Abdülkerim Doğru 

(B.) 
I Kemal Güven (Başkan) 
i Kemal Obyay 
i Hasan Yıddırım 

KASTAMONU 
I Vecdi ilhan 
| Sabri Keskin 
| Sabri TığU 

I KAYSERİ 
I Mehm'et Altmışyedioğlu 
I Tufan Doğan Avşargil 
j Turhan Feyzioğlu (B.) 

KIRKLARELİ 
6 Tankut Akalm 

KIRŞEHİR 
I Mustafa Aksoy 
i Sait Şayiam 

KOCAELİ 
I İbrahim Akdoğan 
I Turan Güneş • 
I Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
I Reşat Altsoy 
I Mehmet Oğuz Atalay 
I Muzaffer Demirtaş 
J Necmettin Erbakan (B.) 
! Mustafa Kubilay im er 
I özer ölçmen 
I Faruk Sükan 
I Vefa Tanır 
I Mustafa üstündağ 

KÜTAHYA 
I II. Cavit Erdcmir 

MALATYA 
1 Mehmet Turhan Akyol 
I Mehmet Delikaya 
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Hüseyin Deniz 
Hakkı Gökçe 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Yeli Baku İr 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emfo 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtkol 
Ragıp Üııer 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (Bşk. V.) 
S. Yaşar Arıbaş (İ.) 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

. ORDU 
Memdulı Ekşi (Bşk. V.) 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 
Sami Kumbasar 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
M. Vedat önsal 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar (İ.) 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
İl yas Kılıç 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 

SİİRT 
İdris Arılkanı 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abclülkerim Zilân 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret öve* 

SİVAS 
Enver Akova 
Ahmet Arıkan 
Vahit Bozatlı 
Ekrem Kangal 
Mehmet İhsan Karaçam 
Vahidettin Karaçorlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Cevat Atılgan. 
İsmail Hakkı Birler 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Citıel 
Ömer Çalkıroğlu 
Ekrem Dikmen 
H. Kadri Eyüboğlu 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 
Süleyman Yıldırım 

URFA 

Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadir öncel 

UŞAK 
Kadir üzpak 

VAN 

İhsan Bedkhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 

İhsan Arslan . 
İlhanıi Çetin 
Ali Fuat Eyüpoğîu 
Nedim Korkmaz 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 

•Zekâi Altmay 
Kemal Ana dol 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş (İ.) 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Ordu 
Trabzon 

Yekûn 

»>•«< 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasmda 

. 

İmzalanmış Olan Kültür 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısınma Verilen Oylarm Sonucu 

ADANA 1 
ilter Çubukçu 
Battal Koksal 
Ahmet Topaloğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Necdet Evliyagil" 
İbrahim Saffet Omay 
îlyas Seçkin 
Sabahattin Selek 
Hayrettin Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahri Özçelik 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Ahmet Akçeıel 
Mustafa Kemal Alver 
İlhan Aytekin 
Necati Cebe 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 184 

Kabul edenler : 178 
Reddedenler : 1! 

Çekinserler : — 
Geçersiz oylar : 5 

Oya katılmayanlar : 263 
Açık üyelikler : 3 

[Kabıd edenler] 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 
Hasan Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Ali Sanlı 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Cemal Külâhlı 
Kasım Önadım 
Hüseyin Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel. 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hüseyin Erçelik 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Halit Kahraman 

EDİRNE 
1 İlhami Ertem 

— 41 

İlhan Işık 1 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çetinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rasim Cinisli 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erveırdii 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyasettin Karaca 
fsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet İsmet Angı 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mehmet özkaya 

I GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞHANE 
Eroili Tuncıör 
Turgut Yücel 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 

1 İbrahim Göktepe 

İ4 — 

(Çoğunluk yoktur.) 

Rasim Gürsoy 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Sadettin Bilgiç 
İ. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat ölçen 
İlhan Özbay 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükrüye Tok 
İhsan Toksan 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Coşkun Karagözoğlu 
Remzi özen 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

KARS 
Yasin Bozkurt 
Kemal Okyay 

1 Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 
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KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Hilmi Öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Selçuk İmamoğhı 
Hayrettin Nakiboğhı 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Ata gün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
Bahri Dağdaş 
Kemâlettin Gökakın 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyin Keçeli 

Ali Kökbudak 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ah'meit Mahir Ablum 
Ahmet Kaşim Benli 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 
M. Gündüz Seval gen 
Önol Sakar 
Süleyman Tunç el 

MARDİN 
Talât Oğuz 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ünat Demir 
Halil Dere 

MUŞ 
Ahmet Hamdi Celebi 

NEVŞEHİR 
Mehmet Zeki Tekiner 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley 

RİZE 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
İrfan Yankutan 

SİVAS 
Ahmet Ankan 
N. Nazif Arslan 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan İlgüıı 

TOKAT 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 
Ali Kurt 

TRABZON 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Mehmet Özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Halil Millî 

UŞAK 
Orhan Dengiz 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
İlhami Çetin 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Sebati Ataman 
Orhan Göncüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

[Reddden] 

URFA 
Celâl Paydaş 

AMASYA 
Orhan Kayıhan 

ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi Özkul 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

[Geçersiz Oylar} 

İZMİR 
Şinasi Osma 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

[Oya Katılmayanlar] 

MARDİN 
Seyfi Güneşten 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal (1.) 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu (Bşk.V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (I.Ü.) 

AĞRI 
Cemil Erhan 

Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 

Orhan Eren 
M. Kemal Erkovan (B.) 
Mustafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf KaiıCİemir 
Cahit Kayra 
1. Hakkı Ketenoğlu (1.) 
Kâmil Kırıkoğlu 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Cevat Önder 
Hasan Özçclik 
Feraha Fatma Öztürk 
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Fikri Pehlivanlı , 
Önder Sav 

ANTALYA 
Ilışan Ataöv 
Deniz Baykal 
Abdurrahim Erdem 
Faiz Şarlar 
Remzi Yılmaz 

ARTVİN 
Turgut. Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Belıram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Saduliah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (Î.Ü.) (İ.) 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Osman Aykul 
Faik Kırbaşh 

BURSA 
Emin Acar 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtif Ensarioğlu 
Recai İskenderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kep olu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
Hasan Buz 
Rasim Küeükel 
A. Orhan Sencmoğlu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (İ.Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğlu 
İmam Hüseyin İncioğlu 
Mehmet Özmen 
Yusuf Öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizamettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğlu 
(Bşk. V.) 
Hasan Vamık Tekin 
M. "Emin Turgutalp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
(Bşk. V.) 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez . 

Malik Yıliman 
Ali Yılmaz (t. Ü.) 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başibakan) 

İÇEL 
Nâzım Baş 
Oral Mavioğlu 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Orhan Bir:git 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 
Abudurrahman Köksal-
oğlu 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özeke 
Osman Özer 
A. Doğan öztunç 
İlhami Sancar -N 
Cemal Suer 
Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Adil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
A. Kemal Önder 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet Özdal 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfikâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Doğan Araslı 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Sabri Keskin 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Kâmil Özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam • 

KOCAELİ 

I İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan (B.) 

| KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubdlây İmer 
Özer Ölçmen 

[ Vefa Tanır .>* 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Hüseyin Cavit Erdemir 

MALATYA 
. Mehmet Turhan Akyol 
j Mehmet Delik^ya 
1 Hüseyin Deniz 

Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 

| İbrahim Aysoy 
( Ahmet Türk 
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MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabri Dörtko] 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmet Altmsoy 
(Bşk. V.) 
Ş. Yaşar Arıbaş (İ.) 
Haydar Özalp 
Azmi Yavnzalp 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlıı 
Senai Yazıcı 

RİZE 
Osman Yılmaz Karaos-
manoğlu 

Sami Kumbasar 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Duru kan 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar (İ.) 
Fahri Birer ı 
Mustafa Dağıstanlı 
İlyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Abdülbaki Cartı 
Mehmet Nebil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret Övet 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğlu 
Ekrem Kangal 
Mehmet İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Tirnisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Cevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Cin el 
Ömer Çakıroğlu 
Ekrem Dikmen 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadir Öncel 

UŞAK 
Kadir Ozpak 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Arslan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Aitmay 
Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş (İ.) 

[Açık üyelikler] 

Aydın 1 
Ordu . 1 
Trabzon t 

Yekûn 3 

> • • < « 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Arasmda Hava Ulaştırmasına İlişkin Olarak 
İmzalanan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oylarm Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 
Üye sayısı : 450 

Oy verenler : 182 
Kabul edenler : 178 

Reddedenler : İl 
Çekinserler : — 

Geçersiz oylar : 3 
Oya katılmayanlar : 265 

Açık üyelikler : 3! 

[Kabul edenler] 

ADANA 
llter Çubukçu 
Battal Koksal 
Ahmet Topal oğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYONKARAHİSAR 

Mehmet Rıza Çer çel 
Ali İhsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşı oğlu 

AMASYA 
Orhan Kay ıhan 
Hüsnü Cahit Koçkar 

ANKARA 
Muammer Alıcı 
Orhan Alp 
Oğuz Aygün 
Necdet Evliya gül-
İbrahim Saffet Omay 
İl yas Segkin 
'Sabahattin Selek 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziya Yağcu 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahııi özçelik 

ARTVİN 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
M. Şükrü Koç 
îsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Ahmet Akçe el 
Mustafa Kemal Alver 
lıhan Aytdkin 
Necati Cebe 

BİNGÖL 
Abdullah Bazeneir 
II. Celâlettin Ezman 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Abdi Özkök 

BURDUR 
Ali Sanlı 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Cemal Külahlı 
Kasım önadım 
II. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Yakup Çağlayan 
İhsan Tombus 

DENİZLİ 
Sami Arslan 
Hüseyin Erçelik 
Ilüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Halit Kahraman 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
İlhan Işık 
Covat Sayın 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çeltinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rasiiım Omisıli 
Rıfkı Danışman 
Mehmet Fuat Fırat 
Gıyascttım Karaca 
İsmail'Haiklkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet îsmet Angı 
Murat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 

GAZİANTEP 
Mehmet Bozgeyik 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesıiz 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL, 
Hikmet Baloğlu 
İbrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Sadettin Bilgiç 
t. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nülifer Gürsoy 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
İlhan Özbay 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyansan 
Şükriye To|k 
İhsan Toksan 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
Remzi Özen 
Neccar Türikcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Ahmet Tevfik Paksu 

KARS 
Doğan Arasilı 
Yasin BozUviırit 
Kemal Okyay 
Cemil Ünal 
Hasan Yıldırım 
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KASTAMONU 
Mehdi Keskin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyah 

KAYSERİ 
Cemal Cebeci 
Selçulk Imamoğlu 
Hayrettin Nakiboğlu 
Meihmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Mehmet Dedeoğlu 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Sabri Yahşi 

KONYA 
Şener Battal 
ismet Büyükyayîacı 
Bahri Dağdaş 
Kem âlettin Gökakm 
M. Necati Kalaycıoğlu 
Hüseyurt Keçeli 
Ali Kökbudak 
Faruk Sükan 

ADANA 

Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş (B.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi özgür 
M. Gündüz Sevilgeıı 
önol Sakar 
Süleyman Tuneel 

MARDİN 
Talât Oğuz 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
ünat Demir 
Halil Dere 

MUŞ 
Ahmet Haımdi Çelebi 

NEVŞEHİR 
I Mehmet Zeki Tökiııer 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal (t.) 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHlSAR 
İbrahim Elmalı 
Rasim Hancıoğlu (Bşk. V.) 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (I. Ü.) 

AĞRI 
Cemil Erhan 
Rıza Polat 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmacıoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 
Memduh Ekşi 
Ferda Güley "| 

RİZB 
Sûdi Reşat Saruhan 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat önsal 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 8 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
İrfan Yankutan 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
N. Nazif Arslaaı 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nah an İl güm 

Kerem Şahin 
Mir Bahattin Yaridıancı 

AMASRA 
Hasan Bütüner 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
Orhan Eren 

TOKAT 
Feyzulilaih Değerli 
Ali Şevki Erek 
Ali Kurt 

TRABZON 
H. Kadri Eyüboğlu 
Lütfi Köktaş 
Möhmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldırım 

URFA 
Halil Millî 

UŞAK 
8 Orhan Dengiz 

Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
llhami Çetin 
Nedim Korkmaz 

ZONGULDAK 
Ahmet Ntihat Akın 
Sebati Ataman 
Orhan Göncüoğlu 
Mehmet Zeki Okur 

M. Kemal Erkovan (B.) 
Mustafa Imirzalıoğlu 
M. Rauf Kandemir 
Cahit SKayra 
I. Hakkı Ketenoğlu (I.) 
Kâmil Kınikoğlu 
I. Hakkı Köylüoğlu 
Çevait önder 
Hasan özçelik 
Feriha Fatma öztürk 
Fikri Pehlivanlı 
Önder Sav 

[Reddeden] 

ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 

URFA 
Celâl Paydaş 

[Geçersiz Oylar] 

KOCAELİ 
Sedat Akay 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

[Oya Kahlmayarılar] 
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ANTALYA 
İhsan Ataöv 
ODeniz Baykal 
Ab dur rahim Erdem 
Faiz Şarlar 

'Remzi Yılmaz 
ARTVİN 

Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
Isa Ayhan 
Mutlu Menderes 
Nahit Msnteşe (B.) 
Behiiiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
İbrahim Belimin Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usum i 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergiil (Î.Ü.) (İ.) 

BİTLİS 
Milliyettin Mutlu 

BOLU 
i lanın Aytaç 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Osman Ay kul 
Faik Kırbaşlı 

BURSA 
Emin Acar 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 
Mehmet Turgut 

ÇANAKKALE 
Murat Bayrak 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin^ / 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Eteni Eken 
Kasım Parlar 
Turhan Utku 

DENİZLİ 
Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korfkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Ab dül 1 âtif E ns arfto ğlu 
Reeaıi îslkenderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
Veli Gülkan 

ELÂZIĞ 
Atillâ Atilâ 
Hasan Buz 
Raslim Küçüikel 
A. Orhan Senemoğlu 

ERZURUM 
Yahya Akclağ 
Selçuk Erverdi 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (J.Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Seyfi Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim. Hortoğüı 
îmanı Hüseyin încioğkı 
Mehmet Öznıen 
Yusuf Öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GÎRESUN 
Nizantettin Erknıen 
İbrahim Eteni Kılıçoğlu| 
Hasan Vamık Tekin j 
M. Binin Turgutalp I 
Orhan Yıılnraz | 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
(Bşk. V.) 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Mikail İlcin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 
Mehmet Sönmez 

Malik Yılman 
Aü Yılmaz (İ.Ü.) 

İSPARTA 
Süleyman Dcmirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Nazım Baş 
Oral Mavioğltı 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Orhan Birgit 
Fer ruh Bozbeyli 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 
Ab dur rahman Köksal-
oğlu 
Hüseyin özde mir 
M. Kâzım Öz ek e 
Osman Üzer 
A. Doğan üztıınç 
İlhanıi Sancar 
Cemal Sucr 
Ali Topuz 
Necdet Uğur * 
Halûk Ulanan 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
A. Kemal önder 
Orhan Demir Sorguç. 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Mahmut Türikm en oğlu 
KAHRAMAN MARAŞ 
İsmet Ağaoğlu 
Halit Evliya 
Mehmet Özdal 
]\lehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
AH Zülfilkâroğlu 

KARS 
Davut Aksu 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güven (Başkan) 

KASTAMONU 
Vecdi ilhanı 
Sabri Keskim 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehmet Altmışyedioğlu 

I Tufan Doğan Avşargil 
; Turhan Feyzioğlu (B.) 

Kâmil özsarıyıldız 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 

KIRŞEHİR 
Mustafa Aksoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
îb rahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğıız Atalay 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilây İmer 
özer ölçmen 
Vefa Tanır 
Mustafa üstündağ 

KÜTAHYA 
II. Cavit Erdcmir 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakirli 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 

490 — 



M. Meclisi B : 13 25 . 11 i 1976 O : 1 

MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin ileri Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Sabrı Dörtkal 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (BşLV.) 
3 . Yaşar Arıbaş (t.) 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosman-
oğlu 

Sami Kumbasar 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Kenan Durukan 
ismail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar (t.) 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
tlyas Kılıç 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 

SÎÎRT 
îdris Arıkan 
Abdülbakd Cartı 
Mehmet Nsbil Oktay 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfik Fikret övet» 

SİVAS 
Enver Akova 
Vahit Bozatlı 
Ahmet Durakoğilıı 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahidettin Karaçoriu 
Mustafa TiımM 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
Oevat Atılgan 
İsmail Hakkı Birler 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil Ali Oinel 
Ömer ÇaJkiroğlu 
Ekrem Dikmen 

TUNCELİ 
Nihat Saatlik 

URFA 
Mehnıeft Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kııhç 
Abdülkadir öncel 

UŞAK 
Kadir özpak 

VAN 
İhsan Bediırhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Künyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
İhsan Aralan 
Ali Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Zekâi Altınay 
Kemal Anadol 
Bülent Eeevit 
Fevzi Fırat 
Gah'it Karakaş (1.) 

[Açık Üyelikler] 

Aydın 
Ordu 
Trabzon 

Yekûn 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslâm Cumhuriyeti Arasında Hava Ulaştırması Hakkında 
Aıuaşmaiiın Onaylamııasma Dair Kaaun Tasansına Verilen Oyların Sonucu 

(Çoğunluk yoktur.) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul Menler 

> Reddedenler 
Çekinserler 

Geçersiz oylar 
-..•t-.-- Oya katılmayanlar 

Açık üyelikler 

450' 
179 
173 

1 

5 
268 

3 

[KabıM, edenler] 

ADANA 
îlter Çubukçu 
Battal Koksal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYONKARAHİSAR 
Mehmet Rıza Çerçel 
Ali ihsan Ulubahşi 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AMASYA 
Hüsnü Cahit. Koçıkar 

ANKARA 
Muammer Alıuı 
Orhan Alp 
Oğuz Aygüu 
Necdet Evliyagil 
ibrahim Saffet Omay 
Ilyas Seçlkin 
Sabahıattin Selek 
H. Turgut Toker 
Yusuf Ziıya Yağcı 

ANTALYA 
Ömer Buyrukçu 
Fahri özçelik 

ARTVİN 
Sabit Osmaa Avcı 

BALIKESİR 
Ahm«t Akçeel 
Mustafa Kemal Alver 
ilhan Ayte/kân 
Necati Cebe 

BİNGÖL 
Abdullah Bazencir 

BİTLİS 
Abidin îııan Gaydalı 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
Abdi özkök 

BURDUR 
Faik Kırbaşlı 
Ali Sanlı 

BURSA 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Cemal Külâhlı 
Kasım önadım 
H. Suat Sungur 
Mustafa Tayyar 
Mehmet Turgut 
Ahmet Türkel 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 

ÇANKIRI 
Mehmet Ali Arsan 

ÇORUM 
Ya'kup Çağlayan 

DENIZLI 
Sami Arslan 
Hüseyita ErçeMk 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Haılit Kahraman 

EDİRNE 
tlbami Ertem 
ilhan Işık 
Cevat Sayın 

ELÂZIĞ 
Ömer Naimi Barım 

ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 
Hasan Çeitinkaya 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Rasim Cinisld 
Rıfkı Danışman 
Selçuk Erverdi 
Mehmet Fuat Fırat 
Gjyasettin Karaca 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Mehmet ismet Angı 
Muırat Kâhyaoğlu 
Ayşe Aliye Koksal 
Orhan Oğuz 
Niyazi Onal 

GAZÎANTEfl 
Mehmet Bozgeyik 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 
Turgut Yüoel 

İSPARTA 
Ali İhsan Balım 
Mustafa Cesur 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
ibrahim Göktepe 
Rasim Gürsoy 
Oral Mavioğhı 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Sadettin Bilgiç 
t. Fehmi Cumalıoğlu 
Süleyman Arif Emre 
Nilüfer Gürsoy 
Fatma Gülhis Mankut 
Necdet Ökmen 
Ali Nejat Ölçen 
ilhan Özbay 
Mustafa Parlar 
Mehmet Emin Sungur 
ismail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
Şükriye To]k 
ihsan Toksan 
Metin Tüzün 
Reşit Ülker 
Engin Unsal 
Cemil Yavaş 

İZMİR 

Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur 
Coşkun Karagözoğhı , 
Remzi özen 
Necear Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Ahmet Tevfik Paksu 

KARS 
Doğan Araslı 
Yasin Bozlkurlb 
Kemal Okyay 
Cemıil Ünıail 
Hasan Yıldırım; -
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KASTAMONU 
Sabri Keskin 
Hilmi öztürk 
Hasan Tosyalı 

KAYŞERÎ 
Cemal Öebecıi 
Selçuk îmamoğlu 
Hayrettin Nakîboğlu 
Kâmil özsarıyi'ldıa 
Melhmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Atagün 
Melhmet Dedeoğln 

KIRŞEHİR 
Memduh Erdemdr 

KOCAELİ 
Sabri'Yahşi 

KONYA 
Şener Battal 
İsmet Büyükyaylacı 
B:ahrd Dağdaş 
Kemâleıttin Gökakm 
M. Neeatü Kalayeıoğlu 
Hüseyin Keçeli 

Ali Köfcbudak 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Ablum 
Ahmet Haşim Benli 
İlhan Ersoy 
Mehmet Ersoy 

MALATYA 
Hakkı Gökçe 

MANİSA 
Süleyman Çağlar 
Hilmi Okçu 
Necmi Özgür 
M. Gündüz Sevil gen 
önol Sakar 
Süleyman Tumcel 

MARDİN 
Talât Oğuz 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ünat Demir 
Halil Dere 

MUŞ 
Ahmet Hamdı Çelebi 

NEVŞEHİR . . . 
Mehmet Zeki Tekiner 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
H. Avni Kavurmaçıoğlu 

ORDU 
Memduh Ekşi 
Ferda Gül ey 

RİZE 
Sarni Kumbasar 

SAKARYA 
Nadir Lâtif İslâm 
M. Vedat Önsal * 

SAMSUN 
Doğan Kitaplı 
Hüseyin Özalp 
Hayati Savaşçı 
İrfan Yankutan 

SÎVAS 
Ahmet Arı kan 
N. Nazif Arslaın 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan Ilgün 

(TOK^T 
Feyzulilalh Değerli 
Ali Şevki Erek 
Alli.^Kurt, 

TRABZON 
H. Kadri Eyüyoğlu 
Mehmet özgür 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Süleyman Yıldıran 

ÜftFA 
Halü Millî 

UŞAK 
Orhan: Dengiz 
Ahmet Yılmaz 

YOZGAT 
İlhami Çetin 
Nedim Korkmaa 

ZONGULDAK 
Ahmet Nihat Akın 
Sebatı Ataman 
Orhan Göneüoğlu 
Mehmet* Zeki Okur 

[Reddeden] 

URFA 
Celâl Paydaş 

AMASYA 
Orfıan Kayıhan 

ÇORUM 
Yasin Hatiboğlu 

ADANA 
Mehmet Can 
Hasan Cerit 
Erol Çevikçe 
Osman Çıtırık 
Yılmaz Hoeaoğlu 
Selâhattin Kılıç (B.) 
Mehmet Hulusi özkul 
İbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğhı 
Emin Bilen Tümer 
Alparslan Türkeş, (B.) 

[Geçersiz Oylar] 

İZMİR 
Şinasi Osma 

KOCAELİ 
Sedat Afeay 

fOya Katılmayanlar] 

MARDİN 
Seyfi Güneştan 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Abdurrahman Unsal 
(İz.) 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHlSAR 

İbrahim Elmalı 
Râsim Hancıoğlu 
Süleyman Mutlu 
Mete Tan (1. Ü.) 

AĞRI 
Cemil Erhan 

Rıza Polat 
Kerem Şahin 
Mif Bahattin Yardımcı 

AMASYA 
Hasan Bütüner 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Hüsameddin Akmumcu 
Oğuzhan Asiltürk (B.) 
Kemal Ataman 
Osman Ceran 
Orhan Eren 

M. Kemal Erkovan (B.) 
Mustafa İmirzalıoğlu 
M. Rauf Kaademir 
Cahit Kayra 
I. Hakkı Ketenoğlu (1.) 
Kâmil Kırık oğlu 
I. Hakkı Köylüoğiu 
Cevaıt önder 
Hasan özçeılik 
Feriha Fatma öztürik 
Fikri Pehlivanlı 
önder Sav 
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ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal 
Abdjurrahiım Erdem 
Eadz Şarlar 
Remzi Yıkmaz 

ARTVİN 
Turgut Altunkaya 
Ekrem Sadi Erdem 

AYDIN 
İsa Ayhan 
M. Şükrü Koç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe (B.) 
İsmet Sezgin 
Behiıç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Cihat Bilgeham 
İbrahim Behram Eker 
Ahmet İhsan Kırımlı 
Sadullah Usumi 
Orhan Üretmen 

BİLECİK 
Muzaffer Erdem 
Mehmet Ergül (I.Ü.) (1.) 

BİNGÖL 
H. Celâl ettin Ezman 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Harun Aytaç 
Kemal Demir (B.) 

BURDUR 
Osman Aykul 

BURSA 
Emin Acar 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaatlı 

ÇANAKKALE 
Murat Bavrak 
Zekiye Gülsen 
Hasan Sever 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok (B.) 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Cahit Angın 
Etem Eken 
Kasım Parlar 

ihsan Tombuş N 

Turhan Utku 
DENİZLİ 

Fuat Avcı 
Rıza Gençoğlu 
Hasan Korlkmazcan 

DİYARBAKIR 
Hasan Değer 
Abdüllâtdf Ensarioğıkı 
Reoaıi İ&kenderoğlu 
Bahattin Karakoç 
Mahmut Kepolu 
Mahmut Uyanık 

EDİRNE 
Vela Gülllkan 

ELÂZIĞ 
Atüllâ Atfilâ 
Hasan Buz 
Rasıim Küçülkel 
A. Orhan Senemoğtlu 

ERZURUM 
Yahya Akdağ 
Korkut Özal (B.) 
Zekâi Yaylalı (1. Ü.) 

ESKİŞEHİR 
Seyri Öztürk (B.) 

GAZİANTEP 
Mustafa Güneş 
İbrahim Hortoğftu 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Özmen 
Yusuf öztürkmen 
Orhan Tokuz 

GİRESUN 
Nizam ettin Erkmen 
İbrahim Etem Kılıçoğilu 
Haısan Vamık Tekin 
M. Emıin Turgutaılp 
Orhan Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
M. Orhan Akkoyunlu 
(Bşk. V.) 
Mustafa Karaman 

HAKKÂRİ 
Mikail ficin 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Abdullah Çilli 
Sabri İnce 
Mehmet Sait Reşa 

Mehmet Sönmez 
Malik Yılman . 
Ali Yılmaz (t. Ü.) 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
(Başbakan) 

İÇEL 
Hikmet Baloğlu 
Nazım Baş 
Çetin Yılmaz 

İSTANBUL 
Hasan Basri Akgiray 
Hasan Aksay (B.) 
Abdullah Baştürk 
Servet Bayramoğlu 
Orhan Birgit 
Ferruh Bozbeyli 
Vahit Yaşar Çalın 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Mustafa Kara 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Hüseyin Özdemir 
M. Kâzım Özekû 
Osman özer 
A. Doğan Öztunç 
İlhami Sancar 
Cemal Suer 
Ali Topuz 
Necdet Uğur 
Halûk Ülman 

İZMİR 
Talât Asal 
Alev Coşkun 
Âdil Demir 
Yücel Dirik 
Ali Naili Erdem (B.) 
Yılmaz Ergenekon (B.) 
Süleyman Genç 
A. Kemal Önder 
Orhan Demir Sorguç 
İsmail Taşlı 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

İsmet Ağaoğlu 
Mehmet özdıal 
Mehmet Pamuk 
Oğuz Söğütlü 
Ali Zülfilkâroğluı 

KARS 
Davut Aksu 
Abdülkerim Doğru (B.) 
Kemal Güv«n (Başkan) 

KASTAMONU 
Vecdi İlhan 
Mehdi Kesiklin 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
Mehm'et Altmışyedioğlu 
Tufan Doğan Avşargil 
Turhan Feyzioğlu (B.) 

KIRKLARELİ 
Tankut Akalın 

KIRŞEHİR 
Mustafa Akısoy 
Sait Şayiam 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Turan Güneş 
Şevket Kazan (B.) 

KONYA 
Reşat Aksoy 
Mehmet Oğuz Atalay 
Muzaffer Demirtaş 
Necmettin Erbakan (B.) 
Mustafa Kubilay imer 
özer ölçmen 
Vefa Tanır 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 

MALATYA 
Mehmet Turhan Akyol 
Mehmet Delikaya 
Hüseyin Deniz 
Ahmet Karaaslan 
Celâl Ünver 

MANİSA 
Veli Bakırh 
Ahmet Balkan 
Mustafa Ok 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adak (B.) 
İbrahim Aysoy 
Ahmet Türk 
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MUĞLA 
Adnan Akarca 
Ahmet Buldanlı 
Ali Döğerli 

MUŞ 
Tekin İleni Dikmen 
Kasım Emre 

NEVŞEHİR 
Mehmet Şabri Dörtkol 

NİĞDE 
Mehmet Altınsoy (Bşk. V.) 
S. Yaşar Arıbaş (1.) 
Haydar Özalp 
Azmi Yavuzalp 

ORDU 
Ata Bodur 
Mustafa Kemal Gönül 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Senai Yazıcı 

RİZE 
O. Yılmaz Karaosmarı-
oğlu 

Sûdi Reşat Saruhan 
Cevat Yalçın 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Kenan Durukan 
İsmail Müftüoğlu (B.) 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ali Acar (t.) 
Fahri Birer 
Mustafa Dağıstanlı 
llyas Kılıç ' 
Hilmi Türkmen 
Fuat Uysal 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Abdülbakd Cartı 
Mehmet Nebİl Oktay 
Albdülkerim Zilân 

SİNOP 
Mustafa Kaptan 
Yalçın Oğuz 
Tevfiîk Fikret Övet 

SP7AS 
Enver Akova 
Vahit Bozath 
Ahmet Duıraikoğlu: 
Ekrem Kangal 
M. İhsan Karaçam 
Vahdettin Karaçorlu 
Mustafa Timisi 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Hüseyin Abbas 
öevat Atılgan 
îsmaıül Hakkı Blirler 
Haydar Ulusoy 

TRABZON 
Âdil AM Oinel 
Ömer Çaikııroğlu 
Ekrem Dikmen 
Lütfi Köktaş 

TUNCELİ 
Nihat Saltık 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucafk 
Necmettin Cevheri 
Mustafa Kılıç 
Abdülkadir Öncel 

UŞAK 
Kadir özpak 

VAN 
İnsan Bedirhanoğlu 
Muslih Görentaş 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız • 

YOZGAT 
îhsan Arsılan 
AM Fuat Eyüpoğlu 
Mustafa Asri Ünsür 
Ömer Lütfi Zararsız 

ZONGULDAK 
Ze'kâi Altınay 
Kemal Anadol 
Bülemt Eeevdt 
Fevzi Fırat 
Cahit Karakaş (I.) 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
Ordu 
Trabzon 

Yekûn 

ı s e < « . .<. . 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

13 NCÜ BİRLEŞİM 

25 . 11 . 1976 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
X I . — 1131 sayılı Kanunla onaylanan Dünya 

Posta Birliği Kuruluş Yasasının İkinci Ek Protokolü
nün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/349) 
(S. Sayısı : 276) (Dağıtma tarihi : 24 . 3 . 1976) 

X 2. — 28 Temmuz 1973 tarihinde imzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cum
huriyeti arasında Kültür Anlaşmasının onaylanması
nın uygun bulunduğuna dair kantm tasarısı ve Mil
lî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/1) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

X 3. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür ve 
Tanıtma Ankşmasmfn onaylanmasının uygun bulun
duğuna ilişkin kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışiş
leri ve Plan komisyonları raporlan. (1/268) (S. Sayı
sı : 324) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

X 4. — 19 Temmuz 1975 tarihinde İmzalanmış 
bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt 
Devleti Hükümeti arasında Kültür Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan komisyonları 
raporları, (1/348) (S. Sayısı : 321) (Dağıtma tarihi : 
12 . 5.1976) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suu
di Arabistan Krallığı Hükümeti arasında imzalanmış 
bulunan Kültür Anlaşmasımn onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim, 

Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/342) (S, 
Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuri
yeti arasında Kültürel ve Bilimsel Yardımlaşma An
laşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
kanun tasarısı ve Millî Eğitim, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporları. (1/270) (S. Sayısı : 325) (Da
ğıtma tarihi: 12.5 .1976) 

X 7. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile En
donezya Cumhuriyeti Hükümeti arasmda imzalanmış 
olan Kültür Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim ve 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/3) (S. 
Sayısı : 328) (Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1976) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fin
landiya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava Ulaş
tırmasına ilişkin olarak imzalanan Anlaşmanın onay
lanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri 
ve Plan komisyonları raporları. (1/306) (S. Sayısı : 
329) (Dağıtma tarihi: 12 .5 . 1976) 

X 9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pa
kistan Islattı Cumhuriyeti Hükümeti arasında Hava 
Ulaştırması hakkında Anlaşmanın onaylanmasının 
uygun bulunduğuna dair kanun tasansı ve Bayındır
lık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporlan. (1/318) (S. Sayısı : 330) (Dağıt. 
ma tarihi : 12.5.1976) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ,ÖNGÖ-. 

RÜŞMELER 
1. — Diyarbakır Milletveküi Hasan Değer ve 9 

arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu bölgesinin çeşitli 
sorunlarını tespit etmek amacryte, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/18) 



9. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ilköğretim ve öğretmen yüksekokulla
rında meydana gelen olayları incelemek, her türlü fi
kir ve eylemleri tespit ederek gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/26) 

2. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 arka-
kadaşının, Türkiye Öğretmenler Birliği Dayanışma 
Derneğinin (TÖB - DER) çalışmaları ile siyasî anlam 
taşıyan faaliyetlerini tespit etmek ve gerekli tedbir
leri almak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/19) 

3. — îçel Milletvekili Oral Mavioğlu ve 9 arka
daşının, Jçel - Alata Teknik Bahçıvanlık ve Ziraat 
Okulunun kuruluş ve faaliyetlerini tespit etmek ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişlkin önergesi. (10/20) 

4. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının, Anadolu Ajansı Genel Müdürünün tutumu
nu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/21) 

5. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 20 ar
kadaşının, eğitim ve öğretimde bölgeler ve okullar 
arasındaki dengesizliğin nedenlerim ve çarelerini 
saptamaik amaciyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/22) 

6. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, Firintaş Nakliyat ve Ticaret A. Ş.'nin 
1970 yılından itibaren zarar etenesinin nedenlerini ve 
sorumlularının kimler olduğunun saptanması ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/23) 

7. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
13 arkadaşının, Adana İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demisinin kuruluşundan bugüne kadar yapıldığı iddia 
edilen yolsuzlukları saptamaik ve gerekli tedbirleri al
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/24) 

8. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 11 ar
kadaşının, çeltikçiliği geliştirmek, verimi artırmak ve 
maliyeti düşürmek yolunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/25) 

10. — Adana Milletvekili Emin Bilen Tümer ve 
14 arkadaşının, ilâç sanayiindeki aşırı kârı, maliyet 
fiyatı artışını, aynı cins ilâç ve benzeri kimyevî mad
delerin çokluğunu ve döviz kaybını önlemek için ge
rekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddele
ri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/27) 

11. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 23 
arkadaşının, belediyelerin içinde bulundukları ekono
mik huzursuzluğu gidermek, Maliye Bakanlığınca ya
pılan yardımın kesilmesinde politik nedenlerin olup 
olmadığını saptamaik amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişlkin 
önergesi. (10/28) 

12. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 13 arkadaşının, sanayimizin sınıflandırıl
ması, harp sanayiinde nelerin yapılabileceği, nelerin 
özel sektöre bırakılabileceği ve öncelikle sanayiin 
hangi kısmına el konulabileceğinin tespiti konula
rında, Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 100 ncü maddesi uyarınca bir genel görülme açıl
masına ilişkin önergesi. (8/4) 

13. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 12 ar
kadaşının, fındılk ürününün değeri pahasına pazarlan-
ması ve üreticinin emeği karşılığını alabilmesini sağ
lamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişirin önergesi. (10/29) 

14. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arka
daşının, resmî dili ulusallıktan, Anayasa dilinden ge
riye çekme ve soyu flama çabalarının önlenmesini sağ-
lamaik amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/30) 

15. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık've 9 ar
kadaşının, Kuveyt (PİC) firmasının Akdeniz Gübre 
Fabrikasına % 40 nispetinde ortak olması ile ilgili 
Hükümet tasarrufunun ulus çıkarlarına uygun olup 



olmadığını tespit etmek amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/31) 

16. — Demokratik Parti Grupu Başkanvekilleri 
Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ve Konya Mil
letvekili Özer Ölçmen'in, masonik faaliyetlere açıklık 
kazandırmak ve bu faaliyetlerin Türk iç ve dış poli
tikasına etkilerini incelemek amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/32) 

17. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde mey
dana gelen olayların gerçek nedenini meydana çı
karmak, öğrenme ve öğretme hürriyetini kısıtlayan
ları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci ve Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/33) 

18..— Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 arka
daşının TRT yayınlarının Anayasanın tarafsızlık ilke
sine uygun olup olmadığını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/34) 

,19. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 9 
arkadaşının, Diyarbakır ve dolaylarında meydana ge
len depremle ilgili söylentilerin açıklığa kavuşturul
ması ve yerleşim nedeniyle bundan sonraki alınması 
gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/35) 

20. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök ve 15 arka
daşının, tarım meslek liselerinin durum ve tutumla
rını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/36) 

21. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının beyaz sinekle mücadelenin yöntemleriyle 
kullanılan ziraî ilâçların ithal ve dağıtım şekillerini 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/37) 

22. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 ar
kadaşının, Yahya Demireı'e ait Orman Ürünleri ve 

İnşaat Malzemeleri İthalât İhracat Şirketinin mobil
ya ihracatı ile bundan doğan vergi iadesini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü-; 
günün 102 neti maddeleri uyarınca bir Meclis Araş-: 
tınması açılmasına ilişkin önergesdi (10/38) 

23. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, ümversitelerdeki öğrenci hareket ve ça
tışmalarının nedenlerini saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması-: 
na ilişkin önergesi. (10/39) -

24. -*- Denizli Milletvekili Fuat Avcı ve 9 ar
kadaşının, rüşvet olayının nedenlerini saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 nci maddesi uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/40) 

25. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutki ve 9 arkadaşının, toplumumuzda anarşi ya« 
ratarak Anayasal düzeni yok etmek isteyen iç ve 
dış etkenlerle alınacak tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/41) 

26. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı »ve 15 ar
kadaşının, gül üretimini gelştfrmıek, üreticinin ör-
gülîemmiesind ve finansmanını sağlamak için gerek
li tedbirleri saptamak amacıyle, Anıayasanm 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi, (10/42) 

27. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç ve 24 
arkadaşının, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin bu
günkü statüsünün, Anayasada belirtilen ilkelere 
uygun olup olmadığını ve meydana gelen olayların 
gerçek nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nöi, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 nci mad-
deferıi uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/43) 

28. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz ve 
9 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu'da ufak bir 
sarsıntıyle can ve mal kaybına sebep olan konutlar 
için alınacak tedbirlerle, Lice deprem felâketzede
lerine gönderilen yardımın yerine ulaşıp ulaşma
dığım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesiı 
(10/44) 



29. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık ve 9 
arkadaşımın, vergi iadesi sisteminin aksayan yönle
rini tespit etmek, bu sistemin seçeneğini bulup tat
bikini sağlamak ve ihracatın hangi sektörle yapılır
sa Türkiye'nin yararına olacağını saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 od, Millet M«clisd içtüzüğünün 
102 nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırma-
aı açıknasjna ilüşjkin önergesi. (10/45) 

30. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 
9 arkadaşının, müstehcen neşriyat ile Türk srine-
cnacuhğının sorunlarını tespit ederek gerekli tedbir
leri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi,. 
(10/46) 

31. — Gaziantep Milletvekili ibrahim Hortoğİu 
ve 9 arkadaşının, küçük sanayiin ülke kalkınmasına 
daha etkıii bîr katkıda bulunabilmesi için Devletçe 
yapılması gereken hizmetleri saptamak amaciyle, 
Anayasanın 88 nci, Milat Meclisi içtüzüğünün 102 
nci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına İlişkin önergesi. (10/47) 

32. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 15 
arkadaşının, Petrol Ofisinin kuruluş amacına uy
gun olarak çalışıp çalışmadığını, yapılan nakil ve 
«temalarda başka nedenlerin bulunup bulunmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, MHet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/48) 

33. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve 11 
arkadaşının, amaç dışı kullanılan tarım arazisinin 
memleket tarımına ve ekonomisine verdiği kayıpları 
saptamak amacıyle, Anayasamın 88 nci, Millet 
Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/49) 

34. — içel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 ar
kadaşının, spor ve beden eğitimi sorununun ay
dınlığa kavuşturulması amacıyle, Anayasanın 88 
noi, Miltot Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
Önergesi (10/50) 

35. — izmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 14 
arkadaşının, TARÎ§ ve buna bağlı işletmelerde 
meydana gelen olayların nedenlerini tespit etmek 
ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Milet Meclisi içtüzüğünün 102 nci mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/51) 

36. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 32 ar
kadaşının, müstakili karâr alma nitelikleri ve fonk
siyonları ortadan kaldırılan toprak komisyonlarının 
siyasî amaçlarla il emrine bağlanmasının doğuraca
ğı mahzurları ve dağıtılması önlenen hazine arazi
lerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi, 
fi 0/52) 

37. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe ve 9 
arkadaşının, zeytin zararlıları ile savaşta başarısız
lığın nedenlerini ve hükümetlerce izlenen, kredi, ta
ban fiyat ve destekleme akmı poi'tikalarının üretici 
zararına işleyen yönlerini saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclsd içtüzüğünün 102 ncdı 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/53) 

38. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 15 
arkadaşının, Türkiye'nin NATO'ya verdiği savun
ma planlarının Yunan Askerî makamlarının eline geç-< 
tiği iddiasını araştırmak ve gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, MtilÜet Meclisi 
içtüzüğünün 102 nci maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına iişkin önergesi. (10/54) 

39. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu ve 
12 arkadaşının, «Ulusal Bor Politikamızı» geciktir
meden saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Miltet Meclisi içtüzüğünün 102 noi maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/55) 

40. — Tunceli Milletvekili Süleyman Yıldırımı 
ve 24 arkadaşının, Doğu Anadolu Bölgesindeki okul
larda okuyan Tuncelili öğrencilerin öğrenim olana
ğım elinden alarak eğitim eşitliğini zedeleyen yetki-
Merin tutum ve davranışları konusunda, Anayasa
nın 88 noi, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü mad
deleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına iliş
kin önergesi. (8/5) 

41. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı ve 15 arka
daşının Devlet Güvenlik Mahkemelerinin uygulama 
işlemimin sonuçları konusunda, Anayasanın 88 noi, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 100 ncü maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına üşkin önergesi. 
(8/6) 

42. — Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 9 ar
kadaşının, canlı hayvan destekleme alım politikası
nın ülke yararına olup olmadığım saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/57) 



43. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşımın, Kafalıma Fonunun Dev
let Planlama Teşkilâtınca nasıl harcandığını, kim
lere ve hangi firmalara ödeme yapıldığını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 noi, Millet Meclisi içtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/58) 

44. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz ve 10 
arkadaşının, kıyı yağmacılığının önlenememesi ne
denlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
M ilet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açıtoıasına 
üşkfin önergesi. (10/59) 

45. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş ve 12 ar-
toadaşMmn, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri-
nin sonunlannı ve bu sorunların çözüm yolarını 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(1Q/6Q) 

46. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 10 arkadaşının, sivil ve askerî cezaevlerindeki 
tutuklu ve maMcûmiamn barınma, beslenme ve sağ
lık koşullarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 
nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına üişkin önergesi. (10/61) 

47. — Yozgat Milletvekili Nedim Korkmaz ve 
9 arkadaşının, Devlet Planlama Teşkilâtı Kalkın
ma Fonunun nasıl harcandığı, kimlere ve hangi 
firmalara ödeme yapıldığını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/62) 

48. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 
arkadaşının, tarım işlerinde çalışanların sosyal gü
venliğe kavuştumlmaları için gerekli tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisti 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/63) 

49. — Konya Milletvekili Faruk Sükan ve 9 
arkadaşının, İstanbul'da son çıkan yangınların se
beplerini ve sorumlularını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 noi, MÜet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/64) 

50. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 11 
arkadaşının, Sosyal Sigortalar Kurumunun mal ve 
para varlığı ile gerçek gelirini saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/65) 

51. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 9 
arkadaşının, ülkemizdeki maden kömürü ve finyit 
yataklarının rezerv ve kapasitesini saptamak amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/66) 

52. — Kütahya Milletvekili Haşim Benli ve 13 
arkadaşının, kömür politikasının açıklığa kavuştu
rulması amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/67) 

53. — Burdur Milletvekili Osman Aykul vş 9 ar
kadaşının, ziraî kredilerin bölgeler ve tarım çeşitle
rinin ihtiyaçlarına göre adaletli bir şekilde dağıtı
lıp dağıtılmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/68) 

54. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 10 
arkadaşının, pancar üreticisi çiftçinin ve Şeker Şirke
tinin durumunu açıklığa kavuşturmak ve gerekli ted* 
birleri saptamak amacıyle, Anayasamn 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/69) 

55. — Malatya Milletvekili Celâl Ünver ve 10 
arkadaşının, Akçadağ öğretmen Lisesindeki olayları 
yerinde incelemek ve gerekli tedbirleri saptamak ama
cıyle, Anayasamn 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/70) 

56. — Muğla Milletvekili Adnan Akarca ve 9 ar
kadaşının, av kuşları ile yaban hayvanlarının Korun
ması ve avcılık konusundaki yasaların yeniden düzen
lenmesi için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/71) 

57. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 18 ar« 
kadaşının, Malatya, Mardin ve Zeytinburnu operas
yonlarına katılan güvenlik küvetlerinin tutumlarını 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin Önergesi (10/73) 



58. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş ve 
11 arkadaşının, yurt sathına yayılmış olan ağır sa
nayi takım ve tezgâhları kaçakçılık olayının sorum
lularını saptamak amacıyle, Anayasanın 83 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/74) 

59. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ile Basın 
Yayın Genel Müdürlüğünün faaliyetleri, iç ve dış 
personeli ve yolsuzluk iddialarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bu" Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/75) 

60. — Aydın Milletvekili Kemal Ziya Öztürk 
ve 14 arkadaşının, Millet Meclisi tutanaklarına ve 
basına intikal eden, Soma Termik Santralinin ihale
si konusunda gizli pazarlık yapıldığı yolundaki id
diaların doğruluğunu saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/76) 

61. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
11 arkadaşının, süt sömürüsüne son vermek, üre
ticisini koruyucu ve hayvancılığı geliştirici tedbir
lerin alınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/77) 

62. — Konya Milletvekili Hüseyin Keçeli ve 10 
arkadaşının, Konya ovasının yeraltı sularından ya
rarlandırılması konusunda gerekli tedbirleri sapta
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/78) 

63. — Çankırı Milletvekili Mehmet Ali Arsan ve 
9 arkadaşının, Yüksek Planlama Kurulunca Çankı
rı'da yapılmasına karar verilen Ağır Sanayi ve Teç
hizat Fabrikasının bugüne kadar gerçekleştirilemedi 
ğinin nedenleri ile bu projenin seçim yatırımı olarak 
kullanıldığı konusunu saptamak amacıyle, Anayasa 
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncu 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma-
sına ilişkin önergesi. (10/80) 

64. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, kültür, sanat ve ulusal dil sorunlarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/81) 
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65. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosmanoğlu 

ve 9 arkadaşının, Orman Bakanlığında yapıldığı id
dia edilen kanunsuzluk, yolsuzluk ve partizanca dav
ranışları saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 1G3 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına .'lişkin 
önergesi. (10/82) 

66. — Hatay Milletvekili Malik Yılman ve 25 ar
kadaşının, Samandağ Lisesinde öğrenimi aksatan se
bepleri ve sorumlularını saptama konusunda, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 100 ncü 
maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi. (8/7) 

67. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal ve 22 
arkadaşının, Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu 
(AET) ilişkileri konusunda, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri 
uyarınca bir Genel Görüşme açılmasına 'lişkin öner
gesi. (8/8) 

68. — Muğla Milletvekili Halil Dere ve 9 arka
daşının, Almanya'daki Türk işçi çocuklarının du
rumlarını ve eğitim sorunlarını saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/83) 

69. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu 
ve 11 arkadaşının, sosyal güvenlik Örgütlerini Sos
yal Güvenlik Bakanlığının bünyesinde birleştirmek 
ve ulusal bir sosyal güvenlik politikasının saptan
masını sağlamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncu maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına lişkin 
önergesi. (10/84) 

70. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
15 arkadaşının, orman köylüsünün kalkınmasını 
sağlamak için gerekli tedbirleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/85) 

71. — Demokratik Parti Millet Meclisi Grup 
Başkanvekilleri Niğde Milletvekili Mehmet Altmsoy 
ve Konya Milletvekili Özer Ölçmen'in, 1973 Genel Se
çimlerinden bu yana parti değiştiren milletvekilleri
nin ve yakınlarının malî ve hukukî durumlarında 
meydana gelen değişiklikleri saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü&ünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/86) 

72. — İzmir Milletvekili Süleyman Genç ve 35 
arkadaşının, (CIA) Amerikan Merkezî Haberalma 
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Teşkilâtı'nın, Türkiye'deki faaliyetleri konusunda, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 100 
ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Genel Görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi. (8/9) 

73. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının bazı ses ve tiyatro sanatkârlarının Komü
nizm propogandası yaptıkları yolundaki iddiaları açık
lığa kavuşturmak ve bu kişilerin vergi mükellefiyetleri
ni yerine getirip getirmediklerini tespit etmek ama-
ctyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/87) 

74. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 12 arkadaşının, Vakıflar Genel Müdür
lüğünün gelir ve giderleri ile yapıldığı iddia edilen 
yolsuzluk ve partizanlıkları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Arattırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/88) 

75. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri ve 
9 arkadaşının, dçniz ile ilişkilerimizin ve denizcili-
ğimizan gelişememesinin nedenlerini saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/89) 

76. — Burdur Milletvekili Osman Aykul ve 10 
arkadaşının, ülkemiz tarımını geliştirmek, yetiştiri
len ürünlerin bölgelerarası dağılımının dengeli bir 
şekilde yapılmasını sağlamak ve yabancı etkilerden 
arınmasını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
M'iüet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi'. (10/90) 

77. — Aydın Milletvekili Şükrü Koç ve 29 arka
daşının, Türkiye'nin ihtiyacı olan gübrenin yeterli 
miktarda iç ve dış kaynaklardan sağlanıp sağlanama
dığım saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Mil
let Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/91) 

78. — Konya Milletvekili Özer Ölçmen ve 9 ar
kadaşının, Hema Dişli Sanayii T.A.Ş.'nin almış oldu
ğu kredilerle yaptığı yatırımları saptamak amacıyle, 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/92) 

79. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez ve 
14 arkadaşının, yurdun çeşitli yerlerinde mevdana 
gelen öğrenci olaylarında yakalanan* kişilere emniyet 
mensuplarınca yapılan yasa dışı davranışları saptamak 

amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/93) 

80. — Çorum Milletvekili Cahit Angın ve 9 ar
kadaşının, traktör dağıtımı ve üretim sorununun 
çözümlenmesini saptamak amacıyle, anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/94) 

81. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 9 ar
kadaşının, Ankara Belediye Başkanının yasa dışı ve 
keyfî tasarruflarda bulunduğu yolundaki iddiaları 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin' önergesi. 
(10/95) 

82. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok ve 12 
arkadaşının, halk katılım payları ile içel YSE Bölge 
Müdürlüğü tarafından yapılan işlerden elde edilen 
gelirlerde yolsuzluk yapıldığı iddialarını saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/96) 

83. — istanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 11 arkadaşının, balıkçılığın geliştirilmesi ve 
balıkçıların sorunlarının çözümlenmesinde gerekli 
tedbirleri saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde-. 
leri uyarınca bir Meclsi Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/97) 

84. — içel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, içel ilinde öğrenci ve öğretmen kıyımı ol
duğu yolundaki iddiaları saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 
103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi. (10/98) 

85. — içel Milletvekili Rasim Gürsoy ve 12 ar
kadaşının, Kocaeli Milletvekili Turan Güneş'in gelir
lerinin kaynağını, beyan ettiği gelirleri ile ödediği 
vergi miktarını ve Bakanlığı sırasında yaptığı danış
manlık ve ortaklıkları saptamak amacıyle, Anayasa
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi. (10/99) 

86. — Ankara Milletvekili Cevat Önder ve 9 ar
kadaşının, Hükümetin kuruluşundan bugüne kadar 
Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma kararlarını, 
bu kararların uygulanmama nedenlerini ve bu sebeple 
açılan tazminat davalarını saptamak amacıyle, Ana
yasanın 88 nci, Millet Meclisi içtüzüğünün 102 ve 103 
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Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/106) 

94. — izmir Milletvekili Süleyman Genç ve 9 
arkadaşının Parlamento ve parlamenterlerin kamu
oyundaki saygınlığını zedeleyen nedenleri saptamak 
amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/107) 

95. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ve 
9 arkadaşının Bor tuzları konusunda ülke ekono
misine yararlı olacak tedbirlerin saptanması amacıy
le, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/108) 

96. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 11 ar
kadaşının, Çimento karaborsasının nedenleri ve 
sorumlularını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/109) 

97. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 12 arkadaşının Gecekondu, Şehirleşme Konut ve 
Kira sorunlarının çözümlenmesi için gerekli tedbirleri 
saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/110) 

ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/100) 

87. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm ve 
12 arkadaşının, Ankara Tandoğan mitinginde belir
lendiği iddia edilen C. H. P. ile aşırı sol işbirliğinin 
mahiyet ve kapsamını saptamak amacıyle, Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/101) 

88. — Rize Milletvekili Sami Kumbasar ve 11 
arkadaşının, Millî - Çay Politikasının saptanması 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/102) 

89. — Tokat Milletvekili Feyzullah Değerli ve 
12 arkadaşının, DİSK'in Taksim Meydanında yap
tığı mitingde kullanılan sloganların yasa dışı olup 
olmadığını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/103) 

90. — Erzincan Milletvekili Nurettin Karsu ve 
13 arkadaşının Doğu ve Güneydoğu Anadolunun 
sorunlarını tespit ederek çözüm imkânlarının aran
ması konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/10) 

91. — Cumhuriyet Halk Partisi Millet Meclisi 
Grupu adına Grup Başkanvekilleri İstanbul Millet
vekili Ali Nejat Ölçen ve Sakarya Milletvekili Hay
rettin Uysal'ın, Emniyet Genel Müdürlüğü Teşkilâtı
nın durumunu ve görevlerinin yürütülmesindeki tu
tumunu saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/104) 

92. — Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanve-
kili İstanbul Milletvekili Ali Nejat Ölçen ve 13 ar
kadaşının, Ankara Devlet Mimarlık ve Mühendislik 
Akademisinde yoğun hale gelen öğrenci olaylarının 
nedenlerini saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/105) 

93. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Türkiye' de örgütlenmiş bulunan yasa 
dışı kuruluşların faaliyetlerini saptamak amacıyle, 

98. — Giresun Milletvekili M. Kemal Çilesiz ve 
9 arkadaşının, ormanların korunması ve orman içi 
köylülerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarını sağla
mak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
00/111) 

99. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan ve 10 
arkadaşının, Tanm Kredi Politikasını saptamak ama
cıyle, Anayasanın 88 nci, Mület Meclisi İçtüzüğünün 
102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/112) 

100. — Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu 
ve 16 arkadaşının, Ataş Rafinerisinin devletleştiril
meme nedenleri ile yabancı petrol şirketlerinin üre
tim, ithal, kâr transferleri ve ödedikleri vergi mik
tarlarını saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/113) 



101. — Antalya Milletvekili Fahri Özçelik ve 10 
arkadaşının, ANT - BtRLÎK'in uğradığı zararları ve 
sorumlularını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyraınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/114) 

102. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 16 arkadaşının, Ege Denizi Kıta Sahanlığı 
konusunda, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtü
züğünün 100 ve 101 nci maddeleri uyarınca bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi. (8/11) 

103. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 9 ar
kadaşının, trafik sorunlarını ve alınacak tedbirleri sap
tamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/115) 

104. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 ar
kadaşının, tskenderun Demir - Çelik Fabrikalarında 
meydana gelen olayları, sorumluları ve doğan zararı 
saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/116) 

105. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, plâka tahdidi ve bu işle ilgili esnafın 
sorunlarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi. (10/117) 

106. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye ve turfanda sebzecilik konu
sunda Anayasanın 88 nci, Millet MecKsi İçtüzüğü
nün 102 ve 103 ncü maddeleri uyannca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/118) 

107. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun
gur ve 9 arkadaşının, İstanbul metro sorununun çö
zümlenmesi ve sonucunun tespiti amacıyle Anayasa 
nın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/119) 

108. — İzmir Milletvekili Yüksel Çakmur ve 9 
arkadaşının, Buca Çocuk Ceza ve Islah Evinde mey
dana gelen olayların nedenleri ile sorumlularını tes
pit etmek amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Mec
lîsi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyannca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. 
(10/120) 

109. — Hatay Milletvekili Sabri İnce ve 9 arka
daşının, Hatay il sınırları içerisindeki Hazine arazi
lerinin dağıtımında yapılan usulsüzlükleri saptamak 
amacıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi. (10/121) 

110. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil ve 
10 arkadaşının, Turizm ve Tanıtma Bakanlığının so
runlarını ve alınacak tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/122) 

111. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı ve 9 
arkadaşının, Ankara Belediyesinin yasa dışı iddia 
olunan faaliyetlerini saptamak amacıyle Anayasanın 
88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi. (10/123) 

112. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz ve 9 arkada
şının, narenciye üretimi ve pazarlama konusunu in
celemek ve gerekli tedbirleri saptamak amacıyle 
Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 
ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi. (10/124) 

113. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 11 
arkadaşının, son günlerde atılan temellerin projeleri, 
fizibilite raporları ve programlarının olup olmadığı
nı saptamak amacıyle, Anayasanın 88 nci, Millet 
Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi. (10/125) 

114. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek ve 12 
arkadaşının, narenciye konusunda Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi. (10/126) 

115. — Bursa Milletvekili Mehmet Emekli ve 9 
arkadaşının, Müşküle üzümü ihracındaki tıkanıklık 
nedenleri ile üreticisinin sorunlarını saptamak ama
cıyle Anayasanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 
1C(2 ve 103 ncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi. (1C1/127) 

116. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 9 arkadaşının, haşhaş konusunda Anaya
sanın 88 nci, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 
ncü maddeleri uyarınca bir MecMs Araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/128) 
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arkadaşının, Orman içi köylerinin sorunlarını ve çö
züm yollarını saptamak amacıyle Anayasanın 88 nci, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 ncü madde
leri uyarınca Ibir Meclis Araştırması açılmasına iliş-
kJin önergesi. (10/129) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Mikail İlçin'in, mah
rumiyet bölgelerinde vazife gören ilkokul öğretmen
lerine yan ödeme verilmesine dair Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/67) (*) I 

2. — Hakkâri Milletvekili Mikail İlçin'in, Dev
let memurlarından kesilen % 5 keseneklere dair Ma
liye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/68) (*) 

3. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, iş
çilerin konut kredisine dair Çalışma Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/20) 

4. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, Or
tak Pazara dair Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi. (6/71) (*) 

5. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
geçici olarak tayin edilen ilkokul öğretmenlerine dair 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/28) 

6. — Muş Milletvekili Ahmet Hamdi Çelebi'nin, 
1950 yılından evvel emekli olanların özlük haklarına 
daif Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/29) 

7. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, top
rak tevzi komisyonlarına dair Köy İşleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/32) 

8. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz'un, temi
nindeki güçlük zammına dair Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/33) 

9. — Bingöl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, 
Bingöl iline ayrılan imam kadrolarına dair Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/35) I 

10. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, öğ
retmenlere dair Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/41) . 

11. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
ödenmemiş vergilere dair Maliye Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/118) (*) 

(*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

12. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
orman muhafaza memurlarına dair Orman Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/43) 

13. — Samsun Milletvekili Ilyas Kılıç'ın, Sam
sun'da kurulacak televizyon istasyonuna dair Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/54) 

14. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
iline bağlı bazı ilçe karayollarına dair Bayındırlık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/55) 

15. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, 4 ncü 
demir - çelik fabrikasının kurulmasına dair Sanayi ve 
Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/56) 

16. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars 
Çimento Fabrikasına dair Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/59) 

17. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Kars'a 
havaalanı yapılmasına dair Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/61) 

18. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, Dev
let ormanlarına dair Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/62) 

19. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Ziraat 
Bankası İzmir - Çiğli şubesindeki yolsuzluğa dair 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi. (6/63) 

20. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, büt
çe tasarruflarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/65) 

21. — Yozgat Milletvekili İhsan Arslan'ın, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığındaki yolsuzluk iddiaları
na dair Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/66) 

22. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, Devlet Su 
İşlerinin Adana Bölgesindeki bir müteahhidine iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/116) (*) 

23. • — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bulunan vakıf mallara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/72) 

24. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu ili ve ilçelerinde yapılmakta olan baraj
lara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/75) 

25. — Kars Milletvekili Yasin Bozkurt'un, et ta
ban fiyatına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/76) 
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26. — Denizli Milletvekili Sami Arslan'ın, Cum
huriyetin 50 nci yılı münasebetiyle istanbul'da diki
len heykellere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/78) 

27. — İstanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Amerikalı iki parlamenterin haşhaş ekimi ile ilgili 
Türkiye'ye gelmelerine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/79) 

28. — Sivas Milletvekili Enver Akova'nın, Sivas 
ilinin televizyona kavuşturulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/81) 

29. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Türk vatandaşlarının Suriye'deki arazilerine ilişkin 
Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/82) 

30. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
Hatay'ın bazı ilçelerinde televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/83) 

31. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, son günler
de meydana gelen gençlik olaylarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/84) 

32. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Paris'te çıkan aylık bir gazetenin Türkiye ile ilgili ya
yınına ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/85) 

33. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Devlet dairelerinde çalışan personelle yeni müşavir 
kadrolarına ilişkin Maliye Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/86) 

34. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT programlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/87V 

35. — Bolu Milletvekili Müfit Bayraktar'ın, mer
hum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun naaşlarının 
nakline ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/89) 

36. — İçel Milletvekili İbrahim Göktepe'nin, An
kara - Kızılay meydanındaki panonun kaldırılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/90) 

37. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 
hekimlerin rotasyonuna ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi. (6/91) 

38. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki sel afetine ilişkin Baş
bakan ve İmar ve İskân bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/92) 

39. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
C. H. P. Siverek İlçe Başkanı hakkındaki gazete ha
berine ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/93) 

40. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Vakıf gayrimenkullere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/94) 

41. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal'ın, Si
vas'ın Kangal ilçesindeki linyit kömürü yataklarına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/96) 

42. — Samsun Milletvekili Hilmi Türkmen'in, 
«Türk Yükseltme Cemiyetli!» nin adını 'değiştiriri esirie 
ilişkin Adalet ve İçişleri bakanlarından sözlü soru 
önergesi. (6/99) 

43. — Kocaeli Milletvekili Sedat Akay'ın, Koca
eli hudutları içindeki trafik kazalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/103) 

44. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Meteoroloji Genel Müdürünün yerinden alınmasına 
ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/104) 

45. — Afyonkarahisar Milletvekili ' Mete Tan'ın, 
haşhaş ekicilerinin durumlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/105) 

46. — Hatay Milletvekili Sabri İnce'nin, yemek
lik margarinlere ilişkin Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/106) 

47. — Balıkesir Milletvekili İlhan Aytekin'in, ilçe 
müftülüklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/108) 

48. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da bir fakülte açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/109) 

49. — Kastamonu Milletvekili Mehdi Keskin'in, 
Kastamonu'da kâğıt fabrikası kurulmasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/110) 

50. — Burdur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Türk 
Medenî Kanununun değiştirilmesine ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/111) 

51. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Güm
rük ve Tekel Bakanına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/134) (*) 

52. — 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) 



53. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, 
Bozkurt rozetine ve Köy Enstitülerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/115) 

54. — Kahramanmaraş Milletvekili İsmet Ağa-
oğlu'nun, Kahramanmaraş ili sınırları içindeki be
lediyelere ilişkin imar ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/137) (*) 

55. — Antalya Milletvekili İhsan Ataövlin, Cum
huriyet Halk Partisine yeni giren milletvekillerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/119) 

56. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Özdemir'in, 
Tunceli Öğretmen Okulunda meydana gelen olaylara 
ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/120) 

57. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'in, 
Çoruh nehrinden elektrik üretiminden faydalanılma
sına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/122) 

58. — Kars Mittetvekiti Cemil Ünal'ın, anarşik 
olaylara katılan kişilere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/123) 

59. — İstanbul MMetvekiIi Mustafa Parlar'ın, 
Elbistan Termik Santralına dair Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi. (6/144) (*) 

60. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Kamu Araştırma Kurumlarına dair Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/143) (*) 

61. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm'ın, 
1918 saydı Kanun hükümlerine göre ödenen ikrami
yelere ilişfcin Gümrük ve Tekel Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/124) 

62. — Çanakkale Milletvekili Zekiye Gülsen'in, 
zeytin güvesi mücadelesine ilişkin Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/125) 

63. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagl'in, 
İstanbul Festivali için Fransa'da yaptırılan afişe iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/128) 

64. — İzmir Milletvekili Süleyman Genc'in, 
1965 - 1974 yıllan arasında Tariş'te, Tariş'în yan ve 
iştiraki olan kuruluşlarında yönetim kurulu üyelerine 
ilişkin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/149) (*) 

65. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Türk Kıta Sahanlığında yapılan petrol aramalarına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/130) 

12— 
| 66. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, ba

zı mahkûmların yazdığı makalelerin yayınlanmasına 
ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. (6/131) 

67. — Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, Ba
kanlar Kurulunun 7/8083 sayılı kararına ilişkin Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/133) 

68. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nm, canlı 
hayvan taban fiyatının tespitine ilişkin Maliye Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/151) (*) 

69. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, İs
tanbul Belediyesinin otobüs ve dolmuşlara yaptığı 
zamlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/136) 

70. — İçel Milletvekili Nazım Baş'ın, İstanbul 
j Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Kliniği 

ile ilgili basında yer alan haberlere ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/148) (*) 

71. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Sü* 
leyman Demirel'in Almanya'da yayınlanan bir gaze
teye verdiği beyanata ilişkin Dışişleri Bakanmdan 
sözlü soru önergesi. (6/139) 

72. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanh'nın, 
Türk - Sovyet siyasetine ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/140) 

73. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'mn, Of 
Lisesi İngilizce Öğretmenine ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/142) 

| 74. — İstanbul Milletvekili Mustafa Parlar'ın, 
Şile'nin Göknaslı Köyü sulama projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/160) (*) 

75. — İçel Milletvekili Rasirn Gürsoy'un, İçel 
Silifke ilçesine bağlı bazı köylerin içme suyuna iliş
kin Köy İşleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/147) 

| 76. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
I Atina Büyükelçimize dair, basında çıkan habere iliş

kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/161) 
, (*) 

77. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, Pa
muk ürününe zarar veren beyaz sinekle mücadele 
konusunda alınmış ve alınacak tedbirlere ilişkin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/154) 

78. — İçel MMetvekiIi Süleyman Şimşek'in, yurt 
içinde ve dışında çalışan işçilerimizin sigorta ödenti-

I leri ile memleketimize gönderdikleri yıllık döviz mik
tarına ilişkin Çalışma Bakanından sözlü soru önerge-

I si. (6/155) 



79. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmea'in, 
1974 yılında îçel ilinde sanayide soda üretmek ama-
cıyle kurulan şirkete kömür tahsisinde usulsüzlük bu
lunduğuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/157) 

80. — Muğla Milletvekili Ahmet Bufdanh'run, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/158) 

81. — Muğla Milletvekili Ahmet Bukianlı'nın, 
Bakanlık teşkilâtında çalışan bir müşavirin politikay
la meşgul olduğuna ilişkin Köy işleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/162) 

82. — Mardin Milletvekili Nurettin Yılmaz'ın, 
Mardin - Savur ilçesinin Sürgücü bucağında vazifeli 
bir öğretmenin uğradığı tecavüze ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/163) 

83. — Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
kapatılmış bulunan askerlik şubelerinin yeniden açıl
masına ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü so
ru önergesi. (6/165) 

84. — Antalya Milletvekili İhsan Ataöv'ün, Kıb
rıs Barış Harekâtı zamanında televizyon ve radyo 
programlarında çalman bir plağa üişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/167) 

85. — îçel Milletvekilli Süleyman Şimşek'in, kim
yevî gübre ve tarımsal ilâçlara ilişkin Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/168) 

86. — istanbul Milletvekili İhsan .Toksarı'nın, 
tanbul Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/170) 

87. — istanbul Milletvekili ihsan Toksarı'nın, 
Besni Öğretmen Okulundaki bazı öğretmenlere iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/172) 

88. — Kocaeli Milletvekili ibrahim Aüddoğan'ın, 
Hürriyet Gazetesinde neşredilen kaçak silâh tüccar
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/173) 

89. — lisftanibTil Milletvekili Muistafa Parlar'm 
Ortak Pazar ülkelerindeki dış Devlet temsilcilikleri
mize ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/178) (*)• 

90. — Samsun MtiMetvekİi irfan Yarvkultan'ın, tü
tün üreticilerinin kredi durumlarına ilişkin Gümrük 
ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. (6/174) 

91. — Zonguidak MületvakjJİ Kemal Anodül'un, 
Silâhlı Kuvvetlere yapılan yardım kampanyasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/175) 

92. — Muğla Mlidövdkıli Ahmet Buidanih'nın, 
TRT Kurumunun neşrettiği aylık televizyon progra
mında yapılan değişikliklere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/176) 

93. — Afyonikiaıraihmr Mffletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, işsizliğin önlenmesi için saptanmış bir ça
lışma olup olmadığına ilişkin Başbakandan sözlü so^ 
ru önergesi. (6/187) (*) 

94. — tsttanıbuıl MüietveMi ihsan Tofksan'nm, 
istanbul Beyoğlu Ağacamii imam ve müezzin loj
manlarına ilişkin Başbakandan sözlü soıu önergesi. 
(6/190) (*) 

95. — istanbul MıffleöveBcM Reşit ÜHker'in, is
tanbul'da Kur'an kursu olarak inşa edilen binanın 
pansiyon olarak kullanılmasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/194) (*) 

96. — içel MiiUMvdkiM Süleyman Şimşie&'in, kim
yevî gübre fiyatlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/179) 

97. — Urfa Milletvekili Abdülkadir öncel'in, 
Urfa Ticaret Lisesindeki olaylara ilişkin Mülî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/180) 

98. — Izirnir MfüetMefcSü YüükSeî Çaıkmır'un, 
Sağlık Bankası Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/193) (*) 

99. — tzrffiV Milletvekili Yüksel Çajkmur'un, çe
şitli firmalara uygulanan usulsüz yatırım indirimleri
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/182) 

100. — İçel Milîetvefcii Süfeyman Şimşek'in, 
yüksek dereceli memurlarla ilgili basında çıkan ha
berlere ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi. 
(6/185) 

101. — ZonguMaflc MlıHetvekli Orhan Göncüoğ-
lu'nun, Basın Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan «Türkiye 1975» adlı kitaba ilişkin Turizm 
ve Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi. (6/197) 
(*) 

102. — Gaziantep MMetvdklüi Yusuf Öztürkhıen' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunda memur statüsünde 
iken işçi ikramiyesi alanlara ilişkin Sosyal Güvenlik 
Bakamndan sözlü soru önergesi. (6/198) (*) 

103. — D&yarbüJkır Milletvekili Mahmut Uyanık' 
in, Başbakan Yardıması Necmettin Erbakan'm bir 
şahsın işi ile ilgili konuşmasına ilişkin Devlet Baka-
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nından (Başbakan Yardımcısı) sözlü soru önergesi. 
(6/199) (*) 

104. — Burdur' Milletvekili Ali Sanlı'nın, Bakan
lık eski müsteşarına ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/202) (*) 

105. — Zonguldak Milletvekili Kemal Ana/dol' 
un, Ankara'da sahneye konan Ana adlı oyunun ya
saklanmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/188) 

106. — Sivas Milletvekili Mustafa Ti mi si 'n in, te
levizyonda yayınlanan Aşk-ı Memnu adlı dizi film
de geçen konuşmalara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi. (6/189) 

107. — Adana Milletvekili İlter Çubükçu'nun, 
Çukurova'da uygulanacak enerji nakline ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/203) (*) 

108. — Eslküışebir Milletvekilli Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Millî Eğitim Bakanlığında yapılan bazı atama
lar ile Sosyal Sigortalar Kurumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/204) (*) 

109. — Ankara Milletvekili Cevait Önder'in, Hü
kümet üyelerinden bazılarının makam arabalarına 
parti amblemini çekerek seyahat etmelerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/207) (*) 

110. — İstanbul Milletvekili İlhan Özıbay'ın, Ba
sın - Yayın Genel Müdürlüğüne ilişkin Başbakan
dan sözlü soru öenrgesi. (6/208) (*) 

111. — Diyarbakır Milletvekili Hasan Değer'in, 
Ayasofya Camiine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/209) (*) 

112. — Yozgait Milletvekili Nedim Konkmaz'ın, 
Yozgat'ın bazı kasabalarında 23 Nisan günü M. H. 
P.'ne mensup görevlilerin, öğrencileri tören harici 
gösterilere teşvik etmelerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/210) (*)' 

113. — Kahramanmaraş Milletvekili Halk Evli-
ya'nın, Bakanlığın yüksek dereceli memurlarından 
bazılarının siyasî toplantılara katıldıklarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/191) 

114. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu Genel Müdürüne ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/192) 

115. — Samsun Milletvekili Ali Acar'ın, Gençlik 
ve Spor eski Bakanı Zekâi Baloğlu'nun, Spor Aka

demisinin açılmasını geciktirmesine ilişkin Başbakan 
ve Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/195) 

116. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Orta Doğu Teknik Üniversitesindeki bazı öğrenci
lerin eylemlerime ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
sorusu. (6/196) 

117. — Antalya Milletvekili Öımier Buyruikçu'nun, 
Antalya -Aspendos Tiyatrosunun siyasî örgütlere 
tahsisinde taraf tutulduğuna ilişkin Kültür Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/223) (*) 

118. — Ankara Milletvekili Necdat Evli'yagil'in, 
Bulgaristan gümrüğünü denetleme teşebbüsüne (iliş
kin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/224) (*) 

119. — Antalya 'Milletvekili Fahri Özçelilk'in, 
Antalya - Ahatlı Köyüne ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/225) (*) 

120. — tisitanbul Milletvekilli M'ehmet Emıin Sun-
gur'un, İstanbul Kapalı Çarşısına ilişkin Devlet Ba
kanımdan sözlü soru önergesi. (6/226) (*) 

121. — Aydın Milletvekili M. Şükrü Koç'un, dış 
temsilcilikler için yapılan 'harcamalarda tasarruf ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/227) (*) 

122. — Aydın Milletvekili M. Şülkrü Koç'un, De
mir - Çelik mamulleri ithalâtına tahsis edilen dövize 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/228) (*) 

123. — Ordu Milletvekili Semai Yazıcı'nın, fındık 
taban fiyatıma ilişkin Ticaret ve Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık bakanlarından sözlü soru önergesi. 
(6/200) 

124. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
TRT eski Genel Müdürüyle AUıgili Danıştay kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/201) 

125. — Muğla Milletvekili Ahmet 'Buldanlı'nın, 
TRT Kurumu eski Genel Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/229) (*) 

126. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, gümrüksüz satış mağazalarına ilişkin Güm
rük ve Tekel Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/230) (*) 

127. — İsparta Milletvekili Mustafa Cesur'un, 
Ecevit ve Irmak Hükümetleri zamanında verilmiş, 
Danıştayın yürütmenin durdurulması veya iptal ka
rarlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/231) (*) 



— 15 — 

128. — Siirt Milletvekili Neibtil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan ve Bayındırlık 
Bakanı Fefaüm Adak'ın Güney Doğu gezüerindeki 
sözlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/232) (*) ' 

129. — Siirt Milletvekili Nebil Oktay'ın, Başba
kan Yardımcısı Necmettin Erbakan'ın Siirt'te «ma
nevî ilimler üniversitesi» açılmasına ilişkin Millî 
Eğitim Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/233) (*) 

130. — Ordu Milfetvekii Mustafa Kemal Gö-
nül'ün, Ordu ilinin sel felâketinden kurtarılmasına 
ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi (6/205) 

131. — Ordu MiHetvekii = MuMafa Kemal Gö-
nül'ün, Evlenen baıyan öğretmenlerin nakdilerine 
ilişkin Miüî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/206) 

132. — Hatay Mıiletivelkili Sabri Ince'nin, Hatay 
illine ataman Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/234) (*) 

133. — tsitanlbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, İstanbul metrosu ve büyük belediyelerin çe-
ş/M sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/235) (*) 

134. — Muğla MiılletiveikiM Halil Dere'nin, ülke-
mizdekS işsizliğe ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/236) (*) 

135. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâletöin Ez-
man'm, Yusuf Kahraman Pois Okulundan ihraç edi
len gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/211) 

136. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, görev
den alınan Milî Eğitim Müdürlerine ilişkin Mîllî 
Eğrtim Bakanından sözlü soru önergesi- (6/237) (*) 

137. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Uluslararası Türk Folklor Konıgresıine iştirak ettiril
meyen iki profesöre ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/238) (*) 

138. — Balıkesir Milletvekili Necati Gebe'nin, 
TRT .Genel Müdürlüğü yetkisinin Danıştay kararına 
rağmen Prof. Nevzat Yalçmtaş'ta bulundurulmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesî  (6/239) (*) 

139. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Paris'te Türkiye aleyhine yapılan gösterilere katılan 
Türfc öğrencilerine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/212) 

140. — Nevşehir Milletvekili M. Zeki Tekiner'in, 
Nevşehir - Avanos ilçesinde karakola götürülen 
d H. P.'li gençlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi, (6/213) 

141. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün'ün, her
kesin yükseköğrenim yapması için gerekli tedbirlere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi* 
(6/241) (*) 

142. — Çorum Milletvekili Etem Eken'in, kamu 
kuruluşlarında yapılan atamalara ve Danıştay karar
larının uygulanmamasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergsi. (6/243) (*) 

143. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, vete
riner fakültesi açılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/244) (*) 

144. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Siverek 
Kız Enstitüsüne ilişkin Millî Eğitim Bakanından söz
lü soru önergesi. (6/245) (*) 

145. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
bir Danıştay kararı ile bazı bakanlık memurlarına 
ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/246) (*) 

146. — Amasya -Milletvekili Vehbi Meşhur'un, 
İmam - Hatip kadrolarının dağıtımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/247) (*) 

147. — Çankırı Milletvekili M. Ali Arsan'ın, ba
kanlık müsteşarının köy öğretmenleriyle ilgili sözleri
ne ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi.. (6/248) (*) 

148. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal'ın, 
Sakarya Millî Eğitim Müdürüne ve nakledilen öğ
retmenlere ilişkin Başbakan ve Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/249) (*) 

149. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gdllin, öğretmen tayin ve naklilerine ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/250) (*) 

150. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sun-
gur'un, TRT Genel Müdürünün Kıbrıs gezisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi,; (6/251) (*) 

151. — Muğla Milletvekili Ahmet Buldanlı'nın, 
Ankara Belediye Başkanının Moskova seyaıhaitine 
ve İspanya Büyükelçiliğine karşı tutumuna ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. (6/214) 

152. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, Ha
tay Millî Eğitim Müdürü ile Eğitim Enstitüsü ve 
lise Müdürlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/252) (*) 

153. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdo-
ğan'ın, yabancı memleketlerde elçilik ve konsolos-
luklaomıza yapılan suikastlere ve alınan korunma 
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tedbirlerine tilşkio. Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/215) 

154. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Hükümetin Komünizm tehlikesine karşı aldığı tedbir
lere »Eşkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/253) <•) 

155. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
yurt dışma kaçan Mıgtrdıç ŞeUefyan'a ilişkin Başba
kandan aöziü soru önergesi (6/254) (*) 

156. — Hatay Milletvekili Malik Yılman'ın, 
Yaygm Yükseköğretim Kuruîu Genel Sekreterine 
diskin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) (*) 

157. — Adana Milletvekili Osman Çıtırık'ın, 
Düziçd öğretmen Okulu Müdürü, ve bazı öğretmen
lerine Şişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi, (6/256) (*) 

158. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Gazi 
Eğitim Enstitüsünde öğretmen ve öğrenci münase
betlerine üşlein Milî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/257) (*) 

159. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin bir 
genel müdüre ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/258) (*) 

160. — Ankara Milletvekili Muammer Alıcı'nın, 
Ankara'nın bazı ilçelerindeki öğretmen tayin ve na
killerin© ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/259) (*) 

161. — Trabzon Milletvekili Mehmet Özgür'ün, 
İktisadî ve Ticarî filimler Akademilerine ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/260) (*) 

162. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
Deneme Yüksek öğretmeli Okulunun kapatılma ka
rarına üşkîn Miflî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önemesi. (6/261) (*) 

163. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen tayan ve nakdîlerine ilişkin Millî Eğitim Ba
karamdan sözlü soru önergesi. (6/262) (*) 

164. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
tayin ve »akülerle saldırıya uğrayan öğretmenlere 
ilişkin MiHÎ Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi-
<6/263) (*) 

165. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
eylemli öğrenci olayları ile alınması gereken ted
birlere ilişkin Baş/bakandan sözlü soru önergesi. 
(6/264) <*) 

166. — Burdur Milletvekili Ali Sanlı'nın, öğret
men lisesi mezunlarına iMşkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/265) (*) 

167. — Malatya Milletvekili Hüseyin Deniz'in, 
öğretmen toplumunun huzur ve güvenine ilişkin Mil
isi Eği*im Bakanından sözlü soru önergesi. (6/266) 
(*) 

168. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yük
seköğrenim gençliğinin sorunlarına i-Hşkin Milî Eği
tim Bakamından sözlü soru önergesi. (6/268) (*) 

169. — İçel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, An
kara Millî Eğitim Müdürüne ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/271) (*) 

170. — Antalya Milletvekili Faiz Sarlar'ın, Ortak 
Paızara ilişkin Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi. (6/272) (*) 

171. — Kahramanmaraş Milletvekili Ali Zülfikâr-
oğlu'nun, 1974 - 1975 yılında kimyevî gübre üretim1, 
ithal ve dağıtımına düşkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/216) 

172. — Sivas Milletvekili Mustafa Timisi'nin, 
Cumhurbaşkanljğtna özel uçak alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/217) 

173. — Adana Milletvekili llter Çubukçu'nun, 
Adana Cezaevinde batzı tutuklulara dayak atıldığı ve 
işkence yapıldığı iddialarına ilişkin Adalet Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/218) 

174. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun Rize ve ilçelerinde yasaklanan (Grev var) 
adlı oyuna ilişkin Başbakandan sözKi soru önergesi. 
(6/273) (*) 

175. — Rize Milletvekili O. Yılmaz Karaosman-
oğlu'nun, Rize Valisinin TÖB - DER üyesi öğret
menlere karşı tutumuna ilişkin Başbakan ve Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/301) (*) 

176. — istanbul Milletvekili Doğan Öztunç'un, 
Yahya Demirerin askerliğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/275) (*) 

177. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Alman
ya'ya gönderilecek öğretmenlerin seçimi İçin yapı
lacak sözlü sınava ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/276) (*) 

178. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nın, İs
tanbul'da yayınlanan Güneş Gazetesinin «Günün yo
rumu» köşesinde çıkan bir yazıya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/277) (*) 
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179. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, Koa

lisyon partileri il örgütlerinin bazı tayin ve nakiller
de etkili olduğu iddialarına Miskin Başbakandan söz
lü soru önergesi. (6/219.) 

180. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, yapı
lan tayin ve nakillere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/278) (*) 

181. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ülkü -
Bir'in kuruluş ve çaılışmaliaırına ilişkin Başbakandan' 
sözlü soru önergesi. (6/279) (*) 

182. — İçel Milletvekili Çetin Yılmaz'ın, 1974 -
1976 yıllarında Ankara Millî Eğitim Müdürlüğüne 
ayrılan tahsisatla yapılan harcamalara ilişkin Millî 
Eğitimi Bakanından sözlü soru önergesi. (6/280) (*) 

183. — İstanbul Milletvekili Necdet Ökmen'in, 
Türk Tiyatrosunda tuluatı yasaklayan genelgeye 
ilişkin Adalet Bakanımdan sözlü soru önergesi. (6/220) 

184. — Ağrı Milletvekili Cemil Erhan'ın, Emni
yet Genel Müdürlüğü örgütüne ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/281) (*) 

185. — Konya Milletvekili Ali Kökbudak'ın, 
Millî Eğitim Teşkilâtında yapılan nakil ve atama
larla, eğitim sistemindeki değişikliğe ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözKi soru önergesi. (6/282) (*) 

186. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, okul 
kitaplıklarından toplatılan kitaplara ilişkin Millî Eği
tim Balkanından sözlü soru önergesi. (6/283) (*) 

187. — Gaziantep Milletvekili Mustafa Güneş'in, 
28 . 10 i 1975 günü basına verdiği demece ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/284) (*) 

188. — Kastamonu Milletvekili Sabri Tığlı'nın, 
vakıflara ait konut ve işyeri kiralarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/285) (*) 

189. — Tekirdağ Milletvekili Yılmaz Alpaslan'ın, 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına ve Orta - Do
ğu ülikeleni ile ekonomik işbirliği yapılmasına iişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/286) (*) 

190. — Kırşehir Milletvekili Sait Saylam'ın, son 
olaylarda yakalanan eylemcilerin kimliklerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/287) (*) 

191. — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, 
Manisa Milılî Eğitim Örgütünde yapılan değişiklik
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/288) (*) 

192. — Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdem'iri, 
Borçka Ticaret Lisesmdeki Atatürk panosunun indi-
rilmesine ve tayin edilen lise müdürleriyle öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/289) (*) 

193. —Ankara Milletvekili Cevat Önder'in, 1973 
Genel Seçimlerinden bugüne kadar kamu ve özel 
teşebbüste görev alan, bir siyasî partiye mensup kişi
lerle milletvekili ve senatörlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi, (6/291) (*) 

194. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin Gazi 
Eğitim Enstitüsü öğrenci sayısı ile derslere girmeyen 
öğrencilerin sorunlarına ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi..(6/293) (*) 

195. — Içel Milletvekili Süleyman Şimşek'in, çiftçi 
borçlarının ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/221) 

196. — Aydın (Milletvekili Isa Ayhan'ın, 31.3.1975 
tarihinden bugüne kadar Bakanlık Örgütünde yapı
lan tayin, nakil, açığa 'alma ve işten el çektirmelere 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önerge
si. (6/294) (*) 

197. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Hükümetin göreve başlamasından bugüne kadar 
genel idare teşkilâtında yapılan tayin ve nakillerle 
bunların kimliklerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/295) (*) 

198. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, YAY -
KUR (Açık Üniversite) ve Genel Sekreterine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/296) 
(*) 

199. — Hatay Milletvekili Mehmet Sönmez'in, 
işçi haklarının geri alınmasını amaçlayan girişimâere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/297) (*) 

200. — Kayseri Milletvekili Tufan Doğan Avşar-
gil'in, Kayseri Mimar Sinan İîköğretmen Okulu Mü
dürüne ilişkin sMiHÎ Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/298) (*) 

201. — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan'ın, 
Hazineye zarar verenlerden hesap sorulup sorulma
yacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/299) (*) 

202. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, anar
şik olaylara ilişkin Başbakan ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından, sözlü soru önergesi;. 
(6/240) 



203. — EsMşelhir Milletvekili Murat Kâ'hyaoğlu' 
nun, Eskişehir Eğitim Enstitüsü ile Yunus Emre Öğ
retmen Lisesi müdürlerine ilişkin Mili Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/2170) (*) ' 

204. — Çorum Milletvekili Calhit Angın'ın, Tür
kiye'de yatırım yapan yabancı kuruluşlara ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/323) (*) 

205. — Siirt MiiletveMli Aibdülikerim Zilan'ın, 
Siıirt ili ve bazı iîçderinıin öğretmen ihtiyacına iliş
kin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/3G2H*) 

206. — Ankara Milletvekili 'Necdet Evliyagil'in, 
Türkiye ile i'lgii bir yapıtın isviçre'deki Nagel Yayın
evinde basılması için sürdürülen temaslara ilişkin Tu
rizm ve Tanıtma Bafcanından sözlü soru önergesi 
(6/303) (*) • ' 

207. — istanbul MilletiveMi Orhan Birgit'in, Koa
lisyon partilerinin şiddet olayları karşısındaki tutum
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/304) (*) 

s 

208. — Afyonîkaraıhisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı ta
rafından uygulanmayan Danıştay kararlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/305) (*) 

209. — Afyonkaraihisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, 1968 - 1975 yılları arasında istanbul'daki 
tarihî eserlerin bakım ve onarımı için yapılan mas
raflara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/307) 

210. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğren-
oilerin okullarda siyasî parti rozetleri taşımalarına 
ilişkin Millî Eğitim Bakamından sözlü soru önergesi. 
(6/308) (*) 

211. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Bakan 
olduğundan beri yaptığı atamalardan kaçı hakkında, 
Danıştayca yürütmeyi durdurma karan alındığına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/3C9)•(•) 

212. — ArDvin Milletvekili Ekrem Sadi Erdöm'in, 
izmir Buca olaylarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi. (6/300) (*) 

213. — Manisa Milletvekili Veli Bakırlı'nm, Ada
let Partisi Grup toplantısından sonra yapılan açık
lamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/310) (*) 

214. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ül
kü - Bir'in millî eşitim müdürleriyle yaptığı yemekli 
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, toplantıya ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/3*14) (*) 

215. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, Ame
rika Birleşik Devletleri ile Sovyet, Sosyalist Cumhu
riyetleri Birliği tarafından Türkiye'ye dolaysız ola
rak yapılan ekonomik yardımlara ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/315) (*) 

216. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet 
Özdal'ın, Kahramanmaraş Eğitim Enstitüsü ile 
Öğretmen Lisesinin öğrenci alış şekline ilişkin Millî 
Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/316) (*) 

217. — Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'm, 
okul kitaplarıyle ilgili beyanatının Tebliğler Dergi
sinde yer aldığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/317) (*) 

218. — Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Sö-
ğütlü'nün, Bağ - Kur Genel Müdürlüğüne atanan 
kişiye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
ıV 3 1 8) (*) 

219. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Eskişehir Vakıf Çifteler Çiftliğine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/319) (*) 

220. — Balıkesir Milletvekili Necati Cdbe'nin, 
Balıkesir il ve ilçelerinden nakledilen ve işten eiçek-
tirilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/311) (*) 

221. — Afyonkaraihi'sar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, İsparta Valisine ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/324) (*) 

222. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, öğ
retmen Okulları Genel Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/325) (*) 

223. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, gö
revden alınan ve nakledilen ilköğretim müfettişle
riyle ilgili beyanının yerine getirilmediğine ilişkin 
Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/326) <*) 

224. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, Urfa 
Kız Öğretmen Okuluyle, Siverek Meslek Lisesinden 
çıkarılan öğrencilere ilişkin Millî Eğitim Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/312) (*) 

225. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Ya
tağan Termik Santralı inşaatıyle çevredeki linyit 
ocaklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/327) (*) 
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226. — İstanbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın' 

m, 1975 yılında demir çelik ara ürünleri için verilen 
ithal izin belgelerine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/328) (*) 

227. — îstanlbul Milletvekili Vahit Yaşar Çalın' 
m, demir çelik ara ürünleri ithali için transfer ta
lebinde bulunan firmalara ilişkin Maliye Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/329) (*) 

228. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri' 
nin, Çanakkale Lisesi Müdürüne ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/330) (*) 

229. — Manisa Milletvekili Veli 'Bakırh'nın, Mü
nih'teki Türk Turizm Pavyonunda yapılan soruştur
ma faaliyetine ilişkin Turizm ve Tanıtma Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/331) (*) 

230. — istanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, uygula
ma ve biçimine ilişkin Kültür Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/332) (*) 

231. — Urfa Milletvekili Celâl Paydaş'ın, teşvik 
belgesi, vergi iadesi ve gümrük indiriminden fayda
lanan şahıs ve firmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. (6/269) 

232. — Çanakkale Milletîvekili Orhan Çaneri' 
nin, Bakanlık Müsteşarı ile muavininin görevlerini 
kötüye kullandıkları iddialarına ilişkin Turizm ve 
Tanıtma Bakanından sözlü soru önergesi (6/334) (*) 

233. — Afyonkaralhisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu'nun, Şevket Demirel'in, özel kuruluşlarda 
idare meclisi üyeliği ile ortaklığına ilişkin Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/335) (*) 

234. — Adana Milletvekili llter Çuibukçu'nun, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Türkiye 
Cumhuriyeti arasındaki siyasal yakınlaşmaya ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/337) (*) 

235. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünde görevli 
vekil öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/338) (*) 

236. — Bingöl Milletvekili Hasan Celâlettin Ez-
man'm, özel kalkınma fonundan Bingöl iline yapı
lacak tahsise ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/339) (*) 

237. — Balıkesir Milletvekili Necati Cebe'nin, 
1975 malî yılında hangi firma ve şahıslara hangi 
mallar için hangi oranda ve ne miktarda vergi iade
si ödendiğine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. (6/34-0) (*) 

238. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, 
Kars'ın bazı ilçe ve köylerinin arazi sulama proje
lerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/341) (*) 

239. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, üç 
öğrencinin öldürülmesi ile sonuçlanan son olaylarda 
görevli polis amir ve memurlarının kimliklerine iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/343) (*) 

240. — Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Ada
na Ticaret Lisesinde ve diğer okullarda M. H. P. 
nin programı niteliğinde olan Dokuz Işık kitabının 
özetinin çıkarılması için ev ödevi olarak verilip ve
rilmediğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/345) (*) 

241. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, mek
tupla öğretimin ikinci sınıfına geçen öğrencilerin 
durumlarına ilişkin, Millî Eğitim Bakanından sözlü 
scru önergesi. (6/346) (*) 

242. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İs
kenderun demir ve çelik tesislerine işçi alımında si
yasî tercih yapıldığı iddiaları ta ilişkin Sanayi ve Tek

noloji Bakanından sözlü soru önergesi. (6/320) (*) 

243. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in İs
kenderun demir ve çelik tesislerinde devrim yasala
rına aykırı hareket edildiği iddialarına ilişkin Sanayi 
ve Teknoloji Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/321) (*) 

244. — Hakkâri Milletvekili Mikail llçin'in, Hak
kâri ilinin doktor ve ebe ihtiyacına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/347) (*) 

245. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
Elbistan Maden Sitesi Sosyal tesisleri ve lojmanları 
inşaatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi. (6/349) (*) 

246. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Nazilli Öğretmen Meslek Lisesinden, Ankara Atatürk 
Öğretmen Lisesine nakledilen bir öğrencinin akibeti-
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/352) 
(*) 

247. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ta
rım Kredi Kooperatiflerinin Son Havadis Gazetesine 
abone olmasının istenmesine ilişkin Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/322) 

248. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
nun, Eskişehir'de görev yerleri değiştirilen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/354) (*) 
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249. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhynoğlu' 
nun, Eskişehir'de Etibank - MTA ve DSİ'nin 1976 
yılı yatırımlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/355) (*) 

250. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğlu' 
lu'nun, Çifteler İlköğretim Müdürlüğüne atanan kişi
nin durumuna ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/356) (*) 

251. — Eskişehir Milletvekili Murat Kâhyaoğ-
lu'nun, Sivrihisar Lisesi Müdürü ile Müdür Muavini 
tarafından dövülen bir öğrenciye ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/357) (*) 

252. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'uı, Si
irt - Şırnak ilçesinde öldürülen bir komiserin cenaze
sinin İzmir'e gönderilmesine ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/358) (*) 

253. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Çanakkale ilinde projeleri yapılan barajlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/359) (*) 

254. — Ankara Milletvekili Necdet Evliyagil'in, 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı müsteşarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi. (6/360) (*) 

255. — Çanakkale Milletvekili Orhan Çaneri'nin, 
Bakanlıktaki yolsuzluk iddialarıyle ilgili sorularına 
cevap verilmediğine ilişkin Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığından sözlü soru önergesi. (6/361) (*) 

256. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, İlköğ
retim müfettişliği kadrolarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/363) (*) 

257. — Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Köy
ceğiz ilçesi Dalaman Tersakan projesine ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/364) (*) 

258. —• Muğla Milletvekili Halil Dere'nin, Muğla 
Devlet Su İşleri Başmühendisine ve yatırımlara iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/365) (*) 

259. —' Adana Milletvekili Hasan Cerit'in, Yay-
Kur için hangi firmalardan kaç adet televizyon alın
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi, 
(6/366) (*) 

260. — Amasya Milletvekili Orhan Kayıhan'ın, 
Yeşilırmak suyunun bir kısmının Kelkit Çayına akı-
tılmasının mahzurlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) (*) 

261. — İçel Milletvekili Süleyman Şîm^ek'în, 
Orta Doğu Teknik ÜniverfsitesAnkı Mersin bölgesıkiy 
de açacağı Deniz Bilimleri Bölümünün engellenme
sine ilişkim Barbakandan sözlü soru önergesi, (6/374) 
(*) 

262. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, 
Başbakanlık, Bakanlıklar ve 3659 ve 440 sayılı Ka
nunların kapsamına gireo kuruluşların kadrolarına 
diskin Başbakandan sözdü soru önergesi. (6/375) (*) 

263. — Afyonkarahisar -Milletvekili Süleyman 
Mutlu'mun, Üniversitelere girecek talebelerin tespiti 
iiçkı yapılacak merkezî sistem SMnavtaına ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/376) (*) 

264. — Manisa Milletvekili Mustafa Ok'un, 1975 
yılı kütılü pamuk taban fiyaitı i e ihraç fiyatı ara
sındaki farkın üreticiye ödemmıesine ilişkim Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/377) (*) 

265. — Trabzon Milletvekili Ahmet Şener'in, Ka
radeniz Teknik Üniversitesiyle ilgili Anayasa Mahke
mesi kararının uygulanmamasına ilişkin Millî Eğitim 
Bakanından sözlü soru önergesi. (6/378) (*) 

266. — Bolu Milletvekili Abdi Özkök'ün, Anka
ra - Ticaret ve Turizm Yüksek Öğretmen Okuluna 
1975 -. 1976 öğretim yılında düşük puan ve sahte 
belgelerle öğrenci alındığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Bakanından sözlü soru önergesi. (6/379) (*) 

267. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, kut
lu pamuk fiyat farkının üreticiye ödenmesiyle yağ 
ithalinin durdurulmasına ilişkin Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/380) (*) 

268. — İzmir Milletvekili Kemal Önder'in, Ticaret 
Sicili Gazetesinin Odalar Birliğine iade ediliş neden
lerine ilişkin Başbakan ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/381) (*) 

269. — Sakarya Milletvekili Nadir Lâtif İslâm' 
in, imam - hatip okulları mezunları ve öğrencilerine 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/382) (*) 

270. — Sivas Milletvekili Vahdettin Karaçorlu' 
nun, Kamu İktisadî Teşebbüsleri ile müesseseleri ve iş
tiraklerinin yönetim kurulu üyelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. (6/383) (*) 

271. — Antalya Milletvekili Fahri Ö/çelik'in, Hü
kümetin kuruluşundan bugüne kadar görevden alınan 
veya yerleri değiştirilen kamu görevlileri ile, bu ko
nuda Danıştayca verilen yürütmeyi durdurma karar
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 
(6/384) (*) 
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272. — Konya Milletvekili Faruk Sükan'ın, Emekli 
Sandığı Müdürler Kurulunun iki üyesi hakkında Da- *. 
nıştay Dava Daireleri Kurulunca verilen kararın uy- ' 
gulanıp uygulanmayacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/386) (*) 

273. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Top
rak Mahsûlleri Ofisinin İstanbul - Çatalca ilçesinde
ki buğday alımlarına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanından sözlü soru önergesi. (6/368) 

274. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Trak
ya'da Toprak Mahsûlleri Ofisinin alımları yavaşla
tarak buğday üreticisini zor durumda bıraktığı iddia
sına ilişkin Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanın
dan sözlü soru önergesi. (6/369) 

275. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Altın
dağ Kaymakamlığının, «Ergenekon tablosunu» okula 
astırmayan iki öğretmeni ağır ceza mahkemesine sevk 
ettiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/370) 

276. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Mer
sin Vergi Kontrol Memurunun nakil nedenline ilişkin 
Maliye Bakanından sözlü soru önergesi. (6/371) 

277. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ada
na Cezaevinde, tutuklulara işkence yapıldığı iddia
sına 'ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/372) 

278. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, İstan
bul - Üsküdar Kız Lisesinden tayin edilen öğretmen
lere ilişkili Millî Eğitim Balkanından sözlü soru öner
gesi. (6/373) 

279. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Devlet 
İstatistik Enstitüsünde bazı memurların dövüldükle
ri ve 'tehdit edildikleri iddialarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi. (6/387) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X I . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lib
ya Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askerî Eği
tim İşbirliği Anlaşmasının onaylanmasının uygun bu
lunduğuna ilişMn kanun tasarısı ve Millî Savunma, 
Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. (1/299) 
(S. Sayısı : 326) (Dağıtıma tarihi : 13.5.1976) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1972 
tarihinde iımızaianan Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
onaylanmasının uygun Ibukınduğuna dair kanun ta
sarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dış

işleri ve Plan komisyonları raporları. (1/205) (S. Sa
yısı : 327) {Dağıtma tarihi : 13 . 5 . 1976) 

X 3. — 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te im
zalanan tarifeli hava servisleri için ücret tarifeleri 
saptanmasına ilişkin yöntemler hususunda Uluslar
arası Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulundu
ğuna dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm, Dışişleri ve Plan komisyonları ra
porları. (1/283) (S. Sayısı : 345) (Dağıtma tarihi : 
24 . 5 .1976) 

X 4. — Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleş
mesine katıhnmasmın onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı ve Dışişleri ve Plan ko
misyonları raporlar. (1/147) (S. Sayısı K. 346) (Dağıt
ma tarihi •: 24 . 5 .1976) 

X 5. — 12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da im
zalanan Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin Bazı 
Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve 
Bu Sözleşmeyi Değiştiren 28 Eylül 1955 tarihli La-
hey Protokolüne Katılmanın Uygun Bulunduğuna 
dair kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turzim, Dışişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/234) (S. Sayısı : 344) (Dağıtma tarihi : 26.5.1976) 

X 6. — Küçüklerin korunması konusunda ma
kamların yetkisine ve uygulanacak kanuna dair Söz
leşmeye katdımamızın uygun bulunduğuna ilişkin 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu. 
(1/449) (S. Sayısı : 371) (Dağıtma tarihi : 18.6.1976) 

X 7. — Ceza kovuşturmalarının aktarılması
na dair Avrupa Sözleşmesinin onaylanması ve uygu
lanması hakkında kanun tasarısı ve Adalet ve Dış
işleri komisyonları raporları. (1/345) (S. Sayısı : 374) 
(Dağıtma tarihi: 22 . 6 . 1976) 

X 8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka-
Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu 
Sözleş'meye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu raporu. (1/445) (S. Sayısı : 372) (Dağıtıma 
tarihi : 23 . 6 .1976) 

X 9. — Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri 
Konusunda Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve 
Uygulanması Hakkında Kanun tasarısı ve Adalet ve 
Dışişleri komisyonları raporları. (1/344) (S. Sayısı : 
373) (Dağılma tarihi : 23 . 6 . 1976) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 
imzalanan hukukî ve cezaî konularda adlî yardımlaş
ma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun hulunduğu-
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ila daiir kanun tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları. (1/335) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma 
tarihi : 6.7.1976) 

11. — Kars Milletvekili Doğan Araslı'nın, küçük 
çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine olan borçlarının 10 yılda 10 eşit taksit
le faizsiz ödenmesine ilişkin kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi, (2/516) (S. Sayısı : 292) Dağıtma tarihi : 
20ı . 4 . 1976) 

12. — 27 . 7 . 1967 tarih ve 926 saydı Türk 
Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 22 nci 
maddesi ile aynı Kanunu değiştiren 7.7.1971 ta
rih ve 1424 sayılı Kanunun 36 nci maddesi ile ekle
nen ek geçici 19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek 
üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu 
raporu. (1/319) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

13. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ve 63 ar
kadaşının, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununun 32 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair Kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci mad
desi gereğince gündeme alınma önergesi. (2/299) (S. 
Sayısı : 355) (Dağıtma tarihi : 3.-6.1976) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarı'ibrahimoğlu ve 2 arkadaşının, Lale Oraloğlu'nun, 
kaçakçılık nedeniyle çarptırıldığı cezanın inzibatî ve 
cezaî bütün neticeleri ile affına dair kanun teklifi ve 
Adalet Komisyonu raporu, (2/538) (S. Sayısı : 340') 
(Dağıtma tarihi : 18.5.1976) 

15. — İsparta Milletvekili Süleyman Demirel ve 
6 arkadaşının, köye götürülen hizmetlerden alınan 
katılma paylarının kaldırılması hakkında kanun tek
lifi ve içişleri Komisyonu raporu ile içtüzüğün 38 
nci maddesi uyarınca Genel Kurul Gündemine alın
masına dair önergesi, (2/9) (S. Sayısı : 331) (Dağıt
ma tarihi : 14.5.1976) 

X 16. — C. Senatosu Gaziantep Üyesi Salih Tan
yeri ve 3 arkadaşımn, 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve içtüzüğün 38 ndi maddesi uyarınca gün
deme alınma önergesi. (2/424) (S. Sayısı : 283) (Da
ğıtma tarihi: 5.4.1976) 

17. — Mardin Milletvekili Talât Oğuz, istan
bul Milletvekili F. Gülhis Mankut ve 3 arkadaşı ile 
Eskişehir Milletvekili Niyazi Onal'm, 492 sayılı Harç
lar Kanununun 34 ncü maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan komisyonları 
raporları. (2/110, 2/121, 2/552) (S. Sayısı : 290) (Da
ğıtma tarihi: 19.4.1976) 

18. — Afyonkarahisar Milletvekili Ali ihsan UJu-
bahşi ve İsparta Milletvekili Yusuf Uysal'ın, haş
haş ekicileri ile ilgili suç ve cezaların affı hakkında 
kanun teklifi ile Afyonkarahisar Milletvekili Süley
man Mutlu ve 2 arkdaşının haşhaş ekimiyle ilgili 
bazı cezalarının affı hakkında kanun teklifi ve C. 
Senatosu Afyonkarahisar Üyesi Mustafa Çelik ve 
17 arkadaşının, 1974 - 1975 Ekim döneminde ruhsat
lı alanlarda yapılan haşhaş ekim fazlalığına ait ce
zaların affına ilişkin kanun teklifi ve Adalet Komis
yonu raporu. (2/450, 2/473, 2/478) (S. Sayısı : 315) 
(Dağıtma tarihi : 5.5.1976) 

19. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 5 ar
kadaşının, seçimen yaşının 21'den 18'e indirilmesine 
daûır kanun teklifi ve içişleri ve Adalet komisyon
ları raporları ile içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/26) (S. Sayısı : 341) 
(Dağtaıa tarihi : 18 . 5 . 1976) 

20. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 2 ar
kadaşının, Fösftacılara (PTT Dağıtıcılarına) ve Hat 
bakıcılarına ve konidokltör, hareket memuru, gardof-
ren, makasçı, manevraoı gibi bazı Devlet Demiryol
ları mensuplarına fiilî hizmet zammı verilmesi için 
5434 sayıh Kanunun 32 nci maddesine fıkralar eklen
mesi, haktkında kanun teklifi ve Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Tarizim Kormiisyonu raporu ve içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeıme alınma öner
gesi. (2/18) (S. Sayısı : 352) (Dağıtma tarihi;: 1,6.1976) 

21. — 22 . 11 . 1972 tarih ve 1630 sayılı Dernek
ler Kanununun 50 nci maddesinin 3 ncü fıkrasına bir 
hülküim eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy'un, 2 2 . 11 . 1972 
günlü ve 1630 sayılı Dernekler Kanununun 50 nci 
maddesinde değüşiMülk yapılması hakkında kanun 
teklîfii ve içişleri ve Plan komisyonları raporları. 
(1/39, 2/103) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1975) 

22. — Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri 
hakkındaki 30 Mayıs 1974 tarih ve 1824 sayılı Ka
nun ve Guırıhurfoaşfcamnca bir daha görüşülmek üze
re geri gönderime UezHoeresi ve Anayasa Komisyonu 
raporu. (1/158) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

23. — 1 Mart 1926 tarihli ve 765 sayılı Türk Ce
za Kanununun 426, 427 ve 428 nci maddelerinin de-
ğiştürifenesıine dair kanun tasarısı ve Adalet Komisyo-
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nu raporu. (1/361) (S. Sayısı : 319) (Dağıtana tari
hi : 11 . 5 . 1976) 

24. — Niğde Milletvekili Mehmet Altınsoy ile Si
vas MiMdtveflcili Ahmet Duraikoğlu'nun, 5 . 3 . 1973 
tarih ve 584 Karar numaralı Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 79 ncu maddesiinin değiLştiriteesine dair İçtü
zük teklifleri ve Anayasa Komisyonu raporu. (2/355, 
2/343) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma fanM : 19.6.1975) 

X 25. — Ege Üniversitesi 1975 yılı Bütçe Kanu
nuna ıbağlı cetvellerde değişiktik- yapılması hakkında 
kanun tasarısı ve Büitçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlılkkrı tezkereleri. (M. Meclisi : 1/298; C. Se
natosu : 1/354) (M. Meclfei S. Sayısı : 206) (C. Se
natosu S. Sayısı : 496) (Dağıtma «tarihi : 30.6.1975) 

26. — 3 Mart 1965 tarih ve 551 sayılı Markalar 
Kanununun 28 nci maddesi son fıkrasının yürürlük
ten kaldırılması hakkında kanun tasarısı ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Adalet komisyonları ra
porları. (1/206) (S. Sayısı : 214) (Dağıtma tarihi : 
3 . 7 . 1975) 

27. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 22 nci maddesine yeni bir paragraf 
eklenmesine dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu raporu. (2/263) (S. Sayısı : 216) 
(Dağıtma tarihi : 3 . 7 . 1975) 

28. — İstanbul Milletvekili Engin Ünsal'ın, 275 
sayılı Kanunun 35 nci maddesinin 2 nci bendinin 
3 ncü paragrafının değiştirilmesine ilişkin kanun tek
lifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. 
(2/262) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 3.7.1975) 

29. — Edirne Milletvekili İlhami Ertem ve 4 
arkadaşının, siyasî partilerin seçim ittifakı kurabil
melerine imkân verilmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/390) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 
4 . 7 , 1975) 

30. — Bilecik Milletvekili Mehmet ErgüTün, Şer-
betçiotu Ziraat! Kanun teklifi ve Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Komisyonu raporu. (2/141) (S. Sayısı : 
231) (Dağıtma tarihi : 19 . 1 . 1976) 

31. — Giresun Milletvekili Mustafa Kemal Çile-
siz'in, Fındık Ziraati hakkında kanun teklifi ve İçtü
züğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/222) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
19 . 3.1976) 

32. — Çorum Milletvekili Yasin Hatiboğlu ve 3 
arkadaşının, 1 Mart 1926 gün ve 765 sayılı Türk Ce

za Kanununun 426 ve 428 nci maddelerinin değişti
rilmesine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci mad
desi uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/256) 
(S. Sayısı : 275) (Dağıtma tarihi : 19 . 3 . 1976) 

33. — Adıyaman Milletvekili Kemal Tabak ile 
Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan'ın, 6023 sa
yılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun bazı madde
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifi, Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/506) (S. Sayısı : 
277) (Dağıtma tarihi : 25 . 3 . 1976) 

X 34. — İstanbul Milletvekili Abdullah Baştürk 
ve 45 arkadaşının, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bazı madde
lerine fıkralar eklenmesi ve bazı maddelerinin yeni
den düzenlenmesi hakkında kanun teklifi ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi. (2/415) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 
26 . 3 . 1976) 

35. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
5 . 1 . 1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanununa ek 
kanun teklifi ve İçişleri ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/56) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma tarihi : 31.3.1976) 

36. — Aydın Milletvekili Nahit Menteşe ve 2 ar
kadaşının, 4837 sayılı İş ve İşçi Bulma Kurumu Ku
ruluş ve Görevleri hakkındaki Kanunun 13 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine ilişkin 7332 sayılı Kanu
nun yürürlükten kaldırılmasına dair kanun teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu raporu. (2/181) 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 13 . 4 . 1976) 

37. — İstanbul Milletvekili Mehmet Emin Sungur 
ve 3 arkadaşının, Millet Meclisi İçtüzüğü değişiklik 
teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (2/515) (S. Sayısı : 287) (Da
ğıtma tarihi: 13 .4.1976) 

X 38. — İstanbul Milletvekili M. Kâzım Özeke'-
nin Devlet ve dar gelirli halk için araç ve yedek 
parça sağlama ofisi ha'k'kında kanun teklifi Ve İçtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/126) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 
19 . 4 . 1976) 

X 39. — Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
Teşkilâtında döner sermayeli işletmeler kurulması 
hakkında kanun tasarısı ve Plan Komisyonu raporu. 
(1/90) (S. Sayısı : 289) fT)ağıtma tarihi: 19 . 4 . 1976) 

40. — Denizaltı gemileriyle avcı botlarında bulu
nanlara verilecek hazır gıda hakkında Kanunun 7 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ve 
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Millî Savunma, içişleri ve Plan komisyonları ra
porları. (1/151) (S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 
20 . 4 . 1976) 

X 41. — 11 Temmuz 1963 tarih ve 269 sayılı 
tahsis edildikleri gayelerde kullanılmalarına imkân 
veya lüzum kalmayan harp sefinelerinin satılmasına 
yetki verilmesi hakkında Kanunun 1 nci maddesinin 
değiştirilmesine ilişkin kanun tasarısı ve Millî Savun
ma ve Plan komisyonları raporları. (1/152) (S. Sayısı : 
295) (Dağıtma tarihi: 21 . 4 . 1976) 

X 42. — Afyonkarahisar Milletvekili Süleyman 
Mutlu ve 35 arkadaşının, un ve ekmek kanunu teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın
ma önergesi. (2/337) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi: 
27 . 4 . 1976) 

X 43. — izmir Milletvekili Neccar Türkcan ile 
Kaya Bengisu'nun, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 
177 nci maddesinin değişikliğine dair kanun teklifi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/310) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 
3 . 5 . 1976) 

44. — istanbul Milletvekili Şükriye Tok ve 8 ar
kadaşının 1475 sayılı tş Kanununun yıllık ücretli izin
le ilgili 49 ncu maddesine bir fıkra eklenmesi hakkın
da kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Şükriye Tok 
ve 6 arkadaşının, 1475 sayılı iş Kanununun 25 nci 
maddesinin (a) ve (b) fıkralarının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyo
nu raporu. (2/527, 2/551) (S. Sayısı : 316) (Dağıtma 
tarihi : 5 . 5 . 1976) 

X 45, — Rize Milletvekili Sami Kumbasar'm, 
17 . 7 . 1972 tarihli ve 1610 numaralı Kanunun 
24 ncü maddesine ekli 4 ncü bendin değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Metin 
Tüzün ve 4 arkadaşının, 1 1 . 7 . 1972 tarihli ve 1606 
sayılı Kanunun 1 nci ve 3 ncü maddelerinin değişti
rilmesi hakkında kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/59, 2/590) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tari
hi : 10 , 5 , 1976) 

46. — Muş Milletvekili Tekin ileri Dikmen'in, 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
45 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu. (2/296) (S. Sa
yısı : 215'e 1 nci ek) (Dağıtma tarihi : 11 . 5 . 1976) 

47. — Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 
Bilecik Milletvekili Mehmet Ergül'ün, Parlamento 
üyeliği ile bağdaşmayan işler hakkında kanun teklifi 
ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alın

ma önergesi. (2/426) (S. Sayısı : 320) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 5 . 1976) 

48. — 1543 sayılı Genel Nüfus Yazımı Kanunu
nun 1 nci ve 1587 sayılı Nüfus Kanununun da 62 
nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarı
sı ve içişleri Komisyonu raporu. (1/424) (S. Sayısı : 
332) (Dağıtma tarihi : 14 . 5 . 1976) 

49. — Hasan Kızı Hafize Öztür'k'e vatanî hizmet 
tertibinden aylık bağlanması hakkında kanun tasa
rısı ve Plan Komisyonu raporu. (1/356) (S. Sayısı : 
336) (Dağıtma tarihi: 17 . 5 . 1976) 

50. — Muratoğlu Mejımet Kaçmaz ile Osmanoğ-
lu israfil Kayabaşı'na vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/106) (S. Sayısı : 337) (Dağıtma ta
rihi : 17 . 5 . 1976) 

51. — İsa Güneş'e vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanmasına ilişkin kanun tasarısı ve Plan Komis
yonu raporu. (1/196) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tari
hi: 17. 5 . 1976) 

X 52. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 
4 arkadaşının, 4 . 1 . 1961 tarih ve 213 sayılı Ver
gi Usul Kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine dair kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Genel Kurul Gündemine alınmasına dair 
önergesi. (2/449) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
18 . 5 . 1976) 

53. — Kütahya Milletvekili İlhan Ersoy ve Bin
göl Milletvekili Abdullah Bazencir'in, tabiî âfetler 
dokyısıyle yapılmış bulunan borçlandırmaların 
29 Ekim 1973 gününden sonra ödenmesi gereken tak
sitlerinin bağışlanmasına dair kanun teklifi ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ko
misyonları raporları. (2/109) (S. Sayısı : 334) (Da
ğıtma tarihi : 18 . 5 . 1976) 

54;. — C. Senatosu Artvin Üyesi Recai Kocaman 
ve 11 arkadaşının, hâkim, savcı ve bu sınıftan sayı
lanlara lojman yaptırılması hakkımda kanun teklifi 
ve Adalet ve Plan komisyonları raporları. (2/404) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 18 5 . 1976) 

55. — Giresun Milletvekili Orhan Yılmaz'ın, 
1380 sayılı Su Ürünleri Yasasının 24 ncü maddesi 
(a) fıkrasının değiştirilmesine dair yasa önerisi ve 
içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/427) (S. Sayısı : 342) (Dağıtma tarihi ; 
18 . 5 . 1976) 
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56. — 222 saydı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 
16 . 7 . 1965 tarihli ve 693 saydı Kanunla değişik 
geçici 2 nci maddesinin değiştirilmesi ve bu maddeye 
bir fıkra eklenmesine dair kanun tasarısı ile C. Sena
tosu Burdur Üyesi Ekrem Kabay ile Burdur Millet
vekili Osman Aykul'un 222 saydı İlköğretim ve Eği
tim Kanununun 693 sayılı Kanunla değişik geçici 
2 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun teklifi 
ve Sakarya Milletvekili Hayrettin Uysal ve 2 arkadaşı
nın, 16 Temmuz 1965 gün ve 693 sayılı Kanunun de
ğiştirilmesi hakkında kanun teklifi ve Millî Eğitim ve 
Plan komisyonları raporları. (1/408, 2/380, 2/254) (S. 
Sayısı: 343) (Dağıtma tarihi: 24 . 5 1976) 

57. — 6132 sayılı At Yarışları hakkındaki Kanun 
uyarınca verilen disiplin cezalarının affına dair kanun 
tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu, (1/394) (S. 
Sayısı: 349) (Dağıtma tarihi: 25 . 5 197Q 

X 58. — Köy İşleri Bakanlığı Kuruluş ve Gö
revleri hakkında Kanun ile Cumhurbaşkanınca bir 
daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi 
ve Tanm, Orman ve Köy İşleri Komisyonu raporu. 
(1/8) (S. Sayısı : 350) (Dağıtma tarihi • 28.5.1976) 

59. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in bina ki
raları hakkında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci 
maddesi uyarınca gündeme alınma önergesi (2/496) 
(S. Sayısı : 351) (Dağıtma tarihi : 3 . 6 1976) 

60. — 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 3 
ncü maddesinin bazı fıkralarının değiştirilmesi hak
kında kanun tasarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (1/360) (S. Sa
yısı : 353) (Dağıtma tarihi: 3 . 6 . 1976> 

61. •— 17 . 7 . 1964 tarih ve 506 sayılı Kanunun 
96 nci maddesine bir fıkra ile bu Kanuna bir ek mad
de ve. bir geçici madde eklenmesine dair kanım ta
sarısı ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca günde
me alınma önergesi. (1/429) (S. Sayısı : 354) (Dağıt
ma tarihi: 3 . 6 . 1976) 

62. — Sivas Milletvekili Ahmet Duraıköğlu'nun, 
5 . 3 .1973 tarihli ve 584 Karar sayılı Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 20 nci maddesine bir fıkra eklen
mesi hakkında İçtüzük teklifi ve Anayasa Komis
yonu raporu. (2/579) (S. Sayısı : 356) (Dağıtma ta
rihi: 7 .6.1976) 

63. — 1974 yılında Pakistan'da meydana gelen 
depremden zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun tasarısı ve Bayındırlık, İmar, I Yaştırma ve 
Turizm ve Plan komisyotılari raporlar? (1/419) (S. 
Sayısı : 357) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

X 64. — Çırak, kalfa ve ustalık kanunu tasarısı ite 
Cumhurbaşkanınca bir daha görüşülmek üzere geri 
gönderme tezkeresi ve Plan Komisyonu raporu, (1/11) 
(S. Sayısı : 358) (Dağıtma tarihi : 8 . 6 . 1976) 

65. — 14 . 6 , 1973 tarih ve 1739 sayılı Millî Eği
tim Temel Kanununun 25 nci maddesinin değişitiril-
mesi hakkında kanun ve Cumhurbaşkamnca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan 
Komisyonu raporu. (1/391) (S. Sayısı : 359) (Dağıt
ma tarihi : 9 . 6 . 1976) 

66. — 20 . 6 , 1973 tarih ve 1750 saydı Üniversi
teler Kanununun 52 nci maddesinin değ^ştiriimesine 
dair kanun ve Cumhurbaşkanınca bir daha görüşül
mek üzere geri gönderme tezkeresi ve Plan Komisyo
nu raporu. (1/390) (S. Sayısı : 360) (Dağıtma talihi : 
9 . 6. 1976) 

67. — Bursa Milletvekili Kasım önadım ve 10 ar
kadaşının, esnaf ve sanat sicili kanunu teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/43) (S. Sayısı : 361) (Dağıtma tarihi : 
9 . 6 . 1976) 

68. — Manisa Milletvekili Süleyman Çağlar, İs* 
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Nevşehir Milletve
kili M. Sabri Dörtkol, Denizli Milletvekili Hasan 
Korkmazcan, Mardin Milletvekili Talât Oğuz ve 27 
arioadıaşınMi, Kaimi İktisadî Teşebbüslerinin Türkiye 
Büyük Millet Meclisince denetlenmesinin düzenlen
mesi hakkındaki 468 numaralı Kanunun bazı rrudde-
lerinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklenme
sine dair kanun teklifi ve Anayasa ve Plan komis
yonları raporları. (2/589) (S. Sayısı : 362) (Dağıtma 
tarihi : 9 . 6 . 1976) 

69. — Afyonkarahisar Milletvekili Mete Tan 
ve 5 arkadaşının, sağlık personelinin tam süre çalış
ma esaslarına dair kanun teklifi ile Adıvaman Millet
vekili Kemal Tabak'm ayını konuda kamum teklifi ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan komisyonları rapor
ları. (2/494), (2/191) (S. Sayısı : 363) (Dağıtma ta
rihi: 11 .6.1976) 

70. — Konya Milletvekili Şener Battal'ın, bir iq-
sım personele fiilî hizmet müddeti verilmesi için 
5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesinin değiştirilme
si ve bir fıkra eklenmesi hakkında kanun teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarmca gündeme alın
ma önergesi. (2/594) (S. Sayısı : 364) (Dağıtma ta
rihi : 11 . 6 . 1976) 

71. — Balıkesir Milletvekili Sadullah Usümj ve 
Sakarya Milletvekili Kenan Durukan'm, 1111 saydı 
Askerlik Kanununun 14 ncü ve 35 nci maddelerine 
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birer fıkra eklenmesine ve 58 nci maddesinin birinci 
fıkrasının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve İç
tüzüğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma 
önergesi. (2/315) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
1.1 . 6 . 1976) 

72. — istanbul Kapalıçarşısının onarımı ve imarı 
hakkında kanun tasarısına dair Cumhuriyet Senato
su Başkanlığı tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosun
ca-yapılan değişiklik hakkında Millet. Meclisi Plan 
Komisyonu raporu. (M. Meclisi : 1/167; C. Senato
su : 1/416) (S. Sayısı : 97 ve 97'ye 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri; 3 . 7 .1974,11.6. 1976) 

X 73. — Bursa Milletvekili Kasım Önadım ve 2 ar
kadaşının, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu 
(BAĞ - KUR) Kanununda değişiklik yapılması hak
kında kanun teklifi ile istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker ve 2 arkadaşının, istanbul Milletvekili Hüsamet
tin Tiyanşan ve 3 arkadaşının, Kütahya Milletvekili 
ilhan Ersoy'un, içel Milletvekili Süleyman Şimşek 
ve 22 arkadaşının aynı Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun teklifleri' ve Plan Komisyonu ra
poru. (2/451, 2/20, 2/74, 2/86, 2/467) (S. Sayısı : 
204 ve 204V, 1 ncii ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 . 1975; 
14.6 .1976) 

X 74,—• Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ile Bur
dur Milletvekili Faik Kırbaşlı'nın, Gediz, Burdur, 
Bingöl ve Lice deprem bölgelerinde yapılacak bina
ların Emlâk Alım Vergisi ve Emlâk Vergisi geçici 
muaflık şartlarında değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ile Burdur Milletvekili Ali Sanh'nın, Em
lâk Alım Vergisi Kanununun 1318 sayılı Yasa ile de
ğiştirilen 3 ncü maddesinin (H) bendine geçici mad
de eklenmesi hakkında kanun teklifi ve C. Senatosu 
Diyafbakır Üyesi Sebahattin Savcı ve 5 arkadaşının, 
Diyarbakır (Lice ve çevresi) ile Bingöl deprem böl
gelerinde yapılacak binaların Emlâk Alım Vergisi ve 
Emlâk Vergisi geçici muaflık şartları ile vergi be
yannamelerinde değişiklik yapılması hakkında kanun 
teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/512, 2/497, 
2/614) (S. Sayısı : 366) (Dağıtma tarihi : 14 . 6 . 1976) 

X 75. '—-•' Tekel Kurumu kuruluş kanunu tasarısı ve 
Plan Komisyonu raporu. (1/341) (S. Sayısı : 368) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1976) 

76. —- Balıkesir Milletvekili Cihat Bilgehan'ın, 
1803 sayılı Kanunun 15 nci maddesinin (A) fıkra
sının değiştirilmesine dair kanun teklifi ve Adalet 
Komisyonu raporu. (2/491) (S. Sayısı : 369) (Dağıt
ma tarihi: 1 6 . 6 . 1976) 

X 77. — 18.3.1924 tarihli ve 442 sayılı Köy 
Kanununun 10 ncu maddesine fıkralar eklenmesine 
dair kanun tasarısı ile istanbul Milletvekili Reşit 
Ülker'in. Kastamonu Milletvekili Hasan Tosyalı'nın, 
İsparta Milletvekili Süleyman Demirci ve 4 arkadaşı
nın, istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Ordu Millet
vekili Memduh Ekşi'nin, C. Senatosu Malatya Üyesi 
Hamdi Özer'in, Artvin Milletvekili Ekrem Sadi Er
dem ve 16 arkadaşının, Köy ve Mahalle Muhtarla
rına ödenek verilmesi ve muhtarların 1479 sayılı 
(Bağ - Kur) Kanunu kapsamına alınmasına dair ka
nun teklifleri ve içişleri ve Plân komisyonları ra
porları (1/438, 2/28, 2/58, 2/207, 2/303, 2/379, 
2/472, 2/513) (S. Sayısı : 367). (Dağıtma tarihi : 
16 . 6 . 1976) 

X 78. — 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine dair kanun tasarısı ile, 
Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, İstanbul 
Milletvekili Fatma Gülhls Mankut'un, Gaziantep 
Milletvekili Orhan Tokuz'un, Nevşehir Milletvekili 
Ragıp Üner ve 4 arkadaşının, İsparta Milletvekili 
Süleyman Demirel ve 6 arkadaşının, Adana Millet
vekili Alparslan Türkeş ve 2 arkadaşının, C. Sena
tosu Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ve 4 arkada
şının, Balıkesir Milletvekili Sadullah Usumi ile Sa
karya Milletvekili Kenan Durukan'ın, C. Senatosu 
Adana Üyesi M. Nuri Âdemoğlu ile 4 arkadaşının, 
Kars Milletvekili Doğan Araslı ve 10 arkadaşının, 
C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi özer'in, Samsun 
Milletvekili irfan Yankutan'ın, istanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in, Zonguldak Milletvekili Fevzi Fı
rat'ın, Hatay Milletvekili Mehmet Sönmezin, Kon
ya Milletvekili Necmefitin Erbakan ve 15 arkadaşının, 
istanbul Milletvekili Necdet Ökmen ile Şükriye Tok' 
un, Gaziantep Milletvekili İbrahim Hortoğlu ve 37 
arkadaşının ve Ankara Milletvekili Mustafa Kemal 
Erkovan ile AH Fuat Eyüpoğlu'nun, 193 sayılı Gelir 
Verdisi Kanununda değişiklik teklifleri ve Plan Ko
misyonu raporu. (İ/454, 2/57, 2/117, 2/125, 2/136, 
2/180, 2/188, 2/309, 2/317, 2/334, 2/373, 2/391, 2/430, 
2/434, 2/435, 2/474, 2/560, 2/592, 2/598, 2/603, 2/186) 
(S. Sayısı : 370) (Dağıtma tarihi : 16 . 6 . 1976) 

X 79. — Genel Sağlık Sigortası kanunu tasarısı 
ile istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bursa Millet
vekili Kasım önadım ve 8 arkadaşının, Ankara Mil
letvekilli Oğuz Aygün'ün, C. Senatosu Sinop Üyesi 
Nâzım tnebeyli'nin, teklifleri ve Anayasa Komisyo
nunun mütalaası ile Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 
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rım, Orman ve Köy işlen, Adalet ve Plan komis
yonları raporları. (1/285) (S. Sayısı : 381) (Dağıt
ma tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 87. — 1487 sayılı «Boğaziçi Üniversitesi 
adiyle İstanbul'da bir üniversite kurulması hakkında 
Kanun» un bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun ta
sarısı ve Millî Eğitim ve Plan komisyonları rapor-. 
lan. (1/452) (S. Sayısı : 382) (Dağıtma tarihi : 
29 . 6 . 1976) 

X 88. — Tarım Sigortası Kurumu kanun tasa
rısı ve içtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca gündeme 
alınma önergesi. (1/397) (S. Sayısı : 383) (Dağıtma 
tarihi : 29 . 6 . 1976) 

89..— 1475 sayılı İş Kanununa bir madde ek
lenmesine dair kanun tasarısı ile istanbul Milletvekili 
Abdullah Bastürk ve 8 arkadaşının, 1475 sayılı iş Ka
nununa bir madde eklenmesi, 5 nci maddesinin birin
ci fıkrasının 8 nci bendinin ve 2 noi fıkrasının (e) ben
dinin kaldırılması ve 72 nci maddesine bir (c) bendi 
eklenmesi hakkında kanun teklifi ve Adalet,. Sağlık 
ve Sosyal İşler ve Plan komısyonlan raporları. (1/303, 
2/324) (S. Sayısı : 384) (Dağıtma tarihi : 1.7.1976) 

komkyonkrı raporları. (İ/288, 2/24, 2/30, 2/102, 
2/144, 2/416) (S. Sayısı : 377) (Dağıtma tarihi : 
22 . 6 . 1976) 

80. — 4792 sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu 
Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve ek 
maddeler ektenmesme dair kanun tasarısı ve içtüzü
ğün 38 nci maddesi uyarınca gündeme alınma öner
gesi, (1/432) (S. Sayısı : 375) (Dağıtma tarihi : 
22' .-6 . 1976) 

81. — Konya Milletvekili Şener Baittal'ın, 4250 
sayılı İspirto ve ispirtolu içkilerin inhisarı Kanunu
nun 19 ncu maddesinin değiştirilmesi hakkında ka-

' nun teklifi ve İçtüzüğün 38 noi maddesi uyarınca 
gündeme alınma önergesi. (2/599) (S. Sayısı : 376) 
(Dağıtma tarihi : 22 . 6 . 1976) 

X 82. — 29 . 7 . 1970 tarihli ve 1319 saydı Em
lâk Vergisi Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkın
da kanun tasarısı iıe Konya Milletvekili Şener Bat-
tal'ın, C. Senatosu Malatya Üyesi Hamdi Özer'in, 
Ankara MMefcvekili ismail Hakkı Köylüoğlu'nun, 
Bursa Miletvekili Kasım önadım ve 6 arkadaşının 
teklifleri ve Plan Komisyonu raporu. (1/453, 2/302, 
2/423, 2/489, 2/543) (S. Sayısı : 170 ve 170'e 1 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

83. — Eskişehir Milletvekili Orhan Oğuz'un, 
1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akade
mileri Kanununda bir maddenin değiştirilmesi ve iki 
geçici maddemin eklenmesi ile 1418 sayılı Kanunun 
geçici 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu raporu. (2/586) 
(S. Sayısı : 378) (Dağıtma tarihi : 25 . 6 . 1976) 

84. — 5 . 1 . 1961 tarih ve 222 sayılı ilköğretim 
ve Eğitini Kanununun 41 noi maddesinin değiştiril
mesine, bazı madde ve fıkralarının yürürlükten kal
dırılmasına dair kanun tasarısı ve Millî Eğitim Ko
misyonu raporu. (1/193) (S. Sayısı : 379) (Dağıtma 
tarihli : 29 . 6 . 1976) 

X 85. — Kırklareli Milletvekili Mehmet Ata-
gün'ün, 6831 sayılı Orman Kanununun 108 nci mad
desinin 5 ve 6 nci fıkralarının değiştirilmesine dair 
kanun teklifi ve Tarım, Orman ve Köy işleri ve 
Plan komisyonları raporları. (2/403) (S. Sayısı : 
380) (Dağıtma, tarihi : 29 . 6 . 1976) 

X 86̂  — Tabiî afetlerden zarar gören çiftçüere 
yapılacak yardımlar hakkında kanun tasarısı ve Ta-

90. — Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ile is
tanbul Milletvekili Hasan Basri Akkiray ve 5 arka-. 
daşının, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 47 nci mad-. 
değinin değiştirilmesine ve bir geçici madde eklen
mesine dair kanun teklifleri ve Adalet ve Plan ko
misyonları faporları. (2/521, 2/535) (S. Sayısı : 386) 
(Dağutoıa tarihi : 5 . 7 i 1976) 

91. — Harp Akademileri Kanununun 1 nci ve 
8 nci maddeterinSn değiştirilmesi hakkında kanun 
tasarısı ve MiHÎ Savunma Komisyonu raporu. (1/353) 
(S. Sayısı : 385) (Dağıtma tarihi : 6 . 7 . 1976) 

92. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Si
lâhlı Kuvvetteri tç Hizmet Kanununun 12 Şubat 1963 
tarihli ve 172 sayılı Kanunla değişik 69 ncu mad
desinin 6 Temmuz 1971 tarihlî ve 1423 sayılı Kanun
la değiştirilen (b) fıkrasının 3 ncü bendinin değiştiril* 
mesMe ffişkin kanun tasarısı hakkında C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve C. Senatosunca yapılan 
değişikliğe dair Plan Komisyonu raporu. (M. Mec^ 
lisi : 1/236; C. Senatosu : 1/439) (S. Sayısı : 284; 
ve 284'e 1 noi ek) (Dağıtima tarihleri : 8 . 4 , 1976, 
8 , 7 . 1976) 

93. -*- Cumhuriyet Senatosu Ankara Üyesi Yi
ğit Köfcer'in, şehit polis memuru Mehmet Şenses 
ile şehit bekçi Bekir Altındağ'ın ailelerine vatan! hız-
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m«t tertüfeiriden aylık bağlanmasına dair kanun teklifi 
ve Plan Komisyonu raporu. (2/514) (S. Sayısı : 389) 
(Dağıiema tarihi : 8 , 7 . 1976) 

X 94. — Kıbrıs'a gönderilecek Türk Askerî Bir
liği mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istih
kakları ve Birliğin başka giderleri hakkındaki 
14 "„ 7 . 1964 tarihli ve 500 sayılı Kanunun 10.6.1975 
tarihti ve 1908 sayılı Kanunla değişik 1 nci madde
sinin değiştMknesine ve bu maddeye bir fıkra eklen
meline dair kanun teklifi ve Millî Savunma ve 
Plan komisyonları raporları. (1/418) (S. Sayısı : 388) 
(Dağıtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

95. — Aydın Milletvekili ismet Sezgin'in, ibra
him Oktaroğlu 1946 Osmaniye doğumlu Oktar Ci
rmin eşi ve çocuğuna vatanî hizmet tertibinden maaş 
bağlanmasına dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu 
raporu. (2/662) (S. Sayısı : 390) (Dağıtma tarihi : 
9 . 7 , 1976) 

96. — Malatya Milletvekili Ahmet Karaaslan 
ve 9 arkadaşının, Mustafa (Misto) Mordeniz'in dul 
esi ve çocuklarına vatanî hizmet tertibinden aylık 
bağlanması hakkında kanun teklifi ve Plan Komis
yonu raporu. (2/638) (S. Sayısı : 391) (Dağıtma 
tarihÜ : 9 . 7 . 1976) 

97. —- Kırklareli Milletvekili Mehmet Atagün'ün, 
Kaçakçılığın Men ve Takibine dair 1918 sayılı Ka
nunun bazı maddelerimin değiştirilmesine, bazı mad
de ve fıkralarının kaldırılmasına ve bu Kanuna bazı 
fıkralar eklenmesine ilişkin kanun teklifi ve Adalet 
ve Plan komisyonları raporları. (2/564) (S. Sayısı : 
392) (Dağrtma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

98i — C. Senatosu Ankara Üyesi Yiğit Köker'in, 
şehit Jandarma eri Mustafa Baş'ın anne ve babasına 
vatanî hizmet tertibinden aylık bağlanmasına dair 
kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/612) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıma tarihi : 9 . 7 . 1976) 

99. — Ordu Milletvekili Memduh Ekşi ve 19 ar
kadaşının, Hasan Fuatoğlu 1915 dbğumlu Daniş 
Tunagi'in eşi ve kıza ile Hasan Tahsinoğlu 1335 
doğumlu ismail Erez'in eşi ve kızı ile Sabrioğlu 
1951 doğumlu Talip Yener'in eşi &e annesi ve baba
sına vatanî hizmet tertibinden maaş bağlanmasına 
dair kanun teklifi ve Plan Komisyonu raporu. (2/454) 
(S. Saya» : 394) (Dağıtıma tarihi : 9 7 . 1976) 

X 100. — İslâmî İlimler Akademileri kanunu ta
sarısı ile Konya Milletvekili Necmettin Efbakan ve 
27 arkadaşının, Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile 
Edirne Milletvekili Ilıhami Brtem ve 8 arkadaşımn, 
Isttmt ilimler Akademfterî kanun teKİifjteri ve Milî 
Eğitim ve Plan komisyonları raporları. (1/434, 2/492, 
2/499) (S. Sayısı : 395 ve 395'e 1 nci ek) (Dağıtma 
tarihleri : 14 . 7 . 1976 * 22 , -7 . 1976) 

101. — Ankara Milletvekili Oğuz Aygün ile Edir
ne Milletvekili tlhamü Ertemdin, Devlet Güvenlik 
Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usulleri hak-> 
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme aknma önergesi. (2/644) (S. Sayı
sı : 396) (Dağıtma tarihi : 16 . 9 . 1976) 

102. — Konya Milletvekili Şenel Battal'ın, Türk 
Ceza Kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ile C. Senatosu Malatya 
Üyesi Hamdi özer'in, 765 saydı Türk Ceza Kanu
nunun bir maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Adalet Komisyonu raporu ile içtüzüğün 
38 nci maddesi uyarınca Genel Kurul gündemine 
alınma önergesi. (2/286, 2/408) (S. Sayısı : 205 
ve 205*e 1 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 1 . 7 , 1976, 
11 . 11 . 1976) 

X 103, — Kocaeli Milletvekili İbrahim Akdoğan 
ve 59 arkadaşının, Kocaeli Üniversitesi Kuruluş 
kanunu teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarın
ca Gündeme alınma önergesi. (2/456) (S. Sayısı : 
397) (Dağıtma tarihi: 11 , 11 , 1976) 

X 104. — Urfa Milletvekili Abdülfcadir Öncel 
ve 28 arkadaşımn, Harran Üniversitesi açılması 
hakkında kanun teklifi ve içtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca Gündeme alınma önergesi. (2/419) (S. Sa
yısı : 399) (Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 105. — Emniyet Genel Müdürlüğünün yeniden 
teşkilâtlanması, modern silâh, araç ve gereçlerle 
donatılması amacıyle, içişleri Bakanlığı Emniyet 
Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişme yetkisi verilmesi hakkında kanun tasa
rısı ve içtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme 
alınma önergesi. (1/395) (S. Sayısı : 400) (Dağıtma 
tarihi : 11 . 11 . 1976) 

X 106. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ve 
5 arkadaşının, Dumlupmar Üniversitesi kanun teklifi 
ve içtüzüğün 38 nci maddesi gereğince Gündeme 
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alınma önergesi. (2/362) (S. Sayısı : 401) (Dağıt- I 
ma tarihi : 11 . 11 . 1976) 

107. — İstanbul Milletvekili Nilüfer Gürsoy ile 
Konya Milletvekili Bahri Dağdaş'm, Türk El Sanat
larını Geliştirme Merkezi Kuruluş kanunu teklifi ve 
İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca Gündeme alınma I 
önergesi. (2/500) (S. Sayısı : 402) (Dağıtma tarihi : J 
11 . 11 . 1976) I 

108. — Müesseselerde Özel Koruma Teşkilâtı 
kurulması hakkında kanun tasarısı ve Adalet Ko-

misyonu raporu ve İçtüzüğün 38 nci maddesi uyarınca 
Gündeme alınma önergesi, (1/165) (S. Sayısı : 403) 
(Dağıtma tarihi: 11 . 11 . 1976) 

109. — Diyarbakır Milletvekili Bahattin Kara-
koç'un, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 86, 89, 
90, 92 ve 122 nci maddelerinin değiştirilmesi hak
kında kanun teklifi ve İçtüzüğün 38 nci maddesi 
uyarınca gündeme alınma önergesi. (2/438) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 23 . 11 . 1976) 

(X) Açık oylanacak işleri gösterir.: 

>m • • 

(Millet Meclisi Birleşim : 13) 





DÖ-O» =4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 327 
Toplantı : 3 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında 14 Eylül Î972 Tarihînde İmzalanan Hava Ulaştırma 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Dışişleri ve 

Plan Komisyonları Raporları (1 /205) 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 19 . 9 . 1974 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71 - 1S53/5137 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 16.9.1974 
tarihinde kararlaştırılan «Türîdye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 
Eylül 1972 tarihinde imzalanan Fîava Ulaştırma Anlaş şuasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair ka
nun tasarısı» ile gerekçesi ve ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Bülent Ecevit 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

1 Haziran 1945 tarih ve 4749 sayılı Kanunla onaylanan Uluslararası Sivil Havacılık. Sözleşmesi, uluslarara
sı sivil havacibğm, çeşitli ülkeler arasında akdolunacak iki taraflı anlaşmalara dayanan bir sisteme göre geliş
mesini öngörmüş ve bu konuda yapılacak anlaşmala-m anahatian saptanarak, sözkonusu ikili anlaşmaların 
birbirleri ile benzer olmaları sağlanmıştı. 

Sivil havacılığın son yıllarda gösterdiği gelişmeler sonucu, bir yandan THY uçakları bir çok ülkeye uçar
ken, öte yandan birçok ülkenin uçakları da Türkiye üzerinden geçmeye veya Türkiye hava limanlarına uğ
ramaya başlamışlardır. Ülkemizin coğrafî durumu, diğer ülkelerle olan siyasî ve iktisadî bağlarımız, yurt dı
şında bulunan yurttaşlarımızın sayısının artışı ve yabancı ülkeler uçaklarının Türkiye'ye uğramasının sağla
yacağı yararlar nedeniyle birçok ülke ile yukarıda be'iıtilen biçimde hava ulaştırma anlaşmaları yapılmış
tır. 

Bu çerçevede, 14 Eylül 1972 târihinde Ankara'da Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhu
riyeti Hükümeti arasında bir Hava Ulaştırma anlaşması imzalanmıştır. 

Anlaşma, tarafların hava yollarına karşılıklı olarak, diğer tarafın ülkesine ve diğer taraf ülkesinin öte
sindeki ülkelere sefer düzenlemek hakkını vermekte lir. Varılan anlaşmaya göre Çin Halk Cumhuriyeti Ha
va yolu, Çin ile Türkiye arasmda 4 aranoktadan yararlanarak Ankara veya İstanbul'a gelebilecek ve An
kara veya İstanbul'dan Bükreş veya Tiran'a gidebilecektir. 
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Türk Hava Yolları ise Türkiye'den Uzak Doğuya gittiği takdirde, dört aranoktadan yararlanarak Pekin 

veya Shanghay'a uçabilecek, bu iki şehirden de Tokyo'ya geçebilecektir. 
Türk Hava Yollarının Uzak Doğuya tarifeli seferler açması şimdilik düşünülmemektedir. Ancak bu anlaş

ma ile THY'nın Uzak Doğuda Tokyo'ya veya diğer yerlere en kısa yoldan turistik seferler düzenleyebil
mek olanağı sağlanmış bulunmaktadır. 

Öte yandan, Anlaşmaya göre, Çin Halk Cumhuriyeti Hava Yollarının Genel Acenteliği ve yer hizmet
leri de Türk Hava Yolları tarafından yapılacaktır. 

Çin Halk Cumhuriyeti 15 Şubat 1974 tarihinde ICAO Genel Sekreterine gönderdiği bir mektupla, 9 
Aralık 1944 tarihinde o zamanki Çin Hükümeti tarafından imzalanmış olan Şikago Sözleşmesini tanımaya 
karar verdiğini ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütümün çalışmalarına katılacağını bildirmiştir. 

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu. 
Millet Meclisi 

Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm . 20.2. 1975 

Komisyonu 
Esas No. : 1/205 
Karar No. : 9 * 

Yüksek Başkanlığa 
îçtüzüğün 79 ncu maddesine istinaden, 23 . 12, 1974 tarih ve 71 - 1894/6811 sayılı Başbakanlık tezkeresi 

ile görüşülmesi talebedilmiş bulunan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti ara
sında 14 Eylül 1972 tarihinde imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna 
dair Kanun tasarısı Komisyonumuzca havale olunmakla ilgili Bakanlıklar temsilcileri de hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetimiz ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının onaylanmasının 
tasdikine mütedair hazırlanmış bulunan Kanun tasarısı Komisyonumuzca yerinde görülerek aynen kabul edilmiş
tir. 

İşbu raporumuz havalesine uyularak Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Komisyon Başkanı Y. 
Balkan V. 

Manisa 
Hasan Zengin 

Üye 
Antalya 

Abdurrahim Erdem 
(imzada bulunamadı) 

Üye 
izmir 

İsmail Taşlı 

Üye 
Muğla 

Ünat Demir 
(İmzada bulunamadı) 

Bu Rapor Sözcüsü 
Samsun 

İrfan Yankutan 
Üye 

Bingöl 
Abdullah Bazencir 

Üye 
Kütahya 

H. Cavit Erdemir 

Üye 
Muğla 

Ali Döğerli 

Üye 
Zonguldak 

Orhan Göncüoğlu 

Üye 
Ankara 

Necdet Evliyagil 

Üye 
istanbul 

M. Emin Sungur 

Üye 
Kütahya 

İlhan Er soy 

Üye 
Samsun 

Fahri Birer 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 327) 



3 — 

Dışişleri Komisyonu Raporu. 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/205 
Karar No. : 38 

23._4,1975 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Eylül 1972 tarihinde im
zalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı, Bakanlık tem
silcilerinin katılmalarıyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da uygun bu
lunmuş ve mezkûr tasarının aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe - Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Zonguldak 

Cahit Karakaş 

Başkanvekili 
Zonguldak 

M. Zeki Okur 

Sözcü 
tstanbul 

Reşit Ülker 

Kâtip 
Konya 

Ali Kökbudak 

Ankara 
Orhan Alp 

Ankara 
Necdet Evliyagil 

(tmzada bulunamadı) 

Ankara 
Kâmil Kmkoğlu 

tstanbul 
İlhamı Sancar 

Manisa 
Necim Özgür 

Trabzon 
H. Kadri Eyüboğlu 

Bütçe Plan Komisyonu Raporu. 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 11205 
Karar No, : 113 

Millet Meclisi Başkanlığına 

10,5 1976 

Komisyonumuza havale buyurulan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile, Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
arasında 14 Eylül 1972 tarihinde imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının onaylanmasının uygun bulunduğu
na dair Kanun tasarısı» Dışişleri ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüşüldü : 

Sivil havacılığın son yıllarda gösterdiği gelişmeler sonucu, bir yandan Türk Hava Yolları uçakları bir çok 
ülkeye uçarken, öte yandan bir çok ülkenin uçakları da Türkiye üzerinden geçmeye veya Türkiye Hava Liman
larına uğramaya başlamışlardır. Ülkemizin coğrafî durumu, diğer ülkelerle olan siyasî ve iktisadî bağlarımız, 
yurt dışında bulunan yurttaşlarımızın sayısının artışı ve yabancı ülkeler uçaklarının Türkiye'ye uğramasının 
sağlayacağı yararlar nedeniyle bir çok ülke ile hava ulaştırma anlaşması yapılmıştır. 

Anlaşma tarafların hava yollarına karşılıklı olarak, diğer tarafın ülkesine ve diğer taraf ülkesinin ötesinde
ki ülkelere düzenlemek hakkını vermektedir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 327) 
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Anlaşmanın tamamı 23 maddeden oluşmaktadır. Tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda tasarı Komis
yonumuzca da olumlu karşılanmış ve maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile, Çin Halk Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşmanın onanmasını düzenleyen ta
sarının 1 nci maddesi ile yürürlük ve yürütmeyi düzenleyen 2 ve 3 ncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığı saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

İs net Sezgin 

Başkanvekili 
Adıyaman 

Abdıırrahman Unsal 

Sözcü 
Gümüşhane 

Turgut Yücel 

Adana 
Osman Çıtırık 

imzada bulunamadı. 

Ankara 
H. Turgut Toker 

İmzada bulunamadı. 

Denizli 
Hüdai Oral 

Eskişehir 
M. İsmet Arığı 

istanbul 
Metin Tüzün 

imzada bulunamadı. 

İçel 
ibrahim Göktepe 

izmir 
Yücel Dirik 

istanbul 
Engin Unsal 

imzada bulunamadı. 
İzmir 

Coşkun Karagözoğlu 
imzada bulunamadı. 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

Manisa 
Gündüz Sevilgen 

Manisa 
Süleyman Tuncel 

Samsun 
İlyas Kılıç 

Sivas 
Vahit Bozath 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

İmzada bulunamadı. 

Zonguldak 
Sebatı Ataman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cum
huriyeti Hükümeti Arasında 14 Eylül 1972 Tarihin
de İmzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 14 Ey
lül 1972 tarihinde Ankara'da imzalanan Hava Ulaş
tırma anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

Başbakan 
B. Ece vit 

Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. N. Erbakan 

Adalet Bakanı 
Ş. Kazan 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE 
TURİZM KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cum
huriyeti Hükümeti Arasında 14 Eylül 1972 Tarihinde 
İmzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bakam 
O. Eyüboğlu 

Millî Savunma Bakanı 
H. Işık 

16 . 9 , 1974 

Devlet Bakanı 
/. H. Birler 

İçişleri Bakanı 
Ş. Kazan 

Dışişleri Bakanı 
Prof. T. Güneş 

Maliye Bakanı 
Doc. Dr. Deniz Baykal 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
S. Cizrelioğlu 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Türkmenoğlu 

Gıda Tar. ve Hay. Bakanı 
Prof. K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

Turizm ve Tan. Bakanı 
O. Birgit 

Çalışma Bakanı 
Ö. Sav 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı 
A. Topuz M. Ok 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
C. Kayra 

Orman Bakanı 
A. Şener 

Genç. ve Spor Bakanı 
M. Y. Mete 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cum
huriyeti Hükümeti Arasında 14 Eylül 1972 Tarihinde 
İmzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi aynen 

Tasarının 2 nci maddesi aynen 

Tasarının 3 ncii maddesi aynen 

BÜTÇE PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cum
huriyeti Hükümeti Arasında 14 Eylül 1972 Tarihinde 
imzalanan Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen 

Tasarının 3 ncü maddesi aynen 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 327) 



— 8 - > 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÇİN HALK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ARASINDA SİVİL HAVA ULAŞTIRMA ANLAŞMASI 

- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle Âkit Taraflar olarak 

anılacaktır.) 
Hava nakliyatı ile ilgili olarak iki ülke arasındaki karşılıklı ilişkileri geliştirmek am'acıyle. 
Kendi ülkeleri arasında ve ötesinde hava servisleri ihdas etm'ek aımacıyle bir anılaşma akdetmek iste

yerek, 
Aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır; 

Madde : 1 
Tarifler 

Bu anlaşmanın gayesi bakımından : 
1. — «Havacılık Makamları» terimi Türkiye Cumhuriyeti bakımından Ulaştırma Bakanlığı ve Çin Halk 

Cumhuriyeti bakımından Çin Sivil Havacılık Genel İdaresi veya her iki Âkit Taraf bakımından sözü ge
çen makamlar tarafından yapılan görevleri yerine getirmeye yetkili herhangi bir kimse veya daire anlamına 
gelir. 

2. — «Tayin edilen Hava Yolu İşletmesi», terimi, bu Anlaşmanın 3 ncü maddesi gereğince tayin edilen ve 
yetkilendirilen hava yolu işletmesi anlamına gelir. 

Bu hava yolu, işbu Anlaşma ve Eklerinde tasrih edilen görevlerin ifası sırasında, üçüncü şahıslara 
karşı mesul olacaktır. 

3. — «Hava Servisi» terimi, yoku, bagaj, yük ve postanın umuma açık nakliyatı için uçakla yapılan 
tarifeli hava seferi anlamına gelir. 

4. — «Uluslararası Hava Servisi» terimi, birden fazla devletin ülkeleri üzerindeki hava sahasından ge
çen hava servisleri anlamına gelir. 

5. — «Hava yolu işletmesi» terimi milletlerarası hava servetleri arz eden ve/veya işleten hava nak
liyat * müessesesi anlamına gelir. 

6. — «Trafikten gayrı amaçlarla iniş» terimi, yolcu, bagaj, yük veya posta almak ve/veya boşaltmak 
dışındaki herhangi bir amaçla iniş anlamına gelir. 

7. — «Kapasite» terimi, uçak ile ilgili olarak uçağın hattın tamamında veya bir kısmında arz edilen, 
istifade edilebilir hacmi ve belirtilen hava servisleri ile ilgili olarak, bu servislerde kulandan uçağın kapasi
tesinin, bu uçakla belli bir süre zarfında hattın tamamında veya bir kısmında yapdan sefer adedi ile çarpı
mı, anlamına gelir. 

Madde : 2 
Trafik Hakları 

1. — Âkit Taraflardan herbiri, diğer Âkit Tarafa işbu Anlaşmanın 1 numaralı Ek'inde belirtilen hat
larda tarifeli uluslararası hava servisleri kurması amacıyle, bu Anlaşımadla belirtilen hakları tanır. Bu ser
vislere ve hatlara bundan böylie, sırasıyla «tasrih edilen hatlar» ve «mutabık kalınan servisler» denecektir. 
Âkit Taraflardan fyerbiri tarafından tayin olunan hava yolu işletmesi, tasrih edilen hatlarda, mutabık ka
lman servisleri işletirken, aşağıdaki haklardan istifade edeceklerdir: 

a) Tasdik edilmiş tarifeye uygun olarak, öteki Âkit Tarafın ülkesi üzerinden inmeden uçmak, 
b) Yolcu, bagaj, yük ve posta şeklindeki uluslararası trafiği bırakmak ve almak amacıyle, diğer Âkit 

Tarafın ülkesinde, işbu Anlaşmanın 1 numaralı Ek'inde tasrih edilen hatlar üzerinde belirtilen noktalarda 
duruş yapmak; ve 

c) Diğer Âkit Tarafın ülkesinde, işbu Anlaşmanın 1 numaralı Ek'inde tasrih edilen hatlar üzerinde be
lirtilen noktalarda trafikten gayri amaçlarla durmak. 

2. — Bu maddenin 1 nci paragrafındaki hiçbir husus, bir Âkit Tarafın tayin edilen bava yolu işletme
sine, diğer Âkit Taraf ülkesindeki bir noktaya bırakılmak üzere, diğer Âkit Taraf ülkesindeki başka bir 
noktadan ücret veya kira karşılığında yolcu, bagaj, yük ve posta almak hakkının verildiğine delâlet etmeye
cektir. 
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Madde : 3 

İşletme Yetkisi 

1. — Âkit Taraflardan herbiri, öteki Âkit Tarafa, işbu anlaşmanın I numaralı ekinde tasrih edilen hat
larda mutabık kalınan servisleri işletmek üzere bir hava yolu işletmesini tayin ettiğini diplomatik nota ile 
bildirmek hakkına sahip olacaktır. 

2. — Âkit Taraflardan herbiri, diğer Âkit Tarafa diplomatik nota ile, mutabık kalınan servisleri işlet
mek üzere tayin edilen hava yolu işletmesinin tayinini geri almak ve yerine başka bir hava yolu işletmesi
nin tayinini ikame etmek hakkını haiz olacaktır. 

3. — Diğer Âkit Taraf böyle bir tayin bildirisini aldığında, bu maddenin 4 ncü ve 5 nci fıkraları hüküm
lerine uygun olarak, birinci Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu işletmesine gerekli işletme yetkisini gecik
meden tanıyacaktır. 

4. — Akit Taraflardan birinin Havacılık makamla", diğer Âkit Taraf m tayin ettiği bir hava yolu işlet
mesinden, bu gibi makamların uluslararası hava servislerinin işletilmesinde normal ve rnakûl bir şekilde uy
guladıkları kanun ve nizamlarda gösterilen şartları yerine getirebilecek vasıfları haiz bulunduğu hususunda 
kendilerini tatmin etmesini isteyebilir. 

5. — Âkit Taraflardan herbiri diğer Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu işletmesinin esas mülkiyetinin 
ve fiilî kontrolünün bu hava yolu işletmesini tayin eden tarafın veya uyruklarının elinde bulunduğuna ka
naat getirmediği hallerde, bu maddenin üçüncü fıkrasında sözü geçen işletme yetkilerini tanımayı reddedebi
lir veya diğer Âkit Tarafın tayin edilen bu hava yolu işletmesinin 2 nci maddede belirtilen haklarının kul
lanılması üzerinde gerekli gördüğü kayıtları koyabilir. 

6. — Bir hava yolu işletmesi, işbu anlaşma hükümleri gereğince tayin edilip kendisine yetki verilince, 
bu anlaşmanın 11 ve 12 nci maddeleri hükümlerine uygun olarak tespit edilen bir ücret tarifesi ve kapasitey
le mutabık kalınan seferler bakımından yürürlükte olması kaydı ile bu servisleri işletmeye her zaman baş
layabilir. 

Madde : 4 

İşletme Yetkilerinin iptali Haklann Kullanslmasını Talik ve Kayıt Koyma 

1, _^ Âkit Taraflardan herbiri, aşağıdaki hallerden birinde, diğer Âkit Tarafça tayin edilen bir hava yolu 
işletmesine verilmiş bulunan işletme yetkisini iptal etmek veya bu anlaşmanın 2 nci maddesinde belirtilen 
haklann kuilanılmasmı talik etmek veya bu hakların kullanılması üzerinde gerekli gördüğü kayıtları koymak 
hakkına sahip olacaktır : 

(a) Âkit Taraflardan birinin, o hava yolu işletmesinin esas mülkiyetinin ve fiilî kontrolünün diğer Âkit 
Tarafın veya onun uyruklarının elinde bulunmadığı kanaatinde olması, 

(b) O hava yolu işletmesinin, bu hakları tanıyan Âkit Tarafın kanun ve nizamlarına uymaması; ve 
(c) O hava yolu işletmesinin işbu anlaşmada belirtilen şartlara uygun olarak işletme yapmaması. 
2. — Bu maddenin 1 nci fıkrasında anılan haklann derhal iptali, taliki veya bunlar üzerine kayıtlar ko

nulması, kanun ve nizamların daha fa2İa ihlâl edilmesinin önlenmesi için şart değilse, böyle bir hak ancak 
diğer Âkit Tarafla istişareden sonra kullanılacaktır. 

Madde : .5 

Trafik Hizmetleri ve Teknik Servisler 

1. — Ticarî işbirliği, tarifeler, seferlerin sıklığı, uçak tipleri, ücret tarifeleri, teknik yer hizmetleri, muta
bık kalınan servislerin emniyetle işletilmesini sağlamaya matuf tertipler ve-bunların hesaplarının tasfiyesine 
müteallik usuller de dahil olmak üzere, mutabık kalınan servislerde yolcu, bagaj, yük ve postanın taşınması 
ile ilgili hususlar, her iki Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu işletmeleri arasında istişare yoluyîe mutaba
kata bağlanacak ve gereken hallerde, Âkit Tarafların Havacılık makamlarının tasdikine tâbi olacaktır. 
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2. — Âkit Taraflardan herbiri, kendi ülkesinde diğer Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu işletmesinin 

tasrih edilen hatların işletilmesi için kullanacağı aslî ve yedek hava alanlarını tayin edecek ve bu sonuncu 
tarafa mutabık kalınan servislerin yapılması için gerekli muhabere, seyrüsefer, meteoroloji ve diğer yardım
cı servisleri sağlayacaktır. Bu tertiplerin ayrıntıları, her iki Âkit Tarafın Havacılık makamları arasında ka
rarlaştırılacaktır. 

3. — Âkit Taraflardan herbirinin tayin ettiği hava yolu işletmesi diğer Âkit Tarafın ülkesindeki hava 
alanlarının, teknik tesislerin ve diğer hizmetlerin kullanılması karşılığında, diğer Âkit Tarafın yetkili makam
larınca tespit edilen ücretleri ödeyeceklerdir. 

Madde : 6 

Kanun ve Nizamlara Riayet 

1. — Bir Âit Tarafın kanun ve nizamlarına, milletlerarası hava servislerinde çalışan uçakların o Âkit Ta
rafın ülkesine girip çıkmasına ve ülkesi dahilinde bulunduğu müddetçe bu gibi uçakların işlemesi ve seyrü
seferi ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere, diğer Âkit Tarafın hava yolu işletmesinin uçakları birinci Âkit 
Tarafın ülkesine girişte, çıkışta ve ülkesinde bulunduğu sürece riayet edilecektir. 

2. — Yolcu, mürettebat, bagaj, yük ve postanın kendi ülkesine girişi, çıkışı ve ülkesi içinde Tcalışı ile ilgi
li olan kanun ve nizamlar da dahil olmak üzere, bir Âkit Tarafın, giriş, çıkış, muhaceret, pasaport, gümrük, 
kambiyo, karantina vs. ye tallûk eden kanun ve nizamlarına diğer Âkit Tarafın hava yolu işletmesinin uçak
larında taşınan yolcu, mürettebat, bagaj, yük ve posta bakımından birinci Âkit Tarafın ülkesine giriş, çı
kış ve ülkede kalış süresince riayet edilecektir. 

3. — Bir Âkit Tarafın ülkesinde, diğer Âkit Taraf m tayin edilen hava yolu işletmesinin mutabık kalı
nan servislerinin işletilmesinde takip edeceği hat ve birinci Âkit Tarafın hudut hattından itibaren takip ede
ceği koridor birinci Âkit Tarafın Havacılık makamları tarafından tespit edilecektir. 

Âkit Taraflardan herbiri, diğer Âkit Tarafın Sivil Havacılık makamları tarafından tespit edilen güzergâh
tan memnuniyetsizlik duyarsa mutabık kalınan servislerin işletilmesini talik etmek hakkına sahip olacaktır. 

4. — Âkit Taraflardan birinin uçak kazalarına ve bu gibi kazaların Âkit Taraflar ve üçüncü şahıslarla 
ilgili hukukî sonuçlarına taallûk eden kanun ve nizamlarına diğer Âkit Tarafın hava yolu işletmesi tarafın
dan riayet olunacaktır. 

5. — Her İki Âkit Taraf bu maddenin 1, 2 ve 3 ncü paragraflarında belirtilen kanun ve nizamlarına ait bil
gileri zamanında teati edeceklerdir. 

6. — Âkit Taraflardan herbirinin yetkili makamları, gerekli hallerde, makûl olmayan bir gecikmeye se
bep olmaksızın birinci Âkit Tarafın ülkesinde işletme yapan diğer Âkit Tarafın uçağını aramak hakkına sa
hip olacaktır. 

Madde : 7 

Yük Tahditleri 

1. — Bir Âkit Taraf müsaade etmiş olmadıkça, onun ülkesine giren veya ülkesi üzerinden uçan diğer 
Âkit Tarafın uçaklarında harp cephanesi, harp silâhı ve vasıtaları ve patlayıcı maddeler taşınamaz. 

Bir Âkit Tarafın ülkesine veya ülkesi üzerinde, Âkit Taraflardan birinin güvenliğini, insan hayat ve 
sağlığını ve atmosfer ve çevre şartlarını tehlikeye sokan diğer maddelerin taşınması da, aynı şekilde, ilk 
Âkit Tarafın iznine bağlıdır. 

2. — Âkit Taraflardan herbiri, kamu düzeni ve güvenliği sebepleri ile, ülkesine veya ülkesi üzerinden, yu
karıda 1 nci paragrafta sayılan maddelerden başka maddelerin taşınmasını da düzenlemek veya yasaklamak 
hakkını muhafaza eder. 

3. — Âkit Taraflardan herbirinin uçaklarında diğer Âkit Tarafın ülkesinde veya ülkesi üzerinde uçarken, 
uçak teçhizatı olarak, herhangi bir fotoğraf ve keşif teçhizatı taşınmayacaktır. 
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Madde : 8 . 

Gümrük Resimlerinden ve Diğer Resim ve Vergilerden Bağı ld ık 

1. — Âkit Taraflardan herbirinin hava yolu işletmelerinin uluslararası hava servislerinde işletilen uçakla
rı ve bu uçaklarda bulunan mutat donatım, yedek pa rça, akaryakıt ve yağlama yağları ve (yiyecek, içecek 
ve tütün dahil) uçak kumanyası, diğer Âkit Taraf ülkesine varışta ve ülkesinden çıkışta, tekrar yurt dışına 
çıkarılıncaya kadar uçakta kalmak kaydıyle, bütün gümrük resimleri, muayene ücretleri ve başkaca resim ve 
vergilerden bağışık tutulacaktır. 

2. — Aşağıdaki maddeler de, yapılan hizmetler ka rşılığı alınacak ücretler hariç, gümrük resimleri, mua
yene ücretleri ve başkaca resim ve vergilerden bağışık tutulacaktır : 

(a) Âkit Taraflardan birinin ülkesinde, bu taraf yetkili, makamlarınca tespit edilen miktarları aşmamak 
ve diğer Âkit Tarafın uluslararası hava servislerinde çalıştırılan uçaklarda kullanılmak üzere uçağa alınan 
uçak kumanyaları, 

(b) Âkit Taraflardan birinin ülkesine, diğer Âkit Tarafın- hava yolu işletmelerinin uluslararası servisle
rinde kullanılan uçaklarının bakım ve onarımı için sokulan yedek parçalar. Ancak bunlar, gümrük nezaret 
ve kontrolüne tâbi olacaktır. 

(c) Bir Âkit Taraf ülkesi üzerinde yapılacak uçuşun bir kısmında kullanılacak bile olsa, diğer Âkit Ta
rafın hava yolu işletmeleri tarafından uluslararası hava servislerinde işletilen uçaklara verilen akaryakıt ve 
yağlama yağları. 

Madde : 9 

Havacılık Donatımı ile İkmal Maddelerinin Depolanması 

Âkit Taraflardan birinin uçaklarında bulundurulan mutad havacılık donatımı ile malzeme ve ikmal mad
deleri diğer Âkit Taraf ülkesinde, ancak, bu sonuncu Âkit Tarafın gümrük makamlarının müsaadesi ile bo-
şaltılabilir. Böyle bir durumda, bunlar gümrük nizamlarına göre tekrar yurt dışına götürülünceye veya baş
ka bir şekilde elden çıkarılıncaya kadar sözü geçen yetkili makamların nezaretinde bulundurulabilir. 

Madde : 10 

Transit Trafiğini Düzenleyen Hükümler 

Bir Âkit Tarafın hava yolu işletmelerinin uluslararası hava servisleri yapan uçaklarında diğer Âkit Ta
rafın ülkesinden transit geçen yolcu, bagaj ve yük, birinci Âkit Tarafça çok basitleştirilmiş bir kontroldan 
daha fazla bir kontrola tâbi tutulmayacaklar ve anılan bagaj ve yükler, gümrük resimleri ve benzeri vergi
lerden bağışık tutulacaklardır. 

Madde : 11 

Kapasite Hükümleri 

1. — Her iki Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu işletmelerine, her iki Âkit Taraf ülkesi arasında tas
rih edilen hatlarda mutabık kalınan servisleri işletmeleri için âdil ve eşit imkân sağlanacaktır. 

2. — Âkit Taraflardan herbirinin tayin edilen hava yolu işletmesi mutabık kalınan servisleri işletirken, 
diğer Akit Tarafın tayin edilen hava yolu işletmesinin çıkarlarını, bu sonuncu hava yolu işletmesinin aynı 
hatların bütünü veya bir kısmı üzerinde işlettiği servislere uygun olmayan bir nisbette tesir etmemek üzere 
gözönünde bulunduracaktır, 

3. — Âkit Tarafların tayin edilen hava yolu işletmelerinin sağladığı mutabık kalınan servislerin, tasrih 
edilen hatlarda halkın ulaştırma ihtiyaçları ile sıkı ilgisi bulunacak ve bunların ilk amacı, hava yolu işletme
sini tayin eden Âkit Tarafın ülkesine gelen veya ülkesinden giden yolcu, bagaj, yük ve postaya ait, mevcut 
olan veya olması makul bir tarzda beklenen taşıma ihtiyaçlarını makûl bir hamule faktörü ile karşılamaya 
yetecek bir kapasiteyi sağlamak olacaktır. 
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4. — Akit Taraflardan lıerbirinin tayin edilen hava yolu işletmesinin diğer Âkit Taraf ülkesindeki nok
talar ile üçüncü memleketlerdeki noktalar arasındaki trafiği tasrih edilen hatlarda taşana hakları, mevcut 
kapasiteye ve aşağıdaki faktörlere uygun olarak tayin edilecektir: 

(1) Birinci Âkit Taraf ülkesine gelecek veya ülkesinden gidecek olan trafik ihtiyaçları; 
(2) Anılan hava yolu işletmesinin geçtiği bölgedeki devletlerin hava yolu işletmelerince kurulan başka 

hava servisleri de gözönüne alındıktan sonra, o bölgenin trafik ihtiyaçları; ve 
(3) Uzak menzilli hava servisleri ihtiyaçları. 

- Bu fıkraya göre tanınacak haklar, nihaî olarak, Âkit Taraflardan herbirinin Havacılık makamları tara
fından, diğer Âkit Tarafın Havacılık makamları ile yapılacak istişareden sonra, bu iki Akit Tarafın karşılıklı 
çıkarlarını gözönünde bulundurarak tespit olunacaktır. 

5. — Sağlanacak kapasite ve işletilecek servislerin sıklığı hususunda, servislere başlanmadan önce, Âkit 
Tarafların yetkili Havacılık makamları arasında bir mutabakata varılacaktır. Başlangıçta tespit edilen bu 
kapasite ve servis sıklığı, sözü geçen makamların herhangi biri tarafından önceki fıkrada tespit edilen usu
le uygun olarak zaman zaman yeniden gözden geçirilebilir. 

Madde : 12 

Ücret Tarifelerinin Tespiti 

1. — Âkit Taraflardan birinin tayin edilen hava yolu işletmesince diğer Âkit Tarafın ülkesine veya ül
kesinden yapılacak nakliyat için uygulanacak ücret tarifeleri, işletme masrafları, makul kâr ve başka hava 
yolu işletmelerinin ücret tarifeleri de dahil bütün ilgili âmiller gözönüne alınarak makul seviyelerde tespit olu
nacaktır. 

2. — Bu maddenin 1 nci fıkrasında sözü geçen ücret tarifeleri, her iki Âkit Tarafın tayin edilen hava 
yolu işletmeleri arasında istişare yoluyle kararlaştırılacaktır. 

3. _ Böylece mutabık kalman ücret tarifeleri, yürürlüğe girmesi tasarlanan tarihten en aşağı otuz (30) 
gün önce her iki Âkit Tarafın yetkili havacılık makamlarının onayına sunulacaktır; özel durumlarda bu sü
re, sözü geçen makamların mutabakatı ile azaltılabilir. 

4. — Her iki Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu işletmeleri bu ücret tarifelerinin herhangi biri üzerin
de anlaşamazlarsa veya herhangi bir sebeple ücret tarifeleri bu maddenin ikinci fıkrası hükümlerine göre 
tespit edilemezse veyahut bu maddenin üçüncü fıkrasında sözü geçen 30 günlük sürenin ilk 15 günü içerisin
de, bir Âkit Taraf diğer Âkit Tarafa, bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca mutabakata varılmış herhangi bir 
ücret tarifesinden tatmin olmadığını bildirirse, yetkili havacılık makamları ücret tarifelerini kendi aralarında 
anlaşarak tespit etmeye çalışacaklardır. 

5. — Her iki Âkit Tarafın yetkili havacılık makamları bu maddenin 3 ncü fıkrası gereğince kendilerine 
sunulan herhangi bir ücret tarifesinin onaylanmasında veya dördüncü fıkradaki herhangi bir ücret tarifesi
nin tespitinde anlaşamazlarsa, görüş farkı bu Anlaşmanın 19 ncu maddesi hükümlerine göre halledilecektir. 

6. — Bu maddenin 3 ncü fıkrası hükümlerine bağlı olarak, hiçbir ücret tarifesi Âkit Taraflardan birinin 
yetkili havacılık makamlarınca uygun görülmemişse yürürlüğe giremez. 

7. — Bu maddenin hükümlerine göre tespit edilmiş ücret tarifeleri; yeni ücret tarifeleri aynı şekilde tes
pit edilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. 

Madde : 13 

Malî Hükümler 

. 1. — Âkit Taraflardan herbiri, kendi millî kambiyo mevzuatına uygun olarak, kendi ülkesinde diğer 
Akit Tarafın tayin edilen hava yolu tarafından yolcu, bagaj, yük ve posta taşımasından sağlanan kazançların 
masraftan artan kısmının, Âkit Taraflarca mutabık kalınacak herhangi bir konvertibl dövizle transfer edilme
sine müsaade edecektir. 
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2. — Sözü geçen kazançların masraftan artan kısmının transferi için gerekli döviz, her iki Âkit Tara

fın Merkez Bankası veya diğer bir yetkili millî bankasınca tahsis veya transfer edilir. Âkit Taraflar arasında 
özel bir tediye anlaşması mevcut ise ödemeler bu anlaşmanın hükümlerine göre yapılır. 

Madde : 14 
Bilgi ve îstatisîlîderin Temini 

Âkit Taraflardan birinin Havacılık makamları, istek üzerine, diğer Âkit Tarafın havacılık makamlarına, 
tayin edilen hava yolu işletmesince, mutabık kalman servislerde, birinci Âkit Tarafın diğer Âkit Tarafın 
ülkesine ve ülkesinden taşınan trafik miktarları ile ilgili bilgi ve istatistikleri verecektir. 

Madde : 15 

Temsilcilik 

Her Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu işletmeci, mutabık kalınan servislerin işletilmesi maksadıyle, 
diğer Âkit Tarafın ülkesinde, bu Anlaşmanın II numaralı ekinde tespit edilen hükümlere uygun olarak tem
silciliğini bulundurmaya yetkili olacaktır. 

Madde : 16 
Kazaların Tahkiki 

1. — Âkit Taraflardan birinin uçağının, diğer Âkit Tarafın ülkesinde bir kazaya uğraması veya sözko-
nusu uçağın maruz kalacağı olağanüstü durum halinde, diğer Âkit Taraf, kendi millî mevzuatı çerçevesinde, 
kendi uçağı imiş gibi, o uçağa, mürettebat ve yolcularına derhal kurtarma ve yardım sağlayacak ve uçağı, 
yükünü ve postasını koruyacaktır. 

2. — Diğer Âkit Taraf, birinci Âkit Tarafı derhal kazadan haberdar edecek ve kazanın şartlarını ve ne
denlerini tetkik etmek için gerekli bütün tedbirleri alacaktır, istek üzerine, birinci Âkit Tarafın temsilcileri
nin gözlemci olarak tahkikatta hazır bulunmalarına müsaade edecek ve bu temsilcilere gerekli bütün kolaylık
ları sağlayacaktır. 

3. — Diğer Âkit Taraf, birinci Âkit Tarafa nihaî kaza tahkik raporu ile kaza ile ilgili belge ve bilgileri 
verecektir. 

4. — Diğer Âkit Taraf, kaza tahkikatı için ihtiyaç kalmadığı anda, uçağa ve içindekilere çıkış müsaade
si verecektir. 

Madde : 17 

Uçakta Taşınacak Belgeler ve Uçak Personelinin Tabiiyeti 

1. — Âkit Taraflardan herbirinin tayin edilen hava yolu işletmelerinin uçakları, uygun tabiiyet ve tescil 
markalarını taşıyacaklar ve aşağıdaki belgeleri uçakta bulunduracaklardır: 

a) Tescil sertifikası, 
b) Uçuşa elverişlilik sertifikası, 
c) Mürettebatın her bir üyesine ait gerekli lisans ve sertifika, 
d) Borda jurnali veya bunun yerini tutan herhangi bir belge, 
e) Uçak telsiz lisansı, 
f) Yolctf isim listesi, 
g) Mürettebat isim listesi, 
h) Uçak yük ve posta taşıyorsa, yük manifestosu, 
i) Uçak, diğer Âkit Tarafın nizamları ve milletlerarası nizamlarla taşınması tahdide tâbi tutulan bir yük 

taşıyorsa, gerekli permiler. 
2. — Âkit Taraflardan herbirinin yetkili havacılık makamları, mutabık kalınan servislerde çalışan diğer 

Âkit Tarafın tayin edilen hava yolunun uçaklarında yukandakilerden başka uçak belgelerinin de bulundu- ' 
rulmasını, diğer Âkit Taraf yetkili havacılık makamlarına gereken ihbarı yaptıktan sonra isteyebilirler. 
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3. — Âkit Tarafların tayin edilen hava yollarının, tasrih edilen hatlarda uçan uçak mürettebatı, kendi 
ülkelerinin tabiiyetinde olacaktır. 

Madde : 18 

Personel Lisansları 

1. — Âkit Taraflardan herbiri, mutabık kalınan servislerin işletilmesi için madde 17'de belirtilen ve di
ğer Âkit Tarafça verilen veya muteber kalınan belgeleri muteber sayacaktır. 

2. — Ancak, Âkit Taraflardan herbiri, kendi uyruklarına, diğer Âkit Tarafça, birinci Âkit Taraf ülkesi 
üzerinde uçuş yapmak maksadıyle verilmiş sertifikalan ve diğer lisansları muteber saymayı reddetmek hak
kım saklı tutar. 

Madde : .19 

İstişare ve Anlaşmazlıkların Çözümü 

1. — Sıkı bir işbirliği ruhu ile, Âkit Tarafların havacılık makamları bu anlaşmanın hükümlerinin uy
gulanmasını ve tatminkâr şekilde riayet edilmesini sağlamak amacıyle zaman zaman birbirleri ile istişare ede
ceklerdir. 

2. — Bu anlaşma ve eklerinin tefsir ve tatbiki ile ilgili herhangi bir fikir ayrılığı her iki Âkit Tarafın 
havacılık makamları arasında doğrudan istişare suretiyle halledilecektir. Sözü geçen makamlar anlaşmaya va
ramadığı takdirde, fikir ayrılığı diplomatik kanaldan halledilecektir. 

Madde : 20 

Değişiklikler 

1. — Âkit Taraflardan herbiri bu anlaşma ve eklerinin herhangi bir hükmünün değiştirilmesini arzu et
tiği takdirde, öteki Âkit Tarafla her zaman istişarede bulunmak isteyebilir. Havacılık makamları arasında 
yer alabilecek ve müzakere veya yazışma yolu ile yapılabilecek böyle bir istişare öteki Âkit Tarafından va
ki istek tarihinden itibaren altmış gün içerisinde başlayacaktır. Mutabakata varılan herhangi bir değişiklik 
diplomatik yoldan nota teatisi ile teyid edildiğinde yürürlüğe girecektir. 

2. — Bu Anlaşmanın I ve II numaralı eklerinde Âkit Tarafların havacılık makamları arasında doğru
dan doğruya mutabakata varılmak suretiyle değişiklikler yapılabilir. Bu gibi değişiklikler sözü geçen makam
larca yazılı olarak birbirlerine bildirildikten sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde : 21 

Sona Erme 

Âkit Taraflardan herbiri, bu Anlaşmayı sona erdirmek maksadıyle öteki Âkit Tarafa her zaman ihbarda 
bulunabilir. Bu durumda, öteki Âkit Tarafça ihbarnamenin almış tarihinden altı ay sonra bu anlaşma sona 
erecektir. 

Öteki Âkit Tarafın mutabakatı ile sona erdirme ihbarı sürenin bitiminden evvel geri alınabilir. Bu durum
da, anlaşma yürürlükte kalacaktır. 

Madde : 22 

Başlıklar 

Madde başlıkları bu anlaşmaya sadece müracaat ve kolaylık maksadiyle konulmuş olup hiçbir surette bu 
anlaşmanın maksat ve şümulünü tarif, tahdit veya tespit etmez. 
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Madde : 23 

Yürürlüğe Girme 

Bu anlaşma ve onun ayrılmaz parçalarını teşkil eden ekleri, her iki Âkit Taraf kendi kanunlarının icap
larını veya gerekli formaliteleri yerine getirdikten ve diplomatik nota teatisi suretiyle bu hususu birbirlerine 
bildirdikten sonra yürürlüğe girecektir. 

Yukarıdakileri tasdiken, aşağıda imzaları bulunan ve hükümetleri tarafından usulü dairesinde yetkilendiril
miş olan temsilciler işbu Anlaşmayı imza etmişlerdir. 

Türkçe, Çince ve İngilizce ikişer nüsha ve her üç metin aynı derecede muteber olmak üzere 1972 yılı 
Eylül ayının ondördüncü günü Ankara'da tanzim kılınmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 

İsmail Erez 

Büyükelçi, 

Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri 

EK — I » • • 

1. — a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tayin edilen hava yolu işletmesi, her iki istikamette 
aşağıdaki hatlarda hava servisi işletmeye yetkili olacaktır: 

Türkiye'deki noktalar - ileride tespit edilecek dört aranokta - Pekin ve Şanghay - Tokyo - diğer üçüncü 
ülkelerdeki noktalar. 

b) Üçüncü memleketlerden gelen veya bu memleketlere gidecek olan trafiğin diğer Âkit Taraf ülkesi
ne bırakılması veya oradan alınması hakkı aşağıda gösterilen hatlarda tanınmıştır : 

Türkiye'deki noktalar - bu maddenin (a) alt paragrafında atıf yapılmış olan dört aranokta - Pekin veya 
Şanghay - Tokyo. 

2. — a) Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti tarafından tayin edilen hava yolu işletmesi her iki istikamet
te aşağıdaki hatlarda hava servisi işletmeye yetkili olacaktır : 

Çin'deki noktalar - Karaçi veya Ravvalpindi, veya Kandahar - Tahran -Ankara ve İstanbul - Bükre§ 
veya Atina - diğer üçüncü ülkelerdeki noktalar. 

b) Üçüncü memleketlerden gelen veya bu memleketlere gidecek olan trafiğin diğer Âkit Taraf ülkesine 
bırakılması veya oradan alınması hakkı aşağıda gösterilen hatlarda tanınmıştır : 

Çin'deki noktalar - Karaçi veya Ravvalpindi veya Kandahar - Tahran - Ankara veya İstanbul - Bükreş 
ve/veya Belgrad ve/veya Tiran. 

Yukarıda kaydedilen noktalardan herhangi biri, sehvisin başlangıç noktası hava işletmesini tayin eden 
Âkit Tarafın ülkesinde bulunmak şartı ile, her iki Âkit Tarafın tayin edilen ilgili hava yolu işletmesinin ih
tiyarına bağlı olarak bütün seferlerde veya bunların herhangi birinde kullanılmayabilir. 

4. — Âkit Taraflardan herbiri, servislerine ilâve noktaların ithalini talep edebilir. Bu talep diğer Âkit 
Tarafın Havacılık makamının tasvibine bağlı olacaktır. 

5. — Âkit Taraflardan herbirinin hava yolu işletmesi diğer Âkit Tarafın ülkesine veya onun ülkesinden 
tarifesiz uçuşlar işletmeyi arzu ederse (ilâve, özel clıa^er uçuşları vs.) bu uçuşlarla ilgili olarak sözkonusu 
uçağın hareketinden en az yetmiş iki saat Önce diğer Akit Tarafın havacılık makamlarından talepte buluna
caktır; ve uçuşlar ancak zikri geçen makamların tasvibi alındıktan sonra başlayabilir. 
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EK — II 

1. — Âkit Taraflardan - herbirinin tayin edilen hava yolu işletmesi, uçak tipi de dahil, uçuş tarifelerini, 
tasrih edilen hatlardaki servislere başlamadan en az 30 (otuz) gün önce diğer Âkit Tarafın havacılık ma
kamlarına onay için sunacaktır. 

2. — Herhangi bir Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu işletmesince, uçuş tarifelerinin, diğer Âkit Tara
fın havacılık makamlarına sunulmasından önce, her iki Âkit Tarafın tayin edilmiş hava yolu işletmeleri 
aralarında anlaşmak üzere işbirliği yapacaklardır. Bu şekilde uçuş tarifeleri alan havacılık makamları, bun
ları onaylar veya değiştirebilir. Âkit Taraflardan birinin tayin edilen hava yolu işletmesince tasrih edilen 
hatlarda işletilecek servisler, diğer Âkit Tarafın havacılık makamlarının onayı alınmadan başlayamaz veya 
değiştirilemez. 

3. — Akit Taraflardan herbirinin tayin edilen hava yolu işletmesinin diğer Âkit Taraf ülkesindeki ge
nel satış acenteliği, bu sonuncu Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu işletmesine verilecektir. 

4. — Akit Taraflardan herbirinin tayin edilen hava yolu işletmesinin diğer Âkit Taraf ülkesindeki tica
rî, meydan ve teknik handling'i, bu Âkit Tarafın tayin edilen hava yolu işletmesince veya bu hava yolu iş
letmesinin kendi mesuliyeti altında görevlendireceği ba^ka bir yetkili kurum tarafından yapılacaktır. 

5. — Mutabık kalınan servislerin işletilmesi bakımından Âkit Taraflardan herbirinin tayin edilen hava 
yolu işletmesinin, diğer Âkit Taraf ülkesinde tasrih edvlen hatlar üzerindeki konaklama noktalarında, müte
kabiliyet esasına müsteniden teknik ve ticari temsilcilik bulundurma hakkı olacaktır. Bu gibi temsilciliklerdeki 
personel, Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti tebaasından olacaktır, ve personelin adedi, her iki 
Akit Tarafın havacılık makamlarının onayına bağlı olarak iki Âkit Tarafın tayin ettiği hava yolu işletmele
rinin istişare ve mutabakatı ile tespit edilecektir. Bu gibi temsilciliklerin personeli temsilciliğin bulunduğu 
ülkenin mer'i kanun ve nizamlarına uyacaktır. 

Akit Taraflardan herbiri, diğer Âkit Tarafın tayin edilen hava yolunun teknik ve ticarî temsilciliğine yar
dım ve kolaylık gösterecektir. 

6. — Her iki Âkit Tarafın tayin edilmiş hava yolu işletmesi tarafından mutabık kalınmış servislerde 
posta taşıması, müesses milletlerarası usullere göre yapılacaktır. 
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Dönem :4 M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 344 
Toplantı : 3 

12 Ekim 1929 Tarihinde Varşova'da İmzalanan Uluslararası Hava 
Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki 
Sözleşmeye ve Bu Sözleşmeyi Değiştiren 28 Eylül 1955 Tarihli 
Lahey Protokolüne Katılmanın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ye Turizm, Dışişleri 

ve Plan Komisyonları Raporları (1 /234) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 12 , 1974 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71-1866/6819 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 6 . 12 . 1974 
tarihinde kararlaştırılan «12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imzalanan Uluslararası Hava Taşımalarına 
İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve bu Sözleşmeyi değiştiren 28 Eylül 1955 ta
rihli Lahey Protokoluna katılmanın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki Sözleşme ili
şik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. İT' ••%::'^:^'—~"~-*^'^^^^^^^^r^^---^^^.•--^•r-^ş^-^^ 

Ord. Prof. Dr. Sadi Irmak 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

Türkiye, uzun zaiman havacılık hareketlerine ilgisiz ve uzak kalmıştır. Ancak, Sivil havacılığın hızlı geliş
mesi 'karşısında bu ilgisizliğin sakıncaları anlaşılmış ve 1944 yılında Şikago'da toplanan Uluslararası Sivil 
Havacılık Konferansına katılarak bunun sonunda imzalanan «Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi» ne ta
raf olmuştur. Bundan sonra da, sivil havacılık faaliyetlerini düzenleyen gerek amme hukuku, gerekse hususî 
hukuk alanındaki sözleşmelere, yakın zamana kadar genellikle yabancı kalınmıştır. 

Millî mevzuat açısından ise, sivil havacılık ilişkilerinin bütününü kapsayacak bir kanunun meydana geti
rilmesi yolunda yapılan bazı çalışmalar, çeşitli nedenlerle kesin bir sonuca ulaşamamıştır. 1973 yılında ye
niden ele alınan bu konu üzerinde, kısa zamanda sonuçlandırılması çabasıyle yapılan çalışmalar hızlı bir 
şekilde yürütülmüş; bir yalbancı uzmanın da yardımıyle, sivil havacılık hizmetlerini ve ilişkilerini, gerek amme 
hukuku, gerekse hususî hukuk açısından düzenleyen bir kanun tasarısı hazırlanarak, T. B. M. M. ne sunul
ması için gerekli işlemlerin yapılması safhasına getirilmiştir. 

Sivil havacılığın çok büyük bir hızla gelişmekte olması dolayısıyle, özellikle millî veya uluslararası alan
da havayolu ile yapılan yolcu ve yük taşımalarından doğan hukukî ilişkilere uygulanacak kuralların önemi 
'büyük ölçüde artmıştır. Bu konudaki kurallar, havayolu ile yapılan yurt içi taşımaları için millî kanunlarda yer 
almakta; yurt dışı taşımalara ise, taşımanın nitelik ve karakterine göre «Uluslararası Hava Taşımalarına 
İlişkin Ban Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşme» (1929 tarihli Varşova Sözleşmesi) ve bu Sözleş
meye değişiklik getiren 1955 tarihli «Lahey Protokolü» hükümleri uygulanmaktadır. 
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Varşova Sözleşmesi, uluslararası hava taşımasının ve bu tür taşımalarda, taşıyıcının sorumluluğunun düzen
lenmesi ve şartlarda 'birlik sağlanması ihtiyacından doğmuştur. 12 Ekim 1929'da Varşova'da yapılan toplantı 
sonunda düzelenin Varşova Sözleşmesi 30'dan fazla Devlet tarafınidan imzalanmış, 1933'te de yürürlüğe gir--
miştir. Halen 108 devlet bu Sözleşmeye katılmış bulunmaktadır, Bu Sözleşmenin bazı hükümleri, 28 Eylül 
1955te Lahey'de yapılan bir protökbla değiştirilmiştir. Laihey Protokolü 1963'te yürürlüğe girmiştir. Halen 
74 devlet t>u protoköla taraftır. 

Varşova Sözleşmesi «Uluslararası taşıma» yi tarif eder (bu tarif 1955 Lahey Protokolü ile değiştirilmiş'. 
tir) taşıyıcının sorumluluğunu sınırlar. Sorumluluk kusur esasına, yani «sübjektif Sorumluluk» sistemine da* 
yanır, kusursuzluğunu ispat külfeti taşıyıcıya yüklenmiştir. Sorumluluğun sınırlan'dırılma'sı, taşıyıcının belli 
bir miktar paradan fazlası ile takip edilememesi demektir. 

Varşova Sözleşmesinin 22 nci maddesinde kabul edilen sorumluluk limitleri, ölüm, cismanî zarar ile bagaj 
ve yükün kay*bı, hasara uğraması veya gecikmesi halleri için tespit edilmiştir. Bu limitler, her yolcu için 
125 000 — altın frank, kayıtlı bagaj ve yük için kilo başına 250 — altın frank ve yolcunun yanında bulun-: 
durduğu eşyalar için 5 000 — altın franktır. Sözleşme nin aynı maddesi yolcu ve gönderici ile taşıyıcı arasında 
daha yüksek limitler üzerinden anlaşma yapılmasına da imkân vermektedir. 

Varşova Sözleşmesinin göziden geçirilmesi için yapılan çalışmalar sırasında, Sözleşmesinin tespit ettiği li-: 
mitlerde değişiklik yapılıp yapılmaması hususu, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtının Hava Nakliyat ve 
Hukuk Komitelerince uzun incelemelere tabi tutulmuştur. Bu incelemelerde, Varşova Sözleşmesinin genel bün
yesi ve taşıyıcının sorumluluk limitleri konusunu etkileyecek esasa ilişkin değişiklikler yapılmaması görüşün-! 
de birleşilmiş; limitlerin değiştirilmesinde, dünyanın çeşitli yerlerinde ölüm ve cismanî zarar hallerinde hük-
molunan tazminatlar ve bu hallerdeki kanunî sorumlulukların niteliği ve kapsamı, yolcuların ekonomik statü
leri, altının satmalına gücü gibi faktörler gözönünde tutulmuş; limitlerin yükseltilmesinin taşıyıcının işletme 
masrafları üzerinde yapacağı etkiler tartışılmış; çalışmalar sonunda şu hususlar tespit ve tavsiye edilmiştir: 

a) Varşova Sözleşmesinin ölüm ve cismanî zarar halleri için tespit ettiği sorumluluk limitleri, mahke
melerin tazminat kararlarına oranla çok düşüktür. 

b) Bu limitlerin bir miktar yükseltilmesi sonucunda taşıyıcının sigorta primlerinde meydana gelecek ar-: 
tıslar işletme masraflarını büyük ölçüde etkilemeyecektir. 

c) Ölüm ve cismanî zarar hallerinde uygulanan 125 QQQ — Altın Franklık limitin, % 50 fazlasıyle, 
187 50)0 — altın frank olarak tespiti uygundur. 

d) Yolcu bagajları ile yüke ait sorumluluk limitlerinin değiştirilmesi için. haklı bir sebep görülmemiş
tir. 

1955'te Lahey'de toplanan konferans sonunda düzenlenen Protokol ile, Varşova Sözleşmesinde kabul 
edilen yolcu soıumluluk limiti % 100 artırılarak, 250 000 — Altın Frank olarak tespit edilmiş; diğer limit
lerde değişiklik yapılmamıştır. 

Uluslararası taşımalara uygulanan Varşova Sözleşmesi sistemi, millî kanunlarla da benimsenmekte, çeşit
li ülkeler millî kanunlarını Varşova Sözleşmesi sistemine göre düzenlemekte, uluslararası karakterde olmayan 
iç taşımalara da aynı hükümleri uygulamaktadır. İngiltere ve Fransa millî mevzuatı bu duruma birer örnektir. 
Bu suretle, bir olaya Varşova Sözleşmesinin mi, yoksa millî mevzuatın mı uygulanacağı sorununun ve bundan 
doğan anlaşmazlıkların azaltılmasına çalışılmaktadır. Hazırlanmakta olan millî havacılık mevzuatımızda da 
aynı sistem benimsenmiştir. 

Hükümetimizin Varşova Sözleşmesine ve buna değişiklik getiren Lahey Protokolüne taraf olmaması, ti
carî havacılık alanında faaliyet gösteren millî kuruluşumuz Türk Hava Yolları A. O. açısından, aşağıda açık
lanan bazı sorunlar yaratmaktadır : 

1. — Türk Hava Yolları, Uluslararası Hava Taşıma Birliği (IATA) üyesidir. IATA, üye taşıyıcıların dış 
hat biletlerine, «yolcu taşıma şartları» olarak, Varşova Sözleşmesi hükümlerinin konulmasını şart koşmakta
dır. Bu suretle Türk Hava Yolları, «akden ve rızaen kabul» prensibine göre, dış hat taşımalarında sınırlı 
sorumluluk sisteminden yararlanmaktadır. Zira, Türkiye'de hava taşıyıcısının sorumluluğunu düzenleyen ve 
sınırlayan özel bir kanun bulunmamasından dolayı, hava taşımalarına da, Türk Ticaret Kanununun taşıyıcının 
sorumluluğunu düzenleyen genel hükümleri uygulanmaktadır. Böylece, Varşova Sözleşmesinin sınırlı sorum-
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-luluk sistemi, Türk Ticaret Kanunundaki sınırsız sorumluluk sistemi ile çatışmakta ve kurallar arasındaki 
^önemli farklar anlaşmazlıklara yol açmaktadır. 1961 yılında Ankara civarında kazaya uğrayan bir Türk Hava 
Yolları uçağında ölen Alman yolcuların hak sahiplerinin açtıkları ve halen Frankfurt Yüksek Eyalet Mahke
mesinde devam eden davalar bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Türkiye Varşova Sözleşmesine katıldığı 
takdirde, Türk Hava Yollarının sorumluluğu bu Sözleşme hükümlerine göre tayin edilecek ve davaların du
rumu değişecektir. 

2. — Türk Hava Yolları, taşıyıcı sıfatıyle, yolcu, bagaj ve yük taşımalarından doğabilecek sorumluluğu
nu karşılamak üzere «malî mesuliyet,» sigortalan yapmaktadır. Ancak, sorumluluğunun kanunî dayanağı sı
nırsız sorumluluk sistemi olduğundan, sigortaya esas alınacak limitlerin tespitinde, uluslararası hava taşımalarına 
uygulanan Sözleşme ve Protokol hükümleri uygulanmaktadır. Türk Hava Yolları faaliyetlerin hızlı bir şe
kilde gelişmesine paralel olarak, «Uluslararası» karakterdeki taşımalarının da gittikçe büyüyen oranlarla art
ması, rizikosunu da artırmaktadır. Bu artış dikkate alınarak, büyük kapasiteli uçakların sefere konulmasıyle 
birlikte Türk Hava Yollarının «malî mesuliyet» sigorta limitleri de (Lahey Protokolüyle tespit olunan limitin 
tatbik oranı gözönünde bulundurulmak suretiyle) genişletilmiştir. Ancak bu durum, kazadan doğan taleplerin 
karşılanması ile ilgili uygulama güçlüklerini ve sakıncalarını ortadan kaldıramamaktadır. 

Hükümetimizin, «Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin bazı kuralların birleştirilmesi hakkındaki Var
şova Sözleşmesi» ne ve bu sözleşmenin Lahey ProtökoUl ile değiştirilmiş şekline taraf olması halinde; 

1. — Hava taşımalarına ilişkin uluslararası kurallar kanunen benimsenmiş ve Türk mevzuatı ile uluslar
arası sivil havacılık mevzuatı aynı düzeye getirilmiş olacak, 

2. — Türk hava taşıyıcısına «sınırsız sorumluluk» şartlarının uygulanması durumu ve bunun getirdiği 
-çeşitli külfetler ortadan kalkacak, 

3. — Türk hava taşıyıcısına, diğer devletlerin hava taşıyıcılarını koruyan sistemden yararlanma imkânı 
sağlanacak, 

4. — Farklı hukukî sistemlerin doğuracağı anlaşmazlıklar büyük ölçüde önlenmiş olacak, 

5. — Türk Hava Yollannca ödenmekte olan sigorta primlerini ve dolayısıyle, işletme masraflarını olum
suz yönde etkileyecek bir artış olmayacak, hatta, sigorta prim ve esaslarında bazı olumlu imkânlar doğabile
cektir. 

SÖZLEŞMENİN MADDELERİ 

Madde 1. — Sözleşmenin mevzuu ve Milletlerarası taşımanın tarifi yapılmıştır. Bu tarif 1955 «Lahey» 
Protokolü ile değiştirilmiştir. Varşova Sözleşmesini tadil eden «Lahey» Protokolü anlamında beynelmilel 
«Milletlerarası» taşıma : 

(Taraflar arasındaki anlaşmaya tevfikan, taşımada inkıta veya aktarma mevcut olsun veya olmasın hare
ket ve varış mahalleri iki yüksek Âkit Tarafın ülkeleri dahilinde; veya Âkit olmasa dahi herhangi bir başka 
devletin ülkesinde kararlaştırılmış bir tevakkuf yapılmak kaydıyle tek bir Âkit Tarafın ülkesi dahilinde bulunan 
taşımayı ifade eder. Başka bir devletin ülkesinde kararlaştırılmış bir tevakkuf mahalli bulunmaksızın tek bir 
Âkit Tarafın ülkesi dahilinde iki nokta arasında yapılan taşıma, bu taşımanın maksadına uygun bir «Millet
lerarası» nakliyat addolunmaz.) 

Madde 2 — Sözleşmenin Devlet veya kamu teşebbüsleri tarafından yapılan taşımalara tatbik olunacağı 
ve Milletlerarası posta taşımalara tatbik edilemeyeceği açıklanmıştır. 

Madde 3. — 9. Taşıma senetlerinden, yolcu biletinin, bagaj senedinin, hava taşıma senedinin tarifi, ih
tiva edeceği kayıtlar ve tanzim şekline ait hükümler tayin ve tespit edilmiştir. 

Madde 9. — 16. Yüke ait taşıma senedinin muteberlik şartları, yükün kabule ve teslimine ait kaideleri 
ve gönderenin ve taşıyıcının hak ve mükellefiyetlerinin nelerden ibaret olduğu tayin ve tespit edilmiştir. 

Madde 17. — Taşıyıcının mesuliyeti düzenlenmiştir. Yolcunun ölümü, yaralanması veya herhangi bir 
cismanî zarara uğraması halinde, bu zarara sebebiyet veren kaza, uçağın içinde veya iniş ve biniş esnasında vu
kua geldiği takdirde taşıyıcı zarardan mesuldür. 
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Madde 18. — Taşıyıcının, kayıtlı bagaj veya yükün harap olması, ziyaı veya hasara uğramasından meyda
na gelen zararlardan sorumlu olduğu kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Taşıyıcı, yolcu bagaj veya yükün hava taşıması esnasında gecikmesinden doğan zarar ve zi
yandan mesul tutulmuştur. 

Madde 20. — Varşova Sözleşmesindeki mesuliyet sistemi, sübjektif mesuliyet sistemine dayanır. Beyyine 
külfeti taşıyıcıya yüklenmiştir. Böylece taşıyıcı mesuliyetten kurtulmaya matuf deliller bulmakla mükelleftir. 
Maddede taşıyıcının mesuliyetten beri olması, aşağıdaki sebeplerden birinin mevcudiyetini ispat etmesine bağlı 
tutulmuştur. Taşıyıcı, 

— Zararın vukuunu önlemek için kendisinin veya müstahdeminin gerekli bütün tedbirleri almış olduğu
nu veya, 

— Gerek kendi ve gerekse müstahdeminin bu gibi tedbirleri almasının imkânsız olduğunu ispat ederse, 
mesuliyetten kurtulur. 

Madde 21. — Taşıyıcı, zarara, mağdurun, kendi kusuru ile sebebiyet vermiş olduğunu ispat ettiği takdirde, 
mahkeme kendi millî kanununa göre, taşıyıcının mesuliyetini kaldırabilir veya hafifletebilir. 

Madde 22. — Varşova Sözleşmesinde taşıyıcının mesuliyeti daraltılmış ve tahdit edilmiştir. Maddenin 1955 
tarihli Lahey Protokolü ile değiştirilen şekline göre, 

1. Taşıyıcının mesuliyeti yolcu başına 250 000 Frank ile tahdit edilmiştir. Bununla beraber taşıyıcı ve 
yolcu hususi bir mukavele ile daha yüksek bir mesuliyet haddi üzerinde anlaşmaya varabilirler. 

2. Maddede kayıtlı bagajın ve kargonun taşınmasından taşıyıcının mesuliyeti kilo başına iki yüz elli 
Frank ile tahdit edilmiştir. 

3. Yolcunun beraberinde taşıdığı eşyalar için taşıyıcının mesuliyeti ise Beş bin Frank ile tahdit edilmiştir. 
. Bu maddedeki Frank üzerinden verilmiş bulunan meblâğların, binde 900 ayarında altmış beş buçuk mili

gram altını ihtiva eden para birimine göre hesaplanacağı ve millî paralara tahvil olunabileceği kabul edil
miştir. Mahkeme giderleri limitlerden hariç tutulmuştur. 

Madde 23. — Taşıyıcının mesuliyetine dair Varşova Konvansiyon unca konulan hükümleri âmir hüküm 
teşkil ettiği ifade edilmiştir. Taşıyıcıyı mesuliyetten beri kılmak veya Sözleşmede tespit edilmiş bulunanlardan 
aşağı hadler tespit etmek maksadıyle konacak şartlar hükümsüz addedilmiştir. 

Madde 24. — Sözleşmenin mesuliyete dair hükümlerinin hukuk veya ceza hukuku bünyesinde de tatbiki 
öngörülmüştür. 

Madde 25. — Hudutsuz mesuliyet yolunu seçtiği takdirde, taşıyıcının kasıt veya ağır kusurunun mevcu
diyetini ispat külfeti davacıya terettüp edecektir. 

Maddeye göre, taşıyıcının veya müstahdemin ağır kusurunun ispat edilmesi halinde taşıyıcı, Varşova Söz
leşmesinin tahdidi mesuliyet sisteminden istifade edemeyecektir. 

Madde 26. — Bagaj veya yükün hasarlanması halinde itiraz süreleri ve süresi içinde itirazda bulunmama
nın neticeleri tespit olunmuştur. 

Madde 27. — Davalının ölümü halinde, davada husumetin kanunî haleflerine teveccüh edeceği derpiş 
olunmuştur. 

Madde 28. — Sözleşme hükümlerine göre, salahiyetli mahkeme tayin edilmiştir. Maddeye göre, tazminat 
davasının; Âkit Taraflardan birinin ülkesinde olmak üzere, davacının ihtiyarına göre, ister taşıyıcının ikamet
gâhının, ister işletmenin esas merkezinin veya mukaveleyi akteden şubenin bulunduğu yer mahkemesinde ve
ya varma yeri mahkemesinde açılması lâzımdır. 

Madde 29. — Sözleşme, taşıma akdinden doğan davaların, hava gemisinin varma yerine geldiği veya gel
mesi gerektiği günden, yahut taşımanın durduğu günden itibaren iki yıl zarfında açılmasını, aksi takdirde 
dava hakkının sakıt olacağını öngörmüştür. 

Madde 30. — Birbiri arkasından birden çok taşıyıcı tarafından yapılan taşımaların, Sözleşme hükümlerine 
tabi olduğu belirtilmiş ve kaza ve hasar halinde davanın kime karşı açılabileceği ve mesuliyet halleri tayin ve 
tespit olunmuştur. 

Madde 31. — Kısmen hava yolu ile kısmen diğer bir nakil vasıtası ile yapılan kombine taşımalarında Söz
leşmenin ancak hava yolu ile yapılan taşımaya tatbik edileceği açıklanmıştır. 

Madde 32. — 41. Umumî ve nihaî hükümler tanzim olunmuştur. 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu 29 . 5 . 1975 

Esas No. : 1/234 
Karar No. : 14 

Yüksek Başkanlığa 

12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imzalanan Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin Bazı Kuralların Bir
leştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve Bu Sözleşmeyi Değiştiren 28 Eylül 1955 Tarihli Lahey Protokolüne 
katılmanın uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, Komisyonumuza havale olunmakla ilgili Bakanlık temsil
cileri de hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Tasarının gerekçesinde de sarahaten ifade edildiği veçhile, son yılda büyük b|r gelişme göstermiş olan 
hava taşımacılığı alanında geniş ölçüde ehemmiyete haiz olan bu anlaşma ve onu tadil eden 1955 Lahey pro
tokolüne ülkemizin de katılması, Türk Hava Taşıyıcısı diğer devletlerin hava taşıyıcılarını koruyan sistemden 
yararknaJbilecek sınırsız sorumluluk şartlarının uygulanması ve yarıca sigorta prim ve esaskrında bazı 
olumlu imkânkr sağlayan 28 Eylül 1955 tarihli Lahey Protokolüne katılmanın tasdikine mütedair hazırlanmış 
bulunan Kanun Tasarısı Komisyonumuzca yerinde görülerek aynen kabul edilmiştir. 

İşbu Raporumuz, Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek" Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Komisyon Başkanı /Başkanvekili jSözcü 

^Gümüşhane Manisa Giresun 
Erol Tuncer Hasan Zengin H. Vamık Tekin 

Kâtip Ankara Antalya 
Çorum Necdet Evliyagil Faiz Şarlar 

Kasım Parlar 
İstanbul Muğla iSamsun 

Mehmet Emin Sungur Ali Döğerli Fahri Birer 
ZonguMalk 

Orhan Göncüoğlu 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/234 
Karar No. : 47 

Yüksek Başkanlığa 

19 . 6 . 1975 

12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imzalanan Uluslararası Hava Taşımakrına İlişkin Bazı Kuralların 
Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve Bu Sözleşmeyi Değiştiren 28 Eylül 1955 Tarihli Lahey Protokolüne 
Katılmanın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komis
yonumuzda görüşüldü. 

Tasarı üzerinde yapıkn görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da uygun 
bulunmuş ve mezkûr tasarının aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi buyuruimafc üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Komisyon Başkanı Sözcü Ankara 

Zonguldak istanbul Necdet Evliyagil 
Cahit Karakaş Reşit Ülker 

Çorum • İBursa /Bursa 
Yasin Hatiboğlu Mehmet Emekli Cemal Külâhlı 

Manisa Manisa ,Nevşehir 
Ahmet Balkan Necmi Özgür Ragıp Üner 
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Bütçe Plan Komisyonu Rapora 

Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/234 
Karar No. : 123 

Millet Meclisi Başkanlığına 

14 . 5 K 1976 

Komisyonumuza havale edilen «12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imzalanan Uluslararası Hava Ta
şımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve bu Sözleşmeyi değiştiren 
28 Eylül 1955 tarihli Lahey Protokolüne katılmanın uygun bulunduğuna dair Kanun Tasarısı» ile önhavalesi 
uyarınca Dışişleri, Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm komisyonlarının raporu, Dışişleri ve Maliye 
Bakanlığı temsilcilerinin de katıldığı toplantıda görüşüldü: 

Tasarının gerekçesinde de arz ve izah edildiği gibi, son yıllarda büyük bir gelişme göstermiş olan hava 
taşımacılığı alanında geniş ölçüde ehemmiyeti haiz olan bu anlaşmaya ve onu tadil eden 1955 Lahey Pro
tokolüne ülkemizin katılması halinde, hava taşıma alanındaki Türk mevzuatı uluslararası sivil havacılık 
mevzuatı ile aynı düzeye getirilmiş olacak Türk hava taşıyıcısı, diğer devletlerin hava taşıyıcılarını koru
yan sistemden yararlanabilecek, sınırsız sorumluluk şartlarının uygulanması durumu ite getirdiği külfet
ler ortadan kalkacak ve sigorta prim ve esaslarında bazı olumlu imkânları sağlayan 28 Eylül 1955 tarihli 

. Lahey Protokolüne katılmasına dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzca da olumlu karşılanmış ve madde
lerin müzakeresine geçilmiştir. 

Anlaşmanın onanmasını düzenleyen tasarının 1 nci maddesi ile yürürlük ve yürütme ile ilgili 2 ve 3 ncü 
maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

. Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yük sek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkartvekili 
Aydın Adıyaman 

İsmet Sezgin Abdurrahman Unsal 

Adana Ankara 
Osman Çıtırık H. Turgut Toker 

İmzada bulunamadı .İmzada bulunamadı 

E»ki şehir ,'İçel 
M. İsmet Angı İbrahim Gökte pe 

İstanbul İzmir 
/Metin T üzün Yücel Dirik 

İmzada bulunamadı 

Kütahya Malatya 
İlhan Ersoy Ahmet Karaaslan 

Manisa Samsun 
Süleyman Tuncel İlyas Kılıç 

Tekirdağ Tokat 
Yılmaz Alpaslan (Hüseyin Abbâs 

İmzada (bulunamadı 
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.Sözcü 
Oümüşhane 

Turgut Yücel 

Denizli 
Hüdai Oral 

İstanbul 
/Engin Unsal 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
Coşkun Karagözoğlu 
İmzada bulunamadı 

•Manisa 
Gündüz Sevilgen 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

Zonguldak 
Sebati Ataman 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

12 Ekim 1929 Tarihinde Varşova'da İmzalanan 
Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kural
ların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve Bu 
Sözleşmeyi Değiştiren 28 Eylül 1955 Tarihli Lahey 
Protokolüne Katılmanın Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — 12 Ekim 1929 tarihinde Varşo
va'da imzalanan «Uluslararası Hava Taşımalarına 
İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında Söz
leşme »ye ve 28 Eylül 1955 tarihinde Lahey'de imza
lanan «12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imzala
nan Uluslararası Tava Taşımalarına İlişkin Bazı Ku
ralların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeyi Değiş
tiren Protokol» a katılınması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

6 . 12 . 1974 

Başbakan 
Ord. Prof. Dr. S. Irmak 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTİRMA VE TU
RİZM KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

12 Ekim 1929 Tarihinde Varşova'da İmzalanan 
Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kural
ların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve Bu 
Sözleşmeyi Değiştiren 28 Eylül 1955 Tarihli Lahey 
Protokolüne Katılmanın Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi aynen 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi aynen 

Tasarının 3 ncü maddesi aynen 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

Devlet Bakanı 
M. Fer 

Devlet Bakanı 
S. Yıldız 

Adalet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 

Mili Savunma Balkanı V. 
M. Öztekin 

İçişleri Bakanı 
M. Öztekin 

Dışişleri Bakanı 
M. Esenbel 

Maliye Bakanı 
Prof. Dr. B. Gür s oy 

Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. S. Reisoğlu 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. V. Tanır 

Ticaret Bakanı 
Prof. Dr. H. Cillov 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakanı Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
Doç. Dr. B. Tuncer Prof. Dr. R. Aktan 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Sanayi ve i ek. Bakanı En. ve Tab. Kay. Bakanı 
M. Gölhan E. Işıl 

Turizm ve Tan. Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri ve Koop. Bakanı Orman Bakanı 
S. Babüroğlu İ. H. Aydınoğlu Prof. Dr. F. Saatçioğlu 

> Genç. ve Spor Bakanı 
Z. Baloğlu 

Kültür Bakanı 
İV. Neftçi 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

12 Ekim 1929 Tarihinde Varşova'da imzalanan 
Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin Bazı Kural
ların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve Bu 
Sözleşmeyi Değiştiren 28 Eylül 1955 Tarihli Lahey 
Protokolüne Katılmanın Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. 
kabul edilmiştir. 

Tasarının 1 nci maddesi aynen 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 nctt maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

PLÂN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

12 Ekim 1929 Tarihinde Varşova'da imzalanan 
Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kural
ların Birleştirilmesi Hakkındaki Sözleşmeye ve Bu 
Sözleşmeyi Değiştiren 28 Eylül 1955 Tarihli Lahey 
Protokolüne Katılmanın Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Tasarımn 1 nci maddesi 
kabul edilmiştir. 

aynen 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
kabul edilmiştir. 

— Tasarımn 2 nci maddesi aynen 

— Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
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l i EKİM 1929 TARİHİNDE VARŞOVA'DA İMZALANAN ULUSLARARASI HAVA TAŞIMALARI
NA İLİŞKİN BAZI KURALLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ HAKKINDAKİ SÖZLEŞMEYİ DEĞİŞTİREN 

PROTOKOL 

Aşağıda İmzaları Bulunan Hükümetler 

12 Ekim 1929 tarihinde Varşova'da imzalanan Uluslararası Hava Taşımalarına ilişkin bazı kuralların 
birleştirilmesi hakında Sözleşmede değişiklik yapılmasının uygun olduğunu düşünerek, 

Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır : 

FASIL - I 

Sözleşmedeki Değişiklikler 

Madde — I 

Sözleşmenin 1 nci maddesinin 
a) 2 nci paragrafı çıkarılacak ve yerine aşağıdaki paragraf konacaktır. 
«2. Bu Sözleşmenin amacı bakımından, «Uluslararası taşıma» terimi taraflar arasındaki anlaşmaya 

göre hareket yeri ve varış yeri, taşımada bir kesilme veya aktarma olsun olmasın, iki Yüksek Söz
leşen Taraf ülkesinde bulunan veya, Yüksek Sözleşen Taraflardan biri olmasa bile, bir başka devletin ülke
sinde olan kararlaştırılmış bir duraklama yeri varsa, bir tek Yüksek Sözleşen Taraf Ülkesi içinde bu
lunan, herhangi bir taşıma anlamına gelir. Başka bir devletin ülkesinde olan kararlaştırılmış bir durak
lama yeri bulunmaksızın bir tek Yüksek Sözleşen Taraf Ülkesi içindeki iki nokta arasında yapılan taşıma 
bu Sözleşmenin amacı bakımından uluslararası taşıma değildir.» 

b) 3 ncü paragraf çıkarılacak ve yerine aşağıdaki paragraf konacaktır : 
3. Birbiri ardınca birkaç hava taşıyıcısı tarafından yapılacak taşıma ister bir tek anlaşma ister bir 

anlaşmalar disizi şeklinde kararlaştırılmış olsun, eğer taraflarca tek bir iş olarak kabul edilmişse, bu Sözleş
menin amacı bakımından bir tek bölünmez taşıma sayılır ve sadece, bir anlaşmanın veya bir dizi anlaşmanın 
tüm olarak aynı devletin ülkesi içinde icra edilecek olmasından dolayı uluslararası karakterini kaybetmez.» 

Madde — II 

Sözleşmenin 2 nci maddesinin 
2 nci paragrafı çıkarılacak ve aşağıdaki paragraf bunun yerine konacaktır : 
«2. Bu Sözleşme posta ve posta paketleri taşımalaiina uygulanmayacaktır.» 

Madde — III 

Sözleşmenin 3 ncü maddesinin -
a) 1 nci paragrafı çıkarılacak ve yerine aşağıdaki paragraf konacaktır: 
1. Yolcu taşımalarında, şu hususların yer aldığı bir bilet verilecektir : 
(a) Hareket ve varış yerlerini gösteren bir bilgi. 

(b) Bir veya birden fazla kararlaştırılmış duraklama yeri başka bir devletin ülkesinde olmak üzere, 
hareket ve varış yerleri bir tek Yüksek Sözleşen Taraf Ülkesi içinde ise, bu durukiama yerlerindeiı en az 
birini gösteren bir bilgi. 

(c) Eğer yolcunun seyahatinin son varış yeri veya durak yeri, hareket ettiği ülkeden başka bir ülke 
içinde ise, Varşova Sözleşmesinin uygulanabileceğini ve sözleşmenin ölüm veya bedensel zarar ile bagajın 
kaybı veya hasarı bakımından taşıyıcının soıumluluğunu düzenlediğini ve birçok hallerde sınırlandığını 
belirten bir not.» 

b) 2 nci paragrafı çıkarılacak ve yerine aşağıdaki paragraf konacaktır: 
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«2. Yolcu bileti, taşıma anlaşmasınıh yapıldığı ve şartları hususunda, aksi sabit . oluncaya kadar ge

çerli delil sayılacaktır; Yolcu biletinin yokluğu, usulüne uygun olmaması veya kaybı, taşıma anlaşmasının 
varlığım veya geçerliliğini etkilemez, anlaşma aym ölçüde bu Sözleşmenin kurallarına bağlı olur. Bununla 
birlikte, yolcu bileti verilmemiş bir yolcu taşıyıcının rızası ile uçağa binerse veya bilette bu maddenin 
1 c) paragrafının gerektirdiği not bulunmazsa, taşıyıcı 22 nci madde hükümlerinden yararlanmaya hak 
kazanamayacaktır.» 

Madde — IV 

Sözleşmenin 4 ncü maddesinin -
a) 1 nci, 2 nci ve 3 ncü paragrafları çıkarılacak ve yerine aşağıdaki paragraflar konacaktır: 
«1. KayıtL bagajın taşınmasında bir bagaj senedi verilecektir; bu bagaj senedi 3 ncü maddenin 

1 nci paragrafı hükümlerine uyan bir yolcu biletinin içinde veya onunla birleştirilmiş olmadıkça, içinde 
aşağıdaki hususlar bulunacaktır : 

a) Hareket ve varış yerlerini gösteren bir bilgi: 
b) Bir veya birden fazla kararlaştırılmış duraklama yeri başka bir Devletin Ülkesinde olmak üzere 

hareket ve varış yerleri bir tek Yüksek Sözleşen Taraf Ülkesi içinde ise, bu duraklama yerlerinden en 
az birini gösteren bir bilgi; 

c) Taşımanın bitiş yeri veya duraklama yeri, başladığı ülkeden başka bir ülke içinde ise, Varşova Söz
leşmesinin uygulanabileceğini ve Sözleşmenin, bagajın kaybı veya hasarı bakımından taşıyıcının sorumlu
luğunu düzenlediğini ve birçok hallerde sınırladığım belirten bir not.» 

b) 4 ncü paragrafı çıkarılacak ve yerine aşağıdaki paragraf konacaktır : 
«2. Bagaj senedi, bagajın kaydedildiği ve taşıma anlaşmasının şartları hususunda, aksi sabit olunca

ya kadar geçerli delil sayılacaktır. Bagaj senedinin yokluğu, usulüne uygun olmaması veya kaybı, taşıma 
anlaşmasının varlığım veya geçerliliğini etkilemez, anlaşma aynı ölçüde bu Sözleşmenin kurallarına bağlı 
olur. Bununla birlikte taşıyıcı, bagaj senedi verilmeden bagajı sorumluluğuna alırsa veya bagaj senedinde 
(3 ncü maddenin 1 nci c) paragrafı hükümlerine uyan yolcu biletinin içinde veya onunla birleştirilmiş ol
madıkça (bu maddenin 1 c) paragrafının gerektirdiği not bulunmazsa, taşıyıcı 22 nci maddenin 2 nci parag
rafı hükümlerinden yararlanmaya hak kazanmayacaktır.» 

Madde — V 

Sözleşmenin 6 nci maddesinin -
3 ncü paragrafı çıkarılacak ve yerine aşağıdaki paragraf konacaktır : 
«3. Taşıyıcı, yük uçağa yüklenmeden önce imza atacaktır.» 

Madde — VI 

Sözleşmenin 8 nci maddesi çıkarılacak ve yerine aşağıdaki madde kokacaktır: 
«Hava yük senedinde aşağıdaki hususlar bulunacaktır : 
a) Hareket ve varış yerlerini gösteren bir bilgi; 
b) Bir veya birden fazla kararlaştırılmış duraklama »yeri başka bir devletin ülkesinde olmak üzere, 

hareket ve varış yerleri bir tek Yüksek Sözleşen Taraf Ülkesi içinde ise, bu duraklama yerlerinden en az 
birini gösteren bir bilgi; 

c) Taşımanın bitiş yeri veya duraklama yeri başladığı ülkeden başka bir ülke içinde ise, Varşova Söz
leşmesinin uygulanabileceğini ve Sözleşmenin, yükün kaybı veya hasara bakımından taşıyıcının sorumlu
luğunu düzenlediğini ve birçok hallerde sınırladığını belirten bir not.» 
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Madde — VII 

Sözleşmenin 9 ncu maddesi çıkarılacak ve yerine aşağıdaki madde konacaktır : 
«Yük, bir hava yük senedi düzenlenmeden taşıyı cınm rızası ile uçağa yüklenirse veya hava yük senedin

de S nci maddenin c) paragfâfının gerektirdiği not bulunmazsa, taşıyıcı 22 nci maddenin 2 nci paragrafı 
hükümlerinden yararlanmaya hak kazanamayacaktır.» 

Madde — VIII 

Sözleşmenin 10 ncu maddesinin -
2 nci paragrafı çıkarılacak ve yerine aşağıdaki paragraf konacaktır : -
«2. Gönderici, kendisi tarafından belirtilen hususların veya yapılan bildirimlerin usulüne uygun, doğru 

veya tamam olmayışı nedeniyle taşıyıcının veya taşıyıcının kendisine karşı sorumlu olduğu başka herhangi 
bir kişinin göreceği bütün zararları ödeyecektir.» 

Madde — IX 

Sözleşmenin 15 nci maddesine -
Aşağıdaki paragraf eklenecektir : -
«3. Bu Sözleşmedeki hiçbir husus, devredilebilen bir hava yük senedi yapılmasına engel değildir.» 

Madde — X 

Sözleşmenin 20 nci maddesinin 2 nci paragrafı çıkarılacaktır. 

Madde — XI 

Sözleşmenin 22 nci maddesi çıkarılacak ve yerine aşağıdaki madde konacaktır :-

«Madde — 22 

1. İnsanların taşınmasında taşıyıcının sorumluluğu her yolcu için iki yüzelli bin frankla sınırlandırıl
mıştır. Davaya el koyan mahkemenin kanunlarına göre zararın periyodik olarak ödenmesine hükmedile-
bildiği hallerde, bu ödemelerin toplam değeri ikiyüz elli bin frankı aşmayacaktır. Bununla birlikte, taşı
yıcı ile yolcu, daha yüksek bir sorumluluk sınırı kararlaştırabilirler. 

2. a) Kayıtlı bagaj ve yük taşımasında taşıyıcının sorumluluğu, kilogram başına ikiyüzelli frankla 
sınırlandırılmıştır; meğer ki, yolcu veya gönderici, paket taşıyıcıya verilirken, varış yerinde teslimi anında
ki .değerini gösteren özel bir bildirimde bulunmuş ve gerekiyorsa, ek bir meblâğ ödemiş olsun. Bu durum
da taşıyıcı, ödeyeceği meblâğın, bagaj veya yükün, yolcu veya gönderici için, varış yerinde teslimi anındaki 
gerçek değerinden daha büyük olduğunu ispat etmedikçe, bildirimi yapılan meblâğı aşmayan bir meblâğ 
ödemekle yükümlüdür. 

b) Kayıtlı bagaj veya yükün bir bölümünün veya içinde bulunan herhangi bir şeyin kaybı, hasarı 
veya gecikmesi halinde taşıyıcının sorumluluğunun sınırlandırılacağı miktarın kararlaştırılmasında dikkate 
alınacak ağırlık, sadece ilgili paket, veya peketlerin toplam ağırlığı olacaktır. Bununla birlikte, kayıtlı bagaj 
veya yükün bir bölümünün veya içinde bulunan bir şeyin kaybı, hasarı veya gecikmesi, aynı bagaj sene
dinin veya hava yük senedinin kapsamına giren diğer parçaların değerini etkilerse, bu paket veya paket
lerin toplam ağırlığı da sorumluluk sınırının kararlaştırılmasında dikkate alınacaktır. 

3. Yolcunun yanında bulundurduğu şeyler, bakımından taşıyıcının sorumluluğu her yolcu için heş bin 
frankla sınırlıdır. 

4. Bu maddede belirtilen limitler, mahkemenin bunlara ek olarak, davacının yaptığı mahkeme mas
raflarının veya dava ile ilgili olarak yaptığı diğer masrafların bir bölümünün veya tümünün ödenmesini, 
kendi kanununa göre, karara bağlanmasına engel olmayacaktır. Eğer mahkeme masrafları ve dava ile ilgili 
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diğer masraflar dışarda kalmak üzere hükmolunan tazminat miktarı, zararı doğuran olayın meydana gel
mesinden itibaren altı aylık bir süre içinde veya eğer daha sonra ise davanın açılmasından önce, taşıyıcının 
yazılı olarak davacıya teklif ettiği meblâğı aşmıyorsa, yukarıdaki hüküm uygulanmayacaktır. 

5. Bu maddede frank olarak sözü edilen meblâğların, binde dokuz yüz ayarında altmış beş buçuk mili
gram altını bulunan bir para birimi karşılığı olduğu kabul edilecektir. Bu meblâğlar millî paralara yuvarlak 
rakamlar halinde çevrilebilir. Bu meblâğların altından başka millî paralara çevrilmesi, hukukî işlemler bakı
mından, hasar tarihinde bu paraların taşıdığı altın dtgerine göre yapılacaktır.» 

Madde — XII 

Sözleşmenin 23 ncü maddesinde bulunan hüküm l nci paragraf olarak numaralandırılacak ve aşağıdaki 
paragraf buraya eklenecektir :-

«2. Taşınan yükün kendisinde bulunan bir kusurdan, kalitesinden veya bozukluğundan doğan zararla
rı düzenleyen hükümlere, bu maddenin 1 nci paragrafı uygulanmayacaktır.» 

Madde — XIII 

Sözleşmenin 25 nci maddesinin, 
1 nci ve 2 nci paragrafları çıkarılacak ve yerine aşağıdaki hüküm konacaktır :-
«Zararın, taşıyıcının işçilerinin veya temsilcilerinin zarar vermek kastiyle veya zararın doğması ihtima

li olduğunu bilerek dikkatsizce yaptıkları bir hareket veya ihmal sonucunda meydana geldiği ispatlanırsa, 
22 nci maddede belirtilen sorumluluk limitleri uygulanmayacaktır; ancak, bir işçi veya temsilcinin böyle 
bir hareketi veya ihmali halinde onun kendi görevi çerçevesi içinde hareket ettiğinin de ispatı gerekir.» 

Madde — XIV 

Sözleşmenin 25 nci maddesinden sonra, aşağıdaki madde konacaktır :-

«Madde : 25 A 

1. Bu Sözleşmenin kapsamında bulunan bir zarar dolayısıyle taşıyıcının bir işçisi veya temsilcisine 
karşı bir dava açılırsa, kendisi, görevi çerçevesi içinde hareket ettiğini ispatladığı takdirde, 22 nci mad
deye göre taşıyıcının yararlanma hakkına sahip olduğu sorumluluk limitlerinden yararlanmaya hakkı ola
caktır. 

2. Bu durumda, taşıyıcıdan, işçilerinden veya temsilcilerinden alınabilecek mablâğların toplamı söz ko
nusu limitleri aşmayacaktır. 

3. Zararın, işçi veya temsilcinin zarar vermek kastiyle veya zararın doğması ihtimali olduğunu bilerek 
dikkatsizce yaptığı bir hareket veya ihmal sonucunda meydana geldiği ispatlanırsa, bu maddenin 1 nci 
ve 2 nci paragraflarının hükümleri uygulanmayacaktır.» 

Madde — XV 

Sözleşmenin 26 nci maddesinin, 
2 nci paragrafı çıkarılacak ve yerine aşağıdaki paragraf konacaktır :-
«2. Hasar halinde, teslim almaya yetkili kişinin hasarın farkedilmesinden sonra derhal taşıyıcıya şi

kâyette bulunması, ve bu şikâyetin, alınışlarından itibaren bagaj için en geç yedi gün ve yük için en geç 
ondört gün içinde yapılması gereklidir. Gecikme halinde şikâyetin, bagaj veya yükün kendi eline geçtiği ta
rihten itibaren en geç yirmi gün içinde yapılması gsrekir.» 
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Madde — XVI 

Sözleşmenin 34 ncü maddesi çıkarılacak ve yerine aşağıdaki madde konacaktır :-
«Taşıma belgelerine ilişkin 3 ilâ 9 ncu (daıhil) maddelerin hükümleri, bir hava taşıyıcısının normal faali

yetinin kapsamı dışında, olağanüstü şartlarda yapılan taşıma halinde uygulanmayacaktır.» 

Madde — XVII 

Sözleşmenin 40 ncı maddesinden sonra aşağıdaki madde konacaktır: -

«Madde — XVII 

1. Sözleşmenin 37 nci maddesinin 2 nci paragrafındaki ve 40 ncı maddesinin 1 nci paragrafındaki 
Yüksek Sözleşen Taraf deyimi, devlet anlamını taşıyacaktır. Diğer bütün hallerde, Yüksek Sözleşen Ta
raf deyimi, sözleşmeyi onaylaması veya Sözleşmeye katılması yürürlüğe girmiş olan ve Sözleşmeden çe
kilmesi yürürlüğe girmemiş olan bir devlet anlamını taşıyacaktır. 

2. Sözleşmenin amacı bakımından ülke sözcüğü, bir devletin yalnız anaülkesi değil, aynı zamanda 
o devletin, dış ilişkilerinden sorumlu olduğu bütün diğer ülkeler anlamını taşır.» 

FASIL - II 

Sözleşmenin Değiştirilmiş Şeklinin Uygulama Alam 

Madde — XVIII 

Sözleşmenin bu Protokolla değiştirilmiş şekli, Sözleşmenin 1 nci maddesinde tanımlanan uluslararası 
taşımaya uygulanacaktır; şu şartla ki, o maddede belirtilen hareket ve varış yerleri ya bu Protokola taraf olan 
iki devletin ülkelerinde, ya da, başka bir devletin ülkesi içinde, kararlaştırılmış bir durak yeri bulunmak 
üzere, bu Protokala taraf olan tek bir devletin ülkesinde olacaktır. 

FASIL — III 

Son Hükümler 

Madde — XIX 

Bu Protokolün Tarafları arasında, Sözleşme ve Protokol, bir tek metin olarak okunacak ve yorumlana
cak ve 1955'de Lâhey'de değiştirilen Varşova Sözleşmesi olarak anılacaktır. 

Madde — XX 

Bu Protokol, XXII nci maddenin 1 nci paragrafı hükümleri uyarınca yürürlüğe gireceği tarihe kadar, 
bu Protokolün kabul edildiği Konferansa katılan herhıngi bir devletin veya o tarihe kadar sözleşmeyi onay
lamış veya sözleşmeye katılmış herhangi bir devletin imzasına açık tutulacaktır. 

Madde — XXI 

1. Bu Sözleşme, imzalayan devletlerin onayına bağlı olacaktır. 
2. Bu Protokolün Sözleşmeye Taraf olmayan herhangi bir devlet tarafından onaylanması, Sözleşmenin 

bu Protokolla değiştirilmiş şekline katılması demek olacaktır. 
3. Onay belgeleri Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümetine verilecektir. 
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Madde — XXII 

1. Bu Protokol, imzalayan otuz devlet onay belgelerini verdiklerinde, 30 ncu onay belgesinin verilişin
den sonraki doksanıncı günde bunlar arasında yürürlüğe girecektir. Bundan sonra onaylayan her devlet için, 
onay belgesini vermesinden sonraki doksanıncı günde yürürlüğe girecektir. 

2. Bu Protokol yürürlüğe girdiğinde, Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Birleşmiş Millet
lere" tescil ettirilecektir. 

Madde - XXIII 

1. Bu Protokol, yürürlüğe girişinden sonra, imzalamamış olan herhangi bir Devletin katılmasına açık 
olacaktır. 

2. Sözleşmeye Taraf olmayan herhangi bir Devletin bu Protokola katılması, Sözleşmenin bu Protokolla 
değiştirilmiş şekline katılması demek olacaktır. 

3. Katılma, katılma belgesinin Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümetine verilmesi suretiyle yapılacak ve 
belgenin verilişinden sonraki doksanıncı günde geçerli olacaktır. 

Madde - XXIV 

1. Bu protokolün Taraflarından herhangi biri Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümetine bildirimde bu
lunmak suretiyle bu Protokoldan çekilebilir. 

2. Çekilme, bildirimin Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti tarafından alındığı tarihten itibaren altı ay 
sonra geçerli olacaktır. 

3. Bu Protokola Taraf olanlar arasında, bunlardan herhangi birinin 39 ncu maddesi uyarınca Sözleşme
den çekilmesi, -herhangi bir şekilde Sözleşmenin bu Protokolla değiştirilmiş şeklinden çekilmesi anlamına 
gelmeyecektir. 

Madde - XXV 

1. Bu Protokol, bu maddenin 2 nci paragrafı uyarınca hakkında bir bildirimde bulunulmuş olan ülkeler 
dışında, bu Protokola Taraf olan bir Devletin dış ilişkilerinden sorumlu, bulunduğu bütün ülkelere uygu-
lanacaktır. 

2. Herhangi bir Devlet, onay veya katılma belgesini verdiği sırada, bu Protokolü kabul etmesinin, dış 
ilişkilerinden kendisini sorumlu olduğu bir veya daha fazla ülke için geçerli olmadığı bildiriminde buluna
bilir. 

3. Herhangi bir Devlet, daha sonra, Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümetine bildirmek suretiyle, daha 
önce bu maddenin 2 nci paragrafına göre hakkında bildirimde bulunmuş olduğu ülkelerin herhangi birini 
veya tümünü bu Protokolün kapsamına alabilir. 

4. Bu protokola taraf olan herhangi bir Devlet, XXIV ncü maddenin 1 nci paragrafı hükümlerine gö
re, dış ilişkilerinden kendisinin sorumlu olduğu ülkelerin herhangi biri veya tümü için, ayrı ayrı, bu Proto
koldan çekilebilir. 

Madde - XXVI 

Bu protokola rezerv konulamaz, ancak herhangi bir Devlet, Polonya Halk Cumhuriyetine her an yazılı teb
ligatta bulunarak, bu Protokol ile tâdil edilmiş Sözleşmenin, bütün taşıma kapasitesi o ülkenin askerî makam
ları tarafından veya bu makamlar namına ayrılan o ülkede kayıtlı olan uçaklarla, askerî makamlar için yolcu, yük 
ve bagaj nakline uygulanamayacağını belirtebilir. 

Madde - XXVII 

Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümeti, 
Sözleşmeye veya bu Protokolü imzalamış olan bütün Devletlere, Sözleşmeye veya bu Protokola Taraf 

olan bütün Devletlere, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtının veya Birleşmiş Milletler Teşkilâtının üyesi 
olan bütün Devletlere ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilâtına aşağıdaki hususları1 derhal bildirecektir : 
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a) Bu Protokolü imzalayan herhangi bir Devlet ve imza tarihi; 
b) Bu Protokola ilişkin olarak verilen herhangi bir onay veya katılma belgesi ve veriliş tarihi; 
c) Bu Protokolün, XXII nci maddesinin 1 nci paragrafı uyarınca yürürlüğe girdiği tarih; 
d) Alınan herhangi bir çekilme bildirimi ve tarihi; 
e) XXV nci madde uyarınca yapılan herhangi bir bildirimin alınışı ve tarihi; 
f) XXVI nci madde uyarınca yapılan herhangi bir bildirimin almışı ve tarihi. 
Yukarıdakileri tasdiken, usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş temsilciler bu Protokolü imza etmişler

dir. 
Bindokuzyüz Elli Beş yılının Eylül ayının yirmi sekizinci günü, Lahey'de, aynı derecede geçerli olmak 

üzere İngilizce, Fransızca ve ispanyolca dillerinde üç metin halinde yapılmıştır. Herhangi bir tutarsızlık ha
linde, Sözleşmenin yapılmış olduğu dil olan Fransızca metin üstün tutulacaktır. 

XX nci maddeye göre imzaya açik kalacak olan bu Protokol, Polonya Halk Cumhuriyeti Hükümetine 
verilecek ve bu Hükümet, aslına uygunluğu usulünce onaylanmış kopyalarını, Sözleşmeyi veya bu Protokolü 
imzalamış olan bütün Devletlere, Sözleşmeye veya bu Protokole taraf olan bütün Devletlere, Uluslararası 
Sivil Havacılık Teşkilâtının veya Birleşmiş Milletler Teşkilâtının üyesi olan bütün Devletlere ve Uluslararası 
Sivil Havacılık Teşkilâtına gönderecektir. 
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ULUSLARARASI HAVA TAŞIMALARINA İLİŞKİN BAZI KURALLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ HAK
KINDA SÖZLEŞME 

Alman Raylımın Cumhurbaşkanı, Avusturya Cumhuriyetinin Federal Cumhurbaşkanı, Majeste Belçikalı
lar Kralı, Brezilya Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı, Majeste Bulgarlar Kralı, Milliyetçi Çin Hükümeti Baş
kanı, Majeste Danimarka ve İzlanda Kralı, Majeste Mısu* Kralı, Majeste İspanya Kralı, Estonya Cumhuri
yetinin Devlet Başkanı, Finlandiya Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı, Majeste Büyük Britanya, İr
landa, Denizaşın Britanya Dominyonları Kralı, Hindistan İmparatoru, Yunanistan Cumhurbaşkanı, Macaris
tan Krallığı Naibi, Majeste İtalya Kralı, Majeste Japonya İmparatoru, Latviya Cumhurbaşkanı, Lüksem-
burg Büyük Düşesi, Meksika Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı, Majeste Norveç Kralı, Majeste Hollanda 
Kraliçesi, Polonya Cumhurbaşkanı, Majeste Romanya Kralı, Majeste İsveç Kralı, İsviçre Federal Konseyi, 
Çekoslovakya Cumhurbaşkanı, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Merkezî İcra Komitesi, Venezüella 
Birleşik Devletleri Cumhurbaşkanı, Majeste Yugoslavya Kralı : 

Havayolu ile yapılan Uluslararası taşımaların şartlarının, taşıyıcının sorumluluğu ve taşımada kullanılan 
belgeler bakımından, birleştirilerek düzenlenmesinin yararlarını dikkate alarak, 

Bu amaçla, aşağıdaki sözleşmeyi yapan ve imzalayan, usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş temsilcile
rini tayin etmişlerdir: 

FASIL - I 

Kapsam - Tanımlar 

Madde : 1 

(1) Bu sözleşme, uçak ile ücret karşılığında yapılan bütün uluslararası insan, bagaj veya eşya taşımala
rına uygulanacaktır. Bir hava taşıma işletmesi tarafından uçakla yapılan ücretsiz taşımalara da aynı ölçüde 
uygulanacaktır. 

(2) Bu sözleşmenin amacı bakımından «Uluslararası taşıma>y terimi, taraflar arasında yapılan anlaşma
ya göre hareket yeri ve varış yeri, taşımada bir kesilme veya aktarma olsun olmasın, iki yüksek sözleşen 
taraf ülkesinde bulunan; veya, bu sözleşmeye taraf olmasa bile bir başka devletin egemenliği, hükümranlığı, 
mandası veya otoritesi altındaki bir ülkede olan kararlaştırılmış bir duraklama yeri varsa, bir tek yüksek 
sözleşen taraf ülkesinde bulunan, herhangi bir taşıma anlamını taşıyacaktır. Böyle bir kararlaştırılan durak 
yeri bulunmaksızın, aynı yüksek sözleşen tarafın egemenliği, hükümranlığı, mandası veya otoritesi1 altında
ki ülkeler arasında yapılan taşıma, bu sözleşmenin amacı bakımından uluslararası sayılmayacaktır. 

(3) Birbiri ardınca birkaç hava taşıyıcısı tarafından yapılacak taşıma ister bir tek anlaşma ister bir an
laşmalar dizisi şeklinde kararlaştırılmış olsun, eğer taraflarca tek bir iş olarak kabul edilmişse; bu sözleş
menin amacı bakımından bir tek bölünmez taşıma sayılacaktır, ve sadece, bir anlaşmanın veya bir dizi an
laşmanın tüm olarak aynı yüksek sözleşen tarafın egemenliği, hükümranlığı, mandası veya otoritesi altında 
bulunan bir ülke içinde icra edilecek olmasından dolayı, uluslararası karakterini kaybetmeyecektir, 

Madde : 2 

(1) Bu sözleşme, devlet tarafından veya kanunlara uygun olarak kurulmuş hükmî şahıslar tarafından ya
pılan taşımalara, taşımanın 1 nci maddede belirtilen şartların içinde olması kaydıyle, uygulanacaktır, 

(2) Bu Sözleşme, herhangi bir uluslararası posta sözleşmesinin hükümleri uyarınca yapılan taşımalara 
uygulanmayacaktır, 
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FASIL = 11 

Taşıma Belgeleri 

BÖLÜM I - Yolcu Bileti 

Madde : 3 

, (1) Yolcuların taşınması için taşıyıcı, aşağıdaki hususların içinde bulunduğu bir yolcu bileti vermek zo
runluluğundadır : 

(a) Biletin kesildiği yer ve tarih; 
(b) Hareket yeri ve varış yeri; 
(c) Kararlaştırılan durak yerleri; şu şartla ki, taşıyıcı gerektiğinde durak yerlerini değiştirmek hakkını 

saklı tutabilecek fakat bu hakkını kullanması halinde değişikliğin, taşımanın uluslararası niteliğini ortadan 
kaldırma etkisi olmayacaktır; 

(d) Taşıyıcı veya taşıyıcıların isim ve adresleri; 
(e) Taşıyıcının, bu Sözleşme ile konulan sorumluluğa ilişkin kurallara bağlı olduğuna dair bir bildirim. 
(2) Yolcu biletinin yokluğu, usulüne uygun olmaması veya kaybı, taşıma anlaşmasının varlığını veya ge

çerliliğini etkilemeyecektir, taşıma anlaşması aynı ölçüde bu sözleşmenin kurallarına bağlı olacaktır. Bununla 
birlikte taşıyıcı, yolcu bileti verilmemiş olan bir yolcuyu kabul ederse, bu sözleşmenin, sorumluluğunu kaldı
ran veya sınırlayan hükümlerinden yararlanmaya hak kazanamayacaktır. 

BÖLÜM II - Bagaj Senedi 

Madde : 4 

(1) Yolcunun yanında alakoyduğu küçük kişisel eşyasından gayri bagajın taşınması için, taşıyıcı bir ba
gaj senedi vermek zorunluluğundadır. 

(2) Bagaj senedi, bir tanesi yolcu, diğeri taşıyıcı için olmak üzere, iki nüsha olarak düzenlenecektir. 
(3) Bagaj senedinde aşağıdaki hususlar bulunacaktır: 
(a) Kesildiği yer ve tarih; 
(b) Hareket yeri ve varış yeri; 
(c) Taşıyıcı veya taşıyıcıların isim ve adresleri; 
(d) Yolcu biletinin numarası; 
(e) Bagajın, bagaj senedini elinde bulunduran kişiye teslim olunacağına dair bir bildirim; 
(f) Paketlerin adedi ve ağırlıkları; 
(g) Madde 22 (2) uyarınca bildirilmiş olan değer; 
(h) Taşımanın, bu Sözleşme ile konulan sormululuğa ilişkin kurallara bağlı olduğuna dair bir bildirim. 
(4) Bagaj senedinin yokluğu, usulüne uygun olmaması veya kaybı, taşıma anlaşmasının varlığını veya 

geçerliliğini etkilemeyecektir, taşıma anlaşması aynı ölçüde bu sözleşmenin kurallarına bağlı olacaktır. Bunun
la birlikte taşıyıcı, bagaj senedi verilmemiş olan bir bagajı kabul ederse veya bagaj senedinde yukarıda (d), 
(f) ve (h) de belirtilen hususlar bulunmazsa, bu sözleşmenin, sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan hüküm
lerinden yararlanmaya hak kazanamayacaktır. 

BÖLÜM III - Hava Yük Senedi 

Madde : 5 

(1) Eşya taşıyan her taşıyıcı, göndericiden «hava yük senedi» olarak isimlendirilen bir belgeyi düzenle
yerek kendisine vermesini, her gönderici de taşıyıcıdan bu belgeyi kabul etmesini istemek hakkına sahiptir. 

(2) Bu belgenin yokluğu, usulüne uygun olmaması veya kaybı, taşıma anlaşmasının varlığını veya geçer
liliğini etkilemeyecektir; taşımayı, 9 ncu madde hükümlerine bağlı olmak üzere aynı ölçüde bu Sözleşmenin 
kuralları düzenleyecektir. 
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Madde : 6 

(1) Hava yük senedi gönderici tarafından üç tane olarak düzenlenecek ve eşya ile birlikte taşıyıcıya ve
rilecektir, 

(2) Birincisi üzerine «taşıyıcı için» yazılacak ve gönderici tarafından imzalanacaktır, ikincisi üzerine 
«alıcı için»; yazılacak; gönderici ve taşıyıcı tarafından imzalanacak ve eşya ile birlikte gidecektir. Üçüncüsü 
taşıyıcı tarafından imzalanacak ve eşya kabul edildikten sonra göndericiye verilecektir. 

(3) Taşıyıcı, eşyanın kabulü üzerine imza atacaktır. 
(4) Taşıyıcının imzası damga şeklinde basılabilir; göndericinin imzası yazılabilir veya damga şeklinde ba

sılabilir. 
(5) Göndericinin isteği üzerine hava yük senedini taşıyıcı düzenlemişse, aksi isbat edilmedikçe, bunu gön

derici adına yapmış olduğu kabul edilecektir. 

Madde : 7 

Birden fazla paket olması halinde, taşıyıcı, ayrı ayrı hava yük senetleri düzenlemesini göndericiden iste-. 
mek hakkına sahiptir. 

Madde : 8 

Hava yük senedinde aşağıdaki hususlar bulunacaktır: 
(a) Düzenlendiği yer ve tarih; 
(b) Hareket yeri ve varış-yeri; 
(c) Kararlaştırılan durak yerleri; şu şartla ki, taşıyıcı gerektiğinde durak yerlerini değiştirmek hakkını 

saklı tutabilece fakat bu hakkını kullanması halinde değişikliğin, taşımanın uluslararası niteliğini ortadan 
kaldırma etkisi olmayacaktır; 

(d) Göndericinin isim ve adresi; 
(e) İlk taşıyıcının isim ve adresi; 
(f) Durum gerektiriyorsa, alıcının isim ve adresi; 
(g) Eşyanın cinsi; 
(h) Paketlerin adedi, ambalaj şekli, üzerlerindeki özel işaretleri veya numaraları; 
(i) Eşyanın ağırlığı, miktarı, hacmi, boyutları; 
(j) Eşyanın ve ambalajın görünüşteki durumu; 
(k) Kararlaştırılmış ise taşıma ücreti, ödeme yeri ve tarihi ve kimin tarafından ödeneceği; 
(1) Eğer eşya teslim alındığında ödenmek üzere gönderiliyorsa eşyanın fiyatı, durum gerektiriyorsa yapı

lan masraflar; 
(m) Madde 22 (2) uyarınca bildirilmiş olan değer; 
(n) Hava yük senedinin kaç tane düzenlendiği; 
(o) Hava yük senedine ilişkin olarak taşıyıcıya verilen belgeler; 
(p) Eğer kararlaştırılmış ise, taşımanın bitimi için tespit edilen süre ve takibedilecek yol hakkında kısa 

bilgi; 
(q) Taşımanın, bu sözleşme ile konulan sorumluluğa ilişkin kurallara bağlı olduğuna dair bir bildirim. 

Madde : 9 

Taşıyıcı, hava yük senedi düzenlenmemiş bir eşyayı kabul ederse veya hava yük senedinde, yukarıda 8 
nci maddenin (a)'dan (i)'ye (dahil) kadar olan ve (g) fıkralarında belirtilen bütün hususlar bulunmazsa, bu 
sözleşmenin, sorumluluğunu kaldıran veya sınırlayan hükümlerinden yararlanmaya hak kazanamayacaktır. 
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Madde : 10 

(1) Gönderici, eşya ile ilgili olarak hava yük senedinde belirttiği bütün hususların ve bildirimlerin doğ
ruluğundan sorumludur. 

(2) Gönderici, bu hususların ve bildirimlerin usulüne uygun, doğru veya tamam olmayışı nedeniyle taşı
yıcının veya başka herhangi bir kişinin göreceği bütün zararlardan sorumludur. 

Madde : 11 

(1) Hava yük senedi, taşıma anlaşmasının yapıldığı, eşyanın alındığı ve taşıma şartları hususlarında, ak
si sabit oluncaya kadar geçerli delil sayılacaktır. 

(2) Hava yük senedinde kayıtlı bildirimlerden eşyanın ağırlığı, boyutları ve ambalaj şekli ile paket adedi
ne ilişkin olanlar, bu hususların doğruluğu hakkında aksi sabit oluncaya kadar geçerli delil sayılacaktır; mik
tar, hacim ve eşyanın durumuna ilişkin olanlar ise, taşıyıcı aleyhine delil olmayacaktır. Meğer ki bunlar, ta
şıyıcı tarafından göndericinin önünde kontrol edilmişve kontrol edildiği yük senedinde belirtilmiş olsun ve
ya eşyanın görünüşteki durumuyle ilgili olsun. 

Madde : 12 

(1) Gönderici, taşıma anlaşmasına göre yerine getirmek zorunda olduğu bütün yükümlülüklerden doğan 
sorumluluğuna bağlı olmak şartıyle, hareket veya varış alanlarında geri almak, veya yol üzerindeki herhan
gi bir iniş yerinde bıraktırmak, veya varış yerinde ya da yol üzerindeki bir yerde hava yük senedinde ismi 
yazılı alıcıdan başka birine teslimini istemek suretiyle eşya üzerinde tasarruf hakkına sahip olacaktır. An
cak bu tasarruf hakkını, taşıyıcıyı veya diğer göndericileri zarara sokacak şekilde kullanamaz ve bu hakkını 
kullanmasından doğan bütün masrafları ödemek zorundadır. 

(2) Göndericinin emirlerini yerine getirmek olanağı yoksa, taşıyıcı bu durumu kendisine derhal bildir
mek zorundadır. 

(3) Taşıyıcı, göndericinin eşya üzerindeki tasarrufları ile ilgili emirlerini, hava yük senedinin gönderici
ye verilmiş olan parçasının ibrazını istemeden yerine getirirse, hava yük senedinin bu parçasını hukuka uy
gun olarak elinde bulunduran kişinin bu yüzden uğrayabileceği herhangi bir zarardan, göndericiye rücu hak
kı saklı kalmak üzere sorumlu olacaktır. 

(4) Göndericiye tanınmış olan hak, aşağıdaki 13 ncü maddeye göre alıcının hakkının doğduğu anda or
tadan kalkacaktır. Bununla birlikte, alıcı hava yük senedini veya eşyayı kabul etmekten kaçınırsa, veya ken
disiyle haberleşilemezse, gönderici tasarruf hakkını yeniden kazanacaktır. 

Madde : 13 

(1) Önceden maddede belirtilen haller dışında alıcı, gereken ücretleri ödemesi ve taşıma anlaşmasının 
hava yük senedinde belirtilen şartlarını yerine getirmesi halinde, taşıyıcıdan hava yük senedini kendisine ver
mesini ve eşyayı kendisine teslim etmesini istemeye yetkili olacatkır. 

(2) Aksi kararlaştırılmadıkça, eşya gelir gelmez alıcıya bildirmek taşıyıcının görevi olacaktır. 
(3) Taşıyıcı eşyanın kaybolduğunu kabul ederse, veya eşya varması gereken tarihten itibaren yedinci gü-

-nün bitiminde varmamış olursa, alıcı taşıyıcıya karşı taşıma anlaşmasından doğan haklarının takibine yetkili 
olacaktır, 

Madde : 14 

Gönderici ile alıcıdan herbiri, ayrı ayrı, kendilerine 12 nci ve 13 ncü maddelerle verilen bütün hakları, an
laşma ile konan yükümlülüklerini yerine getirmek şartıyle, kendileri adına veya başkasına vekâleten, kulla
nabilirler. 
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Madde : 15 

(1) 12 nci, 13 ncü ve 14 ncü maddeler, gönderici üe alıcının birbirleriyle olan ilişkilerini de, gönderici 
veya alıcıdan doğan hakların sahibi üçüncü kişilerin ilişkilerini de etkilemeyecektir. 

(2) 12 nci, 13 ncü ve 14 ncü maddelerin hükümleri ancak hava yük senedine açık hüküm konarak de
ğiştirilebilir. 

Madde : 16 

(1) Gönderici, eşyanın alıcıya tesliminden önce gümrük, şehir girişi veya polis formalitelerinin yerine ge
tirilmesi için gerekli bütün bilgileri vermek ve belgeleri hava yük senedine eklemek zorundadır. Gönderici 
bu bilgi ve belgelerin yokluğundan, yetersizliğinden veya usulüne uygun olmamasından doğan zararlardan, bu 
zarar taşıyıcının veya temsilcilerinin kusurundan ileri gelmedikçe, taşıyıcıya karşı sorumludur. 

(2) Taşıyıcı bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu veya yeterliliğini araştırma zorunda değildir, 

Madde : 17 

Taşıyıcı, bir yolcunun ölümü veya yaralanması veya herhangi bir bedenî zarara uğraması halinde doğan 
zarardan sorumlu olacaktır; ancak, bu zararın doğmasına sebep olan kaza, uçakta veya uçağa binme ya da 
uçaktan inme faaliyetlerinden biri sırasında meydana gelmiş olmalıdır. 

Madde : 18 

(1) Taşıyıcı, kabul edilmiş herhangi bir bagaj veya eşyanın tahribi veya kaybı veya zarara uğraması 
halinde doğan zarardan sorumlu olacaktır; ancak zarara sebep olan olay havayolu ile taşıma sırasında mey
dana gelmiş olmalıdır. 

(2) Önceki paragrafta kullanılan anlamda havayolu ile taşıma, bagaj veya eşyanın, bir hava alanında 
veya bir uçakta, veya bir hava alanı dışında iniş yapılması halinde herhangi bir yerde, taşıyıcının sorumlu
luğunda bulunduğu süreyi kapsayacaktır, 

(3) Havayolu ile taşıma süresi, kara, deniz veya nehir yoluyle, bir hava alanı dışında yapılan herhangi 
bir taşımayı içine almayacaktır. Bununla birlikte, böyle bir taşıma, havayolu ile taşıma için yapılan bir an
laşmanın gereği olarak yükleme, teslim veya aktarma amacıyle yapılmışsa, herhangi bir zararın, aksi ispat-
lanmadıkça, havayolu ile taşıma sırasında meydana gelmiş bir olayın sonucu olduğu farzolunur, 

Madde : 19 

Taşıyıcı, yolcuların, bagajın veya eşyanın havayolu ile taşınmasında gecikmesinden doğan zarardan so
rumlu olacaktır, 

Madde : 20 

(1) Taşıyıcı, kendisinin ve temsilcilerinin zararı önlemek için gerekli bütün tedbirleri almış olduklarını 
veya kendisi veya temsilcileri için bu gibi tedbirleri alma olanağı bulunmadığını isbat ederse, sorumlu olma
yacaktır. 

(2) Taşıyıcı, bagaj ve yük taşımasında zararın, pilotajdaki, uçağa yapılan yer hizmetlerindeki (handling) 
ve seyrüseferdeki bir yanlışlıktan ileri geldiğini ve diğer bütün hususlarda kendisinin ve temsilcilerinin zara-. 
rı önlemek için gerekli bütün tedbirleri almış olduklarım isbat ederse, sorumlu olmayacaktır, 

Madde : 21 

Taşıyıcı, zarara, zarar gören kişinin sebep olduğunu veya zararın doğmasında zarar gören kişinin ihmal 
veya dikkatsizliğinin katkısı bulunduğunu isbat ederse, mahkeme, kendi kanunlarının hükümlerine göre, taşıyım 
cıyı kısmen veya tamamen sorumluluktan kurtarabilir, 
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Madde : 22 

(1) Yolcu taşımasında taşıyıcının sorumluluğu her yolcu için 125 000 frankla sınırlı olacaktır. Davanın 
görüldüğü mahkemenin kanunlarına göre zararın periodik olarak ödenmesine hükmedilebildiği hallerde, bu 
ödemelerin toplam değeri 125 000 frankı aşmayacaktır. Bununla birlikte, taşıyıcı ile yolcu, özel bir anlaşma 
ile, daha yüksek bir sorumluluk sınırı kararlaştırabilirler. 

(2) Kabul edilmiş bagaj ve eşya taşımasında taşıyıcının sorumluluğu, kilogram başına 250 frankla sınırlı 
olacaktır. Meğer ki gönderici, paket taşıyıcıya verilirken, teslim anındaki değerini gösteren özel bir bildirimde 
bulunmuş ve gerekiyorsa, ek bir meblâğ ödemiş olsun. Bu durumda taşıyıcı, ödeyeceği meblâğın bagaj veya 
eşyanın gönderici için teslim anındaki gerçek değerinden daha büyük olduğunu ispat etmedikçe, bildirimi 
yapılan meblâğı aşmayan bir meblâğ ödemekle yükümlüdür. 

(3) Yolcunun yanında bulundurduğu şeyler bakımından taşıyıcının sorumluluğu, her yolcu için 5 CCO 
frankla sınırlı olacaktır. 

(4) Yukarıda belirtilen meblâğların binde dokuzyüz ayarında 65 1/2 miligram altını bulunan Fransız 
frankı karşılığı olduğu kabul edilecektir. Bu meblâğlar herhangi bir millî paraya yuvarlak rakamlar halinde 
çevrilebilir. 

Madde : 231 

Taşıyıcının sorumluluğunu kaldıran veya bu sözleşmede belirtilenden daha düşük bir sınır saptayan her
hangi bir hüküm, geçerli sayılmaz; ancak böyle bir hükmün geçersizliği, anlaşmanın tümünü geçersiz kılmaz, 
anlaşma, bu sözleşmenin hükümlerine bağlı kalır. 

Madde : 24 

(1) 18 nci ve 19 ncu maddelerin kapsamına giren hallerde, dayanağı ne olursa olsun herhangi bir tazmi
nat davası, ancak bu sözleşmede belirtilen şartlara ve limitlere bağlı olarak açılabilir. 

Madde : 25 

(1) Zarar taşıyıcının kasıtlı davranışından veya davanın görüldüğü mahkemenin kanununa göre kasıtlı 
davranışa eş değer de sayılan bir kusurundan doğmuşsa, taşıyıcı, bu sözleşmenin kendisinin sorumluluğunu kal
dıran veya sınırlayan hükümlerinden yararlanmaya .hak kazanamayacaktır. 

(2) Zarar taşıyıcının temsilcilerinden herhangi birinin, görevi çerçevesi içinde aynı şekildeki bir davranı
şından doğmuşsa, taşıyıcı yine, belirtilen hükümlerden yararlanmaya hak kazanamayacaktır. 

Madde : 26 

(1) Bagajın veya eşyanın, teslim almaya yetkili kişi tarafından şikâyette bulunulma'ksızın kabulü, bunların 
taşıma belgesine uygun olarak ve iyi durumda teslim edildiği hususunda, aksi sabit oluncaya kadar geçerli 
delil sayılacaktır. v • 

(2) Hasar halinde, teslim almaya yetkili kişinin, hasarın farkedilmesinden sonra derhal taşıyıcıya şikâ
yette bulunması ve bu şikâyetin, alınışlarından itibaren bagaj için en geç 3 gün, eşya için en geç 7 gün içinde 
yapılması gereklidir. Gecikme halinde şikâyetin, bagaj veya eşyanın kendi eline geçtiği tarihten itibaren en 
geç 14 gün içinde yapılması gerekir, 

(3) Her şikâyetin, yukarıda belirtilen süreler içinde, taşıma belgesi üzerine yazılmak suretiyle veya ayrı 
bir bildirim halinde yazılı olarak gönderilmesi gereklidir. 
:. (4). Yukarıda .belirtilen süreler içinde şikâyette bulunulmaması halinde, hilesi dışında, taşıyıcı aleyhine 

takibat yapılamaz. 

Millet Meclisi (S, Sayısı : 344) 



— 24 — 

Madde : 27 

Sorumlu kişinin ölümü halinde, tazminat davası, bu sözleşmenin hükümlerine göre, onun kanunî varislerine 
karşı açılır'. 

Madde : 28 • 

(1) Tazminat davasının, davacının seçimine göre, yüksek anlaşan taraflardan birinin ülkesinde, taşıyıcının 
ikametgâhının veya esas faaliyet merkezinin, ya da, varsa, anlaşmanın yapılmış olduğu işyerinin bulunduğu 
yer mahkemesinde, veya varış yeri mahkemesinde açılması gerekir. 

(2) Usul sorunları, davanın açıldığı mahkemenin kanunlarına göre çözümlenecektir. 

Madde : 29 

(1) Varış yerine ulaşma tarihinden veya uçağın ulaşması gereken tarihten veya taşımanın durduğu tarih
ten başlamak üzere 2 yıl içinde dava açılmazsa, tazminat hakkı düşecektir, 

(2) Zaman aşımının hesaplanma usulü, davanın açıldığı mahkemenin kanunu ile kararlaştırılacaktır. 

Madde : 30i 

(1) Taşımanın, birbiri ardınca çeşitli taşıyıcılar tarafından yapılacak olması ve 1 nci maddenin üçüncü pa
ragrafında verilen tanıma girmesi halinde, yolcu, bagaj ve eşyayı kabul eden her taşıyıcı bu sözleşme hüküm
lerine bağlı olacak ve taşımanın kendi yönetiminde yapılan bölümü ile ilgili olduğu ölçüde, taşıma anlaşma
sının taraflarından biri sayılacaktır. 

(2) Bu nitelikteki taşımalarda yolcu veya temsilcisi, ilk taşıyıcının bütün seyahat için sorumluluğu 
açıkça yüklenmiş olması hali dışında, sadece kaza veya gecikmenin meydana geldiği taşımayı yapan taşıyıcıya 
karşı dava açabilir. 

(3) Bagaj veya eşya bakımından, yolcu veya gönderici ilk taşıyıcıya, yolcu veya teslim almaya yetkili alıcı 
da son taşıyıcıya karşı dava açma hakkına sahiptir. Ayrıca her biri, tahribatın, kaybın, hasarın veya gecik
menin olduğu taşımayı yapan taşıyıcıya karşı dava açabilirler. Bu taşıyıcılar, yolcu veya gönderici veya alıcıya 
karşı müşterek ve müteselsil olarak sorumlu olacaklardır. 

BÖLÜM IV - Birleşik Taşımaya İlişkin Hükümler 

Madde : M' 

(1) Kısmen hava yolu, küsmen başka herhangi bir yol ile yapılan birleşik taşıma halinde, bu sözleşme 
hükümleri, taşımanın 1 nci madde çerçevesine girmesişartıyle, sadece hava yolu taşımalarına uygulanacaktır. 

(2) Bu sözeşmedeki hiçbir husus, birleşik taşıma halinde tarafların hava yolu ile taşıma belgesine diğer 
taşıma türleriyle ilgili şartlar koymalarına engel olmayacaktır; ancak, hava yolu ile taşıma bakımından bu 
sözleşmenin hükümlerine uyulacaktır. 

BÖLÜM V. - Genel ve Son Hükümler 

Madde : 32 

Gerek uygulanacak kanunu kararlaştırarak, gerekse yargı yetkisine ilişkin kuralları değiştirerek bu sözleş
me ile konulmuş kurallara aykırı davranmak amacıyle, zararın doğuşundan önce taşıma anlaşmasına konan 
herhangi bir hüküm ve yapılan bütün özel anlaşmalar geçersiz olacaktır. Bununla birlikte, eşya taşımaları 
için, bu sözleşmeye bağlı olarak 28 nci maddenin birinci paragrafında sözü edilen yargı alanlarından biri için 
de yapılacaksa, tahkim şartları konmasına izin verilecektir. 
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Madde : 34 

Bu sözleşme, hava seyrüsefer işletmeleri tarafından, düzenli hava seyrüsefer hatları kurulması amacıyle de
neme niteliğinde hava yolu ile yapılan uluslararası taşımalara da, bir hava taşıyıcısının normal faaliyetinin 
kapsamı dışında, olağanüstü şartlarda yapılan taştmala ra da uygulanmayacaktır. 

Madde : 35 

Bu sözleşmede kullanılan «günler» terimi, iş günleri değil, takvim günleri anlamını taşır. 

Madde : 36 

Bu sözleşme Fransızca olarak bir tek nüsha halinde yapılmış olup, Polonya Dışişleri Bakanlığının Arşiv
lerinde saklanacak ve aslına uygunluğu usulünce onaylanan birer kopyası, Polonya Hükümeti tarafından 
Yüksek Sözleşen Taraflardan herbirinin hükümetine gönderilecektir. 

Madde : 37 -

(1) Bu sözleşme onaylanacaktır. Onay belgeleri Polonya Dışişleri Bakanlığının Arşivlerinde saklanacak 
ve Polonya Hükümeti onaylamayı Yüksek Sözleşen Taraflardan herbirinin hükümetine bildirilecektir. 

(2) Bu sözleşme, Yüksek Sözleşen Taraflardan beş tanesince onaylandığından, beşinci onay belgesinin 
verilmesinden sonraki doksanıncı günde, bunlar arasında yürürlüğe girecektir. Bundan sonra, sözleşmeyi onay
lamış olan Yüksek Sözleşen Taraflarla, onay belgesini veren Yüksek Sözleşen Taraf arasında, onay belgesi
nin verilişinden sonraki doksanıncı günde yürürlüğe girecektir. 

(3) Bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarih ile her onay belgesinin veriliş tarihini Yüksek Sözleşen Ta
raflardan herbirinin Hükümetine bildirmek, Polonya Cumhuriyeti Hükümetinin görevi olacaktır. 

Madde : 38 

(1) Bu sözleşme, yürürlüğe girdikten sonra, herhangi bir devletin katılmasına açık olacaktır. 
(2) Katılma, Polonya Cumhuriyeti Hükümetine hitaben bir dildiri ile yapılacak ve onun tarafından Yük

sek Sözleşen Taraflardan herbirinin Hükümetine bildirilecektir. 
(3) Katılma, Polonya Cumhuriyeti Hükümetine bildirimde bulunulmasından sonraki doksanıncı günden 

itibaren geçerli olacaktır. 

Madde : 39 

(1) Yüksek Sözleşen Taraflardan herbiri, Polonya Cumhuriyeti Hükümetine bildirimde bulunmak sure
tiyle bu sözleşmeden çekilebilir. Bu husus Polonya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Yüksek Sözleşen Taraf
lardan her birinin Hükümetine derhal bildirilecektir. 

(2) Çekilme, çekilme bildirisinden altı ay sonra geçerli olacak ve sadece çekilen tarafı etkileyecektir. 

Madde : 40 

(1) Herhangi bir Yüksek Sözleşen Taraf, imza veya onay belgesinin verilmesi veya katılma sırasında, bu 
sözleşmeyi kabul etmesinin, sömürgelerinin, himayesi, mandası, egemenliği, otoritesi veya hükümranlığı al
tında bulunan ülke ve bölgelerin hiçbiri veya herhangi biri için geçerli olmadığı bildiriminde bulunabilir. 

(2) Aynı şekilde, herhangi bir Yüksek Sözleşen Taraf, ilk bildiriminde dışarda bırakmış olduğu sömürge
lerinin, himayesi, mandası, egemenliği, otoritesi veya hükümranlığı altında bulunan ülke veya bölgelerin tü
mü veya herhangi biri adına, sonradan sözleşmeye katılabilir. 

(3) Herhangi bir Yüksek Sözleşen Taraf Sömürgeleri, himayesi, mandası, egemenliği, otoritesi veya hü
kümranlığı altında bulunan ülke veya bölgelerin tümü veya herhangi biri için ayrı ayrı, bu sözleşmeden hü
kümlerine uygun olarak çekilebilir. 
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Madde : 41 

Herhangi bir Yüksek Sözleşen Taraf, bu sözleşmenin yürürlüğe girişinden en az iki yıl sonra sözleşmede 
yapılabilecek herhangi bir değişikliği görüşmek üzere yeni bir uluslararası konferansın toplanmasını istemek 
hakkına sahiptir. Bu amaçla, bu konferans için hazırlık yapmak üzere gerekli tedbirleri alacak olan Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti ile temasa geçecektir. 

Varşova'da, 12 Ekim 1929'da yapılan bu sözleşme 31 Ocak 1930'a kadar imzaya açık kalacaktır. 

EK PROTOKOL 

2 nci Madde ile İlgili 

Yüksek Sözleşen Taraflar, onay veya katılma sırasında, bu sözleşmenin 2 nci maddesinin birinci parag
rafının, doğrudan doğruya devlet, sömürgeleri veya himayesi, mandası, egentenliği, hükümranlığı veya otorite
si altında bulunan herhangi bir bölge veya ülke tarafından hava yolu ile yapılan uluslararası taşımalara uy
gulanmayacağı bildiriminde bulunma haklarını saklı tutarlar. 

• I « * • » • • 
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10 Temmuz 1967 Tarihinde Paris'te İmzalanan Tarifeli Hava Ser
visleri İçin Ücret Tarifeleri Saptanmasına İlişkin Yöntemler Hu
susunda Uluslararası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm ve Dışişleri ve Plan Komisyonları Raporları (1 /283) 

T. C. 
Başbakanlık 25 . 4 . 1975 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71-1947/2186 

MİLLET MECLİSt BAŞKANLİĞİNA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 22 . 4 . 1975 
tarihinde kararlaştırılan «10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te İmzalanan Tarifeli Hava Servisleri İçin Ücret 
Tarifeleri Saptanmasına İlişkin Yöntemler Hususunda Uluslararası Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair kanun tasarısı» ve gerekçesi ile ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğindi yapılmasını saygıyle arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

Devletler arasında akdedilen ve millî havayolu işletmelerinin yabancı ülkelere yaptıkları tarifeli uçak 
seferlerinin hulkukî dayanağını oluşturan iki taraflı hava ulaştırma anlaşmalarında düzenlenmesi gerekten önem
li konulardan biri de, bu işletmelerin uygulayacağı taşıma ücretleridir. Hızla gelişen dünya sivil havacılığında 
bu konuda da çeşitli aşamalar geçirilmiş, eski tarMi anlaşmalarda ücret tarifeleri ile. ilgili hiçbir hüküm 
bulunmadığı ya da yetersiz hükümler bulunduğu halde, son yıllarda bu konunun artan önemi oranında, daha 
geliştirilmiş hükümler yer almaya başlamıştır. 

SiVil havacılık alanında işbirliği yapılması amaciyle, Avrupa Konseyine üye olan devletlerin kendi arala
rında kurdukları bir örgüt olan Avrupa Sivil Havacılık Konferansı {European Civil Aviatiön Conference -
ECAC) da bu konu üzerinde çalışmalar yapmış; uluslararası tarifeli uçak seferlerinde uygulanacak ücret ta
rifelerinin saptanması için üye devletlerin aynı usulleri kullanmasını sağlamak üzere açık ve ayrıntılı hüküm
ler getiren çok taraflı bir anlaşma metni hazırlamış ve «Tarifeli Hava Servisleri "için Ücret Tarifeleri Saptan
masına Ait Usuller Konusunda Uluslararası Anlaşma» yi, 10 Temimuz 1967 tarihinde Paris'te imzaya açmış
tır. 

Bu Anlaşma, 30 Mayıs 1968*de yürürlüğe girmiş olup, 31 Aralık 1973 itibariyle, Avrupa Konseyi Üyesi 
20 devletten 14'ü tarafından onaylanmış bulunmaktadır. ECAC, diğer üyeleri de biran önce bu Anlaşmaya 
taraf olmaya davet etmektedir. 



Anlaşmaya göre, ücret tarifelerinin saptanması konusundaki hükümler, bu Anlaşmaya taraf olan devletler 
arasında; 

1. îki taraflı hava ulaştırma anlaşması yoksa, 
2. Böyle bir ikili anlaşma olup da ücret tarifesi konusunda hüküm taşımıyorsa, 
3. ikili anlaşmada ücret tarifesi ile ilgili hüküm ölüp, bu çok taraflı Anlaşmadaki hükümlerden farklı 

ise, 
Uygulanacaktır. 
Anlaşma, ücret tariflerinin saptanması konusunda, millî çıkarların korunmasına elverişli yetkiler tanıyan, 

makûl ve uygulanabilir usuller öngörmekte olup, Uluslararası Hava Taşıma Birliğinin (IATA) kararlarına da 
gereken önemi vermektedir. Esasen, Hükümetlerimize? de bu prensipler kabul edilerek, 1966 yılından bu yana 
Avrupa Konseyi üyesi olan veya olmayan çeşitli Devletlerle yaptığımız, sayıları 16'ya ulaşan iki taraflı hava 
ulaştırma anlaşmalarında aynı hükümlere yer verilmiş bulunmaktadır. Bu bakımdan birinci derecede Avrupa 
Konseyi Üyesi Devletler, sonra da, Anlaşma'nın 8 nci maddesine göre bütün Devletler arasında, sivil.havacılı
ğın önemli bir sorununa bir örnek bir çözüm getiren, ikili anlaşmalarda müzakere kolaylığı sağlayan ve yuka
rıda arz olunduğu gibi, son yıllarda hükümleri ikili ilişkilerde kabul edilmiş olan bu çok taraflı Anlaşmaya 
katılmamız uygun ve faydalı görülmektedir. 

ECAC ÜYELERİNİN ANLAŞMAYA TARAF OLMA DURUMU 

Devlet İmza tarihi Onay tarihi Yürürlüğe giriş 

Avusturya 
Belçika 

Danimarka 
Federal Almanya 
Finlandiya 

Fransa 
Hollanda 

İngiltere 
İrlanda 
İtalya 

İspanya 
isveç 
İsviçre 
İzlanda 

Kıbrıs 
Lüksemburg 

Norveç 
Portekiz 
Türkiye 
Yunanistan 

5 
5 

10 
10 
12 

10 
10 
5 

10 

10 

10 

1 
9 

7 
7 
1 

7 
7 
8 

7 

7 

7 

1970 
1967 

1967 

1967 
1968 

1967 
1967 
1968 
1967 

1967 

1967 

8 
2 . 

7 

30 
4 

21 . 

4 
15 

14 
7 

26 . 

7 
8 

31 

. 3 
12 

. 6 

. 4 

. 8 
11 

. 4 

. 3 

. 2 

. 6 

10 

. 6 

. 3 

. 5. 

1971 
1969 

1972 

1968 

1967 
1968 

1968 
1968 

1969 
1972 

1973 

1972 
1968 

. 1971 

7 
1 

7 

30 

30 
21 . 

30 
30 

16 
7 

25 . 

7 
30 

30 . 

. 4 

. 1 

: .7 

. 5 

. 5 
12 

. 5 

. 5 

. 3 

. 7 

11 

. 7 

. 5 

6 . 

. 1971 
1970 
1972 

1968 

1968 
1968 

1968 
1968 

1969 
1972 

1973 

1972 
1968 

1971 
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Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu raporu. 

Mîllet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, 

Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu 

Esas No. : 1/283 
Karar No. : 13 

29 . 5 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te imzalanan tarifeli hava servisleri için ücret tarifeleri saptanmasına iliş
kin yöntemler hususunda Uluslararası anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasarısı Ko
misyonumuza havale olunmakla ilgili Bakanlık temsilcileri de hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olun
du. 

Paris'te imzalanan tarifeli hava servisleri için ücret tarifeleri saptanmasına ilişkin yöntemler hususunda 
Uluslararası Anlaşmaya katılmamız uygun ve faydalı görülerek bu hususta hazırlanmış bulunan Kanun tasarısı 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Havalesine uyularak Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 
Komisyon Başkanı Başkan V. Sözcü 

Gümüşhane Manisa Giresun 
Erol T ünce r Hasan Zengin H. Vamık Tekin 

Kâtip 
Çorum Samsun Ankara 

Kasım Parlar Fahri Birer Necdet Evliyagil 
tstanbul Muğla Zonguldak 

Mehmet Emin Sungur Ali Döğerli Orhan Göncüoğlu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/283 
Karar No. 51 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

19.6 . 1975 

Yüksek Başkanlığa 

10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te imzalanan tarifeli hava servisleri için ücret tarifeleri saptanmasına 
ilişkin yöntemler hususunda Uluslararası Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun tasa
rısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarı üzerinde yapılan görüşmeler neticesinde, gerokçede belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da uygun 
bulunmuş ve mezkûr tasarının aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Plan Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı Sözcü 
Zonguldak istanbul Ankara 

Cahit Karakaş Reşit Ülker Necdet Evliyagil 

Çorum Bursa Bursa 
Yasin Hatiboğlu Mehmet Emekli Cemal Külâhlı 

Manisa Manisa Nevşehir 
Ahmet Balkan Necmi Özgür Ragıp Üner 
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Millet Meclisi 
Bütçe Plan Komisyonu 

Esas No. : 1/283 
Karar No. : 122 

- 4 -
Bütçe Plan Komisyonu Raporu 

14 . 5 . 1976 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Komisyonumuza havale buyurulan «10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'de imzalanan tarifeli hava servisleri 
için ücret tarifeleri saptanmasına ilişkin yöntemler hususunda Uluslararası anlaşmanın onaylanmasının uygun 
bulunduğuna dair Kanun tasarısı» ve ön havalesi uyarınca Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışiş
leri Komisyonlan raporları, Dışişleri ve diğer ilgili bakanlık temsilcilerinin de hazır bulunduğu oturumda in
celendi ve görüşüldü : 

Bilindiği gibi, değişen teknolojiye paralel olarak sivil havacılık alanında da,hızlı ilerlemeler kaydedilmek
tedir. Bu gelişmelere paralel olarak Devletlerarasında aktedilen tarifeli uçak seferinin bazı hukukî dayanaklara 
sahip olması da mutlak zarurettir. Tespit edilen konuların başında ise, işletmelerin uygulayacağı tarifeli taşıma 
ücretleri gelmektedir. Bu zorunluk sivil havacılık alanında iş birliği ile düzenli ve sağlıklı esaslara bağlanabile
cektir. 

Bu amaçla Avrupa Konseyine Üye olan Devletlerce bir örgüt kurularak konu üzerinde uzun çalışmalar ya
pılmış ve «Tarifeli Hava Servisleri için ücret tarifeleri saptanmasına ait usuller konusunda Uluslararası anlaş
ma» yi 10 Temmuz 1967 tarihinde Paris'te imzaya açmıştır. Kısa adı (ECAC) olan konferansta tespit edilen 
anlaşma metni 30 Mayıs 1968'de yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 31 Aralık 1973 itibariyle Avrupa Konseyine 
üye 20 devletten 14'ü tarafından anlaşma onaylanmış bulunmaktadır. Ayrıca, (ECAC) diğer üyeleri de anlaş
maya taraf olmaya davet etmektedir. 

Yukarıda mahiyeti kısaca arza çalışılan ve anılan anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair olan 
kanun tasarısı Komisyonumuzca da yerinde mütalaa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiş ve Tasarının 
1, 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 

Adana 
Osman Çıtın k 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

İstanbul 
Metin Tüzün 

îmzada bulunamadı 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Manisa 
Süleyman Tuncel 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

Başkan V. 
Adıyaman 

Abdurrahman Unsal 
Ankara 

H. Turgut Toker 
îmzada bulunamadı 

tçel 
İbrahim Göktepe 

İzmir 
Yücel Dirik 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

Samsun 
İlyas Kılıç 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

İmzada bulunmadı 

Sözcü 
Gümüşhane 

Turgut Yücel 
Denizli 

Hüdai Oral 

İstanbul 
Engin Unsal 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
Coşkun Karagözoğlu 
İmzada bulunamadı 

Manisa 
Gündüz Sevil gen 

Sivas 
Vahit Bozatlı 

Zonguldak 
Sebati Ataman 
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HÜKÜMETİN TEK LİF t 

10 Temmuz 1967 Tarihinde Paris'te İmzalanan Ta
rifeli Hava Servisleri İçin Ücret Tarifeleri Saptan
masına İlişkin Yöntemler Hususunda Uluslararası 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 10 Temmuz 1967 tarihinde Pa
ris'te İmzalanan Tarifeli Hava Servisleri İçin Ücret 
Tarifeleri Saptanmasına İlişkin Yöntemler Hususunda 
Uluslararası Anlaşmanın Onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

22 . 4 . 1975 

Başbakan 
S. Demirci 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Maliye Bakanı 
Y. Ergenekon 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

İmar ve İskân Bakanı 
N. Ok 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erhakan 

Devlet Bakanı 
H. Aksay 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
Ali Naili Erdem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Kültür Bakanı 
R. Danışman 

Millet Meclisi 
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BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA VE TURİZM 

KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

10 Temmuz 1967 Tarihinde Paris'te İmzalanan Ta
rifeli Hava Servisleri İçin Ücret Tarifeleri Saptan
masına İlişkin Yöntemler Hususunda Uluslararası 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
M. K. Erkovan 

İçişleri Bakanı 
O. Asil t ürk 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

G ı d a - T . ve H. Bakanı 
K. Özal 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
S. Kılıç 

Orman Bakanı 
T. Kapantı 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. A blum 

(S. Sayısı : 345; 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Tür keş 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
H. Başol 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Turizm ve Tan. Bakanı 
L. Tokoğlu 

Genç. ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

10 Temmuz 1967 Tarihinde Paris'te İmzalanan Ta
rifeli Hava Servisleri İçin Ücret Tarifeleri Saptan
masına İlişkin Yöntemler Hususunda Uluslararası 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncii maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

PLAN KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

10 Temmuz 1967 Tarihinde Paris'te İmzalanan Ta
rifeli Hava Servisleri İçin Ücret Tarifeleri Saptanr 

masına İlişkin Yöntemler Hususunda Uluslararası 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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TARİFELİ HAVA SERVİSLERİ İÇİN ÜCRET TARİFELERİ SAPTANMASINA AİT USULLER 

KONUSUNDA ULUSLARARASI ANLAŞMA 

Bu Anlaşmaya imza koyan hükümetler, 
Uluslararası tarifeli hava servisleri için ücret tarifeleri saptanmasının, Devletler arasındaki birçok ikili ha

va ulaştırma anlaşmalarında değişik biçimlerde düzenlendiğini veya hiç düzenlenmediğini dikkate alarak, 
Bu ücret tarifelerinin saptanması ilkelerinin ve usullerinin bir örnek olmasını ve mümkün olan hallerde 

Uluslararası Hava Taşıma Birliği'nin usullerinin kullanılmasını isteyerek, 
Aşağıdaki gibi anlaşmışlardır : 

Madde : 1 

Bu Anlaşma : 
(a) Aşağıdaki hallerde, bu Anlaşmaya Taraf olan iki Devlet arasında, tarifeli hava servislerine uygulana

cak ücret tarifeleri hükümlerini oluşturacaktır : 
(i) Bu Devletler arasında, bu servisleri kapsayacak ikili bir anlaşma bulunmaması, 
(ii) Böyle bir ikili anlaşma bulunması fakat bu anlaşmada ücret tarifeleriyle ilgili hüküm olmaması; 
(b) Buna Taraf olan iki Devlet arasında yürürlükte kaldığı sürece, bunlar arasında daha önce yapılmış 

herhangi bir ikili anlaşmadaki ücret tarifeleriyle ilgili hükümlerin yerini alacaktır. 

Madde : 2 

1. — Aşağıdaki fıkralarda «ücret tarifesi» terimi, posta taşımasına ait ücret ve şartlar hariç, acentalık ve 
diğer yardımcı hizmetlerin ücretlerini ve şartlarını da kapsamak üzere, . yolcu, bagaj ve yük taşıması için 
ödenen ücretler ve bu ücretlerin uygulama şartları anlamını taşır. 

2. — Taraflardan birinin havayolu işletmeleri tarafından öteki Taraf ülkesine veya ülkesinden yapıla
cak taşımalar için konulacak ücret tarifeleri, işletme maliyeti, makul bir kâr ve diğer hava yolu işletmeleri-. 
nin ücret tarifeleri de içinde olmak üzere bütün ilgili unsurlar gözönünde tutularak makul düzeylerde sap
tanacaktır. 

3. — Bu maddenin 2 nci fıkrasında sözü edilen ücret tarifeleri, mümkünse, her iki tarafın ilgili havayolu 
işletmeleri tarafından hattın bütün veya bir bölümü üzerinde işleyen diğer havayolu işletmelerine danışıldık
tan sonra anlaşmaya varılarak saptanacak ve bu anlaşma mümkün olan hallerde, Uluslararası Hava Taşıma 
Birliği'nin ücret tarifelerinin hazırlanmasında uyguladığı usullerin kullanılması yoluyle sağlanacaktır. 

4.. — Böylece üzerinde anlaşmaya varılan ücret tarifeleri, başlangıç olarak önerilen tarihten en az doksan 
gün önce her iki tarafın havacılık makamlarının onayına sunulacaktır. Özel durumlarda bu süre, anılan ma
kamların anlaşmaları şartıyle kısaltılabilir. 

5. — Bu onay açıkça bildirilebilir. Eğer havacılık makamlarının hiçbiri, bu maddenin 4 ncü fıkrası uya
rınca sunulan ücret tarifelerini onaylamadıklarını, sunulma tarihinden başlamak üzere otuz gün içinde bil-
dirmezlerse, bu ücret tarifeleri onaylanmış sayılacaktır. Onaya sunulma süresinin 4 ncü fıkrada öngörülen şe
kilde kısaltılmış olması halinde, havacıhk makamları tarifelerin onaylanmadığının bildirilmesi için geçecek 
sürenin otuz günden az olması hususunda anlaşabilirler. 

6. — Bu ücret tarifesi üzerinde bu maddenin 3 ncü fıkrası uyarınca anlaşmaya varılamazsa veya, bu mad
denin 5 nci fıkrasına göre uygulanan süre içinde bir havacılık makamı öteki havacılık makamına, 3 ncü 
fıkra hükümleri uyarınca üzerinde anlaşmaya varılan herhangi bir ücret tarifesini onaylamadığını bildirirse, 
iki tarafın havacılık makamları, tavsiyesini yararlı saydıkları herhangi bir başka Devletin havacılık makamla
rına danıştıktan sonra, ücret tarifesini aralarında anlaşarak saptamaya çalışacaklardır. 

7. — Eğer havacılık makamları, bu maddenin 4 ncü fıkrasına göre kendilerine sunulan herhangi bir üc
ret tarifesi üzerinde veya herhangi bir ücret tarifesinin, bu maddenin 6 nci fıkrasına göre saptanmasında an
laşmaya varamazlarsa, anlaşmazlık, ilgili ikili hava ulaştırma anlaşmasında yer alan anlaşmazlıkların çözü
müne ilişkin hükümler uyarınca çözümlenecektir. 
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8. — Bu madde hükümlerine göre saptanmış olan bir ücret tarifesi, yeni bir ücret tarifesi saptanıncaya ka
dar yürürlükte kalacaktır. Bununla birlikte bir ücret tarifesinin yürürlük süresi, bu fıkra hükmüne dayanıla
rak, başka bir şekilde sona ermiş olacağı, tarihten başlamak üzere on iki aydan fazla uzatılmayacaktır. 

Madde : 3 

1. — Eğer iki Taraf arasında ikili hava ulaştırma anlaşması yoksa veya içinde anlaşmazlıkların çözümü 
konusunda hüküm bulunmayan bir ikili hava ulaştırma anlaşması varsa, ve 2 nci maddenin 7 nci paragrafında 
sözü edilen türde bir anlaşmazlık doğarsa, Taraflar bu anlaşmazlığı, çözümlenmek üzere bir kişi veya kuru
luşa havale etmeyi kararlaştıra bilirler veya birinin isteği üzerine bu işi üç kişilik bir hakem kuruluna havale 
etmek hususunda anlaşabilirler. 

2. — Böyle bir hakem kurulu kurabilmek için, Taraflardan her biri, tahkim isteğinin diğer Tarafça kabul 
edildiği tarihten başlamak üzere altmış günlük bir süre içinde birer hakem seçecektir; üçüncü hakem de böy
lece seçilmiş olan iki hakem tarafından, ikinci hakemin seçiliş tarihinden başlamak üzere altmış günlük bir ek 
süre içinde tayin edilecektir. 

3. — Eğer Taraflardan her biri süresi içinde bir hakem seçemezse, veya üçüncü hakem tayin edilmezse, 
Taraflardan birince Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Konseyi Başkanından, hakem kurulunu tamamlaması 
isteminde bulunulabilir. Bu durumda üçüncü hakem, üçüncü bir Devletin uyruğunda olacak ve hakem kuru
lunun başkanı olarak görev yapacaktır. 

4. — Taraflar başka bir şekilde anlaşmış olmadıkça, hakem kurulu usulünü kendisi saptayacaktır. Bütün 
kararları çoğunlukla alınacak ve kesin olacaktır. 

Madde : 4 

İki veya ikiden çok Taraf arasındaki,-bu Anlaşmanın yorumlanması veya uygulanmasına ilişkin olup. mü
zakere yoluyle çözümlenmeyen herhangi bir anlaşmazlık, 2 nci maddenin 7 nci paragrafını ve 3 ncü madde
yi etkilemeksizin, Taraflardan birinin istemesi halinde hakeme havale edilecektir. Tahkim istemi tarihinden 
başlamak üzere altı ay içinde Taraflar tahkimin düzenlenmesi hususunda anlaşamazlarsa, bunlardan herhangi 
biri, Divan Statüsüne uygun bir başvurma ile bu anlaşmazlığı Uluslararası Adalet Divanına havale edebilir. 

Madde : 5 

Bu Anlaşma, Avrupa Sivil Havacılık Konferansı Üyesi olan herhangi bir Devlet adına imzalanmaya 
açık olacaktır. 

Madde : 6 

1. — Bu Anlaşma, imzalayan Devletlerin onayına bağlı olacaktır. 
2. — Onay belgeleri ve bildirimleri Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne yatırılacaktır. 

Madde : 7 

1. — Bu Anlaşma, Avrupa Sivil Havacılık Konferansı Üyesi beş Devletin, onay belgelerini yatırmaların
dan veya onay bildiriminde bulunmalarından sonraki otuzuncu günde yürürlüğe girecektir. 

2. — Sonradan onaylayan her Devlet için onay belgelerini veya bildirimlerini yatırmalarından sonraki 
otuzuncu günde yürürlüğe girecektir. 

Madde : 8 

1. — Bu Anlaşma, yürürlüğe girdikten sonra, Birleşmiş Milletlerin veya İhtisas Kuruluşlarından birinin 
üyesi olan herhangi bir Devletin katılmasına açric olacaktır. 

2. — Bir Devletin katılması, katılma belgesinin Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne yatırılması ile olacak 
ye yatırma tarihinden sonraki otuzuncu günde geçerlilik kazanacaktır. 
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Madde : 9 

Herhangi bir Taraf, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne yapacağı bir bildirimle bu Anlaşmadan çekilebi
lir. Çekilme, bu bildirimin alınışından bir yıl sonra geçerli olacaktır. 

Madde : 10 

1. — Her hangi bir Taraf, bu Anlaşmayı imzalama, onaylama veya ona katılma sırasında, 4 ncü. madde 
ile kendini bağlı saymadığını bildirebilir. Öteki Taraflar, böyle bir kayıt koyan Taraf bakımından bu madde 
ile bağlı olmayacaklardır. 

2. — Önceki paragraf uyarınca bir kayıt koymuş olan herhangi bir Taraf, Uluslararası Sivil Havacılık 
Örgütüne yapacağı bildirimle her zaman bu kaydı geri alabilir. 

Madde : 11 

1. — Bu Anlaşma yürürlüğe girer girmez, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü tarafından, Birleşmiş Mil
letler Genel Sekreterine tescil ettirilecektir. 

2. — Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Birleşmiş Milletlerin veya İhtisas Kuruluşlarından birinin üyesi 
olan bütün Devletlere, bu Anlaşmanın onaylı birer kopyasını gönderecektir. 

3. — Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, Birleşmiş Milletlerin veya ihtisas Kuruluşlarından birinin üyesi 
olan bütün Devletlere, aşağıdaki hususları bildirecektir : 

(a) Bu Anlaşmanın herhangi bir Devlet tarafından imzalanması; 
(b) Herhangi bir onay belgesinin, onay bildiriminin veya katılma belgesinin yatırılması ve tarihleri; 
(c) Herhangi bir çekilme bildirimi; 
(d) 10 ncu maddeye göre konulan herhangi bir kayıt ve böyle bir kaydın geri alınması. 
Yukarıdakileri tasdiken, aşağıda imzaları bulunan yetkililer, bu Anlaşmayı imzalamışlardır. 
Paris'te, bin dokuz yüz altmış yedi yılının, Temmuz ayının onuncu günü, ingilizce, Fransızca ve ispanyol

ca dillerinde, her üç metin aynı ölçüde geçerli olmak üzere birer nüsha halinde yapılmıştır. 

• t mm^ >a 
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Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleşmesine Katılınmasmın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

ve Plan Komisyonları Raporları (1 /147) 

T. C. 
Başbakanlık 28 . 5 , 1974 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 71-1795/3139 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 25.5.1974 
tarihinde kararlaştınlan «Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleşmesine Katılınmasmın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair. Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ile ekleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim. 
Bülent Ecevit 

* Başbakan 

GEREKÇE 

Dünyada halen mevcut beslenme kaynaklarının hızlı nüfus artışı karşısındaki yetersizliğinin günümüzün âcil 
çözüm yolu bekleyen en önemli sorunları arasında bulunduğu şüphesizdir. 

Filhakika nüfus artışı durdurulamadığı veya beslenme kaynakları artırılamadığı takdirde; veya artan nüfu
sun ihtiyaçlarını karşılamak amacıyle mevcut besi tasarruflarının ileride kullanılmak üzere bozulmadan büyük 
miktarlarda muhafaza edilme imkânı sağlanamaması halinde, insanlığın yakın bir gelecekte vahim bir açlık teh
likesi ile karşı karşıya kalacağı bir vakıa şeklinde ortaya çıkmaktadır. 

Bu hayatî soruna çözüm yolu olarak düşünülen tedbirleri başlıca iki grupta toplamak mümkündür. 
Bunlardan biri nüfus artışının yavaşlatılmasına yönelik tedbirler; diğeri ise gıda mevcutlarının artırılması

na ve korunmasına ilişkin tedbirlerdir. 

Nüfus artışının yavaşlatılması nüfus planlamasıyle, gıda mevcutlarının artırılması da üretimle ilgili sorun
lardır. Bunlara ilişkin tedbirlerin alınmasa ve uygulanmaları esasen kalkınma planlarımızın ilgili sosyal ve eko
nomik bahislerinde yer almış bulunmaktadır. 

Oysa, gıda mevcutlarının korunmasına ilişkin tedbirler, nüfus planlaması ve üretim artışı ile aynı nihaî so
nuca: yönelik olmasına ve bunlarla eşdeğer taşımasına rağmen memleketimizde henüz bilimsel esaslara dayalı 
ve yaygmhir uyigulama alanına kavuşmuş değildir. Gıda mevcutlarının korunmasına ilişkin bu, tedbirlerin başın
da is&füjpıhesiz soğutma tekniği tedbirleri gelmektedir. . . , : , . . 

Soğutma tekniği, organik bir cismin muayyen hararet, rutubet ve dış ortam şartlarında bulundurulmak su
retiyle istenen özellikleri sağlaması şeklinde tarif edilebilir. Bu teknik sayesinde insan gıda maddelerini teşkil 
eden organik cisimlerin mikro - organizma ve biyo - kimyasal değişikliklere karşı dirençleri kontrol altına 
alınabilmekte ve gerek hayVanî ve gerek bitkisel besi üretiminin rasyonel bir şekilde dağıtımları sağlanabil
mekte ve bu besinlerden miktar ve gıda değeri bakımından optimal faydanın elde edilebilmesi mümkün olatoil-
meik)feîdirH 
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Memleketimizde bugün için her ne kadar dondurma, donmuş olarak muhafaza, soğuk depo tesis kurma is
teği yayılmakta ve müteşebbisler teşvik görmekte iseler de, bu alandaki tesisler ticarî mülâhazalarla mümkün 
olduğu kadar ucuz ve çok maksatlı olarak kurulmakta, gerek teknolojik özellik, gerek kapasite açısından ulus
lararası bilimsel ve dkonomik standartlara uymamakta ve bilhassa üretim bölgelerinden tüketim merkezlerine 
kadar uzanan bir «soğutma tekniği uygulaması» zincirinin kurulmasını temin edememektedirler. 

Oysa, böyle bir uygulamanın memleket çapında temin edilebilmesinin başlıca besin maddeleri olan et, süt ve 
bu maddelerden mamul ürünlerle yaş sebze ve meyve gibi tarım ürünlerinin değerlendirilmesindeki önemi ve 
bunun tarım kesiminde çalışan nüfusun gelir seviyesindeki olumlu etkileri ve yeni istihdam ve hatta ihracat im
kânları yaratılmasına katkısı ve her şeyden önce memleketimizin en âcil sorunu olan hızla artan nüfusun bes
lenme ihtiyaçlarının karşılanmasında oynayacağı rol izahtan varestedir. 

İşte bu amaçların gerçekleşmesi ve memleketimizde uluslararası bilimsel standartlara uygun bir soğutma 
tekniği uygulamasının sağlanabilmesi için bu alandaki teknolojik faaliyetlerin temerküz ettiği Uluslararası 
Soğutma Tekniği Enstitüsü Sözleşmesine (convention Internationale relative â FInstitut International du 
Froid) (IIF) katılmamız gerekli görülmektedir. 

Filhakika SSCB, Bulgaristan ve Yunanistan gibi komşularımız da dahil olmak üzere, anılan Enstitüye 
halen 50'yi mütecaviz devlet üye bulunmaktadır. Memleketimizin bu çerçeve dışında kalmaya devam etmesini 
gerektirecek anlamlı bir neden görülememektedir. 

Bu durumda anılan Enstitüye bir an evvel Devlet olarak üye olunması ve Enstitünün bÜimsel faaliyet ve 
çalışmalarından yararlanılarak memleketimizde soğutma tekniği uygulaması hususunda gerekli tertiplerin alın
ması, standartların saptanması ve mecburi uygulama safhasına konulması zamanının gelmiş olduğuna inanıl
maktadır, 

Uluslararası Soğutma Enstitüsünü kuran Sözleşme üyeler arasında 21 Temmuz 1920'de imzalanmış ve 
' 31 Mayıs 1937'de, 1 Aralık 1954'de ve 2 Eylül 1967'de değişikliklere uğramıştır. 

Enstitü merkezi Paris'tedir. 
Enstitünün amaçları şunlardır : 

a) Üye memleiketlerde ulusal ve uluslararası seviyede ilmî araştırma geliştirmelerinin ve teknik ve ekono
mik çalışmalarda ilerlemenin hızlandırılması, 

b) İlmî, teknik, ekonomik enformasyon, kanun ve talimatname metin ve belgelerin toplanması, 
c) Bilim ve teknolojinin öğretilmesi ve halk arasında yayılmasının artırılması, 
d) Dağıtımda fayda mütalaa olunan belgelerin basımı, 
e) Soğutma uygulamalarının bilhassa gıda ve tarım sahasında, endüstri ve sağlık bilgisinde gelişmesinin 

hızlandırılması, 
f) Hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara tavsiyelerde bulunmak, kanun ve nizamların geliştirilmesi ve 

toplanması için tekliflerde bulunmak, 
ıg) Ulusal ve uluslararası ilgili kuruluşlarla temasları bulunmak ve bu kuruluşların faaliyet programlarını 

gerçekleştirmelerinde yardımcı olmak, 
h) Uluslararası kongreler tertiplemek, 

i) Ve genel olarak soğutma prensip ve uygulamaların geliştirilmesi için gerekli her türlü tedbiri almak ve 
faaliyette bulunmak. 

Üye devletler, Enstitüye, ekonomik faaliyetlerinin hacmi ve soğutma problemleri ile olan ilgileri oranında 
katılmalarını sağlamak amacı ile belirli kategorilerden biri içerisinde üye olmaktadırlar. Üyelik kategorileri, 
katılma payı bakımından farklılık göstermektedir. Ancak üyeliğin bir üst kategoriden bir alt kategoriye nakli 
belirli süre içinde ihbarla ve bir alt kategoriden bir üst kategoriye nakli ise üst kategori aidatının ödenmesi 
kaydı ile her an mümkün olabilmektedir. Bu itibarla memleketimizin ittihaz edeceği üyelik kategorisinin 

Millet Meçlisi (S. Sayısı : 346) 



— S — 

lüzum ve ihtiyaca göre takdir ve tespit yetkisinin gerektiğinde değişiklik yapılabilmek imkânıyle birlikte Hükü
met© ait olmasının'uygun olacağı düşünülmektedir. 

Üyelik kategorileri ve katılma payları 1974 yılı için şöyledir : 

Üyelik kategorisi Katılma payı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

43,980 F.F. 
32,985 » 
21,990 » 
14,060 » 
7,330 » 
3,665 » 

Sonuç olarak, memleketimizdeki hızlı nüfus artışı ile beslenme ihtiyacımız arasında gerekli dengenin ku
rulabilmesi ve olağanüstü hallerde doğabilecek ihtiyaçların karşılanması hususunda gerekli teknolojik ve eko
nomik tedbirleri alabilmek üzere uluslararası alanda çağdaş uygarlık düzeyinde yürütülmekte olan bilimsel 
faaliyetlerin yakından izlenebilmesi için «Uluslararası Soğutma Enstitüsü» nü kuran Sözleşmeye bir an önce 
katılmamız faydalı görülmektedir. 

MADDELERİN GEREKÇESİ 

Madde 1. — Maddede adi yazılı Sözleşmeye katılmanın uygun buÜıuöiduğunu hükitne bağlamaktadır. 
Madde metali 3,1 Mayıs 1963 tarih ve 244 sayılı Ka nun hükümltarane göre kaleme atamıştır. 

Madde 2. — Konumun hangi tarihte yürürlüğe gireceğdnli göslfealrnddtedir. 
Madde 3. — Kanunu yürütmieye yetkili organı göslJermekltiedJir. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 14 . 6 . 1974 

Esas No. : 1/147 
Karar No. : 21 

Yüksek Başkanlığa 

«Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözleşmesine Katıiınmasmın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı», ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla, Komisyonumuzda incelenip görüşülmüş
tür. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede açıklanan hususlar Konıisyonumuzca 
da uygun mütalaa edilmiş ve adı geçen tasarının aynen kabul edilmesine, 6 Haziran 1974 günlü toplantıda 
karar verilmiştir. 

Plan Komisyonuna havale edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Komisyon Başkanı Başkanvekili Sözcü 

Zonguldak Zonguldak İstanbul 
Cahit Karakaş " M. Zeki Okur Reşit Ülker 

/Kâtip Bursa Edirne 
Konya Mehmet Emekli Jlıhan Işık 

Ali Kökbudak İmzada bulunamadı 
Kayseri Manisa Nevşehir 

Turhan Feyzioğlu Necmi Özgür Ragıp Üner 
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Millet Meclisi 
Plan Komisyonu 
Esas No, : 1/147 
Karar No. : 121 
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Plan Komisyonu Raporu 

14 . 5 r, 1976 

MiDet Meclisi Başkanlığına 

Koimiisyönumıuiza havale edilen «Uluslararası Soğutma Enstitüsü Sözlleşimeslkıe Katılmasıının On'aylanlna* 
sınıın Uygun Bulunlduğunıa Dair Kanun Tasarısı» .Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları temsilcilerinin de katıl
dığı toplantıda görüşüldü : 

Dünyada mevcut heslenlme kaynaklarinıin hızlı nüfus artışı karşısındaki yetersizliğiınin günümüzün âcil 
çözüm yolu bekleyen en önemi sorunları arasında bulunduğu şüphesizdir. 

Memleketimizde bugün için her ne kadar dondurma, donimuş olarak muhafaza, soğuk depo tesis kur
ma isteği yayııllmaktia ve müteşelbbisler teşvik görmek te iseler de, bu alandaki tesisler ticarî mülâhazalarla 
mümkün olduğu kadar ucuz ve çok maksatlı olarak kurulmakta^ gerek teknolojik özellik, gerek kapasite 
açısından uluslararası bilimsel, ve ekonomik standart lam uymakta ve bilhassa üretim bölgelerimden tüketim 
merkezilerine kadar uzanmaktadır. 

ıBu uygulamanın memleket çapında terrün edilebil mlesıinin başlıca besin maiddelleri olan et, süt ve bu 
maddelerden mamul ürünlerle yaş sebze ve meyve gibi tarım ürümferinlin değeıilendirilmesindeki önemi ve 
bunum tarum kesiminde çalışan nüfusun gelir seviyesin deki etkileri ve yenli istihdam ve ihracıaat imkânları 
yaratılmasınla katkısı ve her şeyden önce memleketimi zin en âdil sorunu olan hızla artan nüfusun beslfönıme 
ihtiyacı kiarşılanlaaaktır., . . . 

Bu gerekçelerin ışığı altımda hazırlanan ariaşımia Komisyonumuzca da olumlu karşılanmış ve maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1 ncd maddesi ile yünirlüfc ve yürütme ıile ilgili 2 ve 3 ncü maddeler aynen kabul edilmiştir, 
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzene, Yük sek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Sözcü 
Gümüşhane 

Turgut Yücel 

Denizli 
Hüdai Oral 

İstanbul 
Engin Unsal 

İmzada bulunamadı 

İzmir 
Coşkun (Karagözoğlu 
İmzada bulunamadı 

Manisa 
Gündüz Sevilgen 

Sivas 
Vahit Bozath 

Zonguldak 
Sebatı Ataman 

Başkan 
Aydın 

İsmet Sezgin 

' Adana 
Osman Çıtırık 

İmzada bulunamadı 

Eskişehir 
M. İsmet Angı 

' İstanbul 
Metih Tüzün 

İmzada bulunamadı 

Kütahya 
İlhan Ersoy 

Manisa 
Süleyman Tuncel 

Tekirdağ 
Yılmaz Alpaslan 

' . '• ' • ' - • • , " ' : . • 

Başkanvekili 
Adıyaman 

Abdurrahman Unsal 

Ankara 
H. Turgut Toker 

İmzada bulunamadı ' 

İçel 
İbrahim Göktepe 

İzmir 
Yücel Dirik 

Malatya 
Ahmet Karaaslan 

Şatosun 
tlyas Kılıç 

Tokat 
Hüseyin Abbas 

İmzada bulunamadı 
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Hükümetin Teklifi I 

Uluslararası Soğutma Enstitüsü 
Sözleşmesine Katıhnmasmın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna ı 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Uluslararası 
Soğutma Enstitüsü ile Ogili olup 
31 Mayıs 1937 tarihinde değişti
rilmiş bulunan 21 Haziran 1920 
tarihli Sözleşmenin yerini alan 
2 Eylül 1967 tarihinde değişik 
1 Aralık 1954 tarihli Uluslar
arası Sözleşmeye katıhnmasmın 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

MADDE 3. — Bu Kanunu 
Bakanlar Kurulu yürütür. | 

25 . 5 . 1974 

Başbakan 
B. Ecevit 

Devlet Bakanı 
/. H. Birler 

Millî Savunma Bakanı 
H. Işık 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. D. Bay kal 

Ticaret Bakanı 
F. Adak 

Gıda - Tarım ve Hay. Bakanı 
Prof. K. Özal 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

îmar ve İskân Bakanı 
A. Topuz 

~ 5 — 
Dışişleri Komisyonunun Kabul 

Ettiği Metin 

Uluslararası Soğutma Enstitüsü 
Sözleşmesine Katıhnmasmın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
B'aişıbakan Yardaımeıısı 

Prof. Dr. N. Er bakan 

.Devlet Bakanı 
S. A. Emre 

İçişleri Bakanı 
O. Asiltürk 

Millî Eğitim Bakanı 
M. Üstündağ 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
S. Cizrelioğlu 

Ulaştırma Bakanı 
F. Güley 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
C. Kayra 

Köy tş. ve Koop. Bakanı 
M. Ok 

Genç. ve Spor Bakanı 
M. Y. Mete 

Plan Komisyonunun Kabul Ettiği 
Metin 

Uluslararası Soğutma Enstitüsü 
Sözleşmesine Katılınmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Taşanımı 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
O. Eyüpoğlu 

Adalet Bakanı 
Ş. Kazan 

Dışişleri Bakanı 
T. Güneş 

/Bayındırlık Bakanı 
E. Çevikçe 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Türkmenoğlu 

Çalışma Bakanı 
Ö. Sav 

Turizm ve Tan. Bakanı 
O. Birgit 

Orman Bakanı 
A. Şener 
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ULUSLARARASI SOĞUTMA ENSTİTÜSÜ 

İle İlgili Ohıp 31 Mayıs 1937 Tarihinde TadU Edilmiş Bulunan 21 Haziran 1920 Tarihli Sözleşmenin Yerini 
Alan 2 Eylül 1967 Tarihinde Muaddel 1 Aralık 1954 Tarihli 

ULUSLARARASI SÖZLEŞME 

Uluslararası Soğutma Enstitüsüne üye memleketlerin Hükümetleri; 
Düşük ısı ilmindeki devamlı ilerlemelerin gelişme alanında ve insan refahında yeni ufuklar açtığını; 

sun'î soğutma ile ilgili uygulamaların yeni alanlara yayılmakta olduğunu; 
Dünya milletleıi arasında bozulabilir mahiyetteki gıda maddelerinin mübadelesinin artmasının, beslenme 

sorununda uluslararasında gitgide daha etkili bir dayanışma imkânı yarattığını, ancak amlan gıda maddele
rinin işlenmesi ve muhafazası için daha yaygın bir soğutma tatbikatının gerekli olduğunu; 

Uluslararası Soğutma Enstitüsünü kuran 31 Mayıs 1937 tarihinde muaddel 21 Haziran 1920 tarihli Söz
leşmenin, yukarıda maruz durum ve bugünkü ekonomik şartlardan neşet eden yeni ilmî ve teknik taleplere 
tam olarak uymadığını dikkat nazara alarak; 

Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

BÖLÜM - I 

GAYE - UNVAN - MERKEZ - GÖREVLER 

Madde - I 

Gaye, Unvan, Merkez 

1. Âkit Taraflar, insanların yaşama şartlarım ıslâh eden soğutma ile ilgili ilmî ve teknik problemlerin 
incelenmesinde ve soğutma tatbikatının geliştirilmesinde yakın bir işbirliği yapmayı kararlaşitırmıışlardır. 

2. Bu amaçla, Âkit Taraflar, merkezi Paris'te olan ve aşağıda «Enstitü» adiyle anılacak Uluslararası So
ğutma Enstitüsünü idame ve desteklemeyi taahhüt ederler. 

Madde - II 

Görevler 

Uluslararası alanda soğutma konusunda etüd, üretim ve uygulamaya taalluk eden bütün sorunlar Ensti
tünün iştigal sahasına girmekte olup bu kuruluş ayrıca : 

a) Çeşitli üye memleketlerde ulusal ve uluslararası düzeyde ilmî araştırmaların ve teknik ve ekonomik 
incelemelerin gelişmesini teşvik etmek; 

b) İlmî, teknik ve ekonomik bilgi ve belgeleri ve kanun ve yönetmelik metinlerini toplamak; 
c) İlim ve teknolojinin öğretim ve halka tanıtılmasını teşvik etmek; 
d) Yararlı olabilecek etüd ve belgeleri yayınlamak; 

e) Soğutmanın özellikle gıda ve tarım alanlarında endüstride ve sağlık ve hıfzısıhhada uygulanmasının 
geliştirilmesini teşvik etmek; 

f) Hükümetlere ve uluslararası kuruluşlara tavsiyelerde ve özellikle kanun ve yönetmeliklerin islâhı ve 
yeknesaklaştırılması için tekliflerde bulunmak; 

g) Faaliyet programlarının gerçekleştirilmesi için ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla temaslarda bu
lunmak; 

h) Uluslararası Kongreler tertiplemek; 
i) Ve, genellikle, soğutma fikrini ve uygulamaları teşvik İçin gerekli her türlü tedbiri almakla görevlidir. 
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BÖLÜM - II 

ÜYELER 

Madde - İ l i 

Üye Memleketler, Katılma 

Enstitü, işbu Sözleşmede tadat olunan haklardan yararlanan ve vecibelere uyan aşağıdaki üye memleket
lerden kuruludur : 

a) Âkit Devletler; 
b) tşbu Sözleşmenin imzası sırasında Âkit Devletlerce tespit ve isimleri ilişik listede kayıtlı topraklar; 
c) tşbu Sözleşmeye taraf olmayıp; Sözleşmeyi girmeyi talep eden ve talepleri îcra Komitesince kabul 

edilen devletler; 
d) Yukarıda maruz listede kayıtlı bulunmamakla beraber, uluslararası ilişkilerinden sorumlu Âkit Dev

letlerce üyelikleri talep olunan ve girişleri tcra Komitesince kabul edilen Topraklar. 

Madde - IV 

Üye Memleketlerin Kategorileri 

1. Enstitü faaliyetlerine ekonomilerinin önemi ve soğutma sorunlarına ilgileri nispetinde katılmalarını 
sağlamak amacıyle, Üye Memleketlerin altı kategoriye ayrılmaları öngörülmüştür. 

Bu kategoriler, esas itibariyle, malî katkı miktarı, müzakerelerdeki oy adedi ve- ücretsiz olarak alınan 
yayınlar kıstas olunarak saptanmıştır. 

2. Her Üye Memleket, girmek istediği kategoriyi kendisi kararlaştırır. 

Madde - V 

Üyelikten Çekilme, Kategori Değiştirme 

Her Üye Memleket en az bir yıl önce ihbar etmek şartıyle Enstitüden çekilme veya bir aşağı kategoriye 
geçme hakkını haizdir. Bir daha yüksek kategoriye geçmek, bu kategoriye tekabül eden ilâve katılma pa
yını vermek suretiyle, her an mümkündür. 

MADDE - VI 

Hak ve Vecibelerin Yetkili Bir Dernek Veya Kuruluşa Nakli 

Üye Memleketler, kendi sorumlulukları tahtında, Enstitü ile ilgili hak ve vecibelerinin tümünü veya bir 
kısmını yetkili bir dernek veya kuruluşa nakledebilirler. 

Madde - VII 

Ulusal Gruplarla İlişki 

'Her Üye Memleket, soğutma sorunlarıyle ilgili belli başlı ilmî, teknik, kültürel ve meslekî organlarının 
Enstitünün çalışmalarına katılmalarını sağlamaya gayret edecektir. 

Madde - VIII 

Sınıf Üyelikleri 

istisnai hallerde, soğutma ilminde ve sanayiinde mümtaz bir rol oynamış olan kimseler ile Enstitüye 
büyük yardımları dokunmuş olanlar, tcra Komitesinin kararı ile, Enstitünün «Şeref Üyesi» unvanını alabi
lirler. 
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Madde * IX 

Ortak Üyelik 

1. Soğutma ilminin ve sanayiinin gelişmesine katkıda bulunan ve Yönetim Komitesince bir miktar ve 
ödeme usulleri saptanan periyodik bir katılma payım ödeyen seçkin kimse, firma ve kuruluşlar, yine Yöne
tim Komitesinin kararı ile, Enstitüye «Ortak Üye» olarak atanabilirler. 

2. Ortak Üyeler, işbu Sözleşmenin uygulama Protokolü ile tespit «dilen şartlar dahilinde, Enstitünün 
yayınlarını alırlar, Komisyon ve Kongre çalışmalarına katılabilirler ve Enstitünün kütüphanesinden yararla
nabilirler. 

BÖLÜM - III 

ORGANLAR VE İŞLEYİŞLERİ 

Genel Konferans 

Madde - X 

Genel Konferansın Yetkileri 

1. Enstitü, Genel Konferansın yetki ve konrolu altındadır. 
2. Genel Konferans esas itibariyle aşağıdaki yetkilerle mücehhezdir. 
a) Enstitünün işleyiş ve çalışmalanyle ilgili genel direktifleri vermek; 
b) özeUMe işbu Sözleşmenin çeşitli maddelerinin uygulanma şekillerini, personelin statüsünü ve Genel 

Konferansın içtüzüğünü tespit edecek Sözleşmenin Uygulama Protokolünü hazırlamak; 
c) İcra Komitesinin Başkan ve Başkan Yardımcılarım seçmek; 
d) İlmî Konseyin Başkan ve Başkan Yardımcıları ile İlmî Konseyi tamamlayan Komisyonların Başkan

larını ve Başkan Yardımcılarını seçmek. 

Madde - XI 

Genel Konferansın Kuruluş ve İşleyişi 

1. Genel Konferans, Üye Memleketler veya Üye Memleketlerin yerini alan yetkili kuruluş ve teşkilâtlar 
tarafından gösterilen temsilcilerden teşekkül eder. 

2. Her üye memleketin temsilci adedi şöyle saptanmıştır : 
L katerogi için 6 

II.. katerogi için 5 
III.. katerogi için 4 
IV.. katerogi için 3 
VJ katerogi için 2 

VL katerogi için 1-..- ... •> - . 
3. Herhangi bir toplantıya katılamayan temsilciler, Genel Konferansdaki meslekdaşlarından birini vekil 

tayin edebilirler. v - v 

4. Genel Konferans her dört yılda bir mutat toplantısını yapar. Ayrıca, kendi kararı veya İcra Komite
sinin talebi üzerine, olağanüstü oturum da yapabilir. - v ,.;;î 

5. Genel Konferansın kararları, mevcut temsilcilerin veya. vekillerinin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Bu
nunla beraber, Genel Konferans Başkamnm, İcra Komitesi Başkan ve Başkan Yardımcılarının ve İlmî Kon
sey Üyelerinin seçimi için temsilcilerin veya vekillerinin basit çoğunluğu yeterlidir. Oyların eşitliği halinde Baş
kanın oyu tercihlidir. 

6. Enstitü Direktörü, aynı zamanda Genel Konferansın Sekreteridir. 
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Madde - XII 

Genel Konferansın Başkanı 

1. Genel Konferans mûtat oturumunun açılışında Başkanını seçer. 
2. Aynı Başkan üst üste iki defadan daha fazla Başkan seçilemez. 
3. Başkanın bir toplantıya başkanlık edememesi halinde yerini tcra Komitesinin Başkanı veya Başkan 

Yardımcısı alır. 
4. Genel Konferans Başkanı, tcra Komitesi, İlmî Konsey ve Yönetim Komitesinin toplantılarına davet 

edilir ve bu toplantılara istişarî sıfatla katılır. 

İCRA KOMİTESİ 

Madde : XIII 

İcra Komitesinin Yetkileri 

Enstitünün icraî yetkileri İcra Komitesine verilmiştir. 
a) İcra Komitesi Genel Konferans tarafından verilmiş olan direktifleri uygulamakla yükümlüdür. 
b) İcra Komitesi, Enstitünün idaresi hususunda tam kontrolü haizdir; 
c) Gizli oylama ile Direktörünün tayinini yapar; 
d) Bütçeyi onaylar; 
e) Diğer kuruluşlarla yapılacak anlaşmaları onaylar; 
f) Genellikle Enstitünün işlemesi için gerekli bütün tedbirleri alır; 
g) Yönetim Komitesine delege gösterir; 
h) Genel Konsferans oturumları arasındaki devrede, Genel Konferansın yetkisi içine giren sorunlarda ge

çici mahiyette kararlar alır ve bunları onaylanmak üzere ilk oturumunda Genel Konferansa sunar. 

Madde - XIV 

tcra Komitesinin Kuruluş ve İşleyişi 

1. İcra Komitesi; Üye memleketler veya Üye memleketlerin yerini alan yetkili kuruluş ve teşkilâtlarca 
atanan delegelerden kurulur. Her memleket ancak bir delege gösterebilir. 

2. Her Üye memleket veya yetkili kuruluş veya teşkilât aynı zamanda bir yedek delege atayabilir. 
3. İcra Komitesindeki her delegenin, temsil etmekte olduğu Üye memleketin Genel Konferanstaki temsil

cilerinin haiz olduğu oy miktarı kadar oyu mevcuttur. 
4 Genel Konferansın Başkanı, İlmî Konsey Başkan ve Başkan Yardımcıları ve Komisyonların Başkan

ları İcra Komitesinin toplantılarına davet edilirler ve bu toplantılara istişarî sıfatla katılırlar. 
5. İcra Komitesi her yıl mutat olarak bir toplantı yapar. İcra Komitesi Başkanının veya Yönetim Komi

tesinin talebi üzerine olağanüstü toplantı yapılır. 
6. İcra Komitesinin kararları mevcut delegelerin veya yedek delegelerin oylarının üçte iki çoğunluğu ile 

alınır. Bununla beraber, Direktörün seçiminde, yapılacak iki tur seçimden sonra netice sağlanamazsa ba
sit çoğunluk kâfidir. İcra Komitesinin yapmakla mükellef olduğu diğer seçimlerde, kararlar basit çoğunluk
la alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın oyu tercih ödilir. 

7. Direktör, İcra Komitesinin Sekreteridir. 
8. İcra Komitesi, gerektiği takdirde, işbu Sözleşme çerçevesinde kendi içtüzüğünü tespit eder. 

Madde - XV 

İcra Komitesinin Başkan ve Başkan Yardımcıları 

1. İcra Komitesinin Başkanı ve üç ilâ altı kişi olan Başkan Yardımcıları, Genel Konferansın mutat otu
rumunda seçilirler. 
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2. Başkan ve Başkan Yardımcıları, üst üste iki defadan daha fazla aynı göreve seçilemezler. 
3. Başkan ve Başkan Yardımcılarından birinin ter a Komitesindeki delegelik sıfatı son bulursa veya dört 

yıllık devreden önce istifa ederse, îcra Komitesi, müteakip ilk toplantısında, yerine bir başkasını tayin eder, 
Bu yeni atanan şahsın yetkileri yürürlükteki dört yıllık devrenin sonunda hitam bulur. 

4. tera Komitesi Başkan ve Başkan Yardımcıları, İlmî Konsey toplantılarına davet edilirler ve bu top
lantılara istişarî sıfatla katılırlar. 

YÖNETİM KOMİTESİ 

Madde - XVI 

Yönetim Komitesinin Yetkileri, Kuruluş ve İşleyişi 

1. Yönetim Komitesinin görevi, İcra Komitesinin toplantıları arasındaki devrede ve Genel Konferans ve 
İcra Komitesince alınan kararlar çerçevesinde Enstitünün işleyişini takip etmek ve özellikle malî sorunları 
inceleyerek İcra Komitesine yıllık bir bütçe sunmaktır. 

2. Yönetim' Komitesi; aynı zamanda Yönetim Komitesinin Başkanı durumunda olan İcra Komitesi Baş
kanı, İcra Komitesince dört yıl süre için seçilen üç üye ve İlmî Konseyce dört yıl süre için seçilen üç üyeden 
teşekkül eder. Bu altı üye, aynı göreve üst üste iki defadan daha fazla seçilemezler. 

3. Yönetim Komitesi, Başkanının teşebbüsü üzerine yılda en az üç defa toplanır. 
4. Kararlar basit çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu tercih unsurudur. 
5. Direktör, Yönetim Komitesinin Sekreteridir. 
6. Gerektiği takdirde, Yönetim Komitesi, kendi içtüzüğünü tespit eder ve bunu İcra Komitesinin onayı

na sunar. 

İLMÎ KONSEY VE KOMİSYONLAR 

Madde - XVII 

İlmî Konseyin Yetkileri, Kuruluş ve İşleyişi 

1. Enstitünün çalışma sahasına giren teknik ve ilmî sorunlar, bir İlmî Konsey ve Komisyonlarca incelenir. 
2. İlmî Konsey, bir Başkan, bir ilâ üç Başkan Yardımcısından ve Komisyonların Başkan ve Başkan Yar-

dımcılarınlan teşekkül eder. İlmî Konsey Başkanı, Komisyon Başkanlığı veya Başkan Yardımcılığı görevleri
ni aynı anda uhdesinde bulunduramaz. 

3. İlmî Konsey Üyeleri herhangi bir toplantıya katılamadıkları takdirde, İlmî Konseydeki bir meslekdaş-
larını vekil olarak tayin edebilirler. 

4. Genel Konferans Başkam ile İcra Komitesi Başkan ve Başkan Yardımcıları, İlmî Konsey toplantıla
rına davet edilirler ve bu toplantılara istişarî sıfatla katılırlar. 

5. İlmî Konseyin Başkan ve Başkan Yardımcıları, bir evvelki İlmî Konseyin teklifi üzerine, Genel Kon
feransın mutat oturumunda dört yıl süre için seçilirler. İlmî Konsey üyeleri aynı göreve üst üste iki defadan 
daha fazla seçilemezler. 

6. Genel Konferans oturumları arasındaki devrelerde, İcra Komitesi, istifa eden veya herhangi bir sebep
le görev yapamayan üyelerin yerine yenilerini tayin eder. Bu şekilde seçilen yeni üyelerin görev süreleri, 
diğer üyelerle aynı zamanda son bulur. 

7. İlmî Konsey normal olarak yılda bir defa toplanır. Başkanın veya üyelerin üçte birinin talebi üzerine, 
olağanüstü toplantılar yapılabilir. 

8. Kararlar mevcut üyelerin basit çoğunluğu ile almır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın oyu tercih un
surudur. 

9. Direktör, İlmî Konseyin Sekreteridir. 
10. Gerektiği takdirde, İşbu Sözleşme ve Uygulama Protokolü çerçevesinde İlmî Konsey kendi içtüzüğü

nü tespit eder. 
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Madde - XVIII 

Komisyonların Görevleri, Kuruluş ve İşleyişleri 

L Komisyonların adedi ve görevleri uygulama Protokolüyle tespit edilir. 
2. Her Komisyonun bir Başkanı bir veya daha fazla Başkan Yardımcısı ve keza bir veya daha fazla Sek

reteri bulunur. 
3. Başkan ve Başkan Yardımcıları Genel Konferansın mutat oturumunda seçilirler. Aynı görevi üst üs

te iki devreden daha fazla deruhte edemezler. 
4. Bu Komisyonun Başkan ve Başkan Yardımcılarından herhangi biri müteakip Uluslararası Kongrenin 

yapılacağı ülkeden değilse, ülke delegesinin teklifi üzerine, îcra Komitesince ilâve bir başkan yardımcısı ata-. 
nır. Bü başkan yardımcısının görevleri, kongrenin bitmesiyle son toulur^ 

5, Komisyonların diğer üyeleri üye memleketlerce yapılan tavsiyeler göziöriünde tutularak ve komisyon 
baskanlariiiın teklifleri üzerine ilmî konsey tarafından tayin edilir. Konsey, oturumlar arasındaki devrede 
atama yetkisini başkanına verebilir. 

6< Kornüsyon sekreterleri, komisyon •başkanlarının teklifleri üzerine, ilmî konseyce atanır. Konsey, otu
rumlar arasındaki devrede atama yetkisini başkanına verebilir. 

7< Komisyon üyeleri, komisyon çaüşmalarına peş peşe iki yıl katılmadıkları veya yazışma sureti ile çalış 
malara katkıda bulunmadıkları takdirde, istifa etmiş addedilirler. 

ÇALIŞMA GRUPLARI 

Madde * XIX 

Çalışma Grupları 

EnstMiyü 'ilgilendiren bazı sorunlara bulunacak çözüm şekillerini hazırlamak maksadıyle çalışma grupla
rı ihdas edilebilir.^ 

YÖNETÎM 

- Madde d XX 

Direktör 

1. Enstitünün işleyişi refaketinde aslî ve yardımcı personel bulunan bir direktör tarafından deruhte edü-s 
tir. 

% Direktör, icra komitesi tarafından gizli oyla seçilir. 
Direktörün vecibe ve yetkileri uygulama protokolüyle tespit edilir. 
3. Direktör, aynı zamanda Genel Konferansın, îcra Komitesinin, Yönetim Komitesinin ve tlmî Konse

yin Sekreteridir. 

Madde -: XXI 

Aslî ve Yardımcı Personel 

1, Aslî ve yardımcı personelin atanmaları ve görevlerine ton verilmeleri direktör tarafından yapılır. 
tşsbu personelin hak, ve vecibeleri uygulama protokolüyle tespit edilmiştir. , 

2A Aslî personelin atanimaları, icra Komitesince onaylanıncaya kadar geçerli değildir. 
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ULUSLARARASI SOĞUTMA KONGRELERİ 

Madde - XXII 

Uluslararası Soğutma Kongreleri 

l.; Enstitü; normal olarak her dört yılda bir Uluslararası Soğutma Kongresi teıtrplemekle yükümlüdür. 
2< Program icra Komitesince onaylanır ve kongrenin organizasyonu işi, enstitüye Üye memleketlerden'bir 

veya birkaçına verilebilir. 

YAYIMLAR 

Madde - XXIII 

Yayımlar 

1. ilmî Konsey ve komisyonların çalışmaları ve enstitü tarafından derlenen her türlü bilgi enstitünün res
mî dillerinde, muntazaman yayınlanır. 

2. Uygulama protokolü, anılan yayımların belli bir miktarının Üye memleketlere ücretsiz olarak dağıtı-
miyle ilgili şartları tespit eder. 

3V Enstitü, ayrıca, görevini ifa için yararlı göreceği her türlü yayım vasıtasına müracaat edebilir. 

BÖLÜM - IV 

MALÎ KAYNAKLAR 

Madde .- XXIV 

Enstitünün Kaynaklan 

Enstitünün işletme masrafları aşağıdaki şekilde karşılanır:1 

a) Üye memleketlerin mutat yıllık ve olağanüstü katılma payları; 
b) Muntazaim yayınlarına yapılan abonmanların gelirleri, yayım ve belgelerin satışı, çeşitli yayınlarında 

yer alan ilânlar ve genellikle, işbu Sözleşme çerçevesinde yürütülen faaliyetlerden sağlanan gelirler; 
c) Diğer abonmanlar kanunî bağış ve hediyeler; 
d) GayrimenkuUerinden sağlanan gelirler. 

Madde , XXV 

Bütçe 

l.: îcr'a Komitesi, mutat yıllık toplantısında bir önceki yıla ait malî raporu inceler. Müteakip yıla ait 
bütçe de, keza bu toplantı da icra Komitesi tarafından onaylanır. 

2, icra Komitesi, cari bütçede bazı değişiklikleri yapmak yetkisini Yönetüm Komitesine verebilir. 
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- 14 -

Madde - XXVI 

Üye Memleketlerce ödenecek Yıllık Normal Katılma Paylan Miktarı 

1. Her üye memleket yıllık katılma payını ya Fransız Frankı ile veya Fransa'da muamele gören ve bu ül
ke parasına konvertibilite'si borçlu memleket tarafından garanti edilen dövizle ödeyebilir. Katılma payı, üye 
memleketin ait bulunduğu aşağıda kayıtlı kategorilere göre 10/31 gram ağırlığında ve 0.900 
ayarında Altın - Frank esası üzerinden tespit edilmiştir: 

Altın Frank olarak 
Kotegorl Yıllık katılma payı 

1 9.600 
2 7.200 
3 4.800 
4 3.200 
5 1.600 
6 , 800 

2. Genel Konferans her dört yılda bir, yapılan mutat toplantısında, tera Komitesince bir önceki yıl onay
lanan teklifler üzerine, bu anakati'lma paylarını enstitünün faaliyetlerine veya cari ekonomik duruma uydur
mak maksadiyle, daha yüksek veya daha düşük bir emsal ile değiştirebilir. (1) 

3. Yeni katılma payları müteakip dört yıl için caridir. (2) 

MaUde - XXVII 

Katılma Paylarının ödenmemesi ~ 

Malî katılma paylarını ödemede iki yıldan fazla gecikme yapan üye memleketler, ödeme durumları düzene 
girinceye kadar bu sıfatlarına bağlı imtiyazları ve özellikle oy haklarını kaybederler. 

BÖLÜM - V 
MÜTEFERRİK HÜKÜMLER 

Madde - XXVIII 
Diğer Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler 

Enstitü, Birleşmiş Milletler ihtisas Teşekkülleri ve diğer uluslararası kuruluşlarla, müşterek hedeflerine ve 
kendi gayelerine uygun bir işbirliği sağlamak için gerekli bütün ilişkileri kurar. 

Yi i l 
Kategori 1968 1969 1970 1971 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

15,000 
11,250 
7,500 
5,000 
2,500 
1,250 

15,600 
11,700 
7,800 
5,200 
2,600 
1,300 

16,200 
' 12,150 

8,100 
5,400 
2,700 
1,350 

16,800 
12,600 
8.400 
5,600 
2,800 
1,400 

(1) 22 Ağustos 1959 tarihli toplantısında, Genel Konferans esas katılma paylarında % 25 oranında bir 
artışı onaylamıştır. 1959 yılında yapılan artış da gözönünde tutularak, 2 Eylül 1967 tarihli toplantısında Ge* 
nel Konferans tarafından ilâve bir artış onaylanmıştır; en son artışlar 1968 için % 25, 1969 için % 30; 1970 
için % 35 ve 1971 için % 40'dir. 

(2) Yeni katılma payları oranı (Altın Frank olarak) şöyledir: 
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Madde - XXIX 

Hukukî Kapasite, Ayrıcalık ve Dokunulmazlıklar 

Enstitü; ilgili Üye memleketlerle yapılan özel anlaşmalarda öngörülen şartlar çerçevesinde, her Üye mem
leketin toprağında görevini yapabilmek ve gayelerine erişmek için gerekli hukukî kapasite ve statüden yarar
lanır. 

Madde - XXX 

Resmi Diller 

Enstitünün resmî dilleri Fransızca ve îngilizcedir. 

Madde - XXXI 

Sözleşmenin Tadilleri 

1. İşbu Sözleşmeyle ilgüli olup Enstitünün esas gayelerini etkilemeyecek ve üye memleketlerin vecibele
rini artırmayacak mahiyetteki tadiller, Gend Konferansın tasvibi ile yürürlüğe girer. 

2< Diğer tadiller, Genel Konferansın tasvibini müteakip, Üye memleketlerin onayına sunulur. Bu tadiller; 
Üye memleketlerin (yukarıdaki XXVII nci madde ile öngörülenler hariç) üçte 'ikisinin onayını müteakip bu iş
lemi yerine getirmiş Üye memleketler için; daha sonra onaylayacak memleketler için de onayladıkları tarihten 
itlibaren yürürlüğe girer. 

3, Herhalde, teklif edilen tadiller, Genel Konferans tarafından incelenmeden asgarî altı ay evvel, di
rektör tarafından Üye memleketlere intikal ettirilir. 

Madde - XXXII 

Sözleşmenin Süresi 

tşbu Sözleşme, V nci maddede öngörülen şartlar dahilinde çekilme olmadıkça, on yıllık bir süre için ya
pılmıştır. Bu sürenin sonunda aksı ihbar edilmedikçe dörder yıllık devreler için kendiliğinden uzatılmış sa
yılacaktır. 

Madde - XXXIII 
Tefsir 

tşbu Sözleşmenin Fransızca ve İngilizce metinleri eşit olarak geçerlidir. Sözleşmenin tefsiri ile ilgili her
hangi bir anlaşmazlık için, Uluslararası Adalet Divanına veya Gend Konferans tarafından kararlaştırılacak 
şartlar dahilinde hakemlik müessesesine müracaat edilecektir. 

Madde - XXXIV 

Onay, Yürürlüğe Giriş 

1. İşbu Sözleşme, 1 Haziran 1955 tarihine kadar, Uluslararası Soğutma Enstitüsüne üye memleketlerin 
mizasına açık olacaktır. 

2. İşbu Sözleşme onaylanacaktır. Onay belgeleri Fransa Hükümetine tevdi edilecektir. 
Sözleşme, her mümzi memleket için onay bdgderinin tevdi edildiği tarihte yürürlüğe girecektir. 
3. Bununla beraber, mümziler, Anayasa ve bütçe kuralları müsaade ettiği takdirde, uygulamadaki ge-

cÜkmeîeri önlemek maiksadiyle bu Sözleşmeyi imzasını müteakip geçici olarak yürürlüğe koymak hususunda 
mutabıktırlar. 

4. Yukarıdaki hususları teyiden aşağıda imzası bulunan tam yetkili temsilciler işbu Sözleşmeyi imzala
mışlardır. 
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Toplantı : 3 

Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine ve Uy
gulanacak Kanuna Dair Sözleşmeye Katılmamızm Uygun Bulun
duğuna İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

(1 /449) 

TC. 
Başbakanlık 21, 5 , 1976 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 
Sayı : 101 - 85/07706 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye BüyüV Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 5 •. 5 , 1976 
tarihinde kararlaştırılan «Küçüklerin korunması konu/sunda makamların yetkisine ve uygulanacak kanuna 
dair sözleşmeye katılmamızın uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı» ve gerekçesi ile eki sözleşme ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyle arz ederim, 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

GEREKÇE 

1. — Anılan sözleşme, Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansının 9 ncu dönem toplantısında hazırlan
mış ve toplantıya katılan ülkeler için 5 Ekim 1961 tarihinden itibaren imzaya açılmıştır. Bu toplantılara 18 
Devlet temsilci gönderilmiştir : Federal Almanya, Avuturya, Belçika, Danimarka, İspanya, Finlandiya, Fran
sa, Yunanistan, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Norveç, Hollanda, Portekiz, ingiltere, İsveç, İsviçre ve Yu
goslavya. Bugüne kadar sözleşmeyi, imza tarihi sırasıyle, şu 10 ülke imzalamıştır : Yugoslavya, Fransa, İtal
ya, İngiltere, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, Avusturya, Portekiz ve Federal Almanya. Beş ülke sözleşmeyi 
onaylamış bulunmaktadır : İsviçre, Lüksemburg, Portekiz, Fransa ve Avusturya. 

Sözleşmenin 21 nci maddesi, Türkiye gibi anılan konferansın 9 ncu oturumunda temsil edilmeyen Dev
letlere, sözleşme yürürlüğe girdikten sonra sözleşmeye katılma imkânını vermektedir. Sözleşme Lüksemburg 
ve İsViçre'den sonra Portekiz'in de sözleşmeyi onayladığını bildirmesi üzerine, 20 nci madde hükümleri uya
rınca, 4 Şubat 1969 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

2. — Anılan sözleşme, himayeye muhtaç küçüğe ikâmet ettiği ülkenin kanunlarının uygulanabilmesi, 
aynı şekilde bu ülkenin adlî ve idarî makamlarının korumaya ait gerekli tedbirleri alabilmeleri esasını ge
tirmektedir. 

Konu himayeye. muhtaç küçüklerle ilgili olduğu cihetle, bu esasın beriimsenmesinafe, gelişen şaftlar bakı
mından büyük yarar vardır. Gerçekten sayılan yüzbinleri aşan vatandaşımızın çalışmak üzere gittiği dış 
ülkelerde, toplumumuzun en küçük nüvesini teşkil eden çocuklarımızın korunması ve hak ve menfaatlerinin 
güvenlik altında bulundurulması önemli bir sorun teşkil ekmektedir. Bu soruna çözüm şekli getiren çok ta* 
raflı hukukî düzenlemelere ülkemizin de katılması isabetli olacaktır. 
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Esâsında küçüklerin korunması yönünden, mevzuatımız da dahil olmak üzere, Avrupa mevzuatı arasında 

önemli farklar yoktur. Bu sebeple, mahallî makamların yabancı kanunu bularak onun hükümlerini uygula
ma mecburiyeti yerine, kendi mevzuatlarının himayeyle ilgili hükümlerini tatbik edebilmeleri, gerekli ted
birlerin isabetle ve süratle ittihazına imkân verecektir. Bu çerçevede, özellikle yabancı ülkelerde bulunan kü
çük Türk çocukları bakımından, sözleşme hükümlerinin arz ettiği önem aşikârdır. 

Öte yandan, sözleşme hükümlerinde koruma tedbirlerine ilişkin yetki, mutlak olarak, küçüğün ikâmet et
tiği ülkeye de bırakılmamak ta dır. 

Gerçekten, mahallî makamlar tarafından alınacak koruyucu tedbirlerin, vakit geçirilmeksizin, küçüğün 
uyruğu bulunduğu Devletin ilgili makamlarına bildirilmesi; küçüğün uyruğu bulunduğu Devletin kendi ka
nunları uyarınca yine her türlü himaye tedbirini uygulayabilmesi, bu Devlet yönünden bir bakıma güvence 
teşkil etmektedir. 

Sözleşmeye katılmamızın uygun bulunması halinde, sözleşmenin ülkemiz bakımından yürürlüğe girmesini 
teminen tanzim olunacak katılma belgesinin Hollanda Dışişleri Bakanlığına tevdii sırasında, Adalet Bakan
lığımızın mütalaası uyarınca, aşağıda belirtilen ihtirazî kayıt dermeyan edilecektir : 

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, evliliğin butlanına, boşanmağa veya ayrılığa karar vermeye yetkili olan 
hâkimin, bir küçüğün şahsının veya mallarının korunması için de tedbirler almaya yetkili olduğunu, sözleş
menin 15 nci maddesi uyarınca beyan eder.» 

Yukarıda özet olarak belirtilen nedenlerle ve özellikle dış ülkelerde bulunan çocuklarımızın şahsını ve
ya mallarını korumaya yönelik tedbirlerin alınmasını öngören bu sözleşmeye ülkemizin de katılmasında ya
rar olduğu düşünülmektedir. 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/449 
Karar No. : 15 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

15.6. 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Küçüklerin korunması konusunda makamların yetkisine ve uygulanacak kanuna dair sözleşmeye katılma
mızın uygun bulunduğuna ilişkin kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuz
da görüşüldü. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar, Komisyonumuzca da 
uygun bulunmuş ve mezkûr tasarının aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Komisyon Başkanı 

Ankara 
Orhan Alp 

Kâtip 
Konya 

Şener Battal 
Burdur 

Ali Sanlı 
İstanbul 

Mustafa Parlar 
Muğla 

Adnan Akarca 

Başkanvekili 
Konya 

Ali Kökbudak 

Ankara 
Kâmil Kırıkoğlu 

Edirne 
îlhan Işık 
İstanbul 

Reşit Ülker 
Muş 

Tekin İleri Dikmen 

Sivas 
Nazif Arslan 

~~~~~ Sözcü 
Çorum 

Yasin Hatiboğlu 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

Eskişehir 
Orhan Oğuz 

Manisa 
Mustafa Ok 

Samsun 
Ali Acar 

imzada bulunamadı. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların 
Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmeye 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 5 . 10 . 1961 tarihinde Lahey'de 
imzaya açılan («Küçüklerin Korunması Konusunda 
Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair 
Sözleşme» ye katılmamız uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

5 . 5 . 1976 

Başbakan 
S. Demirel 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. N. Erbakan 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların 
Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmeye 
Katılmamızın Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. 
kabul edUmitşir. 

— Tasarının 2 nci maddesi aynen 

— Tasarının 3 ncü maddesi aynen 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. 7\ Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Türkeş 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Aksay 

Devlet Bakam 
M. K. Erkovan 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakam 
F. Melen 

İçişleri Bakam 
O. Asiltürk 

Dışişleri Bakanı V. 
S. öztürk 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. Ergenekon 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Ticaret Bakanı 
H. Başol 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
Prof. K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

İmar ve İskân Bakanı 
N, Ok 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

Köy İşleri Bakanı 
V% Poyraz 

En. ve Tab. Kay. Bakanı Turizm ve Tan* Bakanı 
S, Kılıç L. Tokoğlu 

Orman Bakanı 
T. Kapanlı 

Genç. ve Spor Bakanı 
A% S* Erek 

Kültür Bakanı 
R. Danışman 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M, Ablum 
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KÜÇÜKLERİN KORUNMASI KONUSUNDA MAKAMLARIN YETKİSİNE VE UYGULANACAK 

KANUNA DAİR SÖZLEŞME 

Bu Sözieğfrüeyi imzalayan devletler, 
Küçüklerin korunması konusunda uygulanacak kanun ve makamların yetkisi hakkında ortak hükümler 

saptamak arzusu ile, 
Bu amaçla bir Sözleşme aktetmeye karar vermişler ve aşağıid&ki hükümler üzerinde anlaşmışlardır : 

Madde : 1 

Küçüğün mutaden ikâmet ettiği Devletin gerek kazaî gerekse idarî makamları, işbu Sözleşmenin 3 ncü 
ve 4 noü maddesi ile 5 nci maddesinin 3 ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, küçüğün şahsını veya 
mallarını korumaya yönelik tedbirler almaya yetkilidir. 

Madde : 2 

Birinci maddeye göre yetkili olan makamlar, kendi iç hukuklarının öngördüğü tedbirleri alırlar. 
Bu tedbirleri tesis etmek, değiştirmek ve sona erdirmek için gereken şartları bu hukuk tayin eder. Bu ted

birlerin küçüğün üçüncü şahıslarla olan ilişkileri üzerindeki etkileri kadar, kendisine bakan kişiler ve ku
rumlarla olan ilişkileri üzerindeki etkilerini de keza bu hukuk tanzim öder. 

Madde : 3 

Küçüğün vatandaşı olduğu Devletin iş hukuku gereğince re'sen mevcut oîan bir otorite ilişkisi, bütün 
Âkit Devletlerce tanınır. 

Madde : 4 

Küçüğün vatandaşı olduğu Devletin makamları küçüğün menfaatinin gerektirdiğine kanaat getirirler ise, 
küçüğün mutadan ikâmet ettiği Devletin makamlarına haber verdikten sonra, kendi iç hukukları uyarınca, 
küçüğün şahsını veya mallarını korumaya yönelik tedbirler alabilirler. 

Bu tedbirleri tesis etmek, değiştirmek ve sona erdirmek için gereken şartları bu hukuk tayin eder. Bu ted
birlerin küçüğün üçüncü şahıslarla olan ilişkileri üzerindeki etkileri kadar, kendisine bakan kişiler ve ku
rumlarla olan ilişkileri üzerindeki etkilerini de keza bu hukuk tanzim eder. 

Ahnan tedbirlerin uygulanmasını küçüğün vatandaşı olduğu Devletin makamları sağlar. 
Bu maddenin yukarıdaki fıkraları uyarınca alınan tedbirler, küçüğün mutaden* ikamet ettiği Devletin 

makamları tarafından alınmış olan tedbirlerin yerine geçer. 

Madde : 5 

Bir küçüğün mutat ikametgâhı bir Âkit Devletten başka bir Âkit Devlete nakledildiği takdirde, küçüğün 
eskiden ikamet ettiği Devletin makamları tarafından alınmış bulunan tedbirler, yeni ikâmetgâhın makamları 
tarafından kaldırılıncaya kadar veya yerlerine yenileri konuluncaya kadar geçerli kalırlar. 

Küçüğün eskiden ikamet ettiği Devletin makamları tarafından alınmış bulunan tedbirler, bu makamlara 
önceden haber verilmeden kaldırılamaz veya yerlerine yenileri konulamaz. 

Vatandaşı olduğu Devlet makamlarının himayesi altında bulunan bir küçüğün ikâmetgâhının nakledilme
si halinde, bu makamlar tarafından kendi iç hukukları uyarınca alınmış bulunan tedbirler yeni ikametgâh 
Devletinde geçerli kalırlar. 

Madde : 6 

Küçüğün vatandaşı olduğu Devlet makamları küçüğün mutat ikametgâhının veya mallarının bulunduğu 
Devlet makamları ile anlaşarak, alınmış bulunan tedbirlerin uygulanmasını onlara bırakabilirler. 
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Küçüğün mutaden ikâmet ettiği Devlet makamları da, küçüğün mallarının bulunduğu Devlet makamları 

karşısında aynı yetkiye sahiptir. 

Madde : 7 

Yetkili makamlar tarafından işbu Sözleşmenin yukarıdaki maddeleri uyarınca alınmış olan tedbirler bü-: 
tün Âkit Devletlerce tanınır. Bununla beraber, bu tedbirler, alındıkları Devletten başka bir Devlete icra edil
mek durumunda olursa, bunların tanınması ve icraı ya icranın talep edildiği Devletin iş hukukuna göre ya 
da uluslararası sözleşmelere göre olur. 

Madde : 8 

îşbu Sözleşmenin 3 ncü ve 4 ncü maddeleri ile 5 noi maddenin 3 ncü fıkrası hükümlerine rağmen, kü-; 
çüğün mutaden ikâmet ettiği Devletin makamlan küçüğün şahsı veya malları ciddî bir tehlikeye mâruz 
kaldığı ölçüde, koruyucu tedbirler alabilirler. 

Diğer Âkit Devletlerin makamları bu tedbirleri tanımakla yükümlü değildirler. 

Madde : 9 

Bütün âcil hallerde, ülkesinde küçüğün bulunduğu veya ona a!it malların buluriduğu her Âkit Tarafın 
makamları gerekli koruyucu tedbirleri alırlar. 

Yukarıdaki fıkraya göre alınan tedbirler, yetkili makamlar Bu Sözleşmeye göre durumun gerektirdiği ted-. 
birleri alır almaz, husule getirdikleri kesin etkiler baki kalmak üzere, sona erer, 

Madde : 10 

Âkit Taraflardan birinin makamları, küçüğe uygulanan rejimin devamlılığını sağlamak üzere, imkân nis
petinde, kararları hâlâ geçerli olan diğer Âkit Tarafların makamları ile görüş teatisinde bulunduktan son
ra tedibin alırlar. 

Madde : 11 

îşbu Sözleşmenin hükümleri uyarınca tedbirler alan 'bütün makamlar, küçüğün vatandaşı olduğu Devletin 
makamlarına ve gerekiyorsa küçüğün mutaden ikâmet ettiği Devletin makamlarına gecikmeksizin bu tedbir
lerden bilgi verirler. 

Her Âkit Taraf, birindi fıkrada söz konusu edilen bilgileri doğrudan doğruya alıp verebilecek makamı 
lan tayin edecektir. Her Âkit Taraf tayin ettiği makamı Hollanda Dışişleri Bakanlığına bildirecektir. 

Madde : 12 

Bu Sözleşme bakımından, «küçük» sözcüğünden, gerek vatandaşı olduğu Devletin iç hukukuna göre 
gerekse mutaden ikamet ettiği Devletin iç hukukuna göne bu niteliğe sahip olan herkes anlaşılır. 

Madde : 13 
İşbu Sözleşme mutat ikâmetgâhı Akit Taraflardan birisinde bulunan bütün küçüklere uygulanır. 
(Bununla beraber işbu Sözleşme ile küçüğün vatan daşı olduğu Devletlin makamlarına tanınmış olan yet

kiler, Âkit Devletlere münhasırdır. 
Her Âkit Devlet, işbu Sözleşmenin uygulanmasını Âkit Devletlerin vatandaşı olan küçüklere hasretmek 

hakkıma sahiptir. 

Madde : 14 •' 

Bu Sözleşme bakımından, küçüğün vatandaşı olduğu Devletin iç hukuku birleşik değilse, «küçüğün 
vatandaşı olduğu Devleti iç hukuku» ve «küçüğün vatandaşı olduğu Devletin makamları» deyümleriınden 
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bu Devlette yürürlükte olaın hükümlere göre ve bu fcaibil hükümler yok ise küçüğün bu Devlette mevcut 
hukuk düzenlerinden hangisinie en yakım bağ ile bağlı ise o bağa göre tayin edilecek hukuk ver makamlar 
anlaşılır. 

Madde : 15 

Her akit Devlet, küçüğün ebeveyni arasındaki evliilk bağının iptal edilmesine, fesh edilmesine veya 
gjevşetütmesine ilişkin bir talep hakkında karar verecek makamlarının küçüğün şahsını veya mallarım koru
ma tedbirleri alma yetkisini mahfuz tutabilir. 

Diğer Akit Tarafların makamları bu tedbirleri tanımağa mecbur değildir. 

Madde : 16 

işbu Sözleşmenin hükümlerine, uygulamaları açıkça kamu düzeni ile gayri kabili telif olmadıkça, Akit 
Devletlerce riayet edilecektir. 

Madde : 17 

îşbu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra alınan tedbirlere uygulanır. 
Küçüğün vatandaşı olduğu Devletin iç hukuku gereğince re'sen mevout olan otorite ilişkileri, Söz

leşmenin yürürlüğe girdiği andan itibaren tanınır. 

Madde : 18 

Âkit Devletler arasındaki ilişkilerde, işbu Sözleşme, 12 Haziran 1902 tarihinde Lahey'de imzalanmış olan 
küçüklerin vesayetini tanzim eden Sözleşmenin yerine geçer. 

Yürürlüğe girdiği anıda Âkid Devletleri bağlayan diğer sözleşmelerin hükümlerine halel getirmez. 

Madde : 19 

İşbu Sözleşme Lahey Devletler Hususî Hukuku Konferansının Dokuzuncu oturumunda temsil edilen 
Devletlerin imzasına açıktır. 

Onaylanacak ve Onay Belgeleri Hollanda Dışişleri Bakanlığına tevdi olunacaktır. 

Madde : 20 

İşbu Sözleşme, 19 ncu maddenin 2 nci fikrasında öngörülen üçüncü Onay Belgesinin tevdiinden sonra 
alibmışıncı gün yürürlüğe girecektir. 

Sözleşme, sözleşmeyi sonradan onaylayan her mümzi Devlet için, onay belgesinin tevdiinden sonra 
altmışıncı gün yürürlüğe girecektir, 

Madde : 21 

Lahey Devletler Hususî Hukuku Konferansının dokuzuncu oturumunda temsil edilmeyen her Devlet, 
20 nci malddenün 1 ncü fıkrası uyarınca yürürlüğe girdikten sıonra işbu Sözleşmeye katılabilirler* Katılma 
Belgesi Hollanda Dışişleri Bakanlığına tevdi edilecektir. 

Katılma sadece katılan Devlet ile bu katılmayı kabul etMğini beyan edecek akit Devletler arasındaki 
ilişkilerde etkifi olacaktır. Kalbul Hollanda Dışişleri Bakanlığına bilıdirilacekjtir. 

Sözleşme katılan Devlet ille katılmayı kabul ettiğini bildiren Devlet arasında yukarıdaki fıkrada zikre
dilen bildirimin yapıltmasınıdan altmış gün sonra yürürlüğe girecektir. 
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Madde : 22 

Her Devlet, imza, onaylama veya katılma sırasında, işbu Södeşimıenin uluslararası düzeyde temsil 
etıtiği ülkelerin tümüne veya onların bir veya birkaçına şâmil olacağını beyan edebilir. Bu beyan, Sözleşme 
nift anılan Devlet için yürürlüğe girdiği anda müessir olacaktır. 

Sonradan yapılacak bu mahiyeitıteki teşmiller Hol landa Dışişleri Bakanlığına bildirüecektir. 
Sözleşmeyi imzalamış ve onaylamış bulaman bir Devlet tarafından bir teşmil beyanı yapıldığında, bu 

beyan söz konusu ülkeler bakümınıdan 20 noi madde 'hükümleri uyarınca yürürlüğe girecektir, Teşmil 
beyanı Sözleşmeye katılmış bir ülke tarafından yapıldığı takdirde, bu beyan söz konusu ülkeler bakımın
dan 21 nci madde hükümlerine uygun olarak yürürlüğe girecektir. 

Madde : 23 

Her Devlet, en. geç onaylama veya katılma anında, işbu Sözleşmenin D ncü maddesinin 3 ncü fıkra
sında ve 15 nci maddesinin 1 nci fıkrasında öngörülen ihtirazî kayıtları beyan edebilir. Başka hiçbir ihtirazî 
kayıt kabul edilmez. 

Her Âkit Devlet, 22 nci madde uyarınca Sözleşmenin teşmilimi bildirirken de teşmile konu olan ülkelere 
veya bu ülkelerin bazılarına münhasır olmak üzere bu ihtirazî kayıtları beyan edebilir. 

Her Âk'it Devlet her an beyan etmiş olduğu ihtirazî kaydı geri alabilir. Geri alış Halanda Dışişleri 
Bakanlığına bildirilecektir. 

, İhtirazı kaydın etkisi yukarıdaki fıkrada anılan bildirimden altmış gün sonra ortadan kalkacaktır. 

Madde : 24 

İşbu Sözleşme, 20 nci maddemin 1 nci fıkrası uyarınca yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, sondadan 
onaylayan veya katılan. Deçletüler için dahi 5 sene yürürlükte kalacaktır. 

Sözleşme, feshedilmedikçe, beşer senelik süreler lıe zımnen yenilenecektir. 
Fesih beş senelik sürenin bitiminden en az altı ay önce Hollanda Dışişleri Bakanlığına bildirilecektir. 
Fesih Sözleşmenin uygulandığı ülkelerin bazıları için yapılabilir. 
Fesih sadece feshi ihbar eden Devlet için hüküm ifade eder. Sözleşme diğer akit Devlettiler bakımından 

yürürlükte kalır. 

Madde : 25 

Hollanda Dışişleri Bakanlığı, 19 ncu maddede anılan Devletlere 21 nci madde uyarınca katılmış olan 
Devletlere aşağıdaki hususları bildirecektir. 

a) l'l nci maddenin 2 nci fıkrasında söz konusu edilen bildirimler, 
ıb) 19 ncu maddede söz konusu edilen imzalamalar ve onaylamaHar, 
c) 20 nci maddenin 1 nci fıkrası uyarınca işbu Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih, 
d) ,21 nci maddede söz konusu edilen katılmalar ve kabul etmeler ile bunların yürürlüğe gireceği ta

rihler, 
e) 22 nci maddede söz konusu edilen teşmiller ile ıbunların yürürlüğe gireceği tarihler, 
f) i23 ncü maddede söz konusu edilen ihtirazî ka yıltlar ve (ihtirazî kayıt geri almaları, 
g) 24 ncü maddenin 3 ncü fıkrasında söz konusu edilen fesihler. 

Yukarıdaki hükümleri tasdik zımnında, usulüne uygun yetkiyi haiz aşağıda imzaları bulunanlar işbu 
Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

İşbu Sözleşme tek bir nüsha halinde 5 Ekim 1961 tarihinde Lahey'de yapılmıştır. Bu tek nüsha Hol
landa Hükümetinin arşivlerine konacak ve Laihey Devletler Hususî Hukuku Konferansının 9 ncu oturumun
da temsil edilmiş olan bütün Devletlere tasdikli birer kopyası diplomatik yoldan tevdi edilecektir, 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Sosyal 
Güvenlik Sözleşmesi ile Bu Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 

Komisyonu Raporu (1 /445) 

T. C. 
Başbakanlık 10 . 5 . 1976 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: 101-71/07378 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 29.4.1976 
tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Kralhğı arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ite 
bu Sözleşmeye ek protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı», ve gerekçesi ile eki Söz
leşme ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygiyle arz ederini, 

Süleyman Demire! 
Başbakan 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 15 . 6 . 19T6 

Esas No. : 1/445 
Karar No. : 14 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile bu Sözleşmeye 
ek protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı, ilgili bakanlık temsilcilerinin de ka-
tılmalarıyle Komisyonumuzda görüşüldü* 

Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakereler sonunda, gerekçede belirtilen hususlar, Komisyonumuzca 
da uygun mütalaa olunmuş ve mezkûr tasarının aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Ankara Konya Çorum ' 

Orhan Alp Ali Kökbudak Yasin Hatiboğlu 

Kâtip 
Konya Ankara Balıkesir 

Şener Battal Kâmil Kırıkoğlu Cihat Bilgehan ' 



Burdur 
Ali Sanlı 

istanbul 
Mustafa Parlar 

Muğla 
Adnan Akarca 
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Edirne 

İlhan Işık 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Muş 
T. İleri Dikmen 

Sivas 
Nazif Arslan 

Eskişehir 
Orhan Oğuz 

Manisa 
Mustafa Ok 

Samsun 
Ali Acar 

tmzada bulunamadı 

GEREKÇE 

Danimarka'da çalışan 6 - 7 bin işçimizin sosyal haklarını güvence altına almak üzere 13 Kasım 1970 tari
hinde Ankara'da Türkiye ile Danimarka arasında bir Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmış ve bu sözleş
menin onaylanmasının uygun görüldüğüne dair 19 Nisan 1973 tarihli ve 1704 sayılı Yetki Kanunu çıkarılarak 
sözleşme 2 . 6 . 1973 tarihli ve 7/6538 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle tasdikini müteakip 3 . 5 . 1973 
tarihli ve 14524 sayılı Resmî Gazetede neşredilmiş, idi. 

Sözleşme onay belgelerimin teatisini müteakip yürürlüğe girecekti. Onay (belgelerinin teatisine ve sözleşme
min yürürlüğe girmesine teıkaddüm eden işlemler tamamlanmış ve sözleşmenin yürürlüğe girmesi 1973 yılında 
imkân dahiline girmiş liken Danimarka, Avrupa Ekonomik Topluluklarına üye oluşu sebebiyle sosyal güven-
liik 'konularını düzenleyen mevzuatında yapmak durımundıa kaldığı değişiklikler yüzünden sözleşmenin yü
rürlüğe girmesi foranaliıtelerinin ikmalini bir süre erielemişitir. Bilâhara anılan mevzuatında Ortak Pazar'a 
girmesi sonucu yaptığı değişiklikler karşısımda, bu sözleşmenin yerine yeni bir sözleşme akdini önermiştir. 
Bu suretle 1970 tarihi Türkiye - Danimarka Sosya' Güvenlik Sözleşmesinin yürürlüğü sağlanamamıştır. 

Danimarka'nın yeni bir Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanması önerisi ve mevzuatında yaptığı değişik
likler tetkik edilmiştir. Bunun sonucu olarak, Danimarka'nın Ortak Pazar Üyeliği sebebiyle mevzuatında bu 
ülkede çalışan vatandaşlarımızın da lehline olabilecek bazı değişiklikler yaptığı görülmüştür. Bu itibarla imza-
lanaack yeni ibir sözleşmenin 1970 tarihli sözleşmeye nazaran işlilerimiz açısından daha olumlu hükümler ge
tirmesi olanağı ortaya çıkmış ve 1975 yılı Ağustosunda Ankara'da başlayan görüşmeler 22 Ocak 1976 günü 
Kopenhang'da yeni 'bir sözleşme ve bununla irtibatlı olarak bir protokol imzalanma siyle sonuçlanmıştır. 

Yeni sözleşme ile 13 Kasım 1970 tarihli sözleşmeye nazaran Danimarka mevzuatı çerçevesinde sosyal 
halkların kazanılmasını öngörülen koşularda Türk işçileri ve hak sahiibi aile fertleri lehine bir çok yeni im
kânlar sağlanmıştır. 

Bunlar : 
— Danimarka'da kazanılan emekli aylıklarının Türkiye'ye transferi imkânları; 
— Aile yardımları ile emekli aylıklarına hak kazanmak için gereken bekleme fsürelerinde kayda değer 

indirimler; 
— Danimarka tarafından ödenecek maluliyet aylıklarının tutarlarının hesaplanmasında Türkiye'de tamam

lanmış sigortalılık sürelerinin de nazara alınması; 
— Aile yandıimlarının, ödenmesi konusunda Türk vatandaşlarına Danimarka'daki diğer yabancı uyruk

lulara oranla daha elverişli bir durum yaratılması; 
— Yaşlılık, malûllük ve (dulluk aylıkları ödemelerinin Türkiye'de yapiması (ibu halk Danimarka vatandaş

larına dahi tamnmamışltır.) 
Kopenhang'da 'imzalanan bu Sözleşme 1970 tarihli Sözleşme yerine geçeceği cihetle eski sözleşmenin onay

lanmasına dair Yetki Kanunu ile sözleşmemin onaylandığı hakkımdaki Bakanlar Kurulu Kararının iptal edil
meleri gerekmektedir. Yetlki Kanunu tasarısı bu nokta da gözönünde tutularak hazırlanmıştır. 

Hükümetimiz adına imzalanmış bulunan bu sözleşmenin ihtiva ettiği hükümler aşağıda açıklanmıştır. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu Sözleşmeye Ek 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimar
ka Krallığı arasında 22 Ocak 1976 tarihinde Kopen
hag'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Danimar
ka Krallığı arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile 
bu Sözleşmeye ek protokolün onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 19 . 4 . 1973 tarih ve 1704 sayılı Ka
nun yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

29 . 4 . 1976 

Başbakan 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. N, Erbakan 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında 
Sosyal Güvenlik Sözleşmesi ile Bu Sözleşmeye Ek 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1.; — Tasarının 1 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T. Feyzioğlu A. Tür keş 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı Y. 
O. Asiltürk 

Devlet Bakanı 
M. K. Erkovan 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakam 
F. Melen 

İçişleri Bakam 
O. Asiltürk 

Dışişleri Bakanı V. 
S. Öztürk 

Maliye Bakanı V. 
N. Menteşe 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Ticaret Bakanı V. 
G. Karaca 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. Demir 

Çalışma Bakam 
A. T. Paksu 

İmar ve İskân Bakanı 
N, Ok 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

Köy İşleri Bakanı-
V._ Poyraz 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
Prof. K. Özal 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
S. Kılıç 

Orman Bakanı 
T. Kapanlı 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Turizm ve Tan, Bakam 
L,. Tokoğlu 

Genç. ve Spor Bakanı 
A, Ş, Erek 

Kültür Bakanı 
R. Danışman 

Sosyal Güvenlik Bakam 
AL M, Ablum 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE DANİMARKA KRALLIĞI ARASINDA İMZALANAN 

SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN AÇIKLANMASI 

BÖLÜM - I 

Genel Hükümler 

Madde 1. — Bu maddede sözleşmede geçen terimler tanımlanmıştır. 
Madde 2: — Bu maddede, sözleşmenin, Türttiye ve Danimarka bakımından uygulanacak mevzuatı belirt

mektedir. 
Madde 3. — Maddenin birinci fıkrası, sözleşmenin, 2 maddede zikredilen mevzuatı değiştiren veya. bu 

mevzuata ek olarak çıkarılan bütün kanunlarla tüzükler hakkında da uygulanmasını öngörmekte, ikinci fık
rada, sözleşmenin, Âkit Tarafların uyuşması kaydıyle, yeni bir Sosyal Güvenlik dalı ile ilgili Kanun ve tüzük
ler hakkında da uygulanacağı belirtilmektedir. Üçüncü fıkra ile sözleşmenin, yürürlükte bulunan mevzuatın 
yeni nüfus kategorilerine teşmiline dair Kanun ve tüzükler hakkında uygulanabilmesi, bu Kanun ve tüzükle
rin resmen yayınlandıkları tarihten itibaren üç ay içinde diğer Âkit Tarafça itiraz edilmemesi şartına bağ
lanmıştır. 

Madde 4. — Bu madde, Âkit Taraflardan birinin bir vatandaşının diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet et
mesi halinde, hakkında bulunduğu ülkenin mevzuatının uygulanacağına dairdir. 

Madde 5. — Bu madde, sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hallerde, Âkit Tarafların ülkelerinde ça
lışan diğer taraf vatandaşlarının, sözleşmenin 2 nci maddesinde belirtilen mevzuata göre, hak ve yükümlülük 
bakımından eşit muamele göreceklerine dairdir. 

Madde 6. — Bu madde, sözleşmenin diplomatik temsilcilik ve Konsolosluk mensuplarına ve diplomatik 
temsilcilik ve Konsolosluklarda çalışan sivil memurlar ile memur sayılanlara uygulanmayacağına dairdir. 

Madde 7. — Bu maddenin 1 nci fıkrası; Sözleşmede aksine hüküm bulunmayan hallerde, bir Âkit Tara
fın mevzuatına göre ve icabına göre, bu sözleşme uyarınca, malullük, yaşlılık veya geride kalan hak sahiple
rine verilen aylıklarla, iş kazaları ve meslek hastalıkları dolayısı ile bağlanan aylıklar ve ölüm yardımları, bir 
Âkit Tarafın bunları iktisap etmiş vatandaşı bulunan işçilerin ya da geride kalan hak sahiplerinin diğer Âkit 
Taraf ülkesinde ikamet etmekte olmaları nedeni ile azaltılamayacağına, değiştirilemeyeceğine, durdurulamaya-
cağına, geri alınamayacağına veya müsadere edilemeyeceğine, 

2 nci fıkrası, bu sözleşme hükümlerine göre, Âkit Taraftan birinin mevzuatı uyarınca ve yerine göre, bir 
Âkit Tarafın bir işçiden veya geride kalan hak sahibinden gayri bir vatandaşı tarafından iktisap olunan ve 
bu maddenin (1) nci paragrafında atıfta bulunulan yardımların, eğer o kimse diğer Âkit Taraf ülkesinde ikâ
met ederse, kendisine ödenmeyeceğine, ' 

dairdir. 
Madde 8. — Bu maddede, Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, bir yardımın diğer bir yardımla ve

ya başka bir gelirle biraraya gelmesi halinde, bu mevzuata göre yapılan yardımların azaltılacağı durdurula
cağı, veya geri alınacağı, ancak ilgili kimsenin sözleşmenin 33 ncü ve 18 (b) maddeleri hükümleri uyarın
ca her iki Âkit Tarak Kurumlarından malullük, yaşlılık ve ölüm "aylıkları ya da meslekî hastalık yardımları 
alması halinde bu hükmün uygulanmayacağı belirtilmiştir. 

Madde 9. — Bu maddede, sözleşmenin 4 ncü maddesinde vazı olunan kaidenin istisnaları belirtilmekte
dir. 

a) İşverenleri tarafından, geçici bir işin icrası için diğer Âkit Tarafın ülkesine, gönderilen işçiler oniki ay 
süre ile işyeri merkezinin bulunduğu memleket mevzuatına tabi tutulacaklardır. Geçici işin süresi oniki ayı aş-
tığutakdirde, iki memleketin yetkili idarî makamlarının önceden mutabık kalmaları şartıyle, işyeri merkezi
nin bulunduğu ülke mevzuatının uygulanmasına devam edilecektir. 

b) Nakliyat teşebbüslerinin çalıştırdığı kimseler teşebbüs merkezinin bulunduğu ülke mevzuatına tabi ola
caklardır. Ancak, teşebbüsün diğer Âkit Taraf ülkesinde bir şube veya daimi temsilciliği varsa, bu şube veya 
daimî temsilcilik tarafından işe alman ve çalıştırılan kimseler, çalıştıkları ülke mevzuatına tabi tutulacaklar
dır. 
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c) Bir Âkit Tarafın bayrağını taşıyan bir gemide çalıştırılan işçi hakkında o Âkit Tarafın mevzuatı uy
gulanacaktır. 

d) Normal olarak denizde istihdam edilmeyen ve 'bir Âkit Tarafın karasuları içinde ya da limanında 
yükleme, boşaltma ve öteki Âkit Tarafın bayrağını taşıyan bir geminin tamiri işlerinde istihdam edilen, ancak 
o geminin tayfasından olmayan ya da böyle bir işe nezaret etmekten sorumlu olan bir işçi hakkında birinci 
tarafın mevzuatı uygulanacaktır. 

Madde 10. — Bu maddede, diplomatik misyonlar-a Konsolosluklarda istihdam edilen kimseler ile bu 
misyonlarla konsoloslukların' memurlarının özel hizmetlerinde çalışanlar hakkında» iMmet edilen ülkenin mev
zuatının uygulanacağı öngörülmekle beraber, bahis kokusu kimselerin, temsil ettiği ülkenin uyruğunda olma
sı halinde, vatandaşı bulunduğu tarafın mevzuatına tabi olma konusunda tercih hakkının kullanabileceği, ter
cih hakkının, işe giriş tarihini izleyen veya sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte, çalışmakta olanların sözleş
menin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde kullanılabileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 11. — Bu madde, tarafların yetkili makamlarıtta1 aralarında anlaşmak suretiyle yukarıda belirtilen 
kaide ve istisnalardan sapma yetkisini- vermektedir. 

BÖLÜM - M 

Özel Hükümler 

Hastalık ve Analık 

Madde 12. — Maddede, bir Âkit Taraf vatandaşının, diğer Âkit Taraf ülkesinde bulunduğu sırada, keza 
kendi ülkesinde ikamet eden aile fertlerinin hastalık ve analık hallerinde, ikâmet ettikleri ülkelerdeki mevzua
ta göre sağlık ve para yardımlarına hakları olduğu belirtilmektedir. 

Madde 13. —Maddede, şayet Âkit Tarafların birinin mevzuatı hastalık ve analık sigortası yardımların
dan yararlanılmasını sigortalık, istihdam veya ikâmet sürelerinin tamamlanması şartına bağlanmışsa, bu amaç
la diğer Âkit Taraf ülkesinde geçen sigortalılık istihdam veya ikâmet sürelerinin, nazara alınacağı açıklanmak
tadır. 

Madde 14. — Madde, 
1) Bu maddenin 2 nci paragrafı hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Taraf mevzuatının hastalık ve 

analıkla ilgili para yardımlarının hesaplanmasını, ilgili kimsenin yıllık veya ortalama ücret, maaş yahut di
ğer kazançlardan sağladığı gelire bağladığı hallerde, o Âkit Tarafın yetkili kurumu, o yıla ait gelir veya orta
lama geliri, münhasıran, mezkûr mevzuata göre tamamlanmış süreler içinde elde edildiği teyid edilmiş bu
lunan gelirlere göre tespit edeceği, 

2) Türk uyruklu bir işçinin çocuğu doğması halinde, bu işçinin Danimarka mevzuatına göre, günlük 
para yardımlarına hak kazanmak için gereken şartları haiz olup, olmadığına karar verilirken, eğer ilgili şa
hıs Danimarka mevzuatında belirtilen sürenin bütünü boyunca bu mevzuata tabi bulunmamışsa; 

a) İlgili şahsı Danimarka mevzuatına tabi olmadığı mezkûr süre içinde Türk mevzuatına göre tamam
lanmış sigorta süreleri, Danimarka mevzuatına göre doldurulmuş süreler irriiş. gibi nazarı itibara alınacağı 
ve* 

b) Danimarka mevzutına göre, tamamlanan devrelerde almış olduğu teyit edilen ücret veya maaşlar
dan sağlanan ortalama bir gelire eşît, bir ortalama ücret veya geliri ilgili şahsın nazarı itibare alınan süre
lerde almış olduğu kabul edileceği', 

belirtilmektedir. 
Madde 15. — Âkit Taraflardan birinin mevzuatma göre hastalık veya analıkla ilgili para yardımları al

maya hak kazanmış kimselerin diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet etmesi halinde de kendisine ödeneceği, bu öde
menin yetkili kurumun ülkesinde bulunan Âkit Taraf vatandaşlarına uygulanan ölçüde ve koşulları içinde 
yapılacağı belirtilmektedir. 
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BÖLÜM - III 

tş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 

Madde 16. — İşkazası veya meslek hastabğı sonucu meydana gelen malullük derecesinin, tayininde, di
ğer Âkit Taraf mevzuatına göre, daha önce vukubulan bir iş kazası veya meslek hastabğı da nazara alınacağı 
açıklanmaktadır. 

Madde 17. — Bir meslek hastahğının, ilgilinin her iki Âkit Taraf ülkesinde, bu türlü bir hastabğa sebep 
olabilecek işlerde çalıştıktan sonra meydana çıkması halinde, bu kimseye son olarak hangi Âkit Taraf ülke
sinde mezkur çalışmayı sürdürmüşse o taraf mevzuatına göre yardım yapılacağı belirtilmektedir. 

Madde 18. Bu maddede, meslek hastabğı nedeniyle yardımlara hak kazanan Danimarka veya Türk uy
ruklu kimselere yapılacak yardımlarla ilgili kurallar açıklanmaktadır. 

Madde 19. — Maddede, işkazası ve meslek hastahklarına ilişkin para yardımlarının hesaplanmasında, 14 
ncü maddenin 1 nci paragrafındaki hükmün kıyasen uygulanacağı, 

Madde 20. — Keza, bu maddede, işkazası ve meslek hastahfma ilişkin günlük para ödemelerinde de 15 
nci madde hükmünün kıyasen uygulanacağı, 

hükme bağlanmıştır. 

BÖLÜM - IV 

Aile Yardımları 

Madde 21. —Türk uyruklu ve Danimarka'da ikamet eden bir anne veya babanın Danimarka'da ikamet 
eden çocuğunun Danimarka vatandaşlarına uygulanan koşullar içinde, aile yardımlarına Danimarka mevzua
tına göre hak kazanacağı, 

Madde 22. -•- Keza, Danimarka uyruklu ve Türkiye'de ikâmet eden bir anne veya babanın Türkiye'de 
ikamet eden çocuğu Türk vatandaşlarına uygulanan aynı koşullar içinde, aile yardımlarına Türk mevzuatına 
göre hak kazanacağı, 

öngörülmektedir. 
Madde 23. — Bu maddede, Türk vatandaşlarından dul anne veya babanın çocuğunun veya yetim çocuk

ların, özel aile ödeneklerine hak kazanabilme koşullarını belirtmektedir. 
Madde 24. — Bir çocuğun her iki taraf mevzuatına göre aile ödeneklerine hak kazanması halinde öde

neklerin ödenmesine ilişkin kuralların yapılacak idarî anlaşma ile saptanacağı öngörülmektedir. 

BÖLÜM - V 

işsizlik Sigortası 

Madde 25. — Diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet eden bir Âkit Taraf vatandaşı işsizlik sigortası hakları 
bakımından, ikâmet ettiği taraf vatandaşları ile eşit muameleye tabi olacağı hükme bağlanmıştır. 

BÖLÜM - VI 

Yaşlılık, Malullük Yardımları ve Geride Kalan Hak Sahiplerine Sağlanan Yardımlar (Aylıklar) 

KISIM - I 

Madde 26, 27, 28, 29, 30 ve 31. 
Bu kısımda, Danimarka mevzuatına göre, yaşlılık, malullük ve geride kalan hak sahiplerinin aylıklardan 

yararlanabilme koşullan, keza, aylıkların hesabında, Türk mevzuatına göre geçen sigortalılık sürelerinin na
zara alınması ve Danimarka mevzuatında öngörülmekle beraber, Danimarka dışında ikâmet eden kimselere 
verilemeyecek yardımlar açıklanmaktadır. 
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KISIM - II 

Madde 32. — Bu maddede de, Danimarka vatandaşlarının Türk mevzuatına göre yaşlılık, malullük ve 
geride kalan hak sahiplerinin aylıkları konusunda, Türk vatandaşları ile eşit .işlem göreceği, sözkonusu kimse
lerin, aylığa Türk vatandaşlarına uygulandığı gibi, aynı kurallar içerisinde hak kazanacakları, ancak, Tür'k 
mevzuatına göre aylığa hak kazanabilmek için en az 12 ay süreli sigortalı olunması gerektiği, keza, bu konu
da Danimarka'da geçen sigortalılık ve prim ödeme sürelerinin aynı zamana rastlamamak şartıyle nazara alı
nacağı, ancak Danimarka vatandaşlarının, Türk mevzuatına göre, aylığa hak kazanma'k için, ayrıca, yerine 
getirilmesi gereken ek şartlar belirtilmektedir. 

KISIM - III 

Aylıkların Düzenlenmesi 

Madde 33. — Bu maddede her iki Âkit Taraf mevzuatına ve sözleşme hükümlerine göre, yaşlılık ma
lullük veya dul aylığına hak kazanılması halinde uygulanacak esaslar tadat edilmektedir. 

BÖLÜM - VII 

Çeşitli Hükümler 

Madde 34. — Madde ile iki Akit Taraf yetkili makamlarına gerekli idarî anlaşma yapılması ve kendi 
mevzuatlarında vukubulacak değişikliklerin birbirlerine bilgi vermeleri ve Sözleşmenin uygulanmasında gere
ken tedbirlerin alınması görevi verilmekte ayrıca, yapılacak idarî anlaşma ile Sözleşmenin uygulanmasını ko
laylaştırmak amacıyle, irtibat bürolarının tayin edileceği öngörülmektedir. 

Madde 35. — Bu madde de iki Âkit Taraf yetkili makamlarının ve kurumlarının Sözleşmenin uygulanma
sına ilişkin olarak karşılıklı idarî yardımlaşma yapacakları belirtilmekte, ayrıca yazışma dili olarak Türkçe 
ve Fransızcanın aynı şekilde kullanılabileceği öngörülmektedir. 

Madde 36. — Madde, Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, sosyal güvenlik uygulamalarında tanı
nan, pul, harç ve sair resim muaflıklarını, Sözleşmenin uygulanmasında diğer Âkit Tarafın sosyal güvenlik 
kurumlarına verilecek belgelere de teşmil etmektedir. 

Maddenin 2 nci fıkrasında ise, Sözleşmenin uygulanmasında tanzim olunacak belgeler konsolosluk vize
sinden muaf tutulmuştur. 

Madde 37. — Bu maddede, yaşlılık, malullük ve geride kailan hak sahiplerinin aylıkları ve meslek hasta
lıkları için aylık ve ölüm yardımları (cenaze yardımı) taleplerinin gönderme işlemlerinin aktedilecek idarî an
laşma ile saptanacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 38. — Bu maddede, Taraflardan birinin mevzuatına göre, bu tarafın herhangi bir merci veya ma
kamına yapılacak müracaatların aynı süre ve mehiller içinde, diğer Âkit Tarafın buna tekabül eden merci 
veya makamına tevdi edilebileceği öngörülmüştür. 

Madde 39, 40 ve 41 — 39 ncu maddede, diğer Âkit Taraf ülkesinde ikâmet eden kimselerin, sağlık muar 

yenelerinin yapılmasının 40 nci maddede söz konusu kimselere yapılacak yardımların ödenmesi ve 41 nci 
madde idarî kontrol ve sağlık muayenelerinin yapılacak idarî anlaşmaya uygun olarak yerine getirileceği belir
tilmektedir. 

Madde 42. — Bu maddede, Danimarka mevzuatının yabancı işçilerin îşpazarı Ek Aylık sistemine üye ol
malarına ilişkin özel hükümlerin, Danimarka'da çalışan Türk işçileri hakkında da uygulanacağı öngörülmek
tedir. 

Madde 43. — Sözleşmenin uygulanmasından çıkacak anlaşmazlıkların Âkit Tarafların yetkili makamların
ca karşılıklı anlaşma ile çözümleneceği açıklanmaktadır. 
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BÖLÜM - VIII 

Son Hükümler 

Madde 44. — Maddenin, 
1 nci fıkrasına göre, yürürlüğe giriş tarihinden önce bu sözleşmeye istinaden hiç bir hakkın kazanılma

yacağı, 
2 nci fıkrasına göre, Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden evvel Âkit Taraflar mevzuatına göre geçmiş 

sigortalılık, çalışma ve ikamet sürelerinin, bu Sözleşme uyarınca sağlanacak yardımlara hak kazanılmasında 
nazara alınacağı, 

3 ncü fıkrasında, (1) fıkra hükmü saklı kalmak şartıyle, Sözleşmenin yürürlük tarihinden Önce doğmuş 
bir olay içinde Sözleşmeye göre, hak kazanılacağı, 

4 nci fıkrasında, daha önce, ilgili şahsın uyruğu veya diğer Âkit Taraf ülkesinde ikâmet etmesi nedeniyle, 
verilmemiş, durdurulmuş yardımların toptan ödeme yapılmamış olması kaydıyle, Sözleşmenin yürürlüğe giriş 
tarihinden itibaren devam ettirileceği, mevzuat bu konuda bir müracaatı gerektirmiyorsa, müracaata lüzum ol
madan yardımların verileceği, 

5 nci fıkrasına göre, söz konusu müracaat Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihinden iki yıl içinde yapılırsa, 
Sözleşmeye göre kazanılan hakların bu tarihten itibaren yürürlüğe gireceği, müracaat 2 yıllık sürenin bitimin
den sonra yapılırsa, tahdit dolayısıyle kaybedilmemiş veya durdurulmamış haklar müracaatın yapıldığı ta
rihten geçerli olacağı, 

Hükme bağlanmaktadır. 
Madde 45. — Madde Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gerekli formaliteleri ve yürürlük tarihini belirt

mektedir. 
Madde 46. — Madde, Sözleşmenin yürürlükte kalacağı süreyi, fesih formalitelerini ve Sözleşmenin feshi 

halinde müktesep hakların ne suretle korunacağını düzenlemektedir. 
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sdbep kalmıyordu. Bir devlet mahkemesinin karan kendi ülkesinde ne gibi sonuçlar doğuruyor ise, üye devletle
rin ülkelerinde de aynı sonuçlan doğurmalıydı. Meselâ tökerrüre esas tutulmalıydı veya yeniden aynı eylem
den dolayt kovuşturma ve yargılama yapılmasına engel olmalıydı. Sözleşme hem yerine getirme meselesini hem 
de gözönünde tutup sonuçlara bağlama meselesini ele almış ve, düzenlemiş bulunmaktadır, 

-Sözleşme, koyduğu bir çok kayıt ve şartlar yüzünden, temelinde yatan, «diğer üye Devlette verilen kararı 
kendi ülkesinde verilmiş gibi sayma» prensibini bütünüyle uygulayamamıştır. Bir çok bakımlardan kabul et
meme, imkânının saklı tutulması pratik zorunluluklarla kabul edilmiştir. 

S&zk|iBe sadejgs «.yargı», lan eku ajtoıaj»^s mahkfmelerin s a n ^ d^ruşmajg,, ha$$, qlma^atts v e r ^ e r i . «hj^ 
'fcüm»lere de, kesinleşmiş bulunmasalar dahi bir değer tanımış ve yerişte . gğ&rihgte înj,._ ayrıca., 4fe^Ş?ni$İr-
Diğer taraftan, Sözleşme, idarî makamların verdikleri ve mevzuatımızda, «ceza kararnamesi» genel adı al
tında toplanan ceza kararlannı da yerine getirme bakımından ceza yargılarına benzetmiştir. 



— 2 — 

Sözleşme, getirdiği yenilikler açısından, ülkemiz için önemli meseleler çıkarmamaktadır. Gerçekten sonuç 
bakımından yabancı mahkeme kararlarını Türk Mahkemesi kararları gibi saymaya engel olacak bir doktrin 
akımı mevcut bulunmamaktadır. (Nuruliah Kuriter. Ceza Yargılarının Uluslararası Değeri. 1971) Belli nok
ralarda da olsa bunun kabul edildiği hal kanunlarımızda vardır. Meselâ tekerrür bakımından belli suçlara 
inhisar etmek üzere bu esas benimsenmiştir. (C. K. 87) Türk doktrini bunun genişletilmesini temenni etmek
tedir (Dönmezer - Erman : Nazarî ve Tatbikî Ceza Hukuku, c. III 4 ncü bası, 1966 n. 2407; Efem, Türk Ce
za Hukuku, c. I, bası, 1968, s. 673; Taner : Ceza Hukuku, 3 ncü bası, 1953, s. 503). Kararların yerine getiril
mesinde, millî hâkimiyet açısından tereddüt etmeye de mahal bulunmamaktadır. Zira, Sözleşme ile kabul et
tiğimiz yükümlülükler karşılıklılık esasına dayanmaktad r. Esasen, cezaların infazı hakkındaki kanun da bazı 
kayıt ve şartlarla, hürriydti bağlayıcı cezaların yabancı memleketlerde yerine getirilmesini kabul etmiştir. 
(GİK, 18) Diğer taraftan, memleketimizde geçici olarak bulunan yabancıların sayısı ve bunların işledikleri 
suçlar da çoğalmaktadır. Bunlarm cezalarını kendi memleketlerinde çekmeleri, memleketimiz açısından bir 
kaç yönden faydalı olacağı gibi, yabancı memleketlerde suç işleyen ve orada cezalarını çeken vatandaşlarımız 
da cezalarını kendi ülkelerinde çekme imkânına kavuşacaklardır, 

Bu itibarla sözleşmenin, isteklerin ve ekli belgelerin Avrupa Konseyi'nin resmî dillerinden herhangi birin
de yapılmış tercümeleri ile birlikte gönderilmesine dair beyan (m. 19.2) ile yabancı memlekette verilen ceza 
müeyyidesi ile ilgili olarak, Türk Kanunundaki yukarı haddin üstüne çıkılabilmesini öngören beyan (m. 44.4) 
yapılmak ve 1 sayılı ekin (e) bendinde yer alan çekince benimsenmek suretiyle kabulünde yarar bulunmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Sözleşmenin 2 nci maddesi, sözleşime hükümleri dairesinde Türk Devleti adına yapılması gereken işlem
lerin Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilmesini öngörmektedir. Türk Ceza Mahkemesi kararının söz-
leşen devletlerden birinde yerinıe getirilmesinin istenilmesi ve bunun yabancı devlete bildirilmesi (M. 3, 
15/1), yerine getirme talebinin geri alınması (M. 11. 2-a), Sözleşmeye göre giyabî sayılan hüküm ve ceza 
kararnamelerinin tebliği ve yerine getirilmek üzere diğer devlete gönderilmesi (M. 22), 32 nci madde gere
ğince istenilen devlete hürriyetinden yoksun, kılınan ve yaptığı itiraz üzerine 25 nci madde gereğince iste
yen devletin (Türkiye'nin) yetkili mahkemesinde duruşmaya çağırılan ve bu amaçla Türkiye'ye nakledilen 
kişinin 33 ncü maddenin 2 nci fıkrasının (a) bendi gereğince mahkûmiyetinin yerine getirilmesini Türkiye 
istemez ise, serbest bırakılması (M. 34.2), yerine getirme isteğinin kısmen veya tamamen reddine karar ve
rilmesi (M. 6), yerine getirme isteği ile birlikte verilen bilgilerin tamamlaltılması ve bu hususta gerekirse 
süre tayini (M. 17) gibi konularda Adalet Bakanlığı gereken işlemleri takdir ve ifa edecektir. 

.Sözleşmenin 3 ncü. maddesi, sanığın yokluğunda verilen ve yabancı memlekette tebliği ve yerine getiril
mesi istenilen hüküm ve ceza kararnamelerine karşı Türk Yargılama makamlarınca incelenmek kaydryle, 
yapılacak itiraz .üzerine, Türkiye'de hükmü veren mahkemenin yetkili olduğunu, idarî nitelikteki ceza yar
gıları dolayısıyle, itiraz mercii gösterilmemiş ise, idarî merciin bulunduğu yerdeki sulh mabJk'emesinin yetkiM 
kılındığını, belli etmektedir. 

4 ncü madde yabancı devlet ceza yargılarının Türkiye'de yerine getirilmesinin istenilmesi halinde, yet
kili ve görevli mahkemenin nenesi olacağı sorusunun cevabını getirmektedir. Adalet Bakanlığı, isteği 
işleme koyduktan sonra red için bir sebep bulunmadığını görür ise, dosyayı yerine getirmeye karar ve
recek yargılama makamına sevk edecektir. Bu mahkeme; 

••a). Sözleşmede v öngörülen bütün şartların gerçekleşip gerçekleşmediğini araştıracak ve bu şartlar gerçek
leşmişse, yerine. getirme islteğini kısmen veya tamamen reddedebilecektir. (M. 40) 

b) (Gerekliyor ise, (süre tayini Bakanlığa bırakılarak) ek bilgi istenmesine karar verebilecektir, 
c) /Şartlar gerçekleşmişse ve ceza kararnamesi veya gıyabî sayılan hüküm söz konusu değilse, hüküm

lüye görüşünü bildirme imkânı verdikten sonra (M. 39) yerine getirme isteğini kabul edecek ve müeyyideyi 
Türk Kanununa uyduracaktır. (M. 44, 45 ve 49) - • 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 373) 
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ç) Yerine getirme karan verdikten sonra, gerekiyorsa, yerine getirmeden vaz geçilmesine karar vere

cektir. (M. 11.2.C) 
d) Şartlar gerçekleşmişse ve oeza kararnamesi ve ya gıyabi sayılan hüküm söz konusu ise, hükümlüye 

şahsen tdbligat yapılmasına (M. 23) karar vereceği, bunu sağlıyacağı gibi, itirazları inceleyerek (M. 25) 
ve hükümlü itiraz ederken yeni mahkemenin Türkiye'de yapılmasını istediği takdirde de yargılamayı yapa
caktır. (M. 26) 

e) .Yasaklamaların yerine getirilmesine karar vere.çektir. (M. 49) 
f) Tutma ve elkoyma gibi geçici mahiyette koru ma tedbirlerine karar verecektir. 

Ancak henüz yerine getirme istenilmeden, sadece isteme niyetinin bild'irilmfesinıden sonra sözleşmenin 
32.2 nci maddesinde belli edilen koruma tedbirlerinin Ankara Sulh Ceza Mahkemesince alınması, bu mad
denin son fıkrasında tanzime bağlanmıştır. 

5 nci madde Sözleşmenin yerine getirme bölümünde (5. Bölüm) sözü geçen bütün kararlara karşı kanun 
yolu kabulünü öngören 41 nci maddesi gereğine uygun olarak, uyuşmazlığı çözen son karara karşı acele 
itiraz yolunu kabul edecek biçimde düzenlenmiş bulunmaktadır. 

6 ve 7 nci maddeler, Sözleşmenin 57 ve 56 nci maddeleri istikametinde tanzim edilmiştir. Bir suç dola-
yısıyle yargılama yapmakta olan Türk Mahkemesinin, sanığın başka bir suçu dolayısıyle sözleşen devletler
den birinin ceza mahkemesi tarafından verilen son ve kesin kararı, yani sözleşmedeki tabirle, «Avrupa 
Ceza Hükmü» nü gözönünıde tutabilmesi, yasaklamalar açısından 57 nci, diğer sonuçlar bakımından 56 nci mad
dede öngörülmüş, ancak bunun ölçüsü her devletin kanun koyucusuna bırakılmıştır. 

8 ve 9 ncu maddeler, yürürlük ile ilgili bulunmaktadır. 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/344 

Karar No. : 4 

Adalet Komisyonu Raporu 

12 . 2 . 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesinin onaylanması ve uygulanması 
hakkında kanun tasarısı, Komisyonumuza havale olunmakla ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiyle 
tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Komisyonumuz; tasarı gerekçesini ve sözleşme metnini uygun mütalaa ederek kanun tasarısını aynen ka
bul etmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi" edilmek üzere işbu rapor saygıyle sunulur. 
Adalet Komisyonu Başkanı 

Sakarya 
Nadir Lâtif İslâm 

Çorum 
Yasin Hatib oğlu 

İstanbul 
Cemil Yavaş 

Kocaeli 
Şevket Kazan 

Sözcü 
Mardin 

Talât Oğuz 
Gaziantep 

Yusuf Öztürkmen 
İmzada bulunamadı. 

Kayseri 
Hayrettin Nakiboğlu 

Konya 
Kemalettin Gökakın 

Ordu 
Kemal Şensoy 

İmzada bulunamadı 

Ankara 
/. Hakkı Köylüoğlu 

İstanbul 
F. Gülhis Mankut 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

Niğde 
Yaşar Arıbas 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/344 
Karar No. : 12 

15 . 6 . 1976 

Yüksek Başkanlığa 
Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesinin onaylanması ve uygulanması hak

kında kanun tasarısı, ilgil'i Bâkanük temsilcilerinin de ikatıtealarıyîe Kornîs^onumuzsda görfişüldü. 
Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakereler sonunda-, gerefeşeide beKaftüen hususlar, Komisyonumuzca da 

uygun mütalaa olunmuş ve mezlkür tasarının aynen kabulüne karar vertMşlflr. 
Genel Kurula arz ekfilıtlefk üzere Yüksek Başkanlığa sunulur, 

Komisyon Başkanı 
Ankara 

Orhan Alp 

Bâşkanvekili 
Konya 

Ali Kökbudak 

Sözcük 
Çorum 

Yasin Hatiboğlu 

Kâtip 
Konya 

Şener Battal 
Aydın 

Mutlu Menderes 
Balıkesir 

Cihat Rilgehan 

Eskişehir 
Orhan Oğuz 

İstanbul 
Mustafa Parlar 

İstanbul 
Cemal Siler 

İstanbul 
Reşit * Ülker 

İzmir 
Şinasi Osma 

Manisa1 

Ahmet'Balkan 

Muğla 
Adnan Akarca 

İmzada bulunamadı.' 
Sivas 

Nazif Arslan 
Burdur 

Ali Sanlı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve Uygulanması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 26 Haziran 1974 tarihinde Strazburg'da imzalanan «Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri 
Konusunda Avrupa Sözleşmesi» nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Sözleşme hükümlerinin üygulanraasiyle ilgili olarak Devlet tarafından yapılması gere
ken işlemleri Adalet Bakanlığı yerine getirir. 

MADDE 3. — Türk mahkemelerince sanığın yokluğunda verüen ve yabancı ülkede tebliğ ve yerine ge
tirilmesi istenen hüküm ve ceza kararnamelerine karşı Sözleşme hükümlerine göre yapılan itirazın, Türk 
yargılama makamlarınca incelenmesinin istenilmesi halinde, inceleme merdi hükmü veren mahkemedir. İti
razın kabul edilmesi halinde duruşma bu mahkemede yapılır ve neticesine göre hüküm verilir. 

Yabancı ülkede tebliğ ve yerine getirilmesi istenilen idarî nitelikte ceza yargıları dolayısıyle itiraz mercii 
Kanunda gösterilmiş ise, itiraz idarî merciin bulunduğu yerdeki Sulh Ceza Mahkemesinde incelenir. 

MADDE 4. — Adalet Bakanlığı yerine getirilme isteğinin işleme konulmasını uygun bulduğu takdirde, 
Sözleşme hükümleri dairesinde gerekli inceleme ve karar verme hususunda yetkili mahkeme, hükümlünün 
Türkiye'de mutat olarak oturduğu yerdeki, böyle bir yer yoksa Türkiye'de bulunduğu yerdeki, Türkiye'de 
bulunmuyorsa Ankara'dakî, yabancı mahkûmiyet kararına esas teşkil eden suça ve cezasına göre görevli mah
kemedir. 

Yabancı mahkemelerce sanığın yokluğunda verilip Türkiye'de tebliği ve yerine getirilmesi istenilen hüküm 
ve ceza kararnamelerine karşı Türk yargılama makamlarınca incelenmek kaydıyle yapılan itiraz, daha önceki 
fıkrada belirtilen mahkemede incelenir ve itirazın kabulü halinde yargılama bu mahkemede yapılır. 

Sözleşmenin 32 nci maddesinin 2 nci bendi gereğince yöneltilen geçici tutuklama talepleri, Ankara Sulh 
Ceza Mahkemesinde incelenir. 

MADDE 5. — Sözleşmenin, müeyyidelerin yerine getirilmesi ile ilgili 5 nci bölümü gereğince mahkeme
lerde verilecek nihaî kararlara karşı acele itiraz yoluna başvurulabilir. 

MADDE 6. — Türk mahkemeleri tarafından verilen hükümlerin bir başka suç dolayısıyle doğurduğu 
sunuçlar, Sözleşen Devletlerin ceza mahkemeleri hükümlerine de uygulanır. 

MADDE 7. — Türk mahkemeleri tarafından verilen hükümlerin sonucu olan yasaklamalar, Sözleşen 
devletlerin ceza mahkemeleri hükümlerine de uygulanır. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda 
Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve Uygulanması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Taşanımı 1 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ııcü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarımn 4 ncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6, — Tasarımn 6 na maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. ^- Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda 
Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve Uygulanması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarımn 1 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. -

MADDE 3. — Tasarımn 3 ncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarımn 4 ncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarımn 5 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

' MADDE 6. — Tasarının 6 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin-'teklif i) 

Bu iömun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

^ u Konunu *â*anlar Kımıhı' yürütür. 

4 . 8 . 1975 

Başbakan 
SJftem&el 

Devlet-Bakânı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof.Dr.-N^mbakim 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

^Prbf^Dr. T.Feyİitiğlu 

Başbakan Yardımcısı 
A. Türkeş 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
H. A hay 

Devlet Bakanı 
M. K. Er kovan 

Millî Savunma ̂ Bakanı 
F.'mten 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

İçişleri* Bakanı 
O. Asiltürk 

Adalet Bakanı 
1. Müftüoğlu 

Dfsjşteri ̂ Bakanı 
İ. S. Çuğlayângit 

Maliyi Bakanı 
Doç. Dr. Y. Ergenekon 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Bayındıriık Bakanı 
F. Adak 

Ticaret Bakanı 
H. Başol ' 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Gıda • Tar. ve Hay. Bakanı 
Prof. K. Özal 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A.DÜğtu 

imar ve îskân Bakanı 
N. Ok 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
S. Kılıç 

Köy İşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Turizm ve Tan. Bakanı 
L. Tdkoğlu 

Orman Bakanı 
T. Kappnh 

Genç. ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 

Kültür Bakanı 
JR. Danışman 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. Ablum 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8, — Tasarının 8 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. —• Tasarının 9 ncu maddesi Korais-
yomunugca aynen kabul edilmiştir. 

9 — 
(Dışişleri komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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CEZA YARGILARININ MİLLETLERARASI DEĞERİ KONUSUNDA 

AVRUPA SÖZLEŞMESİ 

GİRİŞ 

Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi Üyesi Devletler, 
Hergün biraz daha fazla milletlerarası mesele haline gelen suçluluk ile savaş için milletlerarası ölçüde mo

dern ve tesirli vasıtalara başvurmak gerektiğini düşünerek, 
Toplumu koruma için ortak bir ceza siyaseti gütmenin zorunlu olduğuna inanarak, 
İnsan haysiyetini korumanın ve suçluların topluma tekrar dönmelerini kolaylaştırmanın zorunluluğunu bi

lerek, : ;; - •. ; ~~ 
Avrupa Konseyinin amacının üyeler arasında daha sıkı bir birliği gerçekleştirmek olduğunu gözönünde tu

tarak, 
Aşağıdaki maddeleri kabul etmişlerdir: 

KESİM — I 

Tarifler 

Madde : 1 

Sözleşmede geçen : 
(a)«Avrupa ceza yargısı» terimi, bir ceza davası açılması üzerine Sözleşen Devletlerden birinin ceza 

yargılama makamları tarafından verilen ve yargı halini alan kararları, 
(b) «Suç» terimi, hem ceza kanunlarına aykırı olan eylemleri, hem de idarî bir makam yetkili kılmmışsa, 

ilgilinin işi bir yargılama makamı Önüne getirmesi imkânı bulunmak şartı ile, 'bu Sözleşmenin II sayılı ekin
de gösterilen kanuna aykırılıkları, 

(c) «Mahkûmiyet» terimi, bir müeyyidenin uygulanmasını, 
(d) «Müeyyide» terimi, bir kişiye bir suç işlediği için bir Avrupa ceza yargısı ile veya bir ceza kararna

mesi .ile uygulanan her türlü ceza ve tedbiri, 
(e) «Yasaklamalar» terimi, herhangi bir haktan yoksunluğu veya onu kullanamamayı, herhangi bir şeyi 

yapmaktan yasaklanmayı veya yapma yeteneğini kaybetmeyi, 
(f) «Gıyabî hüküm» terimi, 21 nci maddenin 2 nci fıkrası gereğince gıyabî olduğu kabul edilen karar

ları, 
(g) «Ceza kararnamesi» terimi, sözleşen Devletlerden birinde verilen ve Sözleşmenin III sayılı ekinde 

gösterilen kararları, -
Belirtmek için kullanılmıştır. 

KESİM — II 

Avrupa Ceza Yargılarının Yerine Getirilmesi 

BÖLÜM — I " . ' • ' / 

Genel Hükümler 

(a) Yerine Getirmenin Genel Şartları 

Madde : 2 

Bu kesim: 
(a) Hürriyeti bağlayıcı müeyyidelere, 
(b) Para cezalarına yahut müsaderelere, 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 373) 



— 12 -

(c) Yasaklamalara, 
Uygulanır. 

Madde : 3 

1. Sözleşen Devletlerden her biri, bu Sözleşmede belirtilen hallerde ve belirtilen şartlarla, bir diğer Söz
leşen Devlette verilen ve orada yerine getirüebilir olan bir müeyyideyi yerine getirme yetkisine sahiptir. 

2. Bu yetki, ancak Sözleşen diğer Devlet tarafından yerine getirilmenin istenmesi üzerine .'kullanılabilir, 

Madde : 4 

1. Bir müeyyidenin bir diğer Sözleşen Devlet tarafından yerine getirilmesinin mümkün olması için, mü
eyyidenin hükmedilmesine yol açan eylemin;bu Devlet ülkesinde işlenmesi halinde bu'.'Devlet kanunlarına göre 
suç teşkil etmesi ve failin cezalandırılabilir olması şarttır. 

2. Mahkûmiyet kararı birden fazla suçu cezalandırıyor ve bunlardan bazıları için birinci fıkrada yazılı 
şartlar gereçekleşmiyorsa, hüküm Devleti şartlann. gerçekleştiği suçlar için uygulanacak müeyyide kısmını 
gösterecektir. 

Madde : 5 

Bir müeyyidenin yerine gesörümesiinii Hüküm Devletinin diğer bir Sözleşen Devletten isteyebilmesi için, 
aşağıdaki şartlardan en az birinin gerçekleşmiş olması gerekir : 

(a) Hükümlü mutat olarak diğer Devlette oturuyorsa, 

(b) Müeyyidenin diğer Devlette yerine getirilmesi, hü'kfömrünün topluma yeniden katılma imkânlarını ar
tırıyorsa, 

(c) Hürriyeti bağlayıcı bir ceza söz konusu ise ve bu ceza hükümlünün diğer Devlette çekmekte olduğu 
veya çekeceği hürriyeti bağlayıcı bir cezadan sonra yerline geltyilebilecekse, 

(d) Diğer Devlet hükümlünün asıl Devleti ise ve bu Devlet yerine getirtmeyi üstüne almaya hazır oldu
ğunu 'taidirmişse, 

(e) Suçlunun geriverilmes'i yoluna 'başvurarak dahi müeyyideyi yerine getiremeyeceği, buna karşılık di
ğer Devletin yerine getirebileceği mütalaasında isel 

Madde : 6 

Yukarıda belirtilen şartlara uygun olarak istenilen yerine getirmenin tamamen veya kısmen reddi, ancak 
aşağıdaki hallerden 'biri varsa mümkündür: 

(a) Yerine getirme, istenilen Devletin Hukuk düzeninin temel prensiplerine aykırı düşecekse, 
(b) İstenilen Devlet, cezalandırılan suçun siyasî niteliği bulunduğu veya sırf askerî bir suç olduğu mü

talaasında ise, 
(c) İstenilen Devlet, mahkûmiyetin ırk, din,- milliyet veya siyasî görüş mülahazaları ile tahrik edildiğine 

veya ağırlaştırıldığına inanmak için ciddî sebepler bulunduğu mütalaasında ise, 
(d) Yerine getirme, istenilen Devletin milletlerarası taahhütlerine. aykırı ise, 
(e) Eylem istenilen Devlette koğuşturma konusu ise veya bu Devlet koğuşturmaya başlamaya karar ve

rirse, 
(f) İstenilen Devletin yetkili makamları aynı eylemden dolayı kovuşturmaya başlamaya yer görmemiş-

lerse veya başlanmış olan kovuşturmaya son vermişlerse, 
(g) Eylem, isteyen Devletin ülkesi dışında işlenmişse, 
(h) İstenilen Devlet* müeyyideyi yerine getirmek imkânına sahip değil, 
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(i) îsftek 5 nci maddenin (e) bendine dayanıyorsa ve bu maddenin öngördüğü şartlardan hiç biri gerçek-

îeşımemüşse, 
(j) İstenilen Devlet isteyen Devlettin müeyyideyi yerine getirme imkânına sahip okluğu mütalâasında 

ise, 
(k) Eylem zamanındaki yaşı dolayısı ile hükümlü 'istenilen Devlette koğuşturulamayacak ise, 
<1) Müeyyide istenilen Devlet kanunlarına göre zamanaşımına uğramışsa, 
(m) Bir yasaklamaya hükmedrlmişse, 

Madde : 7 

Yerine getirme bu sözleşmenin III ncü kesiminin I nci bölümünde ..-.kabul: edilen esmalara aykırı düşüyorsa, 
yerine getirme isteği işleme konmaz. 

(b) Yerine Getirme Aktarılmasının Sonuçları 

Madde j 8 

Gerek 6 nci malddenin (1) bendinin gerek bu sözleşmenin 1 sayı ekinin (c) bendinde öngörülen çekincenin 
uygulanması bakiimindan, hüküm Devleti makamları tarafından muteber bir surette yapılan ve zamanaşımım 
kesen veya durduran işlemlerin istenilen Devlette de, bu Devlet kanunlarına göre zamanaşımının hesaplan
masında, aynı sonuçları doğurduğu kabul edilecektir. 

Madde : 9 

1. îsteyerı Devlette^ ceza veya tutukevinde bulunan hükümlücezanın- yerine getirdbhesi amacı ile-iste
nilen Devlete teslim edilirse, aşağldaüki haMer müstesna olmaküzerem teslimden* önce yapılmış ve yerine geti
rilecek malMcâsniyete sebep olaadam. g&yri bir eylem yümndett-kovuşturulamayaeağı ve-yacgrianamayaçağı gibi 
hürriyeti de böyle bir eylem için vmlmaş5 olan-ceza veya emniyet tedbirinin yemne> getMlmesi için kaldırıl
maz veya her hangi bâr şefcâde snurlandırılamaz. İstisnayı tesk.il eden halef şuniardır : 

^a) Teslim eden Devletin muvafakat etmesi. Muvafakat istendüğinde hükümlünün beyanlarım ihtiva 
eden ve 'bir 'hâkim tarafından düzenlenmiş olan tııtanalkla birlikte gerekli belgeler de teslim eden Devlete 
gönderilecektir. 

Bu Devlet, kendi kanunlarına göre suçlunun geriverilmesi imkânı varsa veya imkânsızlık sadece cezanın 
miktarından ileri geliyorsa, muvafakat etmeye mecburdur. 

<b) Hükümlünün, teslim edildiği Devlet ülkesini kesin olarak serbest bırakıldığı tarihten itibaren 45 
gün içinde sahip olduğu imkâna rağmen terketmemesi veya terkettikten sonra tekrar dönmesi. 

2. Bununla beraber, istenilen Devlet, zamanı geldiğinde hükümlüyü ülkesinden uzaklaştırmak veya kendi 
kanununa göre hesaplanacak olan zamanaşımını kesmek için, gaipler hakkındaki muhakeme dahil, gerekli her 
tedbiri alabilecektir. 

Madde : 10 

1. Hüküm istenilen Devletin Kanununa göre yerine getirilecektir. Yerine getirme bakımından gerekli ka
rarları ve özellikle şartla salıverme ile ilgili olanları verme hususunda sadece bu Devlet yetkili olacaktır. 

2. Mahkûmiyete karşı muhakemenin yenilenmesi için başvurulduğunda kanun yoluna ilgili kararları 
verme hakkı sadece listeyen Devlete aittir. 

3. Her iki Devlet de genel ve özel af yetkilerini kullanabileceklerdir. 

Madde : 11 

1. Hükmü vermiş olan Devlet, yerine getirme isteğinde bulunduktan sonra, isteğe konu olan müeyyideyi 
yerine getirmeye başlayamaz. 

Bununla beraber, 'isteğin yapılması anında hükümlü kendi ülkesinde ceza veya tutukevinde bulunuyorsa 
hürriyeti bağlayıcı cezayı yerine getirmeye başlayabilir. 
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2. isteyen Devlet şu hallerde yerine getirme hakkını tekrar elde edecdktir. 
(a) isteğini, istenilen Devlet işleme 'koymak niyetini (kendisine bildirmeden önce, geri almışsa, 
<ıb) Istenülen Devlet isteği işleme koymayacağını bildimıişse, 
(c) Jsıtenilen Devlet, yenine getirme haikkından açıkica vazıgeçmişise. Bu vazgeçme ancak ilgili Devlet

lerin her ikisinin de muvafakat ötmesi ile yahut yerine ıgetirmenıin 'istenilen Devlette arttık mümıkün olmaması 
ile gerçekleşebilir. Bu son halde isteyen Devlet talep ederse vazgeçme mecburîdir. 

Madde : 12 

1. İstenilen devletin yetkili makamları, genel veya özel af ile muhakemenin yenilenmesi davası veya her 
hangi bir kararla müeyyidenin yerine getirilebilir olma'vasfını kaybettiğini haber alır almaz, yerine getirme
ye son verecektir. Hükümlünün para cezasını isteyen devletin yetkili makamına ödemesi halinde de aynı 
suretle hareket edilecektir. 

2. isteyen devlet, yukarıki fıkra gereğince yerine getirme hakkına son veren karar ve işlemleri derhal is
tenilen devlete bildirecektir, • 

- (c) Çeşitli Hükümler . 

Madde : 13 

1. Hürriyetinden yoksun kılınmış bir kişinin bu Sözleşme gereğince Sözleşen Devletlerden bir üçüncüsü
ne nakledilmek: üzere Sözleşen bir devlet ülkesinden transit olarak geçirilmesine ülkesinde o kişiyi hürriyetin
den yoksun bırakan devletin isteği üzerine müsaade edilecektir. Transit Devleti, istek hakkında bir karar 
vermek için gerekli belgelerin gönderilmesini isteyebilir. Nakledilen kişi, gönderileceği devlet salıverilmesini is
temedikçe, Transit Devlet ülkesinde hürriyetinden yoksun olarak bulunacaktır. 

% Naklin 34 ncü maddeye göre istenmemesi halleri müstesna olmak üzere, sözleşen devletler : 
(a) 6 ncı maddenin (b) ve (c) bentlerinde öngörülen sebeplerden biriyle veya 
(b) Nakledilecek kişi kendi vatandaşı ise, transit müsaadesi vermeyi reddedebileceklerdir. 
3. Hava yolu ile nakilde aşağıdaki bentlere göre hareket edilecektir : 

(a) Transit ülkesine iniş öngörülmemişse, sadece ülkenin havalarında uçulacaksa, yükümlünün gönderile
ceği devlet, transit devletine naklin bu Sözleşmeye göre yapılacağını bildirebilir. Bu bildirme, zorunlu iniş 
halinde, 32 nci maddenin 2 nchfıkrasında belirtilen tutma isteğinin sonuçlarını doğuracak ve usulüne uygun 
bir transit isteğinde bulunulacaktır. 

(b) Transit ülkesine iniş öngörülmüşse, usulüne uygun olarak transit geçiş müsaadesi istenecektir. 

Madde : 14 

Sözleşen Devletler, bu Sözleşmenin uygulanmasından doğacak masrafların ödenmesini istemekten karşılıklı 
olarak vazgeçmişlerdir. 

BÖLÜM - 2 

Yerine Getirme İstekleri -

Madde : 15 

1. Bu Sözleşmede öngörülen istekler yazılı olarak yapılacaktır. Yazılı istekler ve bu Sözleşmenin uygulan^ 
ması için gerekli her türlü bildirmeler, ya isteyen Devletin Adalet Bakanlığı tarafından istenilen Devletin 
Adalet Bakanlığına, yahut sözleşen ilgili Devletler arasındaki anlaşma gereğince. doğrudan doğruya, isteyen 
Devletin makamları tarafından istenilen Devletin makamlarına yapılacak, cevaplar da aynı yolla verilecektir. 

2. GeciktirMemeyecek hallerde, istekler ve bildirmeler Suç Polisi Milletlerarası Kuruluşu (tnterpol) aracı
lığı ile yapılabilecektir. 
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3. Sözleşen Devletler, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacakları bir beyan ile, bu maddenin. 1 nci 

fıkrasında öngörülen yazışma kaidelerine istisna koymak istediklerini bildirebileceklerdir. 

Madde : 16 

Yerine. getirme istekleri ile birlikte yerine getirilmesi istenilen kararın aslı veya aslına uygunluğu belirtilen 
bir sureti ve diğer gerekli belgeler gönderilecektir. İstenilen Devlet talep etiğinde, ceza dosyasının tamamının 
veya bir kısmının aslına uygunluğu belirtilen sureti de gönderilecektir. Müeyyidenin yerine getirilebilir oldu
ğu isteyen Devletin yetkili makamı tarafından belirtilecektir. 

Madde : 17 

İstenilen Devlet, isteyen Devletin verdiği bilgilerin bu Sözleşmenin uygulanması için yetersiz olduğu ka
nısında ise gerekli ek bilgileri ister ve bu bilgilerin elde edilmesi için bir süre tayin edebilir. 

Madde : 18 

1/ İstenilen Deflet makamları, yerine getirme isteği üzerine verdikleri karan isteyen Devlet Makamla
rına derhal bildireceklerdir. 

2. Müeyyide yerine getirildiğinde, istenilen Devlet Makamları bunu belirten bir belgeyi isteyen Devlet 
Makamlarına göndereceklerdir. 

Madde : 19 

L Bu maddenin 2 nci fıkrasındaki hükümler dışında, isteklerin ve ekli belgelerin tercümesi istenmeye
cektir. 

2. Sözleşen Devletler, imza ya da- onay, kabul veya katılma belgesini tevdi şifasında, Avrupa Konseyi Ge
nel Sekreterine hitap eden bir beyan .'ile, isteklerin ve ekli belgelerin kendi dilinde yahut Avrupa Konseyi
nin resmî dillerinden herhangi birinde yahut bunlardan göstereceği birinde yapılmış tercümeleri ile birlikte 
gönderilmesini istemek yetkisini saklı tuttuklarını beyan edebilirler. Diğer Devletler karşılıklılık kaidesini uy
gulayabilirler. • ' • • • • -

3. Bu madde, sözleşen Devletlerin ikisi, veya daha fazlası arasında yürürlükte bulunan veya yürürlüğe 
konulacak olan anlaşma ve uyuşmalardaki isteklerin ve ekli belgelerin tercümesiyle ilgili hükümlere tesir et
meyecektir, 

Madde : 20 

Bu Sözleşme uyarınca gönderilen belgeler imza tasdiki formalitesinden muaf tutulmuşlardır. 

BÖLÜM - 3 

Gıyabî Hükümler ve Ceza Kararnameleri 

Madde : 21 

1< Bu Sözleşmedeki aykırı hükümler saklı olmak üzere, gıyabî hükümlerin ve ceza kararnamelerinin 
yerine getirilmesinde, diğer hükümlerin yerine getirilmesi kuralları uygulanacaktır., 

2. 3 ncü fıkra hükmü saklı olmak üzere, sözleşen Devletlerden her birinin ceza yargılama makamları ta
rafından hükümlü duruşmada hazır bulunmadan, bir ceza daivası sonunda verilen her karar bu Sözleşmeye 
göre,gıyabî hüküm sayılacaktır. 

3. 25 ve 26 nci maddelerin 2 nci fıkraları ve 29 n~u madde hükümlerine zarar vermemek kaydı ile; 
;(&) gıyabî hüküm veya ceza kararnamesi, hüküm Devletin de hükümlünün itirazı üzerine teyit edilmiş 

veya yeniden verilmişse, 
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<b) hükümlü istinaf etmiş olmak şartı ile, gıyabî hüküm istinaf kıntaı yolunda VMİteifse; yüze kar?^ 
verilmiş sayılacaktır. 

Madde : 22 

İtiraz edilmemiş veya aleyhinde başka bir kanun yoluna gidilmemiş olan gıyabî hükümler ve ceza karar
nameleri, . verilmelerinden itibaren, tebliğ edilmeleri ve muihtemelen yerine getirilmeleri amacı ile istenilen 
Devlete gönderilebilirler. 

Madde : 23 

L İstenilen, Devlet, gryabî hükmün veya ceza kararnamesinin yerine getirilmesi isteğinin işleme konula
bileceğini görürse, isteyen Devlette verilen kararı hükümlünün şansına tebliğ ettirir. 

2. Hükümlüye, tebliğ sırasında : 
(a) Bu Sözleşme uyarınca yerme getirme Meğinin gönderildiği, 
fb) Bu karara karşı sadece 24 ncü maddede belirtilen itiraz yoluna gidilebileceği, 
(c): İtkmzm, tebliğ*belgesinde göstepöfecek makama yapılacağı ve 24 .ncü nföMmmt ajçadîâît şft^fa, uygyn 

olarak yapılması gerektiği, itiraz üzerine duruşmanın hüküm veren Devlet makamlar* tajga|j«ıdaa ya$jtlptft:v 
smı dfteyeMteceği, 

(d) Süresinde itiraz edilmediği takdirde, bu Sözleşmenin bütünü bakımından yügeuka$ş%;veeiîraif ^bir- karar: 
sayılacağı, bildirilecektir. 

3. Tebliğ tutanağının bir sureti yerine getirmeyi htsyenı-Devlete derhal yollanacaktır. 

Madde : 24 

1: Karat-25'nci maddeye uygun-olatai tebliğ edildikten,mm& hük&mlü^ dır. 
BÖ itkaj^bÜ;^ yahut iştenilŞenDe^letia yMg$&m ı ^ f c p ^ a r a ^ İ ^ 
leroji HükiSmlIfĉ  sepm-yapmaca* itirazı 

2. Yııkajerici,f&rada;.belirtilen her iki halde* de- itirazı»; kabul edijgbflmeşi-içi% teb&ğdef* it*b#r#a30jgü&J$j? 
bir süre içinde istenilen Devlet makamına hitap eden bir beyan ile yapılmış olması gerekir. Süre, istenilen: P«*h 
lettn~btehıısıj$t^i^ hesaplanır. Bu Devlefebr yetkili makam.*, yerine, get^©¥i. isteyen makama 
derhal! bilgi verecektir. 

Madde : 25 

1. Hükümlü hazır bulunmaz yahut isteyen Devlet kanununa göre kendisini temsil ettirmezse, mahkeme 
itirazı yapıtmamjş jsa^afî Bu. kmrisfeşniten Devletin yetkli nüansına, bjld|r|liry JA^emmma. i$mm k#fcul 
edirmezliğine karar vermesi halinde de aynı şekilde hareket edilir. Her iki halde de gıyapta verilen hüküîn ya
hut ceza kararnamesi, bu Sözleşmenin bütünü bakımından yüze karşı verilmiş sayılır. 

2i İtiraz isteyen Devlette incelenecekse, hükümlü bu Devlette bu işin yeniden yargılanması için tespit edi
lecek duruşmada hazır bulunmaya davet edilir. Bu davst, duruşmadan en az 21 gün önce hükümlünün şahsına 
tebliğ edilecektir. Bu süre, hükümlünün muvafakati ile krsalıtrlabilecektir. Yeni yargılama, isteyen Devletin 
yetikili malhkemesi tarafından ve bu Devletin muhakeme kurallarına göre yapılacaktır^ 

3; İHiiküıalü: hazır buj»nwveya isfteyen Devlet; kanununa göre kendisini tenj&ü etifafâte v* itirazın da 
'kabul edilebilirliğine karar verilirse,- yerine getirme isteği y^pl̂ ftSJTHş-sayıltr, 

Madde : 26 

1. İtiraz istenilen Devlette incelenecekse, hükümlü bu Devlette bu işin yeniden yargılanması için tespit 
edilecek duruşmada hazır bulunmaya davet edilir. Bü davet, duruşmadan en az 21 gün önce hükümlünün şah
sına tebliğ edilecektir. Bü süre, hükümlünün muvafakati ile kısaltılabilecektir. Yeni yargılama, istenilen Devle
tin yetkili mahkemesi tarafından ve bu Devletin muhakeme kurallarına göre yapılacaktır.-
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2. Hükümlü hazır bulunmazsa yahut istenilen Devletin kanununa göre kendisini temsil ettirmezse, mahke
me itirazı yapılmamış sayar. Gere'k bu halde gerek itirazın kabul edilmezliğine mahkemenin karar vermesi ha
linde gıyabî hüküm veya ceza kararnamesi, bu Sözleşmenin bütünü bakımından yüze karşı sayılır. 

3. {Hükümlü hazır bulunursa yahut istenilen Devletin kanunlarına göre kendisini temsil ettirirse ve 
itirazın da kabul edilebilirliğine karar verilirse, eylem bu Devlette işlenmişçeısıine ve ceza davası zamanaşı
mına uğramamış olmak şartı ile, yargılama yapılır, tsteyen Devlette verilmiş olan hüküm verilmemiş sa
yılır. 

4. (Hüküm Devletinde bu Devletin kanun ve tüzü klerine uygun alarak yapılmış kbğuşturma ye soruştur
ma işlemleri, istenilen Devlette bu Devletin makamları tarafından yapılmış işlemler gibi sayılır. Ancak bu 
sayma, bu işlemlere isteyen Devletteki ispat kuvvetinden daha fazlasını veremeyecekitıir. 

Madde : 27 

Gıyaibî hükümle veya ceza kararnamesi ile mahkûm olan kişi, yapacağı itiraz ve ondan sonraki muha
keme için, istenilen Devlette ve gerekiyorsa isteyen Devlette, bu Devletlerin kanunlarının öngördüğü hal
lerde ve şartlar altında kendisine müdafi tayin ettirmek hakkından faydalanacaktır. 

Madde : 28 

26 ncı maddenin 3 ncü fıkrası gereğince yapılan duruşmada verile nkararlarda ve bunların yerine geti
rilmesinde, sadece istenilen Devletin kanunları uygulanır. 

Madde : 29 

Gıyabî hükümle veya ceza kararnamesi ile mahkûm edilen kişi itiraz etmezse, karar bu sözleşmenin 
bütünü bakımından yüze karşı verilmiş sayılır. 

Madde : 30 

Hükümlü, iradesi dışında sebepler yüzünden 24, 25 ve 26 ncı maddelerde yazılı süreleri geçirmiş yahut 
tayin edilen duruşmada hazır bulunamamışsa, millî kanunların eski hale getirmeyle ilgili hükümleri uygu
lanır. 

BÖLÜM : 4 

Geçici Tedbirler 

Madde : 31 

İsteyen Devlet, hürriyeti bağlayıcı bir müeyyidenin yerine getirilmesi için yaptığı isteğin kabul edil
diğini bildiren belgeyi aldıktan sonra, hükümlü kendi ülkesinde bulunursa, yerine getirmenin sağlama bağ
lanması için zorunlu görmek şartı ile, 43 ncü maddeye göre nakil amacı ile bu kimseyi hürriyetinden yok
sun kılabilir. 

Madde : 32 
1. İsitenilen Devlet yenine getirme isteğinden sonra : 

(a) Kendli kanunu bu suç yüzünden tutmaya izin veriyorsa, 
(b) Kaçma yahut gıyabî mahkûmiyet halinde delillerin karartılması tehlikesi varsa, hükümlüyü 

hürriyetinden yoksun kılabilir. 
2.' İstenilen Devlet, isteyen Devlet yerline getirmeyi isteme niyetini bildirdikten sonra ve bu Devletlin is

teği ile, (a) ve (b) bentlerinde gösterilen şartlar gerçekleşmiş olmak şartı ile, hükümlüyü hürriyetinden 
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yoksun kılabilir. Bu isteikte, mahkûmiyete sebep olan suç, işlendiği yer, zaman ve hükümlünün mümkün 
olduğu kadar açık eşkâli bMrileeefcfcir. Mahkûmiyete yol açan eylemler de kısaca açıklanacaktır. 

Madde : 33 

1. Hürriyetten yoksun kılmada Menıilen Devletin kanunu uygulanır. Serbest bırakmada da bu kanu
nun tayım ettiği şartlara göre hareket edilir. 

2. Hürriyetten yoiksun kılınma, her halde: 
(a) Hükmedilmiş olan hürriyeti bağlayıcı ceza kadar sürdüğünde, 
(b) 32 nci maddenin 2 nd fıkrası uyarınca yapılmışsa ve istek, hürriyetten yoksun kılınmanın baş

lamasından itibaren 18 gün içinde 16 nci maddede belirtilen belgelerle birlikte istenilen Devletin eline geç
mezse sona erer. 

Madde : 34 

1, 32 nci madde gereğince istenilen Devlette hürriyetten yoksun kılınan ve yaptığı itiraz üzerine 25 nci 
madde gereğince Meyen Devletin yetkili mahkemesinde duruşmaya çağırılan kişi, bu amaç ile isteyen Dev
lete nakledilir. 

1 .Nakledilen kişi, isteyen Devlet tarafından 33 ncü maddenin 2 nd fıkrasının (a) bendi gereğince 
veya bu Devlet yeni mahkûmiyetin yerine getirilmesini istemezse serbest bırakılır. Nakledilen kişi, serbest 
bırakıltmamışsa, en kısa zamanda isteyen Devlete geri verilir. 

Madde : 35 
1. Yaptığı itiraz üzerine isteyen Devletin yetkili mahkemesine davet edilen kişi, açıkça ve yazılı olarak 

muvafakat etmedikçe, istenilen Devlet ülkesinden hareketinden önce ve davette belirtilmemiş bir eylem yü
zünden koğuşturulamayacağı ve yargılanamayacağı gibi hürriyetinden de bu eylemden dolayı verilmiş olan ce
za veya emniyet tedbirinin yerine getirilmesi için yoksun kılınamaz veya hürriyeti hiç bir suretle sınırlandırı
lamaz. 34 ncü maddenin 1 nci fıkrasında öngörülen halde, yazılı muvafakatin bir sureti o kişinin nakledil
diği Devlete gönderilecektir. 

2. Çağırılan kişi isteyen Devletin ülkesini, hazır bulunduğu duruşmayı takip eden karardan sonra 15 
gün içinde sahip olduğu imkâna rağmen terketmezse veya terkettikten sonra tekrar çağırılmadığı halde geri 
dönerse yukarıdaki fıkra uygulanmaz. 

Madde : 36 

1. Müsadere kararının yerine getirilmesi istendiğinde, istenilen Devlet benzer eylemlerde elkoymaya ce
vaz veriyorsa, müsadere edilecek eşyaya elkonulabilir. 

2. Elkoymada istenilen Devletin kanunu uygulanır. Elkoyma kararının kaldırılması şartlarını da bu ka
nun tayin eder. 

BÖLÜM - 5 

Müeyyidelerin Yerine Getirilmesi 

(a) Genel Hükümler 

Madde : 37 

isteyen Devlette hükmolunan bir müeyyidenin istenilen Devlette yerine getirilmesi ancak bu Devletin bir 
mahkemesinin kararı ile mümkündür. Sözleşen Devletler, para cezalarının veya müsaderelerin yerine getiril
mesinde başka makamları da, bu makamların kararlarına karşı yargılama makamlarına başvurmak imkânı 
tanımak şartı ile, yetkili kılabilirler. 
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Madde : 38 

İstenilen Devlet yerine getirme isteğinin işleme konulması uygun görürse, işi mahkemeye veya 37 nci mad
deye göre tayin edilecek makama gönderir. 

Madde : 39 

1. Mahkeme, yerine getirme isteği hakkında bir karar vermeden önce, görüşünü bildrime imkânını hüküm
lüye verir. Hükümlü isterse, mahkeme tarafından doğrudan doğruya veya istinabe yolu ile sorguya çekilir. 
Hükümlü doğrudan doğruya sorguya çekilmeyi açıkça isterse bu isteği kabul olunur. 

2. Bununla beraber, mahkeme tarafından doğrudan doğruya sorguya çekilmek isteyen kişi, isteyen Dev
lette ceza veya tutukevinde ise, hâkim yerine getirme isteğinin kabulü hakkındaki kararını onun gıyabında 
verebilir. Ancak 44 ncü maddede öngörülen ve yerine getirilmesi istenilen müeyyide yerine geçecek müeyyi
denin tayini muamelesi istenilen Devlete nakledilip mahkeme önüne çıkma imkânı bulmasına kadar durduru
lur. 

Madde : 40 

1. işe elkoyan mahkeme veya 37 nci maddede gösterilen hallerde bu maddeye göre tayin edilen makam: 
(a) Yerine getirilmesi istenilen müeyyidenin bir Avrupa ceza yargısı ile verilmiş olup olmadığını, 
(b) 4 ncü maddedeki şartların gerçekleşmiş bulunup bulunmadığını, 
(c) 6 nci maddenin (a) bendindeki şartın gerçekleşmediğini yahut yerine getirmeye engel teşkil edip et

mediğini, 
(d) Yerine getirmenin 7 nci maddeye aykırı düşüp düşmediğini, 
(e) Gıyabî hüküm veya ceza kararnamesi söz konusu ise, bu kesimin 3 ncü bölümündeki şartların ger

çekleşip gerçekleşmediğini araştırır. 
2. Sözleşen Devletler, hâkimi veya 37 nci maddeye göre tayin edilecek makamı, bu sözleşmede yerine ge

tirme için öngörülen diğer şartları incelemekle de görevlendirmekte serbesttirler. 

Madde : 41 

İstenilen yerine getirme bakımından bu bölüm gereğince mahkemelerin verecekleri kararlar ile 37 nci mad
deye göre tayin edilecek idarî makamın kararı üzerine başvurulan hâkimlerin kararlarına karşı kanun yolu 
tanınacaktır. 

Madde : 42 

İstenilen Devlet, kararda açıklanmaları veya kararın zımnen dayanağını teşkil etmeleri nisbetinde, eylem
lerin sabit görülmesi ile bağlıdır. 

(b) Sadece Hürriyeti Bağlayıcı Müeyyidelerin Yerine Getirilmesine İlişkin Hükümler 

Madde : 43 

Hükümlü isteyen Devletin ceza veya tutukevinde ise, bu Devletin kanunlarında aksine bir hüküm olma
dıkça, yerine getirme isteğinin kabul edildiğini isteyen Devlet öğrenir öğrenmez, istenilen Devlete nakledile
cektir. 

Madde : 44 

1. Mahkeme yerine getirme isteğini kabul ederse, isteyen Devlette hükmolunan hürriyeti bağlayıcı müey
yide yerine geçecek olan ve aynı eylem için kendi kanununun öngördüğü müeyyideyi tayin eder. Bu müey
yide, 2 nci fıkrada gösterilen sınırlar içinde olmak üze"e, isteyen Devlette hükmolunan nitelik veya süre bakı
mından farklı olabilir. Bu sonuncu müeyyide, istenilen Devlet Kanununun o nitelikteki ceza için kabul ettiği 
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aşağı hadden daha aşağı ise, mahkeme bu aşağı had üe bağlı olmayıp isteyen Devlette hükmolunan müey
yide kadar bir müeyyide uygular. 

2. Mahkeme, müeyyideyi tespit ederken, hükümlünün isteyen Devlette verilen kararla beliren ceza duru
munu ağırlaştıramaz. 

3. Mahkûmiyetten sonra müeyyidenin bir kısmı yerine getirilmişse yahut hükümlü geçici olarak hürriye
tinden yoksun kılınmışsa, bu süreler tamamen mahsup edilir. Mahkûmiyetten önceki tutmaların mahsubu is
teyen Devletin kanununa göre mecburî ise bu mahsup da yapılır. 

4. Sözleşen Devletler, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine her zaman bir beyan yapabilecekler ve bu be
yan onlara, bu sözleşmeyi uygularken, aynı nitelikteki bir müeyyide için kendi kanunlarının kabul ettiği yuka
rı hadden daha yüksek olarak isteyen Devlette hükmolunmuş aynı nitelikteki hürriyeti bağlayıcı müeyyideyi 
yerine getirmek hakkını verecektir. Ancak bu kuralın uygulanabilmesi için bu Devletin kanununun aynı eylem 
için daha ağır nitelikte ve en az isteyen Devlette hükmolunan sürede bir müeyyide uygulanmasını mümkün 
bulması gerekmektedir. Bu fıkraya göre uygulanacak müeyyide süresi ve amacı gerektiriyorsa, başka nitelik
te müeyyidelerin yerine getirilmesine mahsus müesseselerde yerine getirilebilir. 

c) Sâdece Para Yahut Müsadere Cezalarını» Yerine Getirilmesine tlişkin Hükümler 

Madde : 45 

1. Mahkeme yahut 37 nci maddeye göre tayin edilen makam, para cezasının yahut belli bir miktar pa
raya ilişkin müsadere cezasının yerine getirilmesini kabul edince, kararın verildiği tarihteki kuru esas tuta
rak yabancı parayı istenilen Devletteki paraya çevirir. Ödettirilecek para veya müsadere cezasının miktarı 
böylece tespit edilirken, aynı eylem için bu Devlet kanununun kabul ettiği yukarı had aşılamaz. Kanun yu
karı had tayin etmemişse, böyle bir eylem için bu Devlette mutat surette hükmolunan para cezası miktarın
dan fazlası tayin edilemez. 

2. Bununla beraber, mahkeme yahut 37 nci maddeye göre tayin edilen makam, kendi kanunu aynı ey
lem için bu müeyyideyi öngörmemiş fakat daha ağır müeyyideler hükmedilmesine imkân tanımışsa, isteyen 
Devlette hükmolunan miktara kadar para cezasını yahut belli bir miktar paranın müsaderesi cezasını muha
faza edebilir İsteyen Devlette hükmolunan müeyyide istenilen Devlet kanunundaki yukarı haddi aşıyorsa. 
bu kanunun daha ağır müeyyideler hükmedilmesine müsaade etmesi şartı ile, isteyen Devletle hükmolunan 
miktar muhafaza olunabilir. 

3. isteyen Devletçe kabul edilen süre veya taksit gibi ödeme kolaylıklarına istenilen Devlet riayet ede
cektir. 

Madde : 46 

1. Yerine getirme isteği belli bir eşyanın müsaderesini gerektiriyorsa, mahkeme veya 37 nci maddeye gö
re tayin edilen makam, aynı eylem için istenilen Devletin kanununun müsadereye cevaz vermesi şartı ile. 
bu eşyanın müsaderesine karar verir. 

2. Bununla beraber, mahkeme yahut 37 nci maddeye göre tayin edilecek makam, isteyen Devlette hük
molunan müsadere cezasını, bu ceza istenilen Devlet kanunundan öngörülmüş olmasa dahi, bu kanun daha 
ağır müeyyidelerin tatbikine imkân verdiği takdirde, aynen muhafaza edebilir. 

Madde : 47 

1. Ceza olarak ödenen paralar ile müsadere edilen eşya ve para, üçüncü kişilerin haklarına zarar ver
memek şartı ile, istenilen Devletin malı olur. 

2. Müsadere edilen eşya özel bir değer taşıyorsa, istediği takdirde, isteyen Devlete geri verilebilir. 
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Madde : 48 

Para cezasının ödettirilmesinin imkânsızlığı anlaşılırsa, istenilen Devletin mahkemesi para cezasını hüt-
riyeti bağlayıcı bir müeyyideye çevrilebilir. Ancak bunun için, her iki Devletin kanununun bu çevirmeyi ka
bul etmesi veya isteyen Devletin yerine getirmeyi sadece para cezası bakımından istediğini açıkça bildir
memiş olması gerekir. Mahkeme hürr'iyeti bağlayıcı müeyyide uygulamaya karar verirse, şu suretle hareket 
edilecektir : 

a) Para cezasının hürriyeti bağlayıcı cezaya çevrilmesi, isteyen Devlette verilen kararda yazılı ise, isteni
len Devlet mahkemesi kendi kanununun öngördüğü kurallara göre cezanın niteliğini ve süresini tayin eder. 
Kararda önceden belirtilen hürriyeti bağlayıcı müeyyide istenilen Devletin kanununun müsaade ettiği aşağı 
hadden aşağı ise, mahkeme bu aşağı had ile bağlı olmayıp isteyen Devlette tayin edilen sürede bir müeyyide 
uygular. Müeyyideyi tayin ederken mahkeme hükümlünün isteyen Devlette verilen kararla beliren ceza du
rumunu ağırlaştıramaz. 

b) Diğer hallerde, istenilen Devlet mahkemesi çevirmeyi; isteyen Devlet kanununun öngördüğü had
leri nazara alarak, kendi kanununa göre yapar. 

d) Sadece Yasaklamaların Yerine Getirilmesine İlişkin Hükümler 

Madde : 49 

1. Bir yasaklamanın yerine getirilmesi istendiğinde, istenilen Devlet kanunu aynı suç için yasaklamaya 
hükmolunmasına cevaz veriyorsa, isteyen Devlette hükmolunan yasaklamanın istenilen Devlette tesirini gös
termesi kabul edilir. 

2. Başvurulan mahkeme, yasaklamanın kendi ülkesinde yerine getirilmesinin uygunluğunu serbestçe 
değerlendirir. 

Madde : 50 

1. Mahkeme yasaklamanın yerine getirilmesine karar verirse, isteyen Devlet, ceza yargısında tespit edi
len sınırları aşmamak şartı ile, kendi kanununun öngördüğü hadler içinde süreyi tayin eder. 

2. Yasaklama birden fazla haktan yoksunluğa veya onları kullanmadan yasaklanmaya ilişkin ise, mah
keme yasaklamayı hakların bîr kısmına hasredebilir. 

Madde : 51 

11 nci madde yasaklamalara uygulanmaz. 

Madde : .52 

İstenilen Devlet, bu bölüm hükümlerine göre verilen bir kararla hükümlünün yasaklanan haklarının 
geri verilmesine karar verebilir. 

KESİM - III 

Avrupa Ceza Yargılarının Milletlerarası Sonuçları 

BÖLÜM - I 

Ne his in idem 

Madde : 53 

1. Bir Avrupa Ceza yargısına konu olan kişi : 
a) Beraat etmişse, 
b) Hakkında bir müeyyide hükmolunup da : 
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i) Bu müeyyide tamamen yerine getirilmişse veya yerine getirilmekte ise, 
ii) Müeyyidenin tamamı veya yerine getirilmemiş kısmı genel veya özel affa uğramışsa, 
iii) Bu müeyyide zamanaşımı dolayısı ile yerine getirilebiliyorsa, 
c) Mahkeme suçluluğu tespit edip müeyyideyi tayin etmemişse, aynı eylemden dolayı diğer bir sözleşen 

Devlette kovuşturulamaz, mahkûm edilemez veya hakkındaki müeyyide yerine getirilemez. 

2. Bununla beraber, sözleşen devletler, yargıya yol açan eylem bu Devletlerde kamusal nitelikte bir 
kişiye, bir kuruma veya bir şeye karşı işlenmişse yahut yargıya konu olan kişi bu devletlerde kamusal ni
telik taşımakta ise, kendileri kovuşturma istemiş olmadıkça, «ne bis in idem»sonucunu kabul etmeğe mecbur 
değillerdir. 

3. Ülkesinde eylem işlenen yahut kendi kanununa göre işlendiğini kabul eden Devlet de, kendisi koğuş-
turm.a istemiş olmadıkça, «ne bis in idem» sonucunu kabule mecbur değildir. 

Madde : 54 

Sözleşen diğer bir Devlette aynı eylemden yargılanan kişi aleyhine yeni bir kovuşturma yapıldığında, 
eski hükmün yerine getirilmesi dolayısı ile hürriyetten yoksun tutma süresi, yeniden hükmolunacak müeyyi
deden mahsup edilecektir. 

Madde : 55 

Bu bölüm, yabancı memleketlerde verilen ceza yargılarının «ne bis in idem» sonucunu daha geniş ölçüde 
kabul eden millî kanunların uygulanmasına engel olmıyacaktır. 

BÖLÜM — 2 

Gözönünde tutma " 

Madde : 56 

Sözleşen Devletler, mahkemelerinin, bir hüküm verirlerken, bir diğer suç dolayısı ile daha önce yüze 
karşı olarak yapılan bir muhakeme sonunda verilmiş olan Avrupa ceza yargısını gözönünde tutup kanunla
rının kendi ülkelerinde verilen yargılar için öngördüğü sonuçların hepsini veya bir kısmını ona bağlayabilme-
lerini sağlayacak uygun tedbirleri alacaklar ve bu yargıları hangi şartlarla gözönünde tutacaklarını tayin ede
ceklerdir. 

Madde : 57 

Sözleşen Devletler, yüze karşı yapılan muhakeme sonunda verilen Avrupa ceza yargılarını gözönünde 
tutup kendi kanunlarının kendi ülkelerinde verilen yargılara bağladıkları •yasaklamaların hepsini veya bir kıs
mını onlara bağlayabilmelerini sağlayacak uygun tedbirleri alacaklar ve bu yargıların hangi şartlarla göz
önünde tutulacağını tayin edeceklerdir. 

KESİM — IV 

Son Hükümler 

Madde : 58 

1. Bu Sözleşme Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinde temsil edilen üye Devletlerin imzalarına açık 
tutulacaktır. Sözleşme, onaylanacak veya kabul edilecektir. Onay veya kabul belgeleri, Avrupa Konseyi 
Genel Sekreterine verilecektir. 

2. Sözleşme, onay veya kabul hakkındaki üçüncü belgenin verilmesinden 3 ay sonra yürürlüğe gire
cektir, 
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3. Sözleşme, daha sonra onaylıyan veya kabul eden imzalayıcı Devletler bakımından, onay veya 
kabul belgelerinin verilmesinden 3 ay sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde : 59 

1. Bu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Konsey üyesi olmayan 
bir Devleti de Sözleşmeye katılmaya davet edebilecektir. Davet hakkındaki karar, Sözleşmeyi onaylamış olan 
Konsey üyelerinin oybirliği ile verilecektir. 

2. Katılma, bunu belirten belgenin Avrupa Konseyi Genel Sekreterine verilmesi ile olacak ve bu ta
rihten 3 ay sonra hüküm ifade edecektir. 

Madde : 60 

1. Sözleşen Devletler, imzalarken veya onay, kabul yahut katılma belgelerini verirken, bu Sözleşmenin 
uygulanacağı ülkeyi veya ülkeleri tayin edebileceklerdir. 

2. Sözleşen Devletler, onay, kabul veya katılma belgelerini verirken veya daha sonra Avrupa Konseyi 
Genel Sekreterine yapacakları bir beyan ile bu Sözleşmenin uygulanmasını evvelce bildirdikleri ülkelerden 
başka dış münasebetlerini idare ettikleri yahut namlarına hareket etmeğe mezun bulundukları ülke veya ül
kelere yayabileceklerdir. 

3. Yukarıdaki fıkra gereğince yapılacak her beyan, bu beyanda gösterilen ülkeler hakkında olmak üzere 
bu Sözleşmenin 54 ncü maddesindeki şartlarla geri alınabilecektir, 

Madde : 61 

1. Sözleşen Devletler, imzalarken veya onay, kabul yahut katılma belgelerini verirken, bu Sözleşmenin 
I sayılı ekinde gösterilen çekincelerden, birini veya daha fazlasını kullanacaklarını beyan edebileceklerdir. 

2. Sözleşen Devletler, yukarıdaki fıkraya uygun olarak beyan ettikleri çekincelerin tamamını veya bir 
kısmını, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacakları bir beyan ile, geri alabileceklerdir. Bu beyanlar alındık
ları tarihte hüküm ifade edecektir. 

3. Sözleşen Devletlerden bu Sözleşme hükümlerinden biri konusunda çekince beyan edenler, bu hükmün 
başka bir Devletçe uygulanmasını istemezler. Bununla beraber çekince kısmî ise veya şarta bağlanmışsa, an
cak kabul ettikleri ölçüde uygulanmasını isteyebilirler. 

Madde : 62 

1. Sözleşen Devletler her zaman Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben yapacakları bir beyan ile bu 
Sözleşmenin II yahut III sayılı eklerine ilâve edilecek kanunî hükümleri bildirebileceklerdir. 

2. II yahut III sayılı eklerde sözü geçen millî mevzuatta yapılan ve bu eklerde verilen bilgilerin yanlış ol
ması sonucunu doğuran her değişiklik Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildirilecektir. 

3. Yukarıdaki fıkralar gereğince II yahut III sayılı eklerde yapılacak değişiklikler, her Sözleşen Devlet ba
kımından, Avrupa Konseyi Genel 'Sekreterinin kendilerine bildirmesinden 1 ay sonra hüküm ifade edecek
tir. 

Madde : 63 

1. Sözleşen Devletler, bu Sözleşmenin uygulanması amacı ile, onay, kabul veya katılma belgelerini ve
rirken, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine- kendi memleketlerinde uygulanabilecek müeyyideler ve bunların 
yerine getirilmesi hakkında faydalı bilgileri vermeye mecburdurlar. 

2. Yukarıdaki fıkra gereğince verilen bilgilerin yanlış olması sonucunu doğan sonraki değişiklikler de Av
rupa Konseyi Genel Sekreterine bildirilecektir. 
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Madde : 64 

1. Bu Sözleşme, suçluların geri verilmesini yahut özel konuları düzenleyen milletlerarası sözleşmelerden 
doğan hak. ve borçlara tesir etmeyecek ve Sözleşen Devletler arasında yapılmış diğer sözleşmelerde bulunan ve 
bu Sözleşmenin konusunu teşkil eden madidelerle ilgili hükümlere de dokunmayacaktır. , 

2. Sözleşen Devletler, bu Sözleşme ile düzenlenen meselelerle ilgili olarak, ancak bu Sözleşmenin hüküm
lerini tamamlamak veya bu Sözleşme prensiplerinin uygulanmasını kolaylaştırmak üzere aralarında iki veya 
daha fazla taraflı sözleşmeler yapabilirler. 

3. Bununla beraber, Sözleşen Devletler aralarında belli bir rejim yahut tek tip kanun esası üzerine müna
sebetler kurmuşlarsa veya kurarlarsa, istedikleri takdirde bu Sözleşmeye rağmen, bu konulardaki karşılıklı 
münasebetlerini düzenlemede sadece bu sistemlere dayanmak yetkisine sahip olacaklardır. 

4. Sözleşen Devletlerden karşılıklı münasebetlerinde bu Sözleşmeyi yukarıki fıkra gereğince uygulayama-
cak olanlar, bunu Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yazı ile bildireceklerdir. 

Madde : 65 

Avrupa Konseyinin «Suç Meseleleri Avrupa Komitesi», bu Sözleşmenin uygulanmasını takibedecek vejh-
tiyaç duyulduğunda uygulamadan çıkacak güçlüklerin dostça halledilmesini kolaylaştıracaktır. 

Madde : 66 

t. Bu Sözleşme süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.. 
2. Sözleşen Devletler, bu Sözleşmeden ayrıldıklar ını Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacakları ya

zılı bir beyan ile bildilerebileceklerdir. 
3. Sözleşmeden ayrılma, bildirmenin Genel Sekreterce alınmasından 6 ay sonra hüküm ifade edecektir. 

Madde : 67 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Konseyin Bakanlar Komitesinde temsil edilen üye Devletlere ve bu 
Sözleşmeye katılan her Devlete : 

(a) Her imzalanışı, 
(b) Her onay, kabul veya ka'tılma belgesinin verilişini, 
(c) 58 nci maddeye göre Sözleşmenin her yürürlüğre giriş tarihini, 
(djj 19 ncu maddenin 2 nci fıkrası uyarınca kendisine yapılan her beyanı, 
(e) 44 ncü maddenin 4 ncü fıkrası uyarınca kendisine yapılan her beyanı, 
(f) 60 nci maddenin 4 ncü fıkrası uyarınca kendisine yapılan her beyanı, 
(g) öl nci maddenin 1 nci fıkrası uyarınca beyan edilen çekinceleri veya bunların geri alınmasını, 
(h) 62 nci maddenin 1 nci fıkrası uyarınca kendisine yapılan her beyanı ve anılan maddenin 2 nci fıkrası 

uyarınca sonradan yapılan her bildirmeyi, 

(i) 63 ncü maddenin 1 nci fıkrası uyarınca kendisine verilen bilgileri ve anılan maddenin 2 nci fıkrası uya
rınca sonradan yapılan bildirmeleri* 

(j) 64 ncü maddenin 2 nci fıkrası uyarınca yapılmış iki veya daha fazla taraflı anlaşmalar yahut 64 ncü 
maddenin 3 ncü fıkrası uyarınca kabul edilen tek tip kanunlar hakkındaki bildirmeleri, 

(k) 66 nci madde uyarınca kendisine yapılan bildirmeleri ve Sözleşmede ayrılmanın hüküm ifade edece
ği tarihi bildirecektir. 

Madde : 68 

Bu Sözleşme ve onun caiz gördüğü beyan ve bildirmeler, ancak Sözleşen ilgili Devletler arasında yürürlüğe 
girmesi tarihinden sonra verilecek kararların yerine getirilmesinde uygulanacaktır. 
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Aşağıda imzaları: bulunan yetkilUer bu Sözleşmeyi inazalamı^ardır. Bu Sözleşmenin Lahey'de 28 Mayıs 

1970 tarihinde düzenlenen ve her ikisi de muteber Fransızca ve îngilizce metinlerini ihtiva eden tek nüshasu 
Avrupa Konseyi arşivlerinde saklanacaktır. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri bunun tasdikli bir suretini imza-. 
layan veya katılan her Devlete verecektir, 

EK - I 

Sözleşen Devletlerden her biri: 
(a) (Malî veya dinî bir suç dolayısı ile mahkumiyet kararı verildiği kanısında ise yerine getirmeyi reddelt* 

mek, 
(b) Kendi kanununa göre sadece idarî makamların yetkisine giren bir eylemden dolayı hükmölunmuş bir 

müeyyideyi yerine getirmeyi reddetmek, 
(c) Aynı eylemden dolayı ceza davası kendi kanununa göre zamanaşımına uğramış olacağı bir tarihte, is-: 

teyen Devlet makamlarının verdiği Avrupa ceza yargısını yerine getirmeyi reddetmek, 

(d) Gıyabî hükümlerin ve ceza kararnamelerinin yahut bu iki kategoriden yalnız birinin yerine getirik 
meşini redddtmek, 

(e) Aslî bir yetkiye malik olduğu hallerde 8 nci madde hükümlerinin uygulanmasını kabul etmeyip bu 
hallerde isteyen Devlette yapılan ve orada zamanaşımını kesici veya durdurucu sonuçlan olan işlemlerin sonuç-: 
larının değil sadece kendilerinin eşdeğerliliğini tanımak, 

<f) III ncü kesimin uygulanmasını iki bölümünden yalnız biri bakımından kabul etmek haikkını saklı tut* 
tuklarını beyan edebileceklerdir. 

EK - II 

Ceza Kanunlarının Cezalandırdıkları Dışında Kalan Suçlar 
Aşağıdaki suçlar, ceza kanunlarının cezalandırdığı suçlarla bir tutulaÇâiklaffdır ? . • • • • . 
Fransa'da : «Contraverition de grande voirie» diye adlandırılan ve karşılığında müeyyide öngörülmüş bu-! 

lunan kanuna aykırı tutumlar, 

Federal Almanya'da : Haklarında 24.5.1968 tarihli «Düzen Kurallarına Aykırıliklar Kanunu) (Gesetz 
.iiiber Ordnunwigwidrigketiten) (DCLB 1968, 1 481) ile öngörülen muhakeme usulü uygulanan'kanuna aykırı 
îtutulmlar, • . ,: 

İtalya'da : Haklarında 3.3.1967 tarihli ve 317 sayılı Kanun uygulanabilen kanuna aykırı tutumlar. -••'"-. 

EK - III 

Ceza Kararnameleri Listesi 

Avusturya : 
Straf verfügung (Ceza Muhakemesi Kanununun 460 - 62 nci maddeleri. 
Danimarka : 
©odeforelaeg yahut bodevedtageles (Adalet idaresi Kanununun 931 nci maddesi)^ 
Fransa : 
L Amende de composition (Ceza Muhakemesi Kanununun 524 - 528 nci maddeleri ile R 42 - R 50 nci 

-lanaddeleri). 
2. Ordonance penale (Yalnız Aşağı Rhin, Yukarı Rhin ve Moselle vilâyetlerinde uygulanır)., 
Almanya : 
1. Strafbefehl (Ceza Muhakemesi Kanununun 407 - 412 nci maddeleri). 

.2. Straf verfügung (Ceza Muhakeme Kanununun 413 ncü maddesi). 
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3< Bussgeldbesoheid (24 Mayıs 1968 tarihli Kanunun 65 - 66 ncı maddeleri - BGBL 1968 I, 481 
İtalya : 
L Decreto penale (Ceza Muhakemesi Kanununun 506 - 510 ncu maddeleri). 
2. Decreto penale (7 Ocak 1929 tarihli 4 sayılı Kanunla malî suçlarda). 
3. Decreto penale (Deniz Trafiği Kanununun 1242-43 ncü maddeleri). 
4. 3 Martt 1967 tarihli 317 sayılı Kanuna dayanılarak verilen karar. 
Lüksemburg : 
1, Ordonnance penale (Ceza kararnameleri hakkındaki 31 . 7.1924 tarihli kanun). 
2İ Ordonnance penale (Karayolları trafiğini düzenleyen 14.2.1955 tarihli Kanunun 16 ncı maddesi). 
Norveç : 
1, Forelegg (Ceza Muhakemesi Kanununun 287-290 ncı maddeleri). 
2., Forenklet forelegg (Karayolları Trafiği Kanununun 31 B maddesi)., 
İsveç : 
L Strafförelâggande (Muhakeme Kanununun 48 nci bölümü). 

2, Förelâggande av ordnings'bot (Muhakeme Kanununun 48 nci bölümü). 
İsviçre : 
1. Strafbefehl (Argovie, Bâle - Campagne, Bale - Vile, Schaffhouse, Schwys, Uri, Zug ve Zürich kan^ 

tonları) Ordonnance penale (Fribourg ve Valais). 
2t Straıfantrag Aşağı Untenvalden, 
3, Strafbescheid (Saint Gali), 
4 / Stralfmandat (Bern, Grisons, Soleure, Yukarı Untenvalden), 
5. Straifverfügung (Appenzell Dışarı Rhöde) Glaris, Schaffhouse, Turgovie), 
6. Abwandlungserkenntnis (Lucerne), 
7. Bussentscheid (Appenzell îçeri Rhode), 
8. Ordonnance de condamnation (Vaud), 
9İ Mandat de repression (Neuchâtel), 

'10, Avis de contraventton (Cenevre, Vaud), 
11. Prononce prefeotural (Vaud), 
12. Prononce de contravention (Valais), 
13. Decreto diaccusa (Tessin). 

Türkiye : 
Ceza Kararnamesi (Ceza Muhakemesi Kanununun 386 - 91 nci maddeleri ile idarî makamların verdiklere 

cezalan ihtiva eden bütün kararlar). 
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Toplantı : 3 

Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi
nin Onaylanması ve Uygulanması Hakkmda Kanun Tasarısı ve 

- Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1 /345) 

T. c, 
Başbakanlık 15 . 8 . 1975 

Kümnlar ve Kararla' Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71-2010/4411 

MİLLET MECLtŞt BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanbjpnca ntrırtanan ve Türkiye Büyük Miflet Mectfsine ara Bakanlar Kurulun?» 4J4975 
taribind* kararlaştırılan «Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına Dair Avrupa Soriefmest'nin Onaylanması 
ve Uygulanması Hakkında Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ile eki sozkfrae ilişik oiarajı straumrastur, 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Son yıllarda suç, özefilkle ulaştırma alanındaki büyük gelişmenin bir sonucu olarak, uluslararası bir 
nitelik kazanmıştır. Devletler arasında daha yakın İşbirliği ihtiyacı, onları ayarındaki hukukî engelleri 
azaltmayla ve (millî egemenliMerintin geleneksel sonuçlarını yeniden gözden geçilmeye sövk etmiş, feu genel 
temayülün bir sonucu olarak, Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanan «Caza Koğuffcuımaforaöiı Aktarıl
masına Dair Avrupa Sözleşmesi» 15 Mayıs 1972 tarihinde Straıztourg'da Üye Devletfem» imza»©* açıtenştar. 

Sözleşmenin birinci maddesinde «Suç» ve «Müeyyide» terimlerinin hangi anlamda kullanıldığı açıklan
mıştır. Buna göre; suç terimi, hem Geza Kanunlarının suç saydığı eylemleri, hem de Sözleşmenin III. sa
yılı ekinde gösterilen kanunlarda öngörülen eylemleri ifade etmektedir. «Müeyyide» terimi ide cezalan ve 
emniyet tedbirlerini kapsayacak biçimde kabul edilmiştir. 

Ekleri dışında 47 maddeden oluşan Sözleşme şu üç biüyük ihtiyacı ktıuteraak istemiştir. 

1. Suçluyu cezalandırma görevinin ceza adaletini en iyi gerçekleştirecek Devlette yapılması, 

2. iBirden fazla Devletin ceza vermek bakımından kendisini yetkili sayması halinde uyuşmazlığın çözül
mesi, 

&. İBir kişi aynı eylemden dolayı birden fazla Devlere yargjkndıgında, «ne büs in idem» kuralının uy 
gulanması. 

Devletler suçluları cezalandırma yetkilerini bugüne kadar sadece kendi kanunlarından almışlardır. Meşe 
lâ, Ceza Kanunumuz, yabancı bir memlekette işlenen suçlardan hangilerinin hangi şartlar altında Türk 
Mahkemelerince cezalandırılacağını belirtmiştir. Sözleşme asli dediği bu yetküye dokunmamakta, fakat ken
di Kanununa göre yetkili olmayan bir Devlette Sözleşmenin uygulanması bakımından bir ek yetki vermekledir. 
Gerçekten, kovuşturmanın aktarılan DevleUte yapıla bilmesi için onun da yetkili olması gerektiği açıktır. 
Yetkili değilse, Sözleşme ile yeüküü kılmak zorunludur. Kaynağını Sözleşmeden alan bu ek yetkinin kul-
lanıtaıaisı, ibîr diğer Devletlin Ikiovuşıturma Memesi şartına bağlanmijşlir. (M. 2) İstenilen Devlet kovuşturma
yı asıl yetkide olduğu gibi kendi muhakeme kanunları ma göre yapacaktır. 
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Sözleşmenin uygulanması maksadııyle, aslî yetfcile rtine giren Ibir suçtan dolayı kovuşturma yapmaktan 
vazgeçmek veya başlamış olan kovuşturmaya son verebilme imkânı Devletlere tanınmış, bu yolda hiçbir 
mecburiyet yüklenmemiştir. (M. 3) Sözleşmede kovuşturma aktarılan Devletin kemdi ceza kanununu uygu
laması esası kalbul edlilıniştiir. Ancak, bir Devlet Sözleşmeden doğan ek yetkiyi kullanıyorsa, kendi kanu
nuna göre vereceği cezanın, asıl yetkili olan ve kovuşturmanın naklini (isteyen Devletin Ceza Kanununa göre 
verilecek cezadan daha ağır olmaması (da suçlunun durumunu ağırlaştırmamak için kalbul edlmiştir, 
(M. 25) 

Sözleşme hükümlerine göre (bir Devlette başlamış veya başlamak üzere olan kovuşturmanın o Devletlin 
isteği ile ceza adaletinin geıçekleşmesıi bakımından daha iyi imkâna sahip bir diğer Devlete aktarılması ko
nusunda talepte bulunmak mecburî olmayıp tamamen ihtiyaridir. (M. 6) Kovuşturma tisteaıiidiktten sonra, 
bu taiîebin geri alınması da mümkündür. (M. 21,2'e) 

Kovuşturma üsteme şartları : Kovuşturma İsteminin şartları ve hangi hallerde bu talebin yapılabileceği 
Sözleşmenin "7 ve 8 nei maddelerimde şu sekilide gösterilmiştir: 

a) isteyen Devlettin yetkili olması ve hiç olmazsa kovuşturmaya başlayacak duruma kadar gelen bir 
hazırlık soruşturması yapılması, 

ıb) /Eylemin iki Devlet Kanununa göre de .suç sayılması, 
c) Kovuşturma isteyen Devletin ıbunu uygun görmesi. 
Sözleşme hangi hallerde kovuşturma istenebileceği nü belirtmekle (M. 8) ceza adaletlinin en iyi bir şekilde 

gerçekleşmesi konusunda Devletlere yol göstermektedir. Meselâ, delillerin büyük ve önemli kısmı diğer 
memlekettedir veya son soruşturmayı sanık hazır olduğu halde yapabilmek yahut verilecek cezayı yerine 
getirmek mümkün veya uygun dmayabilir. 

Yargı haline gelmiş .bir mahkûmiyet kararının bulunması, kovuşturma istenmesine kaide olarak engel 
olursa da istisnası olabilir. Sözleşme bunu öngörmüş ve yargının yerine getiriılmesi imkânı yoksa, yerine 
getirmeyi kabul etmeyen Devletlin kovuşturma yapması iatenebileceğim^ngörmüşltür. (M. 8.2) 

Kovuşturma isteminin istenilen Devlette sonuçlan: Kovuşturma isteminin yapılması hallinde, istenikn 
Devlet yetkili makamları önce isteğin işleme konulup konulmayacağını inceleyecefctiir. (M. 9) işleme koy
mama mecburî bir ret olup, Sözleşmenin 10 ncu maddeslinlde düzenlenmiştir* istenilen Devlet, işleme koy
maya karar verdüğti isteğin kabul veya reddi hakkında bir inceleme yaparak isteği kısmen veya bütünüyle 
çeddedefbleeektir. (M. 11,) isteğin işleme konulmasına dair kabul kararının geri alınabilmesi, Sözleşmeye 
göre mümkün ve bazı hallerde mecburidir. (M. 12) 

İstenilen Devlet kovuşturma isteğini kabul ettikten sonra olaya kendi muhakeme hukukunu uygulayacak 
ve gerekli kararı vermekle beraber, sonucundan da isteyen Devlete bilgi verecektiir. (M. 1,6, 21.2) 

istenilen Devlet yetfcM'ni sadece Sözleşmeden alıyorsa, ceza davası zamanaşımına <6 ay eklenecek, yani 
dava 6 ay daha geç zamanaşımına uğrayacaktır, (M. 23) 

Isıtenilen Devlet, kendi Ceza Kanununu uygulattı akla beraber, yetkisini sadece Sözleşmeden alıyorsa, 
verilecek ceza isteyen Devlet Kanununun öngördüğün den daha ağır olmayacaktır. (M. 25) 

Kovuşturma isteğinin isteyen Devlette sonuçları : Sözleşmeye göre hiçbir Devlet kovuşturmayı başkasın
dan istemeye mecbur değildir. Ancak, istediği takdirde, bunun Sözleşmeden doğacak sonuçlarına katlan
mak durumundadır. Bu sonuçlar şunlardır: 

a) isteyen Devlet artık o eylemden dolayı o Mşi hakkında kovuşturma yapamayacak ve ceza vermişse 
yerine getiremeyecektir. ıBumuo içimdir ki, kovuşturmaya başlamamtşsa, «Kovuşturma yapmaktan vaz
geçme», başlamışsa, «Kovuşturmaya son verme» kararı verecektir. (M. 3) 

b) isteyen Devlet, kovuşturma istemekle kaybet tiiği kovuşturma 'yetkisine bazı hallerde tekrar kavuşa
bilecektir, Bu haller istenilen Devlietin, isteği işleme koymama, ret, kabulünü geri alma, dava açmama, da
vayı düşürme (davaya devam etmeme) kararlarını ke ndisine bMirmesi halleridir. (M. 21) 

c) Ceza davası isteyen Devlette 6 ay daha geç zamanaşımına uğrayacaktır. (M. 22) 
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- Uyuşmazlıkların 'önlenmesi : Bir kişinin aynı eylemden dolayı birden fazla Devlötte (kovuşturulup yargı
lanmasını önlemek için Sözleşmede şöyle bir sistem kabul olunmuştur: ©ir ceza davası açılmadan önce, hat
ta açıldıktan sonra, aynı kişi hakkında aynı eylemden dolayı başka bir Devlette ceza davasının açilmuş ve 
görülmekte olduğunu öğrenen Devlet: 

a) ıKenidi kovuşturmasından vazgeçip geçmeyeceğ ini, 
b) Yahut kovuşturma, dava açmakla başlamışsa, diğerinin sonucunu beklemek üzere davayı durdurabi-

lüp durduramayacağını, 
c) Yahut kovuşturmayı o Devlete aktarıp aktaramayacağını araştıracaktır. Bu araştırma mecburî olup 

amacı, uyuşmazlığı önlemektir.- ilk iki şık bakımından karar verme yetkisi Devletlere Sözleşme ile veril
miştir. (M. 3) Gerçekten Devletlere başlamamış olan kavuşturmadan vazgeçmek, başlamış olana da son 
vermek imkânı tanınmıştır. Ancak vazgeçme veya son verme kesin değildir. Ve ancak bir anlaşmaya va
rılırsa kesin olacaktır. Onun için geçici olan durma kararı ilıe işe başlanacaktır. (M. 30.1) 

Araştırma mecburî olmakla beraber sonuç serbesttir. Yanü kovuşturmaya başlamaya veya başlamışsa de
vama karar verilebilir. Ancak bu takdirde karar diğer Devlete bildirilecektir. Bu bir mecburiyettir. 
(M. 30.2) Bu bildirme, ilkli Devlet arasında uyuşmazlık .çıkmasının önlenemediğini, fakat uyuşmazlığın çözülr 
meşinin istendiğini gösterecektir. 

Uyuışjmazlılkların çözülmesi : Uyuşmazlığın önlenemediğinin bilıdirümesiniden sonra, ilgili Devletler, ara
larında hangisinin tek kovuşturmaya devam için en ©1 >• erişli olduğunu seçmeye çalışacaklardır. Bu seçimde, 
kovuşturma istenmesi için Sözleşme'de bildirilmiş olan ölçülere (M. 8) başvurulacağı tabiîdir, ilgili Devletler 
bu seçimi yapabilmek için aralarında danışacaklardır. Bu danışma süresince uyuşmazlığın esasını çözen bir 
kararı veremeyeceklerdir, iş bu safhaya (Karar safhası) gelm'iş&e, kovuşturmayı durduracaklarıdır. Ancak, 
bu durdurma, uyuşmazlığı önlemenin mümkün olmadığını bildiren yazının gönderimesinden itibaren 30 
gün için mecburidir. Daha önce bir anlaşmaya varılmışsa, anlaşma gereğince hareket edilecek ve kovuştur
maya sadece bir Devlette devam olunacaktır. Bu ise kovuşturmanın aktarılması sonuçlarım verecektir. 
(M. 33) Danışma sonunda anlaşmaya varılmaması da mümkündür. Bu takdirde ilglilli Devletler ayrı ayrı 
kovuşturmalarına devam edebileceklerdir. Ancak bu halde, «ne b'is in idem» kuralının Sözleşmede düzen
lenen esaslarına uymak zorunluluğu vardır. (M. 35 - 37) 

Ne bis in idem prensibinin düzenlenmesi : Sözleşmede ne bis in lidem prensibi mutlak olarak kabul edil
memiş, bazı şartlarla kayıtlanmıştır. (M. 35.1) Bu şartlar, Ceza Yargılarının Uluslararası Değeri Ko
nusunda Sözleşmede de aynı biçimde düzenlenmiş/tir. Beraat kararı için şart yoktur. Ancak, mahkûmiyet 
kararlarında cezanın yerine getirilmesi veya getirilmekte olması, yahut tamamının genel veya özel affa 
veya zamanaşımına uğraması, yahut mahkemenin cezayı göstermeden suçluluğu belirtimekle yetinmesi 
şarttır. Aynı eylemden dolayı bir kişinin birden fazla defa yargılanmaması ve dolayısryle cezalandırılmaması 
demek olan hu prensibin uygulanması, şu halde meıelâ ceza çekilmemlişse veya sadece bir kısmı çekiilmişse, 
söz konusu olmayacaktır. Diğer taraftan, ülkesinde suç işleyen Devletin, kamusal nitelikte bir kişi veya 
şeye karşı veya böyle bir kişi tarafımdan yapılan eylemler dolayıtsıyle herhangi (bir Devletin başka bir Devlette 
verilen yargılarla bağlı tutulmaması da kabul olunmuş ur. Meğer ki, bu Devletler, kovuşturma yapmasını 
öteki Devletten istemiş olsunlar. (M. 35.2 ve 3.) Ne bis in idem prensibinin kabul edilmediği, hallerde, 
cezanın iki kere çekilmesini önlemek üzere, diğer Devletteki mahkûmiyet kararı yüzünden yerine getirilmiş 
olan cezanın mahsup edilimesli de kabul edilmiştir. (M. 36.) 

Hükümleri genel olarak yukarıda arz ve 'izah olunan, ceza kovuşturmalarının aktarılması konusunda 
Avrupa Södeşmesinin, Sözleşmenin I sayılı ekinin (a ve f) bentlerindeki çekinceden faydalanılmak suretiyle 
kabul ve onaylanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Tasarının 1 nci maddesi, 15 Mayıs 1972 tarihinde Strazburg'da Üye Devletlerin imzasına açılmış ve 
Hükümetimiz adına 26 Haziran 1974 tarihinde imzalanmış bulunan, «Ceza Kovuşturmalarının Aktarılma
sına Dair Avrupa Sözleşmesi» nin onaylanması ile il g'ili hükmü ihtiva etmektedir. 
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Tasarının 2 nci maddesfi, «Sözleşme» nin uygulan masa ile ügiM olanak düzentenmâşitir. Buna göre 3, 6.1, 
8, 9, 1% 11, 13, 13, 14, 15;, 16 ve 32 nci maddelerde düzenlendiği gibi Devlete ak yetkilerin Adalet Bakan
lığınca ifa edileceği kabul olunmaktadır. Ancak, kamu davası açılan haillerde Sözleşmenin uygulanması 
dülıayjsıyle, ceza kovuşturmasının durdıurulımasıına veya aktarılmasına davayı görmieöcte olan mahkeme veya 
hakimliğin karar vereceği de bu maddede öngörülmektedir. 

Tasarının 3 ncü maddesi, mevcut kanun hükümlerine göre Türkiye'de takibi mümkün olmayan ve fakait 
Sözleşmenin 2 nci maddesinde tanzlim edilen ek yetki (Subsfidiary jurisdict!İon)'yie istinaden, Türkiye'de ko-
vuştturuflması 'istenilen suçlar ıdolayısıyle, bu talebin kabulü haliinde yapılacak kovuşturmalarda selâhiyeti, 
Ceza Muhakemeleri Uısülü Kanunumuzun 10 ncu maddesine benzer bir biçimde tanzim etmekltedlir. 

Tasarının 4 ve 5 nci maddeleri yürüdükle ilgffli hüktümleri iteva etmektedir, 

Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/345 

Karar No, : 5 12.2 . 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Ceza kovuşturmalarının aktarılmasına dair Avrupa sözleşmesinin onaylanması ve uygulanması hakkında 
kanun tasarısı, Komisyonumuza havale olunmakla ve ilgili Bakanlık temsilcilerinin de iştirakiy'le tetkik ve mü
zakere edilmiştir. 

Komisyonumuz; tasarı gerekçesini ve sözleşme metnini uygun mütalaa ederek kanun tasarısını aynen kar 
bul etmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere işbu rapor saygıyle sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkam 
Sakarya 

Nadir Lâtif İslâm 

Çorum 
Yasin Hatiboğlu 

İstanbul 
Cemil Yavaş 

Kocaeli 
Şevket Kazan 

Sözcü 
Mardin 

Talât Oğuz 

Gaziantep 
Yusuf öztürkmen 

İmzada bulunamadı. 

Kayseri 
Hayrettin Nakiboğlu 

Konya 
Kemalettin Gökakın 

Ordu 
Kemal Şensoy 

imzada bulunamadı, 

Ankara 
/. Hakkı Köylüoğlu 

îstanbul 
F. Gülhis Mankut 

Kırklareli 
Mehmet Atagün 

Niğde 
Yasar Aribaş 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 
Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/345 
Karar No. : 13 

15, 6\ 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Ceza kovuşturmalarının aktarılmasına dair Avrupa sözleşmelinin onaylanması ve uygulanması hakkında 
Kanun tasarısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmasıyle Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan müzakereler sonunda, gerekçekie belirtilen hususlar, Komisyonumuzca 
da uygun bulunmuş ve mezkûr tasarının aynen kabulüne karar verilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı 
Ankara 

Orhan Alp 

Kâtip 
Konya 

Şener Battal 

Eskişehir 
Orhan Oğuz 

îstanbul 
Reşit Ülker 

Muğla 
Adnan Akarca 

imzada bulunamadı. 

Başkanvekili 
Konya 

Ali Kakbudak 

Aydın 
Mutlu Menderes 

îstanbul 
Mustafa Parlar 

îzmir 
Şinasi Osma 

Sivas 
Nazif Arslan 

Sözcü 
Çorum 

Yasin Hatiboğlu 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

istanbul 
Cemal Suer 

Manisa 
Ahmet Balkan 

Burdur 
Ali Sanlı 
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Hükümetin Teklifi 

Ceza Kovuşturmalarının Aktarıl
masına Dair Avrupa Sözleşmesi' 
nin Onaylanması ve Uygulanması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 26 Haziran 1974 
tarihinde Strazburg'da imzalanan 
«Ceza Kovuşturmalarının Aktarıl
masına Dair Avrupa Sözleşmesi» 
nin onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

MADDE 2. — Bu sözleşme hü
kümlerinin uygulanmasıyle ilgili 
olarak Devlet tarafından yapılma
sı gereken işlemleri Adalet Bakan
lığı yerine getirir. Ancak, kamu da
vası açılmış ise, Ceza Kovuştur
masının durdurulmasına veya 
aktarılmasına davayı gören mah
keme veya hâkimlikçe karar veri
lir. 

MADDE 3. — Yabancı memle
kette işlenen ve Sözleşmenin 2 
nci maddesinin verdiği yetkiye gö
re Türkiye'de yapılacak kovuştur
malarda salâhiyet, Türk Ceza Ka
nununun 4, 5, 6, 7 ve 8 nci mad
deleri hükmünce Türkiye'de taki
bi gereken suçlarda uygulanan hü
kümlere göre tayin edilir, 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Adalet Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

Ceza Kovuşturmalarının Aktarıl
masına Dair Avrupa Sözleşmesi' 
nin Onaylanması ve Uygulanması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 
maddesi komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 
maddesi komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Dışişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin 

Ceza Kovuşturmalarının Aktarıl
masına Dair Avrupa Sözleşmesi'' 
nin Onaylanması ve Uygulanması 

Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 
maddesi komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci 
maddesi komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Başbakan 
S. Demirci 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr. N. Er bakan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 
Prof. Dr.xT. Feyzioğlu 

4 . 8 . 1975 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Tür keş 

Devlet Bakanı 
S. Öztürk 

Devlet Bakanı 
H. Aksay 

Devlet Bakanı 
M. K. Er kovan 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 
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Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
F. Melen 

İçişleri Bakanı 
O. Asilîürk 

Dışişleri Bakam 
/. S. Çağlayangil 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. Ergenekon 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Ticaret Bakam 
H. Başol 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. Demir 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Özirak 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
F. Adak 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Çalışma Bakanı 
A. T. Paksu 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

En. ve Tab. Kay. Bakanı 
S. Kılıç 

Turizm ve Tan. Bakanı 
L. Tokoğlu 

imar ve iskân Bakanı 
N. Ok 

Köy işleri Bakanı 
V. Poyraz 

Orman Bakam 
T. Kapanlı 

Gençlik ve Spor Bakanı 
A. Ş. Erek 

Kültür Bakanı 
R. Danışman 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. A blum 
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CEZA KOVUŞTURMALARININ AKTARILMASI KONUSUNDA AVRUPA SÖZLEŞMESİ 

Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi Üyesi devletler, Avrupa Konseyinin amacının üyeleri arasında 
daha sıkı bir birliği gerçekleştirmek olduğunu gözönünde tutarak, cezalandırmanın daha âdil ve daha etkin kı
lınması için ceza hukuku alanında bugüne kadar gerçekleştirdikleri işbirliğini tamamlamak isteyerek, bu amaç
la, uluslararası alanda suçların kovuşturulmasının, karşılıklı güven anlayışı içinde *ve özellikle yetki uyuşmazlı
ğından doğan sakıncaları önleyecek biçimde düzenlenmesinin yararlı olacağını düşünerek, aşağıdaki maddeleri 
kabul etmişlerdir: 

KESİM - I 

Tanımlar 

Madde : 1 

Sözleşmede kullanılan: 
a) «Suç» terimi, hem ceza kanunlarının suç saydığı eylemleri hem de, idarî bir makamın yetkisine girdiği 

takdirde ilgilinin işi yargılama makamı önüne getirebilmesi şartı ile, bu Sözleşmenin III sayıü ekinde gösteri
len kanunlarda öngörülen eylemleri, 

b) «Müeyyide» terimi, ceza kanunlarına veya III sayılı ekte belirtilen kanunlara aykırılık dolayısı ile ön
görülmüş veya hükmedilmiş her türlü ceza veya tedbiri ifade eder. 

KESİM - II 

Yetki 

Madde : 2 

1. Sözleşen her Devlet, bu Sözleşmenin uygulanması bakımından, bir başka sözleşen Devlet Ceza Kanunu
nun uygulanabileceği her suçu kendi Ceza Kanununa göre kovuşturmak yetkisine sahiptir. 

2. Bu maddenin 1 nci fıkrası ile sözleşen devletlere tanınmış olan yetkinin kullanılabilmesi, diğer sözleşen 
Devlet tarafından kovuşturma istenmesine bağlıdır. 

Madde : 3 

Kendi kanununa göre bir suçu kovuşturmakla yetkili her sözleşen Devlet, bu Sözleşmenin uygulanması 
bakımından, aynı eylem, yüzünden diğer bir sözleşen Devlet tarafından kovuşturulan yahut kovuşturulacak 
olan sanık hakkında, kovuşturma yapmaktan vazgeçebilir veya başlamış olduğu kovuşturmaya son verebilir. 
Kovuşturmadan vazgeçme veya kovuşturmaya son verme kararı, 21 nci maddenin 2 nci fıkrası uyarınca, diğer 
Devlette kesin bir karar verilinceye kadar geçicidir. 

Madde : 4 

İstenilen Devlet, sadece 2 nci maddeye dayanarak yaptığı kovuşturmaya, isteyen Devletin kanununa göre 
ceza verme hakkının, özellikle 10 ncu maddenin (c), H nci maddenin (f) ve (g) bentleri ile 22, 23 ve 26 nci 
maddelerde aynca düzenlenmiş olan zamanaşımından başka bir nedenle düştüğünü öğrendiği anda son verir. 

Madde : 5 

Bu Sözleşmenin III ncü kesimindeki hükümler, istenilen Devletin kendi kanunlarına göre sahip olduğu yet
kiyi sırurtemazlar. 
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KESİM - III 

Kovuşturmalarının Aktarılması 

Bölüm 1 : Kovuşturma İsteği 

Madde : 6 

1. Sözleşen Devletlerden her biri, kendi kanununa göre suç olan bir eylemden ötürü sanık olan kişi hak
kında kovuşturma yapmasını, bu Sözleşmede gösterilen hallerde ve belirtilen şartlara uygun olarak bir diğer 
sözleşen Devletten isteyebilir. 

2. Sözleşen Devletler, bu sözleşme hükümleri uyannca bir başka sözleşen Devletten kovuşturma yapma
sını isteyebilecekleri hallerde, bu imkânı gözönünde tutacaklardır. 

Madde : 7 

1. istenilen Devlette kovuşturma yapılabilmesi için hem kovuşturma isteğine yol açan eylemin bu Devlette 
işlenmesi halinde suç sayılması hem de failin yine bu Devlet kanunlarına göre hakkında müeyyide uygulana
bilen bir kişi olması şarttır. 

2. Suç, isteyen Devlette kamu görevi yapan bir kişi tarafından veya böyle bir kişiye veya bu Devlette ka
musal nitelikte bir müesseseye veya bir şeye karşı işlenmişse, istenilen Devlette de kamu görevi yapan bir kişi 
tarafından veya aleyhinde suç işlenenin istenilen Devlette karşılığı olan bir kişiye bir müesseseye veya bir şe
ye karşı işlenmiş sayılacaktır. 

Madde : 8 

1. Sözleşen Devletlerden her biri, aşağıdaki hallerden birinde veya daha fazlasında diğer bir sözleşen Dev
letten kovuşturma isteyebilir : 

a) Sanık istenilen Devlette mutat olarak oturuyorsa, 
b) Sanık istenilen Devletin vatandaşı ise veya istenilen Devlet sanığın asıl Devleti ise, 
c) Sanık hakkında istenilen Devlette hürriyeti bağlayıcı bir müeyyide uygulanmakta ise veya uygulanacak

sa, 
d) Sanık istenilen Devlette aynı veya başka suçlardan ötürü kovuşturulmakta ise, 
e) Kavuşturmanın aktarılmasının hakikatin meydana çıkması bakımından faydalı olduğu ve özellikle en 

önemli delillerin istenilen Devlette bulunduğu görüşünde ise, 
f) Muhtemel bir mahkûmiyetin istenilen Devlette yerine getirilmesinin hükümlünün toplumdaki yerini tek

rar alabilmesi imkânlarını artıracağı görüşünde ise, 
g) Kendi ülkesinde yapılacak duruşmada sanığın hazır bulunmasının sağlanamıyacağı, buna karşılık, iste

nilen Devletteki duruşmada bunun sağlanabileceği görüşünde ise, 
h) Muhtemel bir mahkûmiyeti, suçluların geriverilmesi yoluna başvursa dahi yerine getiremiyeceği, buna 

karşılık istenilen Devletin bu imkâna sahip olduğu görüşünde ise, 
2. Eğer sanık sözleşen bir Devlette kesin olarak mahkûm olmuşsa bu Devlet yukarıdaki 1 nci fıkrada belirti

len hallerin bir veya daha fazlasında kovuşturmanın aktarılmasını, ancak kendisi hattâ suçlunun geri verilmesi 
yoluna başvurarak müeyyideyi yerine getiremiyorsa ve diğer Devlet de yabancı memlekette verilen yargıların 
yerine getirilmesi prensibini kabul etmiyor veya böyle bir yargıyı yerine getirmeyi reddediyorsa, isteyebilir. 

Madde : 9 

1. İstenilen Devletin yetkili makamları, yukardaki maddeler uyarınca kendilerine gönderilmiş olan kovuş
turma isteklerini incelerler ve işleme koyacaklarsa gereğini kendi kanunlarına göre tayin ederler. 

2. istenilen Devletin kanunu suçun cezalandırılması yetkisini idarî bir makama veriyorsa, bu Devlet durumu 
derhal isteyen Devlete bildirir, istenilen Devlet, 3 ncü fıkraya göre bir beyanda bulunmuşsa, bildirme gerek
mez. 
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3. Sözleşen Devletlerden her biri, Sözleşmeyi imzalarken veya onay, kabul veya katılma belgelerini verir

ken yahut herhangi bir zamanda Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben yapacağı bir beyan ile, millî kanu
nunun belli suçların cezalandırılması yetkisini hangi şartlarla idarî makamlara verdiğini bildirebilir. Bu yolda 
bir beyan, yukarıdaki 2 nci fıkraya göre yapılması gereken bildiri yerine geçer. 

Madde : 10 

İstenilen Devlet: 

a) istek 6 ncı ve 7 nci maddelerin 1 nci fıkralarına uygun değilse, 
b) Kovuşturma yapılması 35 nci madde hükümlerine aykırı ise, 
c) istek tarihinde kamu davası isteyen Devlette ve bu Devletin kanununa göre zamanaşımına uğramışsa, 

isteği işleme koymaz. 

Madde : 11 

İstenilen Devlet 10 ncu madde hükmü saklı kalmak üzere, ancak aşağıdaki hallerden en az birinde isteğin 
bir parçasını veya bütününü reddedebilir: 

a) İsteğin 8 nci madde uyarınca dayandığı sebebin yersiz olduğu görüşünde ise, 
b) Sanık istenilen Devlette mutat surette oturmuyorsa, 
c) Sanık istenilen Devletin vatandaşı değilse ve suç tarihinde bu Devlet ülkesinde mutat surette oturmuyor 

idiyse, 
d) Kovuşturulması istenen suçun siyasî nitelik taşıdığı yahut tamamen askerî veya mâlî bir suç olduğu gö

rüşünde ise, 
e) Kovuşturma isteğinin ırk, din, milliyet veya siyasî düşüncelere dayandığını kabul ettirecek ciddî sebep

ler bulunduğu görüşünde ise, 
f) Eyleme kendi kanunu uygulanabiliyorsa ve isteğin alındığı tarihte bu kanuna göre kamu davası zamanaşı

mına uğramışsa; Bu takdirde bu Sözleşmenin 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrası uygulanmayacaktır. 
g) Yetkisi sadece 2 nci maddeye dayanıyorsa ve isteğin alındığı tarihte kamu davası kendi kanununa gö

re zamanaşımına uğramışsa (Bu takdirde 23 ncü madde gereğince sürenin altı ay uzadığı gözönünde tutulacak
tır), 

h) Suç isteyen Devletin ülkesi dışında işlenmişse, 
i) Kovuşturma istenilen Devletin milletlerarası taahhütlerine aykırı ise, 
j) Kovuşturma istenilen Devletin hukuk düzeninin temel prensiylerine aykırı ise, 
k) İsteyen Devlet bu Sözleşmede öngörülen bir usul kuralını çiğnemişse. 

Madde : 12 

L İstenilen Devlet, isteği kabul ettikten sonra, bu Sözleşmenin 10 ncu maddesinde belirtilen sebeplerden 
birinin ortaya çıkması halinde kabulünü geri alır. 

2. İstenilen Devlet : 

a) Kendi ülkesinde yapılacak duruşmada sanığın hazır bulunmasının sağlanamayacağı yahut muhtemel 
mahkumiyetin kendi ülkesin'de yedne getirilemeyeceği anlaşılırsa, 

b) 11 nci maddede öngörülen ret sebeplerinden biri, iş henüz mahkeme önüne gelmeden önce meydana 
çıkarsa, 

c) İsteyen Devletin muvafakat etmesi şartı ile diğer hallerde, kabulünü geri ala'bilir. 
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Bölüm 2 : Aktarma Usulü 

Madde : 13 

L »Bu Sözleşmede öngörülen istekler yazılı olarak yapılır. Bu istekler ve bu Sözleşmenin uygulanması için 
gerekli her türlü bildirmeler ya isteyen Devletin Adalet Bakanlığı tarafından istenilen Devletin Adalet Bakan
lığına yahut özel anlaşma gereğince doğrudan doğruya isteyen Devlet makamları tarafından istenilen Devle
tin makamlarına yapılır. Cevaplar da aynı yolla verilir. 

2. Geciktirilemeyecek hallerde istekler ve bildirmeler Suç Polisi Milletlerarası Kuruluşu (Interpol) aracı
lığı ile yapılabilir. 

3. Sözleşen Devletler, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacakları bir beyan ile bu maddenin 1 nci 
fıkrasında öngörülen yazışma kaidesine istisna koymak istediklerini bildirebilirler. 

Madde : 14 

Sözleşen Devletlerden biri bir diğerinin verdiği bilgilerin bu Sözleşmenin uygulanması için yetersiz olduğu 
görüşünde ise, gerekli ek bilgileri ister. Bu bilgilerin elde edilmesi için bir süre tayin edebilir. 

Madde : 15 

1. Kovuşturma istekleri, ceza dosyasının aslı veya aslına uygunluğu belirtilen bir sureti ve diğer gerekli 
belgeler ile birlikte gönderilir. Bununla beraber samk, 5 nci Bölüm hükümleri uyarınca tutuk ise isteyen Dev
let kovuşturma isteği ile birlikte gönderemediği belgeleri sonra da gönderebilir. 

2. İsteyen Devlet isteğin gönderilmesinden sonra bu Devlette yapılan ve ceza davası ile ilgili olan her 
muhakeme işlemini ve her tedbiri yazılı olarak istenilen Devlete bildirir. Gerekli belgeler de birlikte gönderilir. 

Madde : 16 

1. istenilen Devlet, kovuşturma isteği üzerine verdiği kararı isteyen Devlete derhal bildirir. 
2J İstenilen Devlet kamu davası açılmadığını veya açılmışsa hangi kararla sonuçlandığını da isteyen Dev

lete bildirir. Yazılı kararların aslına uygunluğu belirtilecek bir sureti de isteyen Devlete gönderilir. 

Madde : 17 

İstenilen Devlet, yetkisi sadece 2 nci maddeye dayanıyorsa, istek hakkında bir karar almadan önce, görüş
lerini bildirebilmesi amacı ile kovuşturma istendiğini sanığa haber verir. 

Madde : 18 

1. Bu Sözleşmenin uygulanması ile ilgili belgelerin tercümesi, bu maddenin ikinci fıkrası hükümleri saklı 
olmak üzere, istenmeyecektir. 

2. Bu belgelerin tercümeleri ile birlikte gönderilmelerini istemek hakkını Sözleşen Devletler, imzalarken 
yahut onay, kabul veya katılma belgesini verirken Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitabeden bir beyan 
ile, 16 ncı maddenin 2 nci fıkrasında sözü geçen yazılı karar sureti müstesna olmak üzere saklı tutabilirler. 
Diğer sözleşen Devletler ya bu Devletin millî dilinde yahut Avrupa Konseyinin resmî dillerinden bu Devlet
çe seçilecek birinde yapacakları tercümeleri göndereceklerdir. Bununla beraber bu seçim mecburî değildir. Di
ğer sözleşen Devletler- karşılıklılık kuralını uygulayabileceklerdir. 

£. 'Bu madde, isteklerin ve ilişik belgelerin tercümesi ile ilgili olarak iki veya daha fazla Devlet arasında 
yapılmış veya yapılacak anlaşma ve uyuşmalara tesir etmeyecektir. 

Madde : 19 

Bu Sözleşmenin uygulanması için gönderilen belgeler imza tasdiki formalitesinden muaf tutulmuşlardır. 
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Madde : 20 

Söileşen Devletlerden her biri, bu Sözleşmenin uygulanmasından doğacak masrafların ödettirilmesin! ül
gerlerinden istemekten karşılıklı olarak vazgeçmişlere! r. 

Bölüm 3 : Kovuşturma İsteğinin İsteyen Devletteki Sonuçları 

Madde : 21 

1. İsteyen Devlet kovuşturma istedikten sonra sanığı isteğe yol açan eyleminden ötürü kovuşturmaz, bu 
eylemden ötürü daha önce verilmiş olan hükmü yerine getiremez. Bununla beraber, istenilen Devletin kovuş
turma isteği hakkındaki kararı kendisine bildirilince yekadar isteyen Devlet, son soruşturma yapması için mah-

. kemeye yahut yargılama yapıp ceza vermek yetkisi kendisine tanınmış olan idarî makama başvurmak dışın
da, her türlü kovuşturma işlemini yapmak hakkını muhafaza eder. 

2. İsteyen Devlet : 
a) İstenilen Devlet 10 ncu maddede öngörülen hallerde isteği işleme koymadığını bildirirse, 
b) İstenilen Devlet İl1 nci maddede öngörülen hallerde isteği reddettiğini bildirirse, 
c) İstenilen Devlet 12 nci maddede öngörülen hallerde kabulünü geri aldığını bildirirse, 
d) İstenilen Devlet dava açmama veya açılan davayı düşürme kararı verdiğini bildirirse, 
e) İstenilen Devlet işleme koymama kararını kendisine bildirmeden önce isteğini geri alırsa, 
Kovuşturma ve yerine getirme hakkına yeniden kavuşur, 

Madde : 22 

Bu kesime uygun olarak yapılan kovuşturma istekleri, isteyen Devlette kamu davası zamanaşımı süresini 
altı ay uzatır. 

Bölüm 4 : Kovuşturma İsteğinin İstenilen Devletteki Sonuçları 

iMadde : 23 

İstenilen Devletin yetkisi sadece 2 nci maddeye dayanıyorsa, bu Devlette kamu davası zamanaşımı süresi 
altı ay uzar. 

Madde : 24 

1. Kovuşturma her iki Devlette şikâyete bağlı ise, isteyen Devlette yapılan şikâyet istenilen Devlette ya-
pdmış sayılır. 

2. Şikâyet sadece istenilen Devlette aranıyorsa, bu Devletin, yetkili makamı şikâyet yetkisi olan kişiye 
kovuşturmaya muvafakat etmemek hakkı bulunduğunu yazı ile bildirir. Bu kişi bu yazıyı almasından itibaren 
bir ay içinde kovuşturma yapılmasına muvafakat etmediğini bildirmezse, şkiâyet olmadan da kovuşturma 
yapılır. 

Madde : 25 

İstenilen Devlette suça uygulanacak müeyyide, kanunda başka Devlet kanunundaki müeyyidenin uygula
nacağı kabul edilmedikçe, bu Devletlin kanununda öngörülen müeyyidedir. İstenilen Devletin yetkisi sadece 
2 nci maddeye dayanıyorsa, bu Devlette verilecek ceza isteyen Devlet kanununun öngördüğü müeyyideden da
ha ağır olamaz. 
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Madde : 26 

1. İsteyen Devlette kovuşturma amacı ile kanun ve tüzüklere uygun olarak yapılmış işlemler, istenilen 
Devlette bu Devletin makamları tarafından yapılmış gibi sayılırlar. Ancak bu eşdeğerde sayış, bu işlemlerin 
isteyen Devletteki isbat kuvvetinin artırılması sonucunu doğuramaz. 

2. İsteyen Devlette veya istenilen Devlette muteber olarak yapılan ve zamanaşımını kesen işlemler, di
ğer Devlette de aynı sonucu doğururlar. 

Bölüm 5 : İstenilen Devlette Geçici Tedbirler 

Madde : 27 

1. Bir Devlet kovuşturma isteği göndermek niyetinde olduğunu diğerine bildirince, istenilen Devlet, yetkisi 
sadece 2 nci maddeye dayandığı takdirde, 

a) İstenMen Devletin kanunu o suçtan dolayı tutmaya cevaz veriyorsa ve 
b) (Sanığın kaçmasından veya delileri yok etmesinden korkmak için sebepler varsa, bu Sözleşme gereğin

ce, sanığın geçici olarak tutulmasına isteyen Devletin isteği üzerine karar verme yetkisine sahiptir. 
2. Tutma isteğinde, tutma müzekkeresinin veya isteyen Devletin 'kanunlarına uygun şekilde ve aynı değer

de olmak üzere düzenlenmiş belgenin bulunduğu, hangi suçtan kövaişturma yapılacağı, suçun nerede ve ne 
zaman işlenıdiği gösterilecek ve sanığın eşkali mümkün olduğu kaidar açıkça bMdirüecektir. Dava konusu 
olayın kısa ıbiir açıklamıası da yapılacaktır. 

3. Tutaa isteği, isteyen Devletin 13 ncü maddede belirtilen makamları tarafından istenilen Devlette 
karşılığı olan makamlara posta ile veya telgrafla yahut yazılı herhangi bir vaStıa ile veya istenilen Devletin ka
bul ettiği herhangi bir vasıfta üle gönderilir. İstek üzerine ne işlem yapıldığı derhal isteyen Devlete biMiri'Mr. 

Madde : 28 

İstenilen Ddvlet kovuşturma isteğini 15 nci maddenin 1 nci fıkrasında öngörülen belgelerle birlikte alır 
almaz, kovuşturulması istenilen suçun kendi ülkesinde işlenmesi halinde kendi kanununun uygulanmasına ce
vaz verdiği, sanığın tutulması ve elkoyma dahil' bütün geçici tedbirlere başvurma yetkisine sahiptir. 

Madde : 29 

1. 27 ve 28 nci ımalddelerde öngörülen geçici tedbirlerde bu sözleşme hükümleri ve istenilen Devletin ka
nunu uygulanır. Bu tedbirlere son vermenin şartlarını da keza bu Devletlin »Kanunu yahut sözleşme gösterir. 

2. Bu tedbirler 21 nci maddenin 2 nci fıkrasının (a) dan (e) ye kadar olan bentlerinde belirtilen hallerde 
sona erer. 

3. 27 nci madde uyarınca tutulan kişi, istenilen Devlet tutma tarihinden itibaren 18 gün içinde kovuştur
ma isteğini almadığı takdirde salıverilir. 

4. 27 nci madde uyarınca tutulan -'kişi, Ikovuışturma isteği ile (birlikte gönderilmesi gereken belgeler bu iste
ğin atamasından itibaren 15 gün içlinde gelmediği takdirde salıverilir. 

5. Sadece 27 nci maddeye dayanan tutmalar hiç ibdr zaman 40 günü geçemez. 

KESİM — IV 

Ceza Kovuşturmalarının Birden Çokluğu 

Madde : 30 

1. Sözleşen devletlerden her biri, siyasî veya sadece askerî nitelik taşımadığı kanısında olduğu bir suç
tan dolayı kamu davası açmadan önce veya açılan davanın görülmesi sırasında ayrı kişi hakkında aynı ey-
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lemden dolayı başka bir sözleşen Devlette dava açılmış olduğunu ve görülmekte bulunduğunu öğrenince, ken
di fcovııştuırmasınıdan vazgeçmek veya dava açılmışsa durdurmak veya diğer Devlete aktarmak mümkün ojup 
olmadığımı araştıracaktır. 

2. Bu Devlet bir olayda dava açılmamışsa kovuşturmadan Vazgecmemıenliıı, dava açılmışsa davayı dur
durmanın daha; uygun olduğunu görürse, diğer Devlete uygun bir zaoıaoda ve en geç esas hakkındaki son ka
rardan önce biilgi verir. 

Madde : 31 ' _ 

1. İlgili Devletler, 30 neu maddenin 2 nci fıkrasında Öngörülen hallerde, her olayın 8 nci maddede belir
tilen özel durumlarını gözönünde tutarak, tek kovuşturmaya içlerinden hangisinin devam etmesi gerekece
ğini tayin için mümkün olan bütün gayreti göstereceklerdir. İlgili Devletler, danışma devresinde ve en geç 
30 ncu maddenin 2 nci fıkrasında belirtilen bilgimin gönderilmesinden 'itibaren 30 günlük, sürenin sonuna 
kadar, esas hakkında karar verilmesini durduracaklardır. 

2. 1 nci f ikra hükümleri : 
a) 30 ncu maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen bilgiyi son soruşturma duruşması sanık hazır olduğu halde 

açıldıktan sonra gönderen, 
b) Bu bilgiyi son soruşturana duruşması sanık hazır olduğu halde açıldıktan sonra alan devletlere uygu

lanmaz. 

Madde : 32 

İlgili devletler : 

a) Her 'birinin. Ceza Kanununa göre her biri suç teşkil eden maddî bakımdan 'birbirinden farklı birden 
fazla, eylem bir tek kişiye yahut .birlikte (hareket eden birden fazla,kişiye, 
, b) Her birinin Ceza Kanununa göre suç teşkil eden bir eylem birlikte hareket eden birden fazla kişiye, 

isnat edilmişse, hakikatin öğrenilmesi ve en elverişli müeyyidenin uygulaınmıası amacı ile tek kovuşturmanın 
işlerinden biri tarafından yapılmasının uygun olup olmadığının ve uygunsa kovuşturmayı içlerinden hangisi
nin yapacağımı tayin için gayret göstereceklerdir. 

Madde : 33 

31 nci maddenin 1 nci fıkrası ile 32 nci madde uygulanarak verilmiş olan her karar, ilgili Devletler bakı
mından, bu sözleşmenin öngördüğü kovuşturmanın aktarılmaisının bütün sonuçlarını doğurur. Kendi kovuş
turmasından vazgeçen Devlet, onu diğerine aktarmış sayılır. 

Madde : 34 

ÎII ncu Kesimin 2 nci bölümünde öngörülen aktarma usulü, uygun düştüğü ölçüde bu kesimde de uygu
lanır. 

KESİM — V 

Ne Bis İn İdem 

Madde : 35 

1. Kesin ve yerine getirilebilir bir yargı ile yargılanmış olan kişi : 
a) Beraat eömişse, 
b) Hakkında müeyyide hükmolunup da : 
i) Bu müeyyide tamamen yerine getirilmişse veya yerine getirilmekte ise, 
ii) Müeyyidenin tamamı veya yerine getirilmemiş kısmı genel veya özel affa uğramışsa, 
iii) Müeyyide zamıanaşımı yüzünden yerine getirilernıilyorsa, 

Millet Meclisi (S. Sayısı.: 374) 



— 16 — 

c) Mahkeme suçluluğu tespit edip müeyyideyi tayin etmemişse, aynı eylemden ötürü diğer bir sözleşen 
Devlette 'klovuştusrulamaz, mahkûm edilemez veya hakkındaki müeyyide yerlin© getirilemez. 

2. (Bununla fberalber sözleşen devletler, yargmm konusu olan eylem bu devletlerden kamusal nitelikte bir kişiye 
bir kuruma veya bir şeye karşı işlenmişse yahut yargı, konu olan kişi bu devletlerde kamusal nitelik taşımakta 
ise, kendileri kovuşturma istenmiş olmadıkça, «ne bis in idem» sonucunu 'kabule mecbur değildirler. 

3. Ülkesinde eylem işlenen yahut kendıi kanununa göre 'işlendiğini kaibul eden Devlet de, "kendisi kovuş
turma istemiş olmadıkça, «ne bis in idem» sonucunu kabule mecbur değildir. 

Madde : 36 

Sözleşen bir Devlette yargılanan kişi aleyhinde diğer ıbir sözleşen Devlette aynı eylemden ötürü yeni bir 
kovuştuıtaa yapıldığında, yargının yerine getirilmesi dolaynsı ile hürriyeöben yoksun kılınma süresi, yeniden 
hükmolunacak müeyyideden mahsup edilecektir. 

Madde : 37 

Bu kesim, yalbancı memlekette verilen ceza yargılarının «ne bis in adem» sonucunu daha geniş ölçüde 
kaibul eden millî kanuhların ırygulanmaısına engel oknayaeaktiır. 

RESİM — VI 

Son Hükümler 

Madde : 38 

. 1. Bu Sözfeşjme Avrupa Konseyi Üyesi devletlerin imzalarına açık hmjlaoaktrr. Sozleştate onaylanacak 
veya kaibul edilecektir. Onaylama veya kabul belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine verilecektir. 

2. Sözleşme, onaylama voya kaibul 'hakkındaki üçüncü belgenin verilmesinden üç ay sonra yürürlüğe gire-
ceknb*. 

3. Sözleşme, daha sonra onaylayan veya kaibul eden .imzalayıcı devletler bakımından, onaylama veya 
kabul belgelerinsin verilmesinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir. 

Madde : 39 

1. Bu sözleşme yürürlüğe gindikten sonra, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Konsey üyesi oîmayan biı 
Devleti de sözSeşmöye katılmaya davet edebilecektir. Davet hakkındaki karar, sözleşmeyi onaylamış olan 
konsey üyelerinin oybirliği ile verilecektir. 

2. Katılma, bunu belirten belgenin Avrupa Konseyi Genel Sekreterin© verilmesi ile olacak ve bu ta
rihten üç ay sonra hüküm ifade edecektir. 

Madde : 40 

1. Sözleşen devletler, imzalarken veya onaylama, kaibul yahut katılma belgelerini verirken, bu sözleşme
nin uygulanacağı ülke, veya ülkeleri tayin edebileceklerdir. 

2. Sözleşen devletler, onaylama, kabul veya katılma belgelerini verirken veya daha sonra Avrupa Konseyi 
Genel Sekreterine yapacakları bir beyan ile bu sözleşmenin uygulanmasını evvelce büdlirddkleri ülkelerden 
başka, dış münasebetlerini idare etitiMieri yahut namlarına hareket etmeye mezun bulundukları ülkeye veya ül
kelere yayabileceklerdir. 

3. Yukarıdaki fıkra gereğince yapılacak her beyan, bu 'beyanda gösterilen ülkeler hakkında olmak üzere, 
bu sözleşmenin 45 nci maddesindeki şartlarla geri alınabilir. 

Millet Meclisi (S. Sayısı : 374) 



— 17 — 
Madde : 41 

1. Sözleşen devletler, »imzalarken veya onaylama, 'kabul yahut katılma belgelerini verirken I sayılı ekte 
gösterilen çekincelerden ibirinü veya daha fazlasını kullanacaklarını beyan edebilecekler veya II sayılı eke 
uygun (bir beyanda bulunafbilecekleıldir. 

2. Sözleşen devletler, yukarıki fıkraya uygun olaralk (kullandıkları çekiincelerin veya yaptıikları beyanların 
tamamını veya bir kısmını, Avrupa Konseyi Genel Sekreterinle yapacakları bir ibeyan ile geri alabaleceklerd'ir. 
Bu beyanlar alındıkları tarihte hüküm ifade edecektir. 

3. Sözleşen devletlerden bu Sözleşme hükümlerinden bini konusunda çekince beyan edenler, bu hükmün 
başka Ibir devletçe uygulanmasını isteyemezler. Bununla beraber çekince kısmî ise veya şarta başlanmışsa, 
ancak kabul etltikleri ölçüde uygulanmasını iısteyebilirler. 

Madde : 42 

1. Sözleşen devletler, bu sözleşmenin III saydı ekine konulmasını istedikleri kanunî hükümleri, Avrupa 
Konseyi Genel Sekreterine yapacakları bir beyan ile her zaman bildirebilirler. 

2. III sayılı ekte gösterilen millî kanunlardaki her değişiklik, bu ekte verilen bilgiyi yanlış hale getk 
riyorsa, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine bildireceklerdir. 

3. Yukanki fıkralar gereğince III sayılı ekte yapılan her değişliktik, her sözleşen Devlet bakımından* 
öenel Sekreter tarafından kendisine yapılan bildirme tarihinden itibaren bir ay sonra hüküm ifade ede^ 

Madde : 43 

1. Bu sözleşme, suçluların geri verilmesini yahut özel konulan düzenliyen milletlerarası sözleşmelerden 
doğan hak ve borçlara tesir etmeyecek ve sözleşen Devletler arasında yapılmış diğer sözleşmelerde bulunan ve 
bu sözleşmenin konusunu teşkil eden maddelerle ilgili hükümlere de dokunmayacaktır. 

2. Sözleşen Devletler, bu sözleşme ile düzenlenen meselelerle ilgili olarak ancak bu sözleşmenin hükünn 
lerini tamamlamak veya bu sözleşme prensiplerinin uygulanmasını kolaylaştırmak üzere aralarında iki veya 
daha fazla taraflı sözleşmeler yapabilirler. 

3, Bununla beraber, sözleşen Devletler aralarında belli bir rejim yahut tek tip kanun esası üzerinde ilişi 
kiler kurmuşlarsa veya kurarlarsa, İstedikleri takdirde bu konulardaki karşılıklı iüşkilerini düzenlemede sai 
dece bu sistemlere dayanmak ve bu sözleşme hükümlerini gözönüride tutmamak yetkisine de sahip olacakları 
dır. 

4, Sözleşen Devletlerden karşılıklı ilişkilerinde bu sözleşmeyi yufcariki fıkra gereğince uygulanıayabiie* 
cek olanlar bunu Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yazı ile bildireceklerdir. 

Madde : 44 

Avrupa Konseyinin «Suç Meseleleri Avrupa Komitesi», bu sözleşmenin uygulanmasını izleyecek ve, ge* 
rektiğinde, uygulamadan çıkacak güçlüklerin dostça çözümlenmesini kolaylaştıracaktırs 

Madde : 45 

1. Bu sözleşme süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. 
2., Sözleşen Devletler bu sözleşmeden ayrıldıklarını Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacakları ya* 

zili bir beyan ile bildirebileceklerdir. 
3, Sözleşmeden ayrılma, bildirmenin Genel Sekreterce alınmasından altı ay sonra hüfcüim ifade edecek-* 

tirv . 

Madde : 46 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Konsey üyesi devletlere ve bu sözleşmeye katılan her devlete i 
a) Her imzalanışı, 
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t>) Her onaylama, ka'bul veya katılma belgesinin verilişi, 
c) 38 nöi madde uyarınca kendisine yapılan her beyanı, 
ti) 9 iıcu maddenin 3 ncü fıkrası uyarınca kendisine yapılan her beyanı, 
e) 13 ncü maddenin 3 ncü fıkrası uyarınca kendisine yapılan her beyanı, 

4) 18 nci maddenin 2 nci fıkrası uyarınca kendisine yapılan her beyanı, 
g) 40 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkraları uyarınca kendisine yapılan her beyanı, 
i) Çekince veya beyanların 41 nci maddenin 2 nci fıkrası uyarınca geri alınmasını, 
j) 42 nd maddenin 1 nci fıkrası uyarınca yapılan her beyanı ve aynı maddenin 2 nci fıkrası uyarınca 

sonradan yapılacak her bildirmeyi, 
k) 43 ncü maddenin 4 ncü fıkrası uyarınca kendisine yapılan her bildirmeyi, 
1) 45 nci madde uyarınca kendisine yapılan her bildirmeyi ve sözleşmeden ayrılmanın hüküm ifade edece* 

ği tarihi bildirecektir. 

Madde : 47 

Bu sözleşme ve onun caiz gördüğü beyan ve bildirmeler ancak sözleşen ilgili Devletler arasında yürürlü
ğe girmesi tarihinden sonra işlenecek suçlara uygulanacaktır. 

EK - I 

Sözleşen Devletlerden her biri : 
a) Tamamen dinî nitelikte gördükleri bir suçtan,ötürü yapılan kovuşturma isteğini reddetmek, 
ib) Kendi kanununa göre cezalandırılması sadece idarî makamların yetkisine giren bir eylemden ötürü: 

yapılan kovuşturma isteğini reddetmek, 
c) 22 nci maddeyi ka'bul etmemek, 
d) 23 ndü maddeyi kabul etmemek, 
e) 25 nci maddenin ikinci cümlesindeki hükmü Anayasa sebebiyle ka'bul etmeme, 
f) Kendi kanununa göre yetkili olduğu hallerde 26 nci maddenin 2 nci fıkrasını kabul etmemek, 
g) Kendi kanununa veya diğer Devletin kanununa göre cezalandırılması 'sadece idarî makamların yetki

line giren eylem hakkında 30 ve 31 nci maddeleri uygulaîriaimak, 
h) V nci kesimi ka'bul etmemek hakkını saklı tuttuğunu beyan edebilir. 

EK » E 

Sözleşen Devletlerden her biri, Anayasaya dayanaralk, ancak kendi kanununda açridanmış olan hallerde-
kovuşturma isteyebileceğini veya bu yoldaki istekleri kaibul edeJbileeeğinii beyan edebilir. 

Sözleşen Devletlerden her biri «vatandaş» terimine 'bu sözleşme bakımından verdiği manayı bir beyan ile 
bildirebilir. 

EK - III 

Ceza kanunlarına göre suçlardan başka suçların listesi aşağıdaki suçlar, ceza kanunlarına göre suçlarla bir 
tutulacaktır: 

Fransa : «Contravention de grande voirie» olarak müeyyidelendirilen Kanuna aykırı eylemler, 
Federal Almanya : 2 Mayıs 1968 tarihli «Gesetz uber Ordnung-Widrigkeiten» Kanununun (BGBL 1968;., 

I 481) 'koyduğu muhakeme usulünün uygulandığı Kanuna aykırı eylemler. 
ftalya : 3 Mart 1967 tarihli 317 Sayılı Kanunun uygulandığı Kanuna aykırı eylemler. 

" • • « • > • • • « 
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Dönem : 4 M İ L L E T M E C L i S t S. Sayısı : 387 
Toplantı : 3 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuri
yeti Hükümeti Arasmda İmzalanan Hukukî ve Cezaî Konularda 
Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları 

Raporları. (1 /355) 

18 : 11 . 1975 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanhğınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 13 .11.1975 
tarihinde kararlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti Hükü neti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında İmzalanan Hukukî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulun
duğuna dair Kanun tasarısı», gerekçesi ve eki sözleşme ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

- G E R E K Ç E 

Türkiye ile Bulgaristan arasında hukukî ve cezaî alanda adlî yardımlaşma ilişkileri, bugüne kadar her 
iki ülkenin miIM mevzuatları ve bu mevzuatla bağdaştığı ölçüde, uluslararası hukuk ve nezaket kuralları çer
çevesinde yürütülmekte idi. 

Suçluların iadesi alanında ise, 23 Aralık 1929 tarihinde Ankara'da imzalanmış olan, «Türkiye ile Bul
garistan arasında tade'i Mücrimin Mukavelenamesi» uygulanmakta Mi. 

Ancak, bilindiği üzere, son yıllarda yurt dışında özellikle Avrupa'da, çalışan işçilerimizin sayısında 
önemli bir artış olmuştur. Vatandaşlarımızın memlekete geliş ve gidişlerinde, çoğunlukla karayolunu seçme
leri Türkiye bakımından Bulgaristan'a doğal bir transit ülkesi niteliğini kazandırmış ve bu yoğun trafiğin 
bir sonucu olarak da, özellikle işçi vatandaşlarımızın Bulgaristan üzerinden transit geçişleri esnasında işle
dikleri suçların sayısında önemli artış kaydedilmiştir. 

Bu nedenle, Bulgaristan'da vatandaşlarımızın, çıkarlarının gereği gibi korunaibilmesinde ve taraf oldukları 
hukukî ve cezaî nitelikteki sorunların çözümlenmesinde çabukluk ve etkinlik sağlayacak bir Sözleşmenin im
zalanmasına gerek duyulmuştur. 

2 Eylül 1975 tarihinde Ankara'da imzalanan, «Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
arasında Hukukî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi» iki ülkenin hukukî ve cezaî konulu 
adlî yardımlaşma ilişkilerini «ahdî esaslara» bağlamaktadır. 

öte yandan, anılan Sözleşmenin 14 ilâ 30 ncu maddeleri suçluların iadesi alanında günümüzün ihtiyaçla
rına uygun, yeni hükümler getirmektedir. Bu nedenle Sözleşme, 23 Aralık 1929 tarihli «Türkiye ile Bulga
ristan arasında tade'i Mücrimin Mukavelenamesi» nin yerini alacaktır. 

T. C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 71-2023/5703 
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Avrupa Konseyi çerçevesinde yapılmış olan ve Türkiye'nin de taraf bulunduğu, «Ceza işlerinde Karşılıklı 

Yardım Avrupa Sözleşmesi» ile «Suçluların ladesine dair Avrupa Sözleşmesb ne özü itibariyle uygun dü
şen bu sözleşme, başlıca, adlî himaye, teminat göstermeksizin dava ikame etme, meccanî adlî yardım, yar
dımlaşmanın reddi halleri, adlî sicil, istinabeler, tebligat, suçluların iadesi, iadenin reddi halleri, iadenin yo
lu, her Akit Tarafın, diğerinin ihbarı üzerine, kendi uyruğu hakkında adlî kovuşturma yapması gibi konu
larda günümüzün gerek ve gerçeklerine cevap veren yeni ve ayrıntılı esasları kapsamaktadır. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/355 
Karar No. : 21 

11 t 6 i 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan 'Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Hu
kukî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun 
tasarısı; ilgili Bakanlık temsilcilerinin de hazır bulunduğu 'bir toplantıda tetkik ve müzakere edilmiştir. 

Komisyonumuz; tasan gerekçesini ve sözleşme metnini uygun mütalaa ederek, kanun tasarısını aynen ka
bul etmiştir. 

Havalesi gereğince Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere işbu raporumuz saygıyla sunulur. 

Adalet Komisyonu Başkanı 
Sakarya 

Nadir Lâtif İslâm 

Ankara 
/. Hakkı Köylüoğlu 

Kayseri 
Hayrettin Nakiboğlu 
(İmzada bulunamadı) 

Niğde 
Yaşar Aribaş 

Başkanvekili 
İstanbul 

A. Doğan Öztunç 

Denizli 
Fuat Avcı 

Kırklareli 
Mehmet Dedeoğlu 

Sözcü 
Mardin 

Talât Oğuz 

Kan 
Hasan Yıldırım 

Konya 
Kemalettin Gökakın 

(İmzada bulunamadı) 

Tunceli 
Süleyman Yıldırım 

(İmzada bulunamadı) 
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Dışişleri Kmisyonu Raporu 

Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/355 
Karar No. : 21 

1.7. 1976 

Yüksek Başkanlığa 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Hukukî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasa
rısı, ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmalariyle, Komisyonumuzda görüşüldü. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve ilgili temsilcilerin vermiş oldukları izahat neticesinde, ge
rekçede belirtilen hususlar da, Komisyonumuzca müspet mütalâa olunmuş ve mezkûr tasarının aynen kabu
lüne karar verilmiştir. 

Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Komisyon Başkanı ve 
Bu Rapor Sözcüsü 

Ankara 
Orhan Alp 

Eskişehir 
Orhan Oğuz 

İstanbul 
Reşit Ülker 

Manisa 
Mustafa Ok 

Muş 
Tekin İleri Dikmen 

Balıkesir 
Cihat Bilgehan 

(İmzada bulunamadı) 

İstanbul 
Mustafa Parlar 

famJT 
Şinasi Osma 

Muğla 
Adnan Akarca 

Sivas 
Nazif Arslan 

Balıkesir 
Ahmet İhsan Kırımlı 

İstanbul 
Cemal Suer 

Manisa 
Ahmet Balkan 

Muğla 
Ali Döğerli 

Zonguldak 
Cahit Karakas 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında imzalanan Hukukî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardım
laşma Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhu
riyeti HUkilmeti ile Bulgaristan Halk 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 2 
Eylül 1975 tarihinde Ankara'da 
imzalanan Hukukî ve Cezaî konu
larda Adlî Yardımlaşma Sözleşme
sinin onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -^ Bu Kanunu Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında İmzalanan Hukukî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardım
laşma Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. '— Tasarının 1 nci 
maddesi, Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci 
maddesi, Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. w Tasarının 3 ncü 
maddesi, Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında İmzalakan Hukukî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardım
laşma Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının i n c i 
maddesi, aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — tasarının 2 nci 
maddesi, aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —̂  Tasarının 3 ncü 
maddesi, aynen kabul edilmiştir. 

Başbafean 
S. D emir el 

Devlet Bakanı 
5. Öztürk 

Adalet Bakanı 
/. Müftüoğlu 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. Y. Ergenekon 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
Dr. K. Demir 

Çalışma Bakanı 
A. T. Pdksu 

İmar ve iskân Bakanı 
N. Ok 

Devlet Bakanı 
Başbafoan Yardımcısı 

Prof. Dr. N. Erbakan 

Devlet Bakanı 
H. Aksay 

Millî Savunma Baikanı 
F. Melen 

Millî Eğitim Bakanı 
A. N. Erdem 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Sanayi ve Tek. Bakanı 
A. Doğru 

Köy tşleri Bakanı 
V. Poyraz 

Kültür Balkanı 
R. Danışman 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Prof. Dr. T.' Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
M. K. Erkovan 

içişleri Bakanı 
O. Asil tür k 

Bayındırlık Bakanı 
F. Adak 

Gıda - Tar. ve Hay. Bakanı 
Prof. K. Özal 

En. ve Tab. Kay. Bakanı V. 
N. Menteşe 

Orman Bakanı 
T. Kapantı 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
A. M. A blum 

13 , 1 1 ,1975 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

A. Tür keş 

Devlet Bakanı 
G. Karaca 

Dışişleri Bakanı 
/. S. Çağlayangil 

Ticaret Bakanı 
H. Başol 

Ulaştırma Bakanı 
N. Menteşe 

Turizm ve Tan. Bakanı 
L. Tokoğlu 

Genç. ve Spor Bakanı 
A. S. Erek 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BULGARİSTAN HALK CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKÎ VE 

CEZAÎ KONULARDA ADLÎ YARDIMLAŞMA SÖZLEŞMESİ 

Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Halk Cumhuriyeti, 
Egemenlik ve ulusal bağımsızlık, hak eşitliği ve içişlerine karışmama ilkelerine dayanarak, hukukî ve ce

zaî işlerde karşılıklı adlî yardımlaşmayı düzenlemek arzusu ile,. 
Bu Sözleşmeyi imzalamaya karar vermişler ve bu maksatla yetkili temsilcileri olarak, 
Türkiye Cumhurbaşkanı: 
Dışişleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil'i, 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi: 
Dışişleri Bakanı Petar Mladenöv'u, 

tayin etmişlerdir. 
Bu temsilciler, usulüne göre hazırlanmış yetki belgelerinin teatisinden sonra aşağıdaki hususlar üzerinde 

mutabık kalmışlardır: 

BÖLÜM - 1 

Adlî Himaye 

Madde : 1 

1. — Âkit Taraflardan birinin uyrukları (gerçek ve tüzelkişiler), diğer Âkit Taraf ülkesinde, şahıslarının, 
mallarının ve haklarının hukukî ve adlî korunması bakımından, mahallî uyruklara uygulanan aynı muamele
yi göreceklerdir. 

2. — Diğer Âkit Taraf uyruklarının tabi oldukları aynı şartlar ve usuller dairesinde mahkemelere, savcı
lıklara, noterlere serbestçe başvurabilecek ve dava ikame edebileceklerdir. 

Madde : 2 

1. — Âkit Taraflardan her birinin, diğer Taraf mahkemelerinde dava ikame eden veya görülmekte olan 
bir davaya katılan uyrukları, Âkit Taraflardan birinin ülkesinde ikametgâh sahibi olmak şartı ile, gerek ya
bancı sıfatları, gerek dâva ikame ettikleri ülkede ikametgâh veya meskenleri bulunmaması nedeniyle, her ne 
ad altında olursa olsun, teminat göstermekle yükümlü olmayacaklardır. 

2. -— Birinci fıkra uyarınca bir teminat göstermeksizin dava ikame eden veya bakılmakta olan bir dava
ya katılan Âkit Taraf uyruklarının mahkeme masraflarını ödemeye mahkûm olmaları halinde, söz konusu 
mahkûmiyete ilişkin kesinleşmiş karar diğer Âkit Taraf ülkesinde, mahkûm olan tarafın sonradan yapacağı 
müracaat müstesna olmak üzere ve iki taraf dinlenmeksizin, bu Devletin mevzuatında öngörülen usuller da
iresinde meccanen tenfiz edilecektir. 

3. — Yetkili makam, tenfiz talebi konusunda karar vermek için, kararın verildiği ülke kanununa göre, 
bu karârın kesinleşmiş olup olmadığını incelemekle yetinecektir. Bu şartın yerine getirilmesi için, talep eden 
Devletin yetkili makamının, söz konusu kararın kesinleşmiş olduğuna dair, bir beyanı yeterlidir. Bu maka
mın yetkisi talep eden Devletin Adalet Bakanlığınca tasdik edilecektir. 

İkinci fıkra uyarınca gönderilen tenfiz talepleri, Akit Tarafların Adalet Bakanlıkları aracılığı ile yetkili 
makamlara iletilecek ve mahkeme masraflarına ilişkin kesinleşmiş kararın tercüme ücreti de, mahkeme mas
raflarına ilâve edilecektir. 

Madde : 3 

1. — Âkit Taraflardan birinin uyrukları diğerinin ülkesinde, bulunulan Devlet uyruklarının tâbi oldukla
rı aynı şartlarla meccanî adlî yardımdan yararlanacaklardır. 
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2. — Yoksulluk belgesi, talep eden kişinin mutat meskeninin, bu olmadığı takdirde, hâli hazır meskeni

nin bulunduğu yer makamları tarafından verilecektir. Yardım talep eden kişi, Âkit Taraflardan birinde otur
madığı takdirde, uyruğu bulunduğu Devletin diploması veya konsolosluk memuru tarafından verilecek bir 
belge ile yetin ilecektir. 

Talep eden kişi, talebin düzenlendiği ülkede oturmadığı takdirde, yoksulluk belgesi, ibraz edileceği ül
kenin diplomasi veya konsolosluk memuru tarafından meccanen tasdik edilecektir. 

Madde : 4 

Âkit Tarafların Adalet Bakanlıkları, talep üzerine, karşılıklı olarak, mevzuatları hakkında bilgi verecek
lerdir. 

BÖLÜM - II 

Adlî Yardımlaşma 

Madde : 5 

1. — Âkit Taraflar birbirlerine hukukî ve cezaî konularda karşılıklı olarak adlî yardımda bulunacaklar
dır. 

2. — Âkit Taraflar adlî yardıma ilişkin işlemleri, Türkiye'de Adalet Bakanlığı, Bulgaristan'da Adalet Ba
kanlığı ve Başsavcılık aracılığı ile yürüteceklerdir. 

Madde : 6 

Âkit Taraflardan her biri, diğer Tarafın bu Sözleşme hükümleri uyarınca yaptığı bir adlî yardım talebi
ni aşağıdaki hallerde reddetme imkânına sahiptir; 

a) Talep siyasî nitelikte suçlarla veya siyasî nitelikte suçlara murtabıt suçlarla ilgili ise, 
b) Talep cezaî hukuka göre suç teşkil etmeyen askerî suçlara ilişkin ise, 
c) Talep egemenlik, güvenlik veya kamu düzenine halel getirecek nitelikte ise. 

Madde : 7 

1. — Âkit Taraflardan herbiri adlî yardıma ilişkin taleplerinde kendi dilini kullanacaktır. 
2. — Bu Sözleşme hükümleri uyarınca sağlanacak adlî yardımın yapılması için gerekli olan belgeler, 

Âkit Tarafların yetkili makamlarınca kendi mevzuatlarında öngörülen şekillerde düzenlenecektir. 
3. — Hukukî ve cezaî konulardaki adlî yardım taleplerine ilişkin belgelere, diğer Tarafın dilinde yapılmış 

tasdikli tercümeleri eklenecektir. 

Madde : 8 

Akit Taraflar adlî sicile işlenmek üzere, diğer Taraf uyrukları hakkında kesinleşmiş kararların örneklerini 
veya özetlerini ve mevcut ise, ilgilinin parmak izi fişlerini birbirlerine vermeyi taahhüt ederler. 

Madde : 9 

1. — Âkit Taraflardan herbiri hukukî ve cezaî konularda soruşturma ve kovuşturma evrakının tamamlan
ması, delillerin tespiti, sanıkların sorguya çekilmesi, tanıkların, bilirkişilerin, mağdurların ve şikâyetçilerin din
lenmesi, bilirkişi tetkikatı yapılması veya dosyaların ve belgelerin iletilmesi amacı ile, diğer Tarafa istinabe 
evrakı gönderebilecektir. Talep edilen Taraf, istinabeyi kendi mevzuatı uyarınca yerine getirecektir. 

2. — Arama veya eşyanın zaptı amacını güden istinabelerin yerine getirilmesi aşağıdaki şartlara bağlı
dır: 
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a) İstinabeye esas olan suçun, talep edilen Tarafın kanunları uyarınca, iadeye imkân verecek ve cezayı 

gerektirecek nitelikte olması; 
b) İstinabenin yerine getirilmesinin, talep edilen Tarafın kanunlarına uygun bulunması. 
3. — Talep edilen Taraf istenen dosya veya belgelerin aslına uygunluğu onaylı örnek veya fotokopileri

ni gönderecektir. Ancak, talep eden Taraf özellikle asılarının gönderilmesini arzu ettiği takdirde, bu talep 
imkân nisbetinde yerine getirilecektir. 

Bir istinabenin yerine getirilmesi için gönderilmiş bulunan eşyalarla dosyaların ve belgelerin asılları, ta
lep edilen Taraf bunlardan vazgeçtiğini açıkça bildirmediği takdirde, talep eden Tarafça, en kısa zamanda 
iade olunacaktır. 

4. — Talep edilen Taraf, bakılmakta olan bir dava nedeniyle kendisine lüzumlu olduğu takdirde, istenen 
eşya, dosya ve belgelerin gönderilmesini erteleme hakkını saklı tutar. 

Madde : 10 

1. — Âkit Taraflardan herbiri, diğer Taraf adlî makamlarınca düzenlenmiş olan her türlü evrakı, ülkede 
yürürlükte bulunan kanun ve usuller uyarınca tebliğ edecektir. 

Talep edilen Taraf, diğer Tarafa tebligatın yapıldığ m tevsik eden bir beyanı gönderecektir. Tebligatın ya
pılamadığı halde, talep edilen Taraf talep eden Tarafa bunun sebebini bildirecektir. 

2. — Âkit Taraflardan herbiri, kendi. uyruklarına diploması veya konsolosluk memurları aracılığı ile zor 
kullanmaksızın tebligatta bulunmak hakkını saklı tutar. 

Madde : 11 

1. — Adlî yardım talebi aşağıdaki hususları ihtiva edecektir : 
a) Adlî yardım talebine ekli bulunan belgelerin bir listesi; 
b) Gönderilen evrakı düzenleyen makamın adı, tarafların adı. sıfatı ve uyruğu, alıcının adresi ve uyruk

luğu ve evrakın cinsi; 
c) Sanık, tutuklu ve mahkûmların adı, adresi ve uyrukluğu; 
d) İstinabenin konusu ve yerine getirilmesi için gerekli bilgiler; 
e) Ceza davasının tarifi ve nitelendirilmesi. 

Madde : 12 

1. — Bir celpnameye icabet etmeyen tanık veya bilirkişiye, hu celpnamede ceza ihtarları bulunsa dahi, 
sonradan bu kimsenin kendi rızasıyla talep edilen Taraf ülkesine gitmesi ve burada usulüne uygun olarak ye
niden celbedilmesi halleri dışında hiçbir ceza veya zorlama tebdiri uygulanamaz. 

2. — Bir celpnamaye icabet ederek talep eden Devletin adlî makamları önüne çıkan tanık veya bilirkişi, 
uyruğu ne olursa olsun, talep edilen Devletin ülkesinden ayrılmadan önce işlenmiş suçlar nedeniyle, talep 
eden Taraf ülkesinde kovuşturulâmaz ve tutuklanamaz. 

3. — Maddede öngörülen dokunulmazlık tanık veya bilirkişinin orada bulundurulmasına adlî makamlar
ca artık gerek görülmediği ve ülkeyi terketme imkânına sahip olduğu andan itibaren onbeş gün içinde ülkeden 
ayrılmadığı takdirde son bulur. 

Madde : 13 

1. — Âkit Taraflardan her birinin ülkesinde cezaî konulu bir adlî yardım talebi sonucunda ortaya çıkan 
masraflar, o Tarafça karşılanacaktır. 

2. — Hukukî konulu bir adlî yardım talebi sonucunda ortaya çıkan masraflar, adlî yardım talebine esas 
olan muamelenin yapılmasını isteyen gerçek veya tüzelkişiler tarafından karşılanacaktır. 

3. — Cezaî konulu şahsî haklarla ilgili adlî yardım taleplerine ilişkin masraflar ikindi fıkra hükümlerine 
tabidir, 
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BÖLÜM — III . 

Suçluların iadesi 

Madde : 14 

Âkit Taraflar, talep eden Tarafın adlî makamlarınca mahkûm edilen veya sorgusu yapılan ve talep edi
len Tarafın ülkesinde bulunan kişileri, bu bölümde öngörülen kaideler ve şartlar dahilinde, birbirlerine ver
meyi kabul ederler. 

Madde : 15 

1. — Her iki Âkit Taraf kanunlarınca en az bir yıl veya daha ağır bir hürriyeti bağlayıcı cezayı veya gü
venlik tedbirlerini gerektiren fiiller iadeye imkân verir. 

2. — Talep eden Taraf ülkesinde, bir cezaya hükm olunmuş veya bir güvenlik tedbiri alınmış ise, bu mad
denin birinci fıkrasında öngörülen filler için verilen cezanın en az altı ay süreli olması gerekir. 

3. — Bu maddede öngörülen şartlar gereğince.teşebbüs ve iştirak halinde dahi iade yerine getirilir. 

Madde : 16 

Aşağıdaki hallerde iade yerine getirilmez : 
a) Suç siyasî nitelikte ise veya siyasî nitelikte bir suça murtabıt ise, 
b) Cezaî hukuka göre suç teşkil etmeyen askerî suçlardan ise, 
c) İadesi istenen kişi talep edilen Taraf uyruğu ise, 
d) Suç talep edilen Taraf ülkesinde işlenmiş ise, 
e) Âkit Taraflardan birinin mevzuatı uyarınca, dava veya ceza zaman aşımına uğramış veya arazaman-

da bir af vuku bulmuş ise, 
f) Talep edilen Taraf ülkesinde, iadesi istenen kişi hakkmda, iade talebine esas olan suça ilişkin bir 

işleme başlanmış veya adlî makamlar bu suçla ilgili olarak kesin bir karar vermişler ise, 
g) Adlî kovuşturma zarar gören şahsın şikâyetine bağlı ise. 

Madde : 17 

Aktif Taraflar, suçluların geri verilmesi ile ilgili işlemleri diplomasi yolu ile yaparlar. 

Madde : 18 

1. — Diğer Âkit Tarafa gönderilecek iade talepnamesine aşağıdaki belgeler eklenecektir : 
a) Tutuklama müzekkeresi veya kesinleşmiş karar; 
b) İşlenen suçun vasfını, tarihini ve yerini gösteren bir belge; 
c) vSanık veya mahkûmun kimlik kartı veya kimliğine dair bilgileri havi diğer belgeler; 
d) Sanık veya mahkûmun eşkâlini ihtiva eden bir belge (varsa); 
e) Sanık veya mahkûmun fotoğrafı (varsa); 
f) Sanık veya mahkûmun parmak izi fişi (varsa); 
g) Sanık veya mahkûmun işlediği suça uygulanması düşünülen veya uygulanmış olan kanun hükümleri

nin metinleri. 
2. — Talep edilen Âkit Taraf, yukarıdaki fıkra uyarınca verilen bilgilerin eksik olması halinde, tamam

layıcı bilgiler isteyebilir. Diğer Taraf bu isteğe en az bir ay içinde cevap verecektir. Bu şiire, Âkit Taraflar
ca geçerli nedenlerle uzatılabilir. 

Madde : 19 

Talep edilen Taraf, ekinde gerekli bilgi ve belgeler bulunan iade talepnamesinin alınması üzerine, is
tenen kişinin tutuklanması da dahil olmak üzere, iade ile ilgili işlemleri yapacaktır. 
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Madde : 20 

Âcil durumlarda, Âkit Taraflar iadesi istenen kişinin geçici olarak tutuklanmasını talep edebilirler. 
Geçici tutuklama talepnamesi suçun vasfını, tutuklama müzekkeresi veya kesinleşmiş bir kararın mevcudi

yetini belirtecek ve suçun işlendiği tarih ve yeri gösterecektir. 
Geçici tutuklama talepnamesi herhangi bir yolla gönderilebilir. 
Talep edilen Taraf geçici tutuklama He ilgili olarak gerekli işlemleri yapacak ve diğer Tarafı alınan so

nuçtan haberdar edecektir. Geçici tutuklamanın süresi 18 günü aşamaz. 
Gerektiğinde ve talep eden Tarafın isteği üzerine, geçici tutuklama, toplam olarak iki ayı geçmemek üze

re, uygun bir süre için uzatılabilir. 

Madde : 21 

1. — Bu Sözleşme hükümleri uyarınca talep edilen Taraf bir kişinin iadesini kabul veya reddetmek hak
kını haizdir. 

2. — Talep edilen Taraf iade talöbi konusunda karar verdikten sonra, iadesi istenen kişinin iade talebine 
esas olandan 'başka bir fiil nedeniyle sorgu ve kovuşturmasının kendisince yapılabilmesini veya, zaten mahkûm 
ise bu kişinin bükmolunan cezayı kendi ülkesinde çekmesini teminen, ilgilinin iadesini erteleyebilir. 

Madde : 22 

Talep edilen Taraf talep eden Tarafa iade konusundaki kararını bildirecektir. 
ladenin kabul edilmesi halinde, talep eden Tarafa iadenin yeri ve tarihi ile iade edilen kişinin tutuklu bu

lunduğu süre konusunda bilgi verilecektir. 
Talep edilen kişi tespit edilen tarihte teslim alınmazsa bir aylık sürenin bitiminde serbest bırakılabilecektir. 
Bu şekilde teslim alınmayan kişi aynı suç nedeniyle' talep eden Tarafça yeniden istenirse, talep edilen Taraf 

bu kişinin iadesini reddedebilir. 
îade edilen kişi, kaçar ve talep edilen Tarafın ülkesine dönerse, bu Sözleşmenin 17 nci maddesinde belir

tilen belgeler gönderilmeks'izin yeni bir iade talebine konu olabilir. 

Madde : 23 ' 

Âkit Taraflar, suçluların iadesi ile ilgili belgeleri kendi kanun ve usullerinin öngördüğü şekiller uyarınca dü
zenleyeceklerdir. 

Madde : 24 

Aşağıdaki haller dışında, bu Sözleşme uyarınca tesMım edıilen kişi, teslimden önce işlediği ve iadeye esas 
olandan başka bir fiil nedeniyle bir cezanın veya güvenlik tedbirinin uygulanması amacıyle, sorguya çeki
lemez, kovuşturulamaz, muhakeme edilemez, tutuklanamaz, kişisel hürriyeti herhangi bir kısıtlamaya ta'bi tu
tulamaz : 

a) Talep edilen Taraf buna açıkça muvafakat ederce, 
b) İade edilen kişi hürriyetine kesin olarak kavuşmasını izleyen 45 gün içinde, mümkün olmasına rağ

men, teslim edildiği ülkeyi terk etmez veya terk ettikten sonra o ülkeye tekrar dönerse. 

Madde : 25 

Bir kişi üçüncü bir Devlet tarafından da isteniyorsa,, talep edilen Taraf bu taleplerin hangisini yenine getıi-
receği konusunda karar verir. 
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1. Talep eden Tarafın isteği üzerine talep edilen Taraf, kendi mevzuatının müsaade ettiği ölçüde, aşağıda 
sayılan eşyayı zaptedecek ve bunları talep eden Tarafa teslim edecektir : 

a) Delil teşkil edebilecek eşya, 
b) Suçla ilgili olup, iade edilecek kişinin tutuklandığı anda zilyetliğinde bulunacak veya sonradan ortaya 

çıkacak eşya. 
Yukarıda sayılan eşya, iade edilen kişinin teslimi sırasında talep eden Tarafa teslim edilecek, veya bu 

mümkün olmadığı takdirde, daha sonra posta ile gönderilecektir. 
2. Birinci fıkrada sayılan eşya, iade edilecek kişinin ölmesi veya kaçması nedeniyle, kabul edilmiş iadenin 

gerçekleşmemesi halinde dahi teslim edilecektir. 
3. Söz konusu eşya, talep edilen Taraf Ülkesinde, yapılmakta olan bir kovuşturma için gerekli ise, geçici 

olarak alıkonulabilir veya geri verilmesi şartıyle teslim edilebilir. 
4. Her hal ve kârda, talep edilen Taraf m veya üçüncü şahısların söz konusu eşya üzerindeki hakları saklı

dır. Bu gibi hakların varlığı halinde, söz konusu eşya dava sona erdikten sonra gecikmeksizin ve masraf is
tenmeksizin talep edilen Tarafa iade edilecektir 

Madde : 27 

• Âkit Taraflar, bu Sözleşme hükümleri uyarınca, üçüncü bir Devlet tarafından iade edilen kişilerin ülke
lerinden transit olarak geçmelerine izin vermeyi taahhüt ederler. 

Madde : 28 

1. — İstenen kişinin teslimine kadar olan iade masrafları talep edilen Tarafça, tesliminden sonraki mas
raflar ise talep eden Tarafça karşılanacaktır. 

2. — Transit yolu ile iadeye ilişkin masraflar talep eden Tarafça karşılanacaktır. 

Madde : 29 

1. — Her Âkit Taraf diğerinin ihbarı üzerine, gerekiyorsa, mevzuatı uyarınca kendi uyruğu hakkında adlî 
kovuşturma yapabilir. 

2. — Bu maksatla, deliller ihbarda bulunulan Tarafa gönderilecektir. 
3. — Söz konusu ihbar, yetkili makam tarafından yapılacaktır. 
4. — İlgili Tarafa, ihbarı üzerine yapılan işlem konusunda bilgi verilecektir. 

Madde : 30 

Âkit Taraflar birbirlerine iade edilen kişi hakkında yapılan soruşturma ve kovuşturmanın sonuçlarını bil
dirmeyi ve kesinleşmiş kararın aslına uygunluğu onaylı örneklerini göndermeyi taahhüt ederler. 

BÖLÜM - IV 

Nihaî Hükümler 

Madde : 31 

Bu Sözleşme yürürlüğe girdiği andan itibaren 23 Ara'ık 1929 tarihinde imzalanan, «Türkiye ile Bulgaristan 
arasında tade'i Mücrimin Mukavelenamesi» yürürlükten kalkacaktır. 
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Madde : 32 

1. Bu Sözleşme onaylanacak ve onay belgelerinin Sofya'da teati edildikleri tarihten otuz gün sonra yü
rürlüğe girecektir. 

2. Bu Sözleşme-belirsiz bir süre için aktedilm iştir. Âkit Taraflar, altı ay önceden bildirmek kaydıyle, bu 
Sözleşmenin feshimi ihbar edebilirler. 

Yukarıdaki hükümleri tasdiken, Âkit Tarafların yetkili temsilcileni, bu Sözleşmeyi 'imzalayarak mühürle-
mişlerdir. 

2 Eylül 1975 tarihinde, Ankara'da, aslı Fransızca olmak üzere iki nüsha halinde düzenlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
adına adına 

İhsan Sabrı Çağlayangil Petar Mladenov 
Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 

\>m<i 
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