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TUTANAK DERGİSİ 

Yirmi altıncı Birleşim 

12.1.1953 Pazartesi 

1. — Geçen tutanak özeti 
2. — Havale edilen kâğıtlar 
8. — Yoklama 

İçindekiler 
Sayfa 

137:138 
138 

139,160 
4. — Başkanljk Divanının Kamutaya 

sunuşları 139 
1. — Bilecik Mebusu Talât Oran'm, 

Türkiye'de mevcut bütün sağlık müessese
lerinin tevhit edilerek Sağlık ve Sosyal Yar
dım Vekâleti tarafından idare edilmesi 
hakkındaki kanun teklifinin geri verilme
sine dair önergesi (2/376, 4/304) 139 

2. — Trabzon Mebusu Faik Ahmed 
Barutçu ve 2 arkadaşının, 5 ağustos 1325 
tarihli Tahsili Emval Kanununun 17 nci 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hak
kındaki kanun teklifinin Geçici komisoy-
na havalesine dair Maliye Komisyonu Re
isliği tezkeresi (3/423, 2/408) 139:140 

3. — Askerî Ceza Kanununun 114 ncü 
Maddesinin değiştirilmesine dair kanun ta
sarısı ve Geçici Komisyon raporunun geri-
verilmesi hakkında Geçici Komisyon Reis
liği tezkeresi (1/323, 3/425) 140 

5. — Görüşülen işler 140 
1. — İzmir Mebusu Pertev Arat'in, Şe

hir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve 
İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair olan Ka-

Sayfa 
nuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu ka
nunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına 
dair 5671 sayılı Kanunun ek 1 nci mad
desinin değiştirilmesi ve aynı kanuna ge
çici bir madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi ve İçişleri Komisyonu raporu 
(2/483) . 140:141 

2. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı 
Kanunla değiştirilen Dışişleri Vekâleti kıs
mına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında 
kanun lâyihası ve Dışişleri ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/433) 141:143 

3. — Devlet memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı 
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve 
eklerinin Adalet Vekâleti kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
ve Adalet ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/498) 143 

4. — Eskişehir Mebusu Kemal Zey-
tinoğlu'nun, Millî Korunma Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
daki 5020 sayılı Kanuna ek kanun teklifi 
ile Amasya Mebusu îsmet Olgaç'm, 
Millî Korunma Kanununun bâzı maddeleri-



Sayfa 
nin değiştirilmesi vç Samsun Mebusu 
Hasan Fehmi Ustaoğlu ve 5 arkadaşı ile 
Maran. Mebusu Abdullah Aytemiz'in, 
Millî Korunma Kanununun 5020 sayılı 
Kanunla değiştirilen 30 ncu maddesinin 
yürürlükten kaldırılması hakkında kanun 
teklifleri ve Ticaret Komisyonu raporla-
riyle Maliye ve Bütçe komisyonları dü
şünceleri ve İçişleri, Adalet ve Bütçe ko
misyonları raporları (2/59, 102, 223, 373) .143: 

144 
5. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğ-

lu'nun, kan gütme sebebiyle işlenen adam 
öldürme ve buna teşebbüs cürümleri faîl-

, leri hısımları hakkında tatbik alunacak 
muameleye dair 3236 sayılı Kanunun bâzı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanu
na b-îzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2/361) 144: 

6. — Emir ve Sayis Erleri hakkındaki 
kanun tasarısı ile Çorum Mebusu Ahmet 
Başıbüyük ve Hüseyin OrtakmofluJnun 
Emirber ve Seyis Erleri h^kkıaıdaki 203 
sayılı Kanunim 1 nci ve 3 mcü maddeleri
nin değiştirilmesine dair 16(00 saykh Ka
nunda değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
ile Geçici Komisyon raporları ((1/159, 
2/293) 144 

Sayfa 
7. — Tokad Mebusu Sıtkı Atanç'm, 

Tekel Genel Müdürlüğü Yapı İşlerinin Ba
yındırlık Bakanlığına Devri hakkında ka
nun teklifi ve Gümrük ve Tekel, Bütçe 
ve Bayındırlık komisyonları raporları 
(2/139) 144:145 

8. — Harb felâketzedelerinin hima
yesine dair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenev
re Andlaşmalarmm onanması hakkında 
k»»un tasarısı ve Dışişleri, Millî Savunma 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonları 
raporları (1/247) 145 

9. — Bir Gümrük îş Birliği Konseyi 
İhdasına mütedair Mukavelename ile Av
rupa Gümrük Birliği İnceleme Grupuna 
mütaalik Protokolün onanması hakkında 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu ra
poru ile Ekonomi ve Ticaret komisyonları 
düşünceleri ve Gümrük ve Tekel Komis
yonu raporu (1/306) 146 

10. — Avrupa Konseyi Statüsünde,ya
pılan tadillerin onanmasına dair kaaun ta-
sarısı, ve Dışişleri Komisyonu raporu 
(1/401) 146 

,11. — Tabip Odaları Birliği Kanunu 
tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve 
Adalet komisyonları raporları (1/122) 146:160, 

\ 160:165 
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İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
âaykitt Mebu** Salim Serenin, Af Kanunu* 

mın 16ncı maddesiyla 4727 say i ı Kanunun a ve 
4 noü ve 5524 aayıh Kanunun a ncü maddeleri 
hükümlerinin nesebi gsymahiü çocuklar için ev
velce babalık dâvası açılarak reddolunmuş ve ke
sinleşmiş bulunanlara da şâmil olup olmadığının 
tefsiri hakkındaki önergesi, talebi üzerine geri 
verildi. 

Zonguldak* Mebusu Bîfat Sivişoğhi'ntın, Bâzı 
Kisvelerin Giyilenriyeceğhie dair Kanunun 1 nci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun tek^ 
lifinin geri verilmesi kabul edildi. 

Trafilr Kanunu lâyihasını görüşmek üzere ku
rulmuş olan Geçici Komisyona Dışişleri Komis
yonundan da üç âza seçilmesi hakkındaki Geçici 
Komisyon Reisliği tezkeresi okundu ve üç âza 
daha verilmesi, kabul olundu. 

1937 yılında öldürülen vatandaşlar dolayısiy-
le yapılan tahkikat hakkndaki Başvekâlet tez
keresi, okundu. İçtüzük'ün 170 nci maddesi mıı-
cibinee âlgüi dosyayı tetkik etmek üzere beş ki
şilik komisyon seçimi için reyler toplanıldı. 

Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Sorulardan önce gündemde mevcut kanun, 

teklif ve t«earılarmm görüşülmesi hakkındaki 
önergeler okunarak, kabul edildi. 

Hudut ve SahBIer Sağlık Ctenal Müdürlüğü 
1İJ47 yılı Keshthesabr Kanunu ile, Hn&ot ve 
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü imByûi- Eesra-
hesabı Kanunu, Devlet Demiryolları ve Liman
lan İşletme Genel Müdürlüğü 194$ yılı Kesin-
hesabı Kanunu ve 

1952 yılı Bütçe rtanünuna bağlı (A/l) 
ve (A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapıl
masına dair kanun, kabul edildi. 

(2556) sayılı Hâkimler Kanununa muvakkat 
bir madde ilâvesine dair kanun ile, 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülü hakkındaki 3656 sayılı Kanunla tadil ve 
eklerinin İçişleri Vekâletine ait cetvelinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun, kabul olundu. 

Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, kan 
gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve buna 
teşebbüs cürümleri failleri hısımları hakkında 
tatbik olunacak muameleye dair 3236 sayılı Ka

nunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair kanun 
teklifi üeS; 

Emir ve Seyis Erleri hakkındaki Kanun tasa* 
rısının komisyona, verilen maddeleri gelmemiş bu* 
Umduğundan görüşülmeleri,, gelecek Birleşime 
bırakıldı. 

Askerî Ceza Kanununun 114 ncü maddesinin 
değiştirilmaaina dair kanun tasarısınm Emir ve 
Seyis Erleri hakkındaki kanım tasarısı ile alâkası 
dolayısiylef görüşülmesi. geri bırakıldı. 

Tokad. Mebusu Ahmet Gürkan 'm, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40 neı 
maddesinin C fıkrasının değiştirilmesine, 

Burdur Mebusu Mehmet özbey'in, Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun geçici 
65 nci maddesinin «E» fıkrasının değiştirilmesi
ne^ 

Kayseri Mebusu İbrahim Kirazoğlu'nun, Tür-. 
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
7 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair olan* 
kanun teklifleriyle, 

Askerî Memurlar Kanununun 8 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkındaki kanun tasarısının 
ve, 

Üateğnatn Doğan Tanyer'in, ordudan tardı
na dair mahkûmiyetinin affı hakkındaki kanun 
teklifinin birinci görüşülmeleri, bitirildi. 

Beş kişilik komisyona: 
Osman Talât îltekin (Ankara), 
Rifât Alabay (Konya), 
Avni Doğan (Yozgad), 
Muammer Ghuz (Konya). 
Hüseyin Ftrat (t^el)'in seçildikleri bildirildi. 
İdareci Uyeterin, Büyük Millet Meclîsi Âza* 

sının Tahsisat ve Harcırahları hakkındaki 1613 
sayılı Kanunun 1757 sayılı Kanımla değiştirilen 
1 nci maddesinin'ikinci fıkrasının değiştirilme* 
si hakkındaki kanun teklifi üzerinde de bir müd
det görüşüldükten sonra yapılan yoklama neti
cesinde çokluk olmadığı anlaşıldığından, 

12 . I . 1953 Pazartesi günü saat on beşte 
toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Reisvekili Kâtip 
Ağrı Mebusu Kayseri Mebusu 

Celâl Yardımcı İbrahim Kirazoğlu 
Kâtip 

Gazianteb Mebusu 
Ali Ocak 
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Sorular 

Sözlü sorular 
1. — Eruzurum Mebusu Sabri Erduman'm, 

Türkiye'de mevcut tuzlaların kullanılış tarzla-
riyle istihsal, istihlâk ve ihraç edilen tuzun mik
tarına, satış şekillerine, ambarı olan ve olmıyan 
tuz bölgelerine dair sözlü soru önergesi, Güm
rük ve Tekel Vekâletine gönderilmiştir. (6/928) 

2. — Kayseri Mebusu Mehmet özdemir'in, 
Kayseri Vilâyeti dâhilinde bulunan Sultansazı 
bataklığının kurutulması için şimdiye kadar 
ne gibi işler ve 'etüdler yapıldığına ve bu batak
lığın kaç yılda kurutulabileceğine dair sözlü 
soru önergesi, Bayındırlık ve Tarım Vekâletle
rine gönderilmiştir. (6/929) 

3. — Kayseri Mebusu Mehmet özdemir'in, 
Zamantı Irmağı üzerinde yapılacak şişirmelerle 
etrafında bulunan 300 bin dönüme yakın arazi
nin sulanmasını temin için lüzumlu tesislere ne 
zaman başlanacağına ve bu tesislerin kaç yıl 
zarfında ikmal olunacağına dair sözlü soru 
önergesi, Bayındırlık Vekâletine gönderilmiştir. 
(6/930) 

4. — Gümüşane Mebusu Ahmet Kemal Va

rınca 'nın; Doğu şeker fabrikasının kurulmasına 
ait bir tasavvur veya bir teşebbüs olup olmadı
ğına dair sözlü soru önergesi, İşletmeler, Ekono
mi ve Ticaret vekâletlerine gönderilmiştir. 
(6/931) 

Yazılı sorular 
1. — Trabzon Mebusu Cemal Kesit Eyüb-

oğlu'nun, Köy ihtiyar heyeti âzalığı vazifeleri
ni ihmalden dolayı beşer lira para cezasına 
çarptırılan Şiran Kazasının Günbatur Köyün
den Şükrü Erdem ile Hamza Yılmaz hakların
da tatbik olunan muamelenin mahiyetine ve 
bu hususta yapılan şikâyete dair yazılı soru öner
gesi, İçişleri Vekâletine gönderilmiştir. (6/932) 

2. — Afyon Karahisar Mebusu Ahmed Ve-
ziroğlu'nun, Köy yolları ve içme suları için 1951 
ve 1952 yıllan bütçelerinde Afyon Karahisar 
Vilâyetine ne miktar para ayrıldığına ve bunla
rın nerelere sarf olunduğuna ve Dinar Kazası
nın bâzı köylerindeki kumar iptilâsma dair 
yazılı soru önergesi, Başvekâlete gönderilmiştir. 
(6/933) 

2. - HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Lâyihalar 
1. — Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit 

ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvelin İçişleri Vekâleti kısmında 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
(1/502) (İçişleri ve Bütçe komisyonlarına) 

2. — Vilâyetlerde merkez kazaları kurulma
sı hakkında kanun lâyihası (1/503) (İçişleri ve 
Bütçe komisyonlarına) 

3. — İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı 
Maden Fakültesinin lâboratuvar ve tesislerinin 

kurulması hakkında kanun lâyihası (1/504) 
(Millî Eğitim ve Bütçe komisyonlarına) 

4. — İstanbul Teknik Üniversitesi Kuruluş 
Kadroları hakkındaki 5246 sayılı Kanuna ek ka
nun lâyihası (1/505) (Millî Eğitim ve Bütçe 
komisyonlarına) 

Teklif 
5. — Niğde Mebusu Necip Bilge ve iki ar

kadaşının, Türk Kanunu Medenisinin 639 ncu 
maddesinin son fıkrasının değiştirilmesi hakkın 
da kanun teklifi (2/488) (Adalet Komisyonuna) 
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BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 15,05 

BEÎS — Beisvekili Muzaffer Kurbanoğlu 
KÂTİPLER : ibrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ahmet Morgil (Bize) 

•*•» 

REİS — Yoklama yapılacaktır. 
(İzmir seçim çevresine kadar yoklama yapıldı) 

3. — YOKLAMA 

REİS — Çoğunluk vardır. Birleşimi açıyorum. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ KAMUTAYA SUNUŞLABI 

1, — Bilecik Mebusu Talât Oran'ın, Türki
ye'de mevcut bütün sağlık müesseselerinin tev
hit edilerek Sağhk ve Sosyal Yardım Vekâleti 
tarafından idare edilmesi hakkındaki kanun tek
lifinin geri verilmesine dair önergesi (2/376. 
4/304) 

REİS — Okunacaktır. 
# 

9 . 1 . 1953 
Yüksek Başkanlığa 

Türkiye'de mevcut bütün sağlık müesseseleri
nin tevhit edilerek sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı tarafından idare edilmesi hakkındaki ka
nun teklifimin geri,verilmesini saygı ile arz ve 
rica ederim. 

Bilecik Mebusu 
Dr. Talât Oran 

REİS — Geri verilmiştir. 

2, — Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu 
ve 2 arkadaşının, 5 Ağustos 1325 tarihli Tahsili 
Emval Kanununun 17 nci maddesinin yürürlük
ten kaldırılması hakkındaki kanun teklifinin Ge
çici Komisyona havalesine dair Maliye Komis
yonu Reisliği tezkeresi (3/423, 2/408)-

Esas No. 255 
Karar No. 21 8.1.1953 

Yüksek Başkanlığa 
Trabzon Mebusu Faik Ahmed Barutçu ile 

arkadaşları tarafından, 5 Ağustos 1325 tarihli 
Tahsili Emval Kanununun 17 * nci maddesinin 
yürürlükten kaldırılması hakkındaki kanun 
teklifi, Kamu Alacakları hakkındaki kanun 

tasarısı ile alâkalıdır. 
Sözü geçen Kamu Alacakları hakkındaki ka

nun tasarısının, Umumi Heyetin 17. XII . 1952 
tarihli 18 nci toplantısında Geçici Komisyona 
tevdiine karar verilmiş bulunmaktadır. 

Faik Ahmed Barutçu ve arkadaşları tara
fından yapılan teklifin de, Geçici Komisyona 
tevdii hususunun Kamutaya arzına müsaadele
rini rica ederim. 

Maliye Komisyonu Reisi 
Rize 

İzzet Akçal 

REİS — Efendim, bu tezkerede mevzuuba-
his Geçici Komisyon, Adalet, Bütçe, Maliye, 
Ekonomi ve Ticaret komisyonlarından seçilen 
beşer üyeden mürekkeptir. 

Tezkereyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve teklif 
Geçici Komisyona verilmiştir efendim. 

Gündemle ilgili takrirler vardır, okunacak. 

Riyasete 
Bugünkü ruznamede yazılı soruların, kanun

ların müzakeresinden sonraya bırakılmasını 
teklif ederim . 

12.1.1953 
Ankara Mebusu 

Hâmid Şevket İnce 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü gündemin kanunlar kısmında bir

çok mühim ve acele çıkarılması icabeden ka
nun teklif ve tasrarıları mevcut olduğundan bu 
kanun teklif ve tasarılarının sözlü sorulardan 
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B : 26 12.1 
önce görüşülmesini arz ve teklif ederim. 

Çoruh 
Zihni Ural 

Yüksek Reisliğe 
Sözlü sorulara takdimen kanun tekliflerinin 

görüşülmesini arz ve teklif ederim. 
Ordu Tokad 

Feyzi Boztepe Sıtkı Atanç 
Bilecik Ankara 

Talât Oran Fuad Seyhun 
RBÎS —Efendim, soruların kanunlardan son

ra; görüşülmesine dair takrirler aynı mahiyette
dir. Oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Askerî CezaKmvtımmun 114 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kamın tasarısı ve 
Geçici Komisyon r&porunun. g&rİ verilmesi hak-
İunda Geçici Komisyon, Reisliği tezkeresi (1/323) 
(3/425) [l] 

1953 O : 1 
RElS Gündemle ilgili bir tezkere var, okuna

caktır. 

Yüksek Reisliğe 
Gündemin birinci defa görüşülecek işler ara

sında üçüncü sıra numarasında kayıtlı Askerî 
Ceza Kanununun 114 ncü maddesinin kaldırıl
masına dair tasarının kontisypnumuza iade bu-
yurulmasım rica ederim. 

Geçici Komisyon Reisi 
Ankara 

Osman Talât Iltekin 

REİS— Birinci defa görüşülecek işler ara
sında ikinci maddedeki Emir ve Seyis Erleri ta
sarısı ile alâkalı bulunan ve bu tezkerede adı 
geçen tasarı gündemde üçüncü madde olarak 
mevcut olduğu için oylarınıza arzedümesi icap 
eder. Tezkereyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiş, tasarı komisyona verilmiştir, 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1.—izmir Mebusu Pertev Arat'm, Şehir 
ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyat'He
yetleri Teşkiline dair olan Kanuna bâzı madde
ler eklenmesine ve bu kanunun bâzı maddeleri
nin kalâzrûmasmat dair 5671 sayılı Kanunun ek 
1 nci maddesinin değiştirilmesi ve aynı kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun 
teklifi ve içişleri Komisyonu raporu (2/483) [2] 

REİS — Gündemle alâkalı bir takrir daha 
var, okutuyorum. 

Reisliğe 
5671 sayıh Kanuna: göre şehir ve k asaba-

lardaki muhtar seçiaıierinins Ştabat ayında ya
pılması icap ettiğinden illerde ve ilçelerde ha
zırlıklara başlanmıştır. Bu itibarla bu seçimle
rin Kasım ayına talikini tazammun eden ve bu
günkü gündemin 18 nci maddesinde bulunan 
kanun teklifinin ivedilik ve öncelikle görüşül
mesini İçişleri Komisyonu adına rica ederim. 

İçişleri Ko. Reis V. 
Bursa Mebusu 

Necdet Yılmaz 

[11 25 i saydı basmayazı iutanağmsonundadır. 
[2$ 81 sagdt basmayozt tıti&nağtn somndadır. 

REİS — Bu önerge ile gündemin 1& nci 
maddesindeki teklifin öncelik ve ivedilikle gö
rüşülmesi teklif edilmektedir. 

öncelikle görüşülmesini oylarınıza, arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Bu teklifin tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Tümü hakkında söz istiyen yoktur; Madde* 
lere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Raporda ivedilik de bahis mevzuu olduğun
dan bu teklifin ivedilikle görüşülmesini oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
İvedilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Şehir ve kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhti
yar Heyetleri Teşkiline dair olan Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanunun bası 
maddelerinin kaldırılmasına dair 5671. sayılı 
Kanunun ek birinci maddesinin değiştirilmesi 
ve aynı kanuna -geçici bir madde eklenmesi 

hakkında Kanun 

MADDE 1. —Şehir ve. kasabalarda: Mahall« 
Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair. olan, 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kaaam* 
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nun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 5671 1 
sayılı Kanunun ek birinci maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir : 

Ek nmdde 1 .— Şehir ve kasabalarda Ma
batta ihtiyar Heyetleri.seçimi ker iki senede bir 
Hümm aylanı ilk Bazariuaa rasthy&n günde yap-
lta*.; 5545-tayıb M i l l e t Sşçimi Kanununa 
göre kurulacak olan ilce seçim kurulları şehir 
Tft kasabalardaki ikt^var heypertleri seejanİBİ yap
tırmak ve seçim işlerini tanzim ve idare etmekle 
^aöfeliâirier. 

Mahalle İhtiyar Heyetinin devre «onundan I 
ıa»ee hser haagi bir «ebspte: .inbilâli ve mahalle ih-
..Ifcrar. heyeti âza s*Q?ısınwı yedeklerinin de geti-
rSmesİMden ;sonra üğten «sağı şdüşmesi hallerin
de mahaHe muhtanmaı .haber,vermesi üzerine il-
•güü ilee seçim kurulu $y verme gününü en az 
on beş gün önce belirtir ve ilân eder. 

KEİS — Kemal Eren. 
lÇÎŞLERt KOMİSYONU ADINA KEMAL 

EBEN (Amasya) — Muhterem arkadaşlar, Ko
misyon namına burada b^r noktayı tavzih et
mek lüzumunu hissettik. "Birinci maddenin ikin- I 
ci fıkrasında : (Mahalle ihtiyar heyetinin devre 
sonundan önce her hangi bir sebeple inhilâli ve) 
denilmektedir. B̂u «ve» «veya» olarak tashih edi
lecektir. Bu şekilde kabulünü rica edeceğim. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Birinci 
maddeyi sözcünün bu tashihi veçhile oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bi
rinci madde bu tashihle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynı kanuna aşağıda yazılı 
geçici madde eklenmiştir : 

OEÇtCt MADDE — Şehir ve kasabalarda 
balen vazife görmekte olan mahalle muhtar ve 
ihtiyar heyetlerinin kanuni müddetleri 1953 se
nesi Kasım ayı sonuna kadar devam eder. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var 
mil Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... "Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

:MLAÖDE> 3 . — (Bu/kanun neşri tarihinden 
MbKMBrnaariye&evgker. 

BEÎS -*- Madde hakkında söz istiyen v ar
anı ÎMasldeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Bfcmiysaiıler Kabul, «Jümiştir. 

"MADDE 4. — Bu kanunu îcra Vekilleri He
yeti tatbik eder. 

REÎS — Kemal Eren. 

.İ9Ö3 6 : 1 
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ÎÇtŞL^RÎ KOMİSYONU ADINA S M A L 
EREN (Samsun) — Bu maddenind* itama mü
tenazır olarak çıkan hükümlere göre; «Bu ita
mın hükümlerini tatbika îcra Vekilleri. Heyeti 
memurdur» şeklinde okunarak kabulünü rica 
ederim. 

NECÎP BİLGE (Niğde) — Sebebi nedir? 
ÎÇÎŞLERÎ KOMİSYONU ADINA KEMAL 

ElfcEN (Devamla) -—Birçok kanunlar bu üs
lupta yazılmıştır, 'onlara mütenazır olsun diye. 

REİS — 4 ncü maddeyi, komisyonun tashi
hi ile, oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklifin tümünü oyamıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 'TekEf kabul sedilmiş, 
kanun halini ahsıştar. 

2.._- Be,vlet Memurları Aylıklarının Tevhit 
ve Teadülüne dair 3656 sayik. Kanuna bağlı (t) 
sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştirüm 
Dışişleri Vekâleti kısmına bâzı kadrolar eklen
mesi hakkında kanun lâyihası ve Dışişleri ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/433^ [1] 

REİS— Eferidim; komisyon raporunda ön
celik teklifi mevcuttur, öncelikle görüşülmesi
ni ; oyunuza arzediyorum. Kabul: edenler.. Etmi
yenler.. öncelikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Tümü üre
rinde söz istiyen yok. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Teklifte ivedilikle görüşülmesi bahis mevaaı-
udur. İvedilikle görüşülmesini oynnuaa arzedi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. ivedilikle 
görüşülmesi -kabul edilmiştir. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair 3853 saydı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin 4665 sayılı Kamunla değiştirilen Dışiş
leri Vekaleti kısmana bâzı kadrolar eklenmesi 

hakkmda Kanan 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve Teadülüne dair 3.656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayıb Kanunla 
değiştirilen Dışişleri Veâkleti kısmına hağlı cet
velde gösterilen kadrolar, eklenmiştir. 

Madde hakkmda söz istiyen var mı1? 

[1] 82 saydı bmmayam tuUmsğmmmumbmhr. 
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REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Bu kanun 31 Ekim 1952 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) — 

Muhterem arkadaşlar; bu madde komisyonda 
görüşülürken, «niçin makabline teşmil zarureti 
hâsıl oldu» sualine, Dışişleri Bakanlığı mümes
sili, «Bir hata işlendi» demişti. Ben bizzat tek
lif ettim; bu, hukuki ve malî mevzuata aykırı
dır, dedim ve bu hüküm ortadan kalktı. 

Dışişleri Bakanı iki, üç Büyükelçiyi önce
den tekaüde sevka karar vermiş, itiraf ettiler. 
Fakat ilgili zevat daha evvel haber almış; ra
porla, maporla müddeti geciktirmiş. Dışişleri 
Bakanı ilgili makamlarla temas ettikten sonra 
bu iş normal mı ve bu para verilebilir mi diye 
bir tedvin yoliyle kendi yaptığı hatayı Meclis 
namına niyabeten vazife gören komisyona ve do-
layısiyle Meclise aksettirmek istemiş. Onun üze
rine keyfiyeti komisyonda tetkik ettik. Netice
de bunun reddiyle bu husustaki umumi kaide
ye riayet edilmesi ve kanunun neşri tarihinden 
itibaren mer'i olması kabul edildi. Fakat şimdi 
görüyoruz ki madde eski halinde buraya geli
yor. Niçin, bu durumda olan birçok memurlar 
vardır, onlar düşünülmüyor da yalnız Dışişleri 
Bakanlığındaki memurlar düşünülüyor? Çünki 
orada pistone zevat var. Doğru yol dururken 
180 derecelik bir harekete neden lüzum görül
müştür? Bütçe Komisyonu da buna itiraz etmiş
tir. Hattâ Bakana neden böyle bir hattı hare
keti ihtiyar ettiğinin sebebim sormuş. Komis
yonda karar verildiği halde niçin acaba bu me
tin buraya geliyor? Malî mevzuata aykırıdır, 
makable teşmil meselesi asla mevzuubahis ola
maz, hukukan da mevzuubahis olamaz. Bu me
selenin burada açıklanmasını rica ediyorum. 

REÎS — Komisyon burada mı? (Yok sesleri) 
(Veki] burada sesleri). 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONU ADINA NECİP 
BÎLGE (Niğde) — Muhterem arkadaşlar, ben
deniz Dışişleri Komisyonu adına söz almış bulu
nuyorum. Dışişleri Komisyonunun raporu dik-' 
katle okunacak olursa görülür ki, Dışişleri Ko
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I misyonu bu işin hallini, ihtisası dolayısiyle, Büt

çe Komisyonuna havale etmiş bulunmaktadır. 
I Filhakika komisyon raporunda şöyle denilmek-
I tedir «... 1 nci madde aynen kabul olunmuş; siya

si zaruretler dolayısiyle tâyinleri yapılmış olan 
bâzı büyükelçiliklere tâyinleri tarihinden» itiba
ren maaş verebilmesi maksadiyle kanunun yürür
lük tarihinin 1 Kasım 1952 olarak tesbiti teklif 
edilmiş ise de, teklifin bütçe ile ilgisinden ötürü 
keyfiyetin hallinin Bütçe Komisyonunun takdiri
ne bırakılması uygun görülerek 2 ve 3 ncü mad
deler de, Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul 
edilmiştir.» 

Dışişleri Komisyonunda bu mesele müzakere 
edilmiş ve bir karara varılamamış olduğu ve me
sele, bütçe ile ilgili görüldüğü için keyfiyetin 
halledilmesi Bütçe Komisyonuna terkedilmiş bu
lunmaktadır. Dışişleri Komisyonu noktai nazarı 
budur. •* 

REİS — Ahmet Başıbüyük.. 
AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Söyliye-

ceklerimi arkadaşım izah etti, vaz geçiyorum. 
MALİYE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MEH

MET DAİM SÜALP (Siird) •— Muhterem arka
daşlar, bu kanun tasarısı, Memur Maaşlarının 
Tevhit ve Teadülüne dair bir mahiyet arzettiği 
için evvel emirde Maliyeyi ve Maliye Komisyo
nunu ilgilendirmektedir. Bu itibarla Maliye Ko
misyonunun tetkik etmesi lâzımdır. Komisyon 
adına, Maliye Komisyonuna havalesini rica edi
yorum. 

REİS — Maliye Komisyonunun yazılı teklifi 
yoktur. 

Buyurun Arif Hikmet Pamukoğlu. 
ARİF HİKMET PAMUKOĞLU (Giresun) 

— Eîendim; Dışişleri Komisyonunda vaziyet ar-
zettiğim şekilde cereyan etmiştir. Teklif benim
dir, kabul edilmiştir. 

Daha açık malûmat arzedeyim: Bir büyükelçi, 
«ismi kalsın arzetmiyeyim, prensip üzerindeyiz» 
bir yere tâyin edilmiş, bir ay maaş alamamış, 
maaş alamayınca «Vazife ifa ediyorum, âma işi 
görüyorum, bu nasıl olur» demiş. «Dışişleri Ba
kanlığının iki üç büyükelçisi tekaüde sevkedile-
cektir, karar verilmiştir. Nasıl olursa ol
sun bunu yaparız, hata işlenmiş, şim
di parayı vermek icabediyor» denmiş. 
Yani Dışişleri Bakanlığının üç memuru hakkında 

I istisnai muamele isteniyor. Buna sebep nedir? 
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Biz; hukuka aykırıdır, malî mevzuata aykı- I 
rıdır diyoruz. İstisnai bir muamele vardır, lütfen 
izah etsinler. 

REÎS — Dışişleri Bakanlığına tevcih edil
miş bir sual vardır. İçtüzüğün sarahatine göre 
ilgili vekilin tasarının veya kanun teklifinin gö
rüşülmesi sırasında bulunmaması halinde, bir de
faya mahsus olmak üzere o teklif veya tasan 
geri bırakılır. Bu sebeple ilgili Bakan bulunma
dığından gelecek Birleşime birakıyoruz. 

3. — Devlet Memurları Ayliklarınin Tevhit 
ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı - Kanuna 

• bağlı (1) sayih cetvel ile tadil ve eklerinin Ada
let Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası ve Adalet ve Bütçe ko
misyonları raporları (1/498) [1] 

REİS — Komisyon raporunda, bu lâyihanın 
öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi teklif edil
mektedir. Lâyihanın öncelikle görüşülmesini oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
öncelikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı efendim?.. 
Yok. maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Raporda ivedilikle görüşülmesi hususu da var
dır. İvedilikle görüşülmesini kabul edenler... Et-
yenler... İvedilikle göröüşülmesi kabul edilmiştir. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Tea
dülüne dair olan 8656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adliye Ve-
kâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında 

Kanun 

MADDE 1. — Devlet Memurları aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve ekleri
nin Adliye Vekâleti Vilâyetler kısmına, ilişik 
cetvelde derece, sayı ve unvanları yazılı kadrolar 
eklenmiştiı. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen?.. Yok. 
FERİDUN FÎKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Kanunun okunması lâzım. 
REİS — Rapor basılmış ve dağıtılmıştır. Cet

vele ek de mevcuttur. \ 
Birinci maddeyi oyunuza arzediyorum. Ka

fi] 84 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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bul edenler... Etmiyneler... Birinci madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1953 tari
hinden muteberdir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... İkinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya teravekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen? Yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Üçüncü madde kabul edilmiştir. 

Tümünü oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Eskişehir Mebusu Kemal Zeytin-
oğlu'nun, Millî Korunma Kanununun bâzı-
maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki 5020 sa
yılı Kanuna ek kanun teklifi ile Amasya Meb
usu tsmet Olgaç'ın, Millî Korunma Kanunu
nun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve Samsun 
Mebusu Hasan Fehmi Vstaoğlu ve 5 arkadaşı 
ile Maraş Mebusu Abdullah Aytemiz'in, 
Millî Korunma Kanununun 5020 sayılı Kanunla 
değiştirilen 30 ncu maddesinin yürürlükten kal
dırılması hakkında kanun teklifleri ve Ticaret 
Komisyonu raporlariyle Maliye ve Bütçe komis
yonları düşünceleri ve İçişleri, Adalet ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/59, 102, 223, 373) 

REİS — Bütçe Komisyonunun raporunda bu 
tasarının öncelikle ve ivedilikle görüşülmesi 
teklifi vardır. 

MEHMET DAİM fcÜALP (Siird) — Bu tek
lifin aleyhinde konuşacağım efendim. 

REİS — Buyuran efendim. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muhte

rem arkadaşlar; bendeniz bu tasarının önce
likle ve ivedilikle görüşülmesi teklifinin aley 
hinde konuşacağım. (Bravo sesleri) Zira bâzı ka
nunlar vardır ki, bunlar çok şümullü ve bütün 
memleket halkını ilgilendirmektedir. Bilhassa 
Millî Korunma Kanununun 30 ncu maddesine 
mütaallik bulunan bu kanun teklifi aylardır, 
hattâ bir senedir üzerinde uğraşılan ve çok 
önemli olan ve her milletvekilinin üzerinde ko
nuşmak istediği bir mevzudur. Bu itibarla bu
nun öncelikle görüşülmesine başlıyacak olursak 
gündemdeki diğer bütün kanunlar tehir edile-
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ceği ve günlerce bizi uğraştıracağı cihetle büt- I 
çeye yetişmesi lâzımgelen teklif ve tasarılar bir 
neticeye bağlanamıyacaktır. 

İvediliğe gelince; çok ehemmiyetli olan ka- I 
nunlarda daima ivedilik aleyhinde bulunacağımı 
arzederim. I 

REİS — Yalnız öncelik hakkında konuşacak
sınız. * 

MEHMET DAlM SÜALP (Devamla) — ön-
çelik kabul edilecek olursa ivedilik aleyhinde ikin
ci defa konuşmamak için onun da aleyhinde 
bulunduğumu bu vesile ile ifade ediyorum. 

REİS — Komisyon raporundaki öncelik tek
lifini oyunuza arzediyorum. Bu teklifin öncelik
le görüşülmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
öncelik teklifi reddedilmiştir. 

5. — Trabzon Mebusu Mahmut Goloğlu'nun, 
han gütme sebebiyle işlenen adam öldürme ve 
buna teşebbüs cürümleri failleri hısımları hak
kında tatbik olunacak muameleye dair 3236 sa
yılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Geçici Komisyon raporu (2J/361) 

REÎS — Madde komisyondan gelmemiştir, ge
çiyoruz. 

' 6*. •— Emir ve Seyis Erleri hakkındaki kanun 1 
tasarısı üe Çorum Mebusu Ahmet Başibüyük ve 
Hüseyin Ortakcıoğlu*nun Emirber ve Seyis Er
leri hakkındaki 203 sayılı Kanunun 1 nci ve 3 
ncü maddelerinin değiştirilmesine dair 1600 sa
yılı Kanunda değişiklik yapılması hakkında ka
nun teklifi ve Millî Savunma Komisyonu ile Ge
çici Komisyon raporları (i/159, 2/293) 

REÎS — Bu kanunun 9 ncu maddesi henüz 
komisyondan gelmediği için geçiyoruz. 

7. — Tokad Mebusu Sıtkı Atanç'ın, Tekel Ge
nel Müdürlüğü Yapı İşlerinin Bayındırlık Ba- j 
kanlığına Devri hakkında kanun teklifi ve Güm
rük ve Tekel, Bütçe ve Bayındırlık komisyonları 
raporları (2/139) [1] 

(Vekil yok sesleri) 
REÎS — Vekil bulunmadığı için bir defaya 

mahsus olmak üzere geçen birleşimde tehir edil
mişti. 

[1] 1 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Tümü üzerinde söz istiyen var mı?. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler.. Etmi

yenler.. Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü yapı işlerinin Bayın
dırlık Bakanlığına devri hakkında kanun 

MADDE 1. — Fabrika, imal ve doldurma ev
leri yaptırmak, mevcutları genişletmek ve bun
lara gerekli her çeşit araçlarla teçhiz vasıtaları 
satmalmak üzere 20. V . 1946 tarihli ve 4898 sa
yılı ve yaprak tütün bakım ve işletme evleri ve 
ambarları yapmak veya satmalmak üzere 18. 
VI. 1947 tarihli ve 5113 sayılı kanunlarla gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi için 
Gümrük ve Tekel Bakanına verilmiş olan yet
kiler (doğrudan doğruya tekel maddeleri ima
lâtında kullanılacak her nevi makineler, aletler 
ve yedek parçaları hariç olmak üzere) Bayın
dırlık Bakanlığına devrolunmuştur. 

Bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar 
akdedilmiş mukaveleler ve ekleri ve bunlardan 
doğacak bütün alacak ve borçlar, her türlü hak 
ve vecibeleriyle birlikte adı geçen Bakanlığa 
geçmiştir. 

20. V. 1946 tarihli ve 4896 sayılı Kanunun 
7 nci maddesi hükmü bu işler hakkında da tat
bik edilir. 

REÎS — Birinci madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler.. Birinci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince giri-
, silecek taahhütlerle bu işlerde çalıştırılacak me

mur ve hizmetlilerin ücret ve masrafları karşı
lığı olan ödenekler her yıl Tekel Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvel
de hususi bir bölüme konur ve buradan ihtiyaç 
nispetinde Bayındırlık Bakanlığının talebi ve 
*Gümrük ve Tekel Bakanlığının teklifi üze
rine Maliye Bakanlığınca her yıl Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Bayındırlık 
Bakanlığı kısmında açılacak hususi bölümlere 
nakil suretiyle ödenek kaydedilir. 

REÎS — îkinci madde hakkında söz istiyen 
yoktur. îkinci maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. îkinci madde ay-

İ nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğü ihti-
— 1 4 4 -
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yaçîarı için lüzumlu inşaat Genel Müdürlüğün 
teklifi üzerine Bayındırlık Bakanlığınca yaptı
rılır ve bunlar için gerekli ödenekler hakkında 
ikinci madde hükmü tatbik edilir. 

BEİS — Üçüncü madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Bu kanun 1 Mart 1953 tari
hinde yürürlüğe girer. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden* 
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunu Gümrük ve Tekel, 
Bayındırlık ve Maliye vekilleri yürütür. 

BEİS — Maddeyi oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tasarının birinci görüşmesi bitmiştir. 

8. — Harb felâketzedelerinin himayesine dair 
12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Andlaşmalart-
ntn onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışiş
leri, Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
komisyonları raporları (1/247) [1] 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Söz isti
yorum. 

BEİS — Buyurun. 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlar, harb felâketzedelerinin hima
yesi maksadiyle Cenevre'de 1949 senesinde bâ
zı devletlerce akdedilen muahedenin tasdiki 
için bir kanun tasarısı Yüksek Heyetinize ar-
zedilmiş bulunmaktadır. Dublin'de toplanmış 
olan Parlâmentolararası Konferansında bu ka
nunun Akıd devletlerin parlâmentolarında tas
dikini temin için bir karar verilmişti. Ve o 
karara göre her Parlâmentonun Millî Grupu 
bu Muahedenin bir kanunla tasvip edilmesini 
temin için teşebbüste bulunmaya davet edil
miştir. Yüksek Parlâmentonuzun Parlâmento
lararası Türk Grupu bu karara uyarak alâkalı 
makamlar nezdinde teşebbüste bulunmuş ve 
Hariciye Vekâleti hassasiyet ve müstaceliyet 

[1] 251 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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I göstererek bu kanunun tasvibi için Yüksek 

Heyetinize bu tasarı ile gelmiş bulunmaktadır. 
Hiç şüphe yoktur ki harb felâketzedelerinin 

himayesine matuf olan bu kanunu Yüksek He
yetiniz tasvip buyuracaktır. Ve Parlâmentonu
zun, Parlâmentolararası Grupu Konferansın 
mezkûr kararına uyarak bu kanunun bir an 
evvel çıkmasını temin ettiğini, Parlâmentolar
arası Birliğine bildirmekle büyük bir zevk du
yacağını arzetmeyi bir borç bilirim. (Alkışlar). 

JREÎS — Tümü üzerinde başka söz istiyen 
yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I Harb Felâketzedelerinin Himayesine dair 12 
Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmelerinin 

onanması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 21 Nisan 1949 tarihinde Ce
nevre 'de toplanmış olan diplomatik konferansta 
tanzim ve imza edilen aşağıdaki vesikalar onan
mıştır : 

1. Harb halindeki silâhlı kuvvetlerin hasta 
I ve yaralılarının vaziyetlerinin ıslahı için 12 

Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi; 
2. Silâhlı kuvvetlerin denizdeki hasta, ya

ralı ve kazazedelerinin vaziyetlerinin ıslahı için 
12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi; 

3. Harb esirleri hakkında tatbik edilecek 
muameleye dair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenev
re Sözleşmesi; 

4. Harb zamanında sivillerin korunması 
için 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi; 

5. Nihai Senet. 
BEİS — Birinci madde üzerinde söz istiyen 

yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BEİS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu İcra Vekilleri Öe-
yeti yürütür. 

BEİS — Maddeyi kabul edenler;.. Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

I Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 
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9. — Bir Gümrük İş Birliği Konseyi îh- I 

dasma mütedair Mukavelename ile Avrupa Güm
rük Birliği inceleme Grupuna mütaallik Proto
kolün onanması hakkında kanun tasarısı ve Dış
işleri Komisyonu raporu ile Ekonomi ve Ticaret 
komisyonları düşünceleri ve Gümrük ve Tekel 
Komisyonu raporu (1/306) [1] 

RE t S — Tümü hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Bir Gümrük îş Birliği Konseyi ihdasına müte
dair Mukavelename ile Avrupa Gümrük Birliği 
İnceleme Grupuna mütaallik Protokolün onan

ması hakkında Kanun 

MADDE 1. — 15 Aralık 1950 tarihinde 
Brüksel'de imza edilen bir Gümrük îş Birliği 
Konseyi İhdasına mütedair Mukavelename ile 
aynı tarihte Brüksel'de imza edilen Avrupa 
Gümrük Birliği İnceleme Grupuna Mütaallik 
Protokol onanmış ve bu hususta gereken işlemin 
yapılması için Hükümete yetki verilmiştir. 

REİS — Birinci madde üzerinde söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oylarınıza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. - Bu kanunu İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

REİS — Madde üzerinde söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 

10. •— Avru'pa Konseyi Statüsünde yapı
lan tadillerin onanmasına dair kanun tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/401) [2] 

R E İ S — T ü m ü hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

[1] 10 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 11 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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Avrupa Konseyi Statüsünde yapılan tadillerin 

onanmasına dair Kanun 

MADDE 1. — 12 Aralık 1949 tarihli ve 
5456 sayılı Kanunla onanan Avrupa Konseyi 
Statüsünün 23, 25, 26, 27, 34 ve 38 nei madde
lerinde yapılan tadiller onanmıştır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler...' Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun, Statünün 23, 25, 
27, 34 ve 38 nei maddelerinde yapılan tadiller 
için 22 Mayıs 1951 tarihinden; 26 ncı madde
sinde yapılan tadil için 18 Aralık 1951 tarihin
den itibaren yürürlüktedir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini İcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci müzakeresi bitmiştir. 

11. — Tabip Odaları Birliği Kanunu tasarısı 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet komisyon
ları raporları (1/122) [1] 

(Vekil burada yok sesleri). 
REİS — İlgili Vekil burada bulunmadığı 

ifade edilmektedir. Tasarı geçen birleşimde Ver 
kil bulunmadığı için bir defa tehir edilmişti. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Maddele
re geçilmesini oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Türk Tabipleri Birliği Kanunu 

MADDE 1. — Türkiye hudutları içinde 
meslek ve sanatlarını yapmıya salahiyetli bütün 
tabiplerle diş tabiplerinin katıldığı bir Türk 
Tabipleri Birliği kurulmuştur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

[11 23 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır 
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MADDR 2. — Türk tabipleri Birliği Tabip 

Odaları, Merkez Konseyi, Yüksek Haysiyet Di
vanı ve Büyük Kongreden ibaret teşekküllerin 
bütünüdür. Bu birlik hükmi şahsiyeti haiz bir 
teşekküldür. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edener ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Türk Tabipleri Birliği, âmme 
hizmetlerine yarar meslekî bir teşekkül olup 4919 
sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun 
olarak ayrıca teşekkül etmiş ve edecek ilmî ve 
ve meslekî tafbip ve diş tabipleri dernek ve teşek
küllerine mümkün olan mânevi müzaherette bu
lunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 
ERGİN (Manisa) — Bir noktayı rizah edeceğim. 

REİS — Komisyon adına mı? 
SEMİ ERGÎN (Devamla) — Evet. 
REİS — Buyurun. 
SEMİ ERGİN (Manisa) .— 3 ncü maddede 

(4919 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine) 
yerine (Cemiyetler Kanunu hükümlerine) şek
linde tashih yapmak icabetmektedir. Bunun bu 
şekilde kabulünü rica ediyorum 

REÎS— 3 ncü madde hakkında başka söz 
istiyen yok. Maddeyi komisyon sözcüsü tarafın-
dan teklif edilen tashihle birlikte reyinize arz-
ediyorum. Kabul edenler... Etmyenler... Kabul 
edilmiştir. 

•MADDE 4. — Birlik, aşağıda yazılı hizmet
leri yapmakla mükelleftir: 

a) Halk sağlığına ve hastalara fedakâr
lık ve fergatle hizmeti ideal bilen meslek ge
leneklerini muhafaza ve geliştirmeye çalışmak; 

b) Azalarının maddi ve mânevi hak vs 
menfaatlerini korumak ve bunları halkın ve 
Devletin menfaati ile en iyi bir şekilde denk
leştirmeye çalışmak; 

e) Halkın sağlığını korumaya, azalarını 
muayyen refah seviyesine ulaştıracak gerekli iş-
sahaları-bulmaya, İş Kanunu ile sosyal kanun
ların ve bunlara bağlı nizamname ve talimat
name hükümlerinin tatbikatında meslek ve mes
lektaşlara hak ve menfaatlerini korumaya ve 

1.1953 6 : 1 
I her türlü iş tevziinin âdilâne bir surette düzen

lenmesine çabşmak; 
d) Halk sağlığı ve tıp meslekleri ile ilgili 

meseleler için resmî makamlarla karşılıklı iş 
birliği yapmak; 

e) Halk sağlığını ve tıp meslekini ilgilen
diren işlerde resmî makamlardan yardun sağ
lamak; 

RElS —• Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Bir müessesse veya iş yeri ta
bipleri, çalıştıkları yerlerin sıhhi işleri başka 
bir yerde ikinci bir vazife almalarına müsait 
olduğu tabip odaları idare heyetlerince ka
bul edilmedikçe, her ne suretle olursa olsun di
ğer bir müessese veya iş yerinin tabipliğini ala
mazlar. Bu fıkra hükmü Devlet teşkilâtına dâ
hil taliplerin resmî vazifeleri dışındaki mües
sese veya iş yerlerinde alacakları munzam va
zifeler hakkında da tatbik olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tabip Odaları 
MADDE 6. — Hudutları içinde en az 100 ta

bip ve diş tabibi bulunan her 11 merkezinde 
veya mücavir illerin birleşmeleri ile en az 100 
tabip ve diş tabibi bulunan mıntakalarda mer
kez konseyi kararı ile bir tabip odası kurulur. 
Bu haller dışında dahi, konsey lüzum gördüğü 
illerde yeni odalar açmıya salahiyetlidir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Bir il veya mıntaka hudutları 
içinde bunınan sivil, askerî tabip ve diş tabip
leri bir ay içinde o il veya mıntaka tabipler 
odasına yazılmak ve âzalık vecibelerini yerine 
getirmekle mükelleftirler. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler,.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Tabip odalarının gelirleri şun
lardır: 

a) Bir defaya mahsus olmak üzere her aza
dan giriş parası olarak alınan 10 lira; 

| b) Yıllık aidat; bunun miktarları şöyledir: 

- *147 -
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1. Hiç sanat icra etmiyenlerden senede 6 

lira; 
2. Muayenehanesi olmayıp sanat icra eden

lerden senede 18 lira; 
3. Muayenehanesi olanlardan senede 24 

lira; 
c) Her türlü bağışlar ve diğer çeşitli ge

lirler; 
d) Haysiyet divanları kararları ile hükme

dilip tahsil edilecek para cezaları; 
e) Gelirleri giderlerini karşılıyamıyan oda

lara merkez konseyince yapılacak yardımlar. 
ilden ije veya mıntakadan mıntakaya nakil, 

(a, b) bentlerinde yazılı giriş ve yıllık aidat 
paralarını yeniden ödemeyi gerektiremez. 

HÎKMET FIRAT (Malatya) — Efendini? 
Tabip Odaları Kanununun sekizinci maddesi 
hekimlerin verecekleri aidata aittir. Böyle bir 
teşkilâtın elbette bir geliri olması icabeder. Bu 
geliri o meslekle alâkası olan ve o meslekte men
faat temin eden bir zümreden temin etmek lâ
zımdır. Her dernekte, her teşekkülde vaziyet 
böyledir. Burada; tabip olup da icrayı sanat 
etmiyen ve yalnız tabiplik sıfatını haiz olan bir 
vatandaş derneğe yılda altı lira vermekle zor
lanıyor. Bu doğru değildir arkadaşlar. Hiçbir 
suretle meslekî faaliyet göstermiyen üyelerin, 
diğer teşekküllerde, böyle bir zorlama yolu yok
tur. Misal olarak, işte baro. Bir avukat icra
yı sanat etmiyorsa baroya aidat vermeye mec
bur değildir. İcrayı sanat ve icrayı faaliyet 
eden bir avukat baroya kaydolunur, elbette 
usulü dairesinde baroya lâzımgelen yardımı ya
par Ama burada acayip bir şey gelmiştir. He
kim icrayı sanat etsin, etmesin bu parayı ve
recektir. İcrayı sanat etmeye mecbur değildir. 
Etmiyenler gün geçtikçe artacaktır. Sebepleri
ni sırası geldikçe arzedebilirim. Onun için zor-
lamıyalım ve meslekten ekmeğini yemek istemi-
yen arkadaşları bu derneğe zorla sokmaya ve 
para vermeye bu kanunda yer vermiyelim. Ver
sek dahi kaabiliyeti tatbikiyesi yoktur. Bunun 
tayyını teklif ederim. 

REİS — Komisyon adına sözcü, Semi Ergin. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMt 

ERGİN (Manisa) — Hikmet Fırat arkadaşımız 
tabip odaları gelirlerini teşkil eden kısımlardan 
hiç sanat icra etmiyenlerden senede altı lira ai
dat alınacağı esasına itiraz etmektedir. 

Komisyonda da bu mevzu görüşülürken bâzı 

1.1953 Ö : 1 
I arkadaşlarımız bu hususa itiraz etmiş bulunmak

tadırlar. Bugün sanatını icra etmek istemiyen bir 
tabipten dahi icabında bulunduğu mmtakaların 
durumuna göre âcil vakalarda istifade edilecek
tir. Bu sanatın icrasından dolayı bir ücret ala
cağını da kabul etmek icabetmektedir. Eğer sa
natını icra etmiyen tabip hiçbir geliri olmıyan 
bir tabipse ve senede 6 liralık bir aidatı ödiye-
miyecek bir durumda ise, kanunun 9 ncu mad
desinde (Hastalık, ihtiyarlık veya yoksulluk do
layısiyle aidatını veremiyeeek durumda olan oda 
mensubundan geçici veya sürekli olarak aidat al-

1 mamaya karar verilebilir) denilmektedir. Bu se
beple yoksulluğu dolayısiyle aidat veremiyeeek 
tabibin idare heyeti karariyle bundan muaf tu
tulması mümkün olduğu gibi, bunlara tabip oda
sı mevzuatına göre sağlanan diğer birçok men
faatler vardır. Bu fıkranın kabul edilmemiş ol
ması halinde bu gibi arkadaşların menfaatlerini 
haleldar etmiş oluruz. 

Komisyonun tesbit ettiği şekilde maddenin 
kabulünü istirham ederim. 

FEHMİ ÇOBANOĞLU (Erzurum) — Arka
daşlar, ben hekimlerden verginin büsbütün alın
maması taraftarıyım. Bunlar şefkat ve merha
met ocaklarıdırlar. Kapıya vizite parası 15 lira, 
20 lira diye asmakta devam etmeleri bilmem na
sıl caiz olur?. Bunların hepsinin kalkması için 
maliyeciler doktorlardan vergiyi kaldırmalıdır. 
Bunlar şefkatle, merhametle millete muamele 
yapmalıdır. 45 senelik doktorum, hiçbir hastadan 
vizitem şudur, vizitem budur diye bir şey istiye-
mem. Şimdi ben emekli olarak çekildiğim zaman 
o odaya dâhil olduğum için senede altı lira ve
receğim. Bu parayı elbette emekli parasmdap ve
receğim ki, bu doğru değildir. Bu maddeden, 
mecburiyetin kaldırılması taraftarıyım. 

REİS — Salamon Adato. 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim, 

aidat altı lira, ehemmiyeti meblâğıye az, fa
kat prensip mühim. Odaya mensup olan, oda
ya kaydını bizzat istiyen bir doktor, aidatı ver
sin, fakat odaya intisabı olmadığı takdirde 
aidatı vermiye mecbur tutulmasın. Bu, mantık 
ile kabili telif değildir. 

Avukatlar, baroya mensup bulundukları 
müddetçe aidat vermekle mükelleftirler. Bir 
doktor meslekinden vazgeçip ticaretle iştigale 
başlarsa, ticaret odasına aidat verir, fakat onu 

I tıp odasına da aidat vermeye mecbur etmek, 
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hakikaten izahı güç bir şey olur. Meclis man-
tıka uygun kanunlar çıkarır. Altı liralık meb
lâğ bir şey değil ama prensip mühimdir, bu se
beple bu maddenin buradan kaldırılmasını tek
lif ederim. 

REÎS — Komisyon Sözcüsü. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 

ERGÎN (Manisa) — Muhterem arkadaşlarım, 
sayın Salamon Adato, aidat miktarının bir mâ
na ifade etmiyeceğini, ama meslekini bırakmış 
olan bir doktorun da tabip odasına mecburi 
olarak âza kaydedilmesinin prensibe uygun ol
madığını mütalâa ve beyan ettiler. Meslekini 
bırakmış birçok doktorlar, bu kanunun mü
zakeresi sırasında gerek Sağlık Komisyonun
daki arkadaşlara, gerekse Adalet Komisyonun
daki arkadaşlara, kendilerinin bu kanun hü
kümlerinden faydalandırılmasını ve kanuna 
bu yolda hükümler konulmasını rica etmiş
lerdir. Kanun umumidir ve bütün tabipleri 
ilgilendiren hükümleri ihtiva etmektedir. Se
nede 6 lira tabip aidatının verilmemesine im
kân yoktur. Fakat buna mukabil bu birlikten 
ve bu kanun hükümlerinden ihtiyarlığında; 
yoksulluğunda bütün tabip arkadaşların isti
fadesi sağlanacaktır. Ve bunu tabip arkadaş
larımız bizzat arzu etmektedir. Bu fıkranın 
kanun metninden çıkarılmamasını rica ediyo
ruz. 

REÎS — Hikmet Fırat. * 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Arkadaş. 

lar, zorlama kanunlarının, her yerde olduğu gi
bi, aleyhinde olan bir arkadaşınız sıfatiyle bu
rada söz almış bulunuyorum. 

Bir kere tasavvur buyurun, hekimlerin böy
le bir ezaya rızalariyle girmelerine imkân var 
mıdır? Buna bir defa maddeten imkân yoktur. 
Eğer icrayı sanat ediyorsa, ona diyeceğimiz bir 
şey yoktur, girecektir ve derneğin aidatlarını 
ve taksitlerini ödiyecektir. Ama icrayı sanat et
miyorsa yine illâ sen hekim çıkmışsın, bu der
neğe gireceksin, bu parayı vereceksin, çünkü 
vaktiyle hekim çıkmışsın demek uydurmadır, 
zorlamadır. Hiç tahmin etmiyorum ki, bu Mec
lisin tasvibine mazhar olsun, fakat olduğu tak
dirde bile kabiliyeti tatbikıyesi yoktur; umumi 
mevzuat buna yer vermez. Adaletin huzuruna 
çıkılacağı zaman hâkimler, bu haksızdır diye ka
rar verirler. Şu hususa nazarı dikkatinizi cel-
bediyorum. Meclisten bu şekilde bir kanunun 
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I çıkması doğru değildir. Biz bunu arzuya tâbi 

kılalım. Hekim icrayi sanata başladığı zaman o 
mmtakadaki teşkilâta bağlı olacaktır, icrayi sa
nat etmiyorsa, böyle bir kimseyi illâ sen kayıt 
olacaksın diye zorlıyamayız. Komisyon Sözcüsü 
diyor ki; «kabiliyeti tatbikıyesi vardır, ihtiyar 
olduğu takdirde fakrıhal vesikası ibraz ettiği 
takdirde bu altı lirayı affederiz.» Bu gülünçtür 
arkadaşlar. 

REÎS — Sağlık Komisyonu sözcüsü. 
SAĞLIK KOMİSYONU , SÖZCÜSÜ ALÎ 

RIZA SAĞLAR (Çoruh)— Efendim; Sağlık 
Komisyonu olarak Sayın Adalet Komisyonu Söz-

I cüsü ile ve komisyon ile mutabakat halinde bu
lunuyoruz. Hiç sanat icra etmiyenlerden senede 
6 lira gibi cüzi bir parayı meslek arkadaşları
mızdan almaktan gaye, meslek arkadaşlarımı
zın meslekî şeref ve haysiyetlerini koruyan 

I sosyal bir teşekkülün müzaheretinden uzak kal-
I mamasını sağlamaktır. Semi Beyin de buyur

dukları gibi, bu para pek cüzi bir paradır. Bu
nu veremiyecek hiçbir arkadaş çıkmaz zannede
rim. Hiç icrayı tababet etmiyen meslektaşları
mız dahi bu az miktadı müsait karşılamışlar
dır. Bu hususta Sağlık Komisyonu ile Adalet 
Komisyonu mutabık bulunuyoruz. Sağlık Komis
yonu olarak ipkasını faydalı görüyoruz. Kabul 
Duyurulmasını arzederim. 

ENVER KARAN (Erzurum) — Bu madde 
I Adalet Komisyonundan geçerken bendeniz iti-
I raz ettim, dinlemediler. Heyeti umumiyede bu 
I itirazımı arzedeceğimi söyledim. Filhakika mek-
I tepten çıktıktan sonra icrayı tababet etmiyen 

arkadaşlarımız vardır. Bizim aynı sınıf arka
daşlarımızdan birisi Almanya'ya gitti. Alât ve 
edevat fabrikalariyle görüştü. Daha ilk gün
den beri icrayı tababet etmiyor ticaret odasına 
kayıtlıdır. Hem orada aidat ve hem de burada 
altı lira vermek suretiyle kayıt yaptıramayız. 
Arkadaşlarımız diyorlar ki; ahvali fevkalâde 
de yine icrayi tababet edeceklerdir. Ama o dok
tor para alamaz. Çünkü Hükümete beyanname 
vermiyor. 

Sonra dişçiler de buna dâhil edilmiştir. Bir 
dişçi icrayı sanat etmiyor, köye gitmiştir. Ora
da oturmaktadır. Bir köylü gelip de ona diş çı-
kartamaz. Bu suretle büsbütün icrayı sanat
tan ayrılmış veya icrayı sanat etmiyenler bu 
odaya girmekte hakkı hıyarlarını kullanmalıdır-

I lar. 



B : 26 12. 
REÎS — Enver Bey müsaade buyurun. 
Bu tasarı komisyonda görüşülmüş, rapor 

hazırlanmıştır ve raporda imzanız vardır. Mu
halefet şerhiniz olmadığına göre konuşma hak
kınız yoktur. 

ENVER KARAN (Erzurum) — Muhalefetim 
vardır. 

REÎS — Olduğuna daîr raporda meşruhat 
mevcut değildir. Müsaade buyurun, konuşamaz
sınız. 

ENVER ARAN (Erzurum) — Her ne şe
kilde olursa olsun, arzettim. 

REÎS — Nail Geveci. 
NAÎL GEVECÎ (Aydın) — Muhterem arka

daşlar, Enver Karan arkadaşımız gibi ben de 
muhalif idim. Ben ihtiyaten Adalet Komisyo
nunda söz hakkım mahfuzdur diye kayıt koydum. 

8 nci maddede doktorluğu bırakan şahıslar 
için aidat konması umumi prensiplere aykırıdır. 
Çünkü doktorluk yapmıyan bu mesleki tamamen 
bırakmış bir şahıs hakkında da bu kanuna göre 
inzibati muameleler tatbik edilecektir. Hem dok
torluk yapmıyor , hem de doktorluk yapıyor
muş gibi cezalar koyuyoruz. Usule tamamen ay
kırıdır. önerge de takdim ettim. Takdir Yüksek 
Heyetinize aittir. 

BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar; bendeniz de komisyondayım. 
Fakat bu raporda imzam olmadığı için göksümü 
gere gere aleyhinde konuşabilirim. 

Arkadaşlar; hakikaten bir titre sahiptir, diye 
bir adamın başını zorla bir teşekküle bağlamak ' 
bugünkü adalet mefhumu ile gayrikabili teliftir. 
Bir arkadaş doktordur, fakat hekimlik yapma
maktadır, buna, «sen zorla etıbba odasına gire
ceksin ve senede de 6 lira vereceksiri»demek doğ
ru bir şey değildir. Ama, îcrayi sanat etmediği 
halde «mademki, arkadaşlarım oradadır, ben de 
yazılmayı arzu ederim» derse, yazılsın, senelik 
6 lira aidatı da versin. Benim teklifim iki tez 
arasında mutavassıt bir şeydir. Bunun hakkında 
bendeniz de bir. önerge veriyomm efendim. 

REÎS — Hüsnü Türkand da söz istemiştir. 
Ancak geçen sene hazırlanmış olan bu tasarıda 
Sözcü (Kocaeli Milletvekili Hüsnü Türkand) da 
mevcuttur. Yeni komisyon teşekkül ettiğine ve 
bu tasarıyı hazırlayıp getirmiş bulunduğuna 
göre siz şahsan mı konuşmak istiyorsunuz? 

HÜSNÜ TÜRKAND (Kocaeli) — Şahsan 
konuşmak istiyorum. 
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— Konuşamıyacâksiniz. . Tüzük hü-

Lehinde 
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REÎS 

kümleri sarihtir. 
HÜSNÜ TÜRKAND (Devamla) 

konuşacağım. 
Muhterem arkadaşlar; icrayı tababet eden 

meslektaşlardan alınmak istenen altı lira çok 
uzun bir münakaşaya mevzu oldu. Komisyonu
muzda biz şimdiye kadar tabip, odalarının işle
me tarzlarının çok kötü şekilde cereyan etti
ğine, doktorları hiçbir zaman bir camia altında 
toplamadığına kanaat getirdik. îcrayi tababet 
etmiyen meslektaşlarımızdan halü vakti yerin
de olanlardan senelik olarak altı lira paranın 
alınmasına komisyonca karar verdik. Maksat 
ve gaye Tıp Fakültesinden mezun ve ananevi tıp 
ocağına bağlı olan meslektaşlarımızın bu ocakla 
münasebetlerini devamlı olarak muhafaza et
mektir. Halü vakti yerinde olmlyanlardan za
ten para alınmıyor. İstisnai vaziyetlere gidil
diği takdirde bu vaziyet tabip odalarınca gayet 
kötü bir vaziyet olmaktadır. Tabip odalarına 
para verilmesi için ısrar ediyoruz, bu altı lira 
paranm verilmesi tezine muvafakat ediyorum, 
ben bu paranın ödenmesi taraftarıyım. 

REÎS — Komisyon Reisi Talât Vasfı öz. 
SAĞLIK KOMİSYONU REÎSÎ TALÂT VAS-

Fî ÖZ (Ankara) — Muhterem arkadaşlarım, 
Sekizinci maddenin icrayı tababet etmiyen he
kimlerin vereceği yıllık aidata taallûk eden kıs
mına kıymetli arkadaşlarım tarafından yapılan 
itirazları kemali itina ile dinledim. Hakikaten 
muhterem Adalet Komisyonunca, arkadaşımın 
arzettiği gibi, Sağlık Komisyonunca da bu fık
ra üzerinde uzun uzun görüşmeler cereyan et
miştir. Komisyonumuzun hangi mueip sebeple
re müsteniden bunu kabul etmiş olduğunu Yük
sek Heyetinize arzedecek olursam itiraz eden 
arkadaşların hürmetle telâkki ettiğimiz itirazla
rının ne derece gayrivârit olduğu kendiliğinden 
anlaşılacaktır. 

Evvelâ birinci madde ile Yüksek Heyetiniz 
Türkiye hudutları dâhilinde bulunan bütün he
kimlerin kayıtsız şartsız bu birlik içine girme
sini kabul etmiştir. Bu mecburiyet icrayı sanat 
edenlere şâmil olduğu kadar icrayı sanat etmi-
yenlere de şâmildir. Bunun üzerinde hiçbir su
retle şüphe caiz olmadığına göre, hâdisede yal
nız verilecek yıllık* aidat meselesi kalıyor. 

Arkadaşlarımızın da bildiği üzere 1946 tari-
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hinde bir Türkiye Hekimler Birliği teşekkül et- 1 
mistir. Bu birlik, Etibba odalarının kanuni mec
buriyeti yanında, Cemiyetler Kanununun hü
kümleri dairesinde teşekkül etmiş olmasına rağ- . 
men, yıllarca şu elinize gelmiş olan kanunun 
esaslarını ihzar etmek için mesaisini teksif et
miş bulunuyordu. Bunun yanında bilhassa mem
leket dâhilinde hekimlik etmiyen arkadaşları
mızın da büyük ihtiyaçlarına cevap verecek bir 
kanun olarak arkadaşlarımızın ekseriyeti tara
fından, kendilerinin kanunun bünyesi dışında 
bırakılmamaları talepleri yıllarca devam edegel-
miştir. 

Muhterem arkadaşlar; komisyonunuz sırf 
birliğin varidatını artırmak için, altı liralık 
bir aidatı temin etmek gayesini güderek bu fık
rayı kanunun metnine ilâve etmiş değildir. Biz, 
bilhassa icrayı sanat etmiyen hekim arkadaşla
rımızın her hangi bir suretle mâruz kalacakları 
meslekî haysiyet ve şerefleri ihlâl edici durum
lar karşısında kendilerini bu durumdan kurta
racak ve bu gibi halleri önliyecek şekilde bu 
küçük miktarla ilgili yardım fıkrasını eklemek 
zaruretini duyduk. 

Burada istinat ettiğimiz şey. yalnızca mes-
lekdaşlarınnza yardım gayesidir. Biz, icrayı sa
nat etmiyen arkadaşlardan da bir ücret alıyo
ruz ve bu ücreti alırken kendisine yardım etmek 
imkânını sağlama gayesini güdüyoruz. Yoksa 
diğer maddelerde Yüksek Heyetiniz görecekler
dir ki, 8 bine yakın üyesi olan bir teşekkülün ı 
Türkiye hudutları dâhilinde hakikaten geniş bir 
gelir kaynağı vardır. 

Muhterem arkadaşım Çobahoğlu'nun dedik
leri gibi, emekli maaşlarından altı lira birliğin 
bünyesine geçsin diye hakikaten meslektaşların 
menfaatini ızrar edici bir gaye, komisyon arka
daşlarımız tarafından katiyen varit görülme
miştir. I 

Kıymetli arkadaşlarım; heyeti aliyeniz ve
receği kararda elbetteki murtardır, biz komisyon 
olarak Yüksek Heyetinizin vereceği karara itaat 
etmekle mükellefiz, hiçbir hususi amacımız yok
tur. Eğer Yüksek Heyetiniz; arkadaşlarımızın 
yardımlarina koşmak, onlara hini hacette faydalı j 
olmak ve onları nakdî ve sosyal yardımlara maz-
har kılabilmek amacı ile koyduğumuz bu küçük 
meblâğı tayyetmek kararına vâsıl olacak olursa, 
hiçbir diyeceğimiz olmadığını bilhassa tasrih et
mek isterim.- Meslektaşlarımızın aleyhine bir ga- I 

ye güdülmediğini tasrih ve tavzih etmek istiyo
rum. Şu halde meslektaşlarımıza yardım etmek, 
müşkül durumlarında onlara yardım elini uzat
mak, haysiyet ve şerefleri her hangi bir şekilde 
tehlikeye düştüğü zaman onlara bir yardım im
kânı sağlamak istiyen komisyonun bu metninin 
Yüksek Heyetinizce kabul * edilmesini bilhassa 
istirram ediyorum. 

NECÎP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka
daşlar, Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu Baş
kanının sözlerini dinledikten sonra şu 6 liranın 
ödenmesi lâzımgeldiği hususunun hiçbir mesnede 
istinat etmediği kendiliğinden anlaşılır. Eğer bu 
bir vergi veya resim veya harç mahiyetinde ol
saydı o zaman bunu kanunen onlara tahmil et
mek mecburiyeti hâsıl olurdu. Fakat bu, yardım 
mahiyetinde olacaktır. O halde bu yardımı yap
mak istemiyenden zorla almak Anayasaya aykırı 
olmakla kalmaz, Aynı zamanda öteden beri daima 
söylemekte olduğumuz antidemokratik mefhumu
na da uygun bir hal alır. Bu bakımdan 8 nci 
maddedeki bu, icrayı sanat etmiyen kimselerden 
muayyen bir miktar para alınması hakkındaki 
hükmün kaldırılması lâzımgelir. Aksi takdirde 
hem Anayasaya aykırı bir hüküm koymuş, oluruz, 
hem de antidemokratik bir mefhumu yaşatmış 
oluruz. 

Esasen böyle altı lira veya şu ve bu miktar 
paranın alınması değil, icrayı sanat etmek istiyen 
ve icrayı sanat etmiyen kimselerin zorla böyle 
bir birliğe ithal edilmesi Anayasaya aykırıdır. 
Binaenaleyh, bu bakımdan kanunun düzeltilmesi 
muvafık olur. Bunun için de 8 nci maddenin bir 
numaralı bendindeki (Hiç sanat icra etmiyenler
den de 6 lira alınması) hakkındaki hükmün kal
dırılması lâzımgelir kanaatindeyim. 

REÎS — Sabri Erduman. 
SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Efendim, 

bu kanun üzerinde konuşan arkadaşların temas 
ettikleri gibi, bu altı lira meselesi hakikaten âdi
lâne değildir. Sebebi : 

Birçok mesleklerde bu gibi teşekküller vardır: 
ticaret odaları gibi, küçük esnaf cemiyetleri gi
bi, mühendisler cemiyeti ve saire gibi... Bunlara 
giren arkadaşların hiçbirisi böyle bir kanuni 
mecburiyete tâbi tutulmuş değillerdir. Meslekten 
ayrılmış olan her hangi bir kimse çiftçilik, tene
kecilik, ticaret yapabilir. Bu suretle meslekten 
ayrılmış lodan bir kimseye odaya kaydolunacaksın 
ve yılda altı lira vereceksin demek hiç bir zaman 
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doğru olmaz. Onun için maddenin tayyını teklif 
ediyorum. 

REÎS — Sekizinci madde hakkında başka söz 
istiyen yoktur. Yalnız bu madde ile ilgili tak
rirler gelmiştir, onlar okunacalçtır. 

12 . I . 1953 
Yüksek Reisliğe 

Tabip Odaları Kanununun 8 nci maddesin
de, sanatını icra etmiyen hekimlerin (oda) ya 
kaydını mecburi kılan fıkranın çıkarılarak, (sa-
natiyle iştigal etmiyen hekimlerin odaya kaydı 
mecburi değildir, isterlerse kaydedilebilirler. 
Bu takdirde senede 6 lira ödemekle mükelleftir-
lar) şeklinde tadilini arz ve teklif, ederim. 

Antalya 
Dr. Burhanettin Onat 

Yüksek Reisliğe 
Tabip Odaları Kanununun 8 nci maddesinin 

(B) bendinin (1) numaralı fıkrasının, kaldırıl
masını arz ve teklif ediyorum. 

Aydın 
Nail Geveci 

REÎS — Efendim, Nail Geveci'nin takriri, 8 
nci maddenin (B) bendinin kaldırılmasını mu-
tazammındır ve maddeye tamamen. aykırıdır. 
Diğeri ise, birinci maddenin tebdilini mutazam-
mmdır. O itibarla evvelâ (B) fıkrasının tama
men kaldırılması mahiyetindeki takriri- oyunu
za arzedeceğim. 

NAÎL GEVECİ (Aydın) — Burhanettin 
Beyin takririne iltihak ediyorum. 

REÎS — Burhanettin Beyin takririne iltihak 
ediyorlar. Burhanettin Beyin takririni tekrar 
okutuyorum. 

(Antalya Mebusu Burhanettin Onat'in takri
ri tekrar okundu). 

SÜREYYA ENDÎK (Çanakkale) — Takrir 
aleyhinde konuşacağım. 

REÎS — Talât Vasfi. 
»SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS

YONU REİSİ TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — 
Muhterem arkadaşlarım şayet sekizinci mad
denin doğrudan doğruya B bendinin birinci 
fıkrasının tayyedilmesi teklifinde bulunmuş 
olsalardı komisyon namına tekrar huzurunuza 
gelip maruzatta bulunmayacaktım. Fakat çok 
kıymetli meslektaşım Burhanettin Onat'm tek-
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lifine Nail Geveei arkadaşım da iltihak etmiş 
bulunuyor. Bu takrir ise icrayı sanat etmiyen 
etibbanm odaya kaydı mecburiyetinin kaldı
rılmasına dair bir hükmü ihtiva etmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, kabul buyurulan 
kanunun birinci maddesinde (Türkiye Cum
huriyeti hudutları içinde, diş tabiplerinin de 
katıldığı bir Türk Tabipleri Birliği kurulmuş
tur) dendikten sonra mütâakıp maddelerde 
bunu tamamlıyan birtakım hükümler mevcut
tur. Buna göre sekizinci maddenin bünyesin
de icrayı sanat etmiyen etibbanm birliğe gir
mesi mecburiyetine ait bir kayıt olmadığı için 
takririn yerinde bir hüküm ihtiva etmediği 
kanaatindeyim. Muhterem arkadaşım yalnız 
sekizinci maddeden yıllık para taahhüdünün 
kaldırılmasına mütaallik bir takrir verirler ve 
bu kabul buyurulursa mesele kalmamış ola
caktır. Aksi takdirde bu derneğin kuruluş mec
buriyetine taallûk eden ve kabul Duyurulmuş 
olan maddeyi nakzedici mahiyette bir karar ve
rilmiş olacağını Yüksek Heyetinizin dikkatine 
arzederim. 

REİS — Süreyya Endik. 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Vazgeç

tim. 
REİS — Pertev Arat. 
PERTEV ARAT (İzmir) — Muhterem ar

kadaşlar, Yüksek Heyetinizin malûmudur ki; 
Anayasaya, insan haklarına ve Cemiyetler Ka
nununa göre bir kimse bir cemiyete intisaba 
zorlanamaz. Diyelim ki doktorluk biraz da 
âmme karakterini haiz olmak itibariyle bun-

I ların bir teşekküle bağlanmalarında fayda var
dır. Fakat Tıbbiyeden çıkmış ve fakat icrayi 
sanat etmiyen bir kimseyi illâ odaya kaydola-

I câksm, diye icbar edemeyiz. Bu doğru olmaz. 
Bir misal vereyim; Avukatlık Kanununda da 
buna dair hükümler vardır. Avukatlık yapmak 

i istiyen bir hukukçu baroya kaydolmaya ve bir 
yazıhane açmaya mecburdur. Ama bu hukuk
çu icrayi sanat etmiyecekse bu mecburiyetler 
mevzuubahis olmaktan çıkar. Bu itibarla Bur
hanettin Onat arkadaşımızın takririni gayet 
yerinde buluyoruz. Bu takrir tabul Duyurul
duğu takdirde, birinci madde ile bir tearuz 
teşkil etmez. Çünkü birinci madde: (mesleki-

I ni yapmak salâhiyetini haiz olan tabipler) di
yor. Arkadaşımız icrayı sanat etmiyenlerin 

I bu birliğe, tabip odalarına kaydolmıyacakla-
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rmı ve aidat vermiyeceklerini ifade etmekte
dir. Bundan, dolayısiyle icrayı sanat etmi-
yeceklerin tabip odalarına kaydetmemek mâ
nası çıkacağına göre, takririn kabul edilmesini 
bendeniz de arkadaşlarımdan rica ediyorum. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 
J3RGÎN (Manisa) — Muhterem arkadaşlar; gö
rüştüğümüz sekizinci madde tabip odalarının ge
lirlerini tadat eden maddedir. Burhanettin Onat 
arkadaşımız takrirleri ile sanatını icra etmiyen 
hekimlerin odaya kayıtları mecburi değildir di
ye bir tadil teklifi vermiş bulunmaktadırlar. Bu
nun yeri sekizinci madde değildir. Kanunun bi
rinci maddesiyle (Türkiye hudutları içerisinde 
meslek ve sanatlarını yapmıya salahiyetli bütün 
tabiplerin ve diş tabiplerinin katıldığı bir Türk 
Tabipler Birliği kurulmuştur). şeklindeki mad
deyi yüksek heyetiniz biraz evvel kabul etmiş 
bulunmaktadır. Esasen arkadaşlarımızın da izah 
ettiği veçhile, hiç sanat icra etmiyen tabiplerden 
alınan altı lira, tabip odalarının gelirlerini tez
yit etmek gayesinden ziyade bu tabip arkadaş
ların bu birliğe manen bağlılıklarının devam et
tirilebilmesi ve gerekince muhtaç meslektaşlara, 
kendilerinden alınan bir para mukabilinde yar
dım yapmayı temin gayesine matuf bulunmak
tadır. Bir arkadaşımız dedi ki: «sanatı terketmiş 
bulunan bir tabip her hangi bir muayeneye gö
türüldüğü takdirde para almasına imkân yok
tur, çünki beyanname vermemiştir.» Bir köyde, 
hücra bir köşede, bir kazada, sanatını terketmiş 
bir tabip arkadaşın uzak bir mesafeye başka he
kim bulunmadığı için götürüldüğü anda ben be
yanname vermedim diye ücret almaktan istinkâf 
edeceğini tahmin ve tasavvur edemiyorum. 

Belki arkadaşlarım 8 nci maddenin «hiç sa
nat icra etmiy enlerden senede 6 lira alınır» fık
rasının kaldırılmasına karar verebilirler; yük
sek heyetinizin tasvibine bağlı bir husustur. 
Çünki bu fıkra kaldırıldığı zaman bu maddenin 
2 numaralı bendinde muayenehanesi olmayıp da 
sanat icra edenlerden senede 18 lira, üç numa
ralı bendinde muayenehanesi olanlardan senede 
24 lira alınır diye tasrih edildiğine göre, bu 
fıkra çıktığı takctfrde muayenehanesi olmıyan ve 
sanatını icra etmiyenlerden ücret istenmiyecek-
tir. Binaenaleyh Burhanettin Onat arkadaşımı
zın takririne komisyon olarak iştirak etmiyoruz, 
reddini istirham ediyoruz. 
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FERİDUN FİKRİ DÜŞÜNSEL (Bingöl) 

— Reis Bey müsaade buyurulursa komisyon 
sözcüsünden bir sual soracağım. 

Efendim, bu, tabip odası demek midir? Ne
dir? Avukat barolarına müşabih bir teşekkül 
müdür? Bunun haricinde umumiyet ifade eden 
ve başka birtakım maksatlar takip eden bir mü
essese midir? Bunu tavzih ederseniz mevzua ta
sarruf etmek mümkün olur. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 
ERGİN (Devamla) — Efendim kanunun başlı
lığından da anlaşılacağı veçhile «Türk Tabip
leri Birliği Kanunu» dur. Buna mukabil olarak 
arkadaşlarımız baroları ve arkadaşları kıyas 
ederek misaller getirdiler. Ne avukatlar, ne de 
başka teşekküllerin Türkiye'de bulunan mes
lektaşlarının topluluğunu bir yerde bulundura
bilecek ve bunlara icabında gereken yardımları 
yapabilecek bir teşekkülü mevcut değildir. Ba
rolar ayrı ayrı kurulmuştur ve her baro müsta
kildir. Ama Türkiye'de bulunan bütün tabipleri, 
icabında meslekî istişarelerde bulunabilmek, 
icabında ilmî etüdler yapabilmek, icabında ta-

.. biplerin kendi aralarında vazife ve münasebet
lerini tanzim edebilmek, tabiplerin iş dolayısiy-

I le hastalarla münasebetlerini temin edebilmek 
ve gerektiğinde bu mesleke mensup ve bu mes
lekte ömür çürütmüş, dünyalığını bir tarafa ayı-
ramamış hasta ve yoksul arkadaşlarına - mem
leketin ne tarafında bulunurlarsa bulunsunlar -
yardım edebilmek gayesini istihdaf etmektedir. 
Alınacak altı lira Tabip Odaları Birliğinin kay
naklarını çoğaltmak maksadiyle alınmıyacaktır. 
Ama tabiplere yapılacak yardımda izzetinefis
lerini korumak için sizden aldığımız altı lira 
mukabilinde sizlere yardım ediyoruz şeklinde 
ifade ediyor. 

MEHMET DAÎM SÜALP (Siird) — Söz is
tiyorum. 

REİS — Kifeyeti müzakere takriri var, 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Her ar

kadaş kifayeti müzakere takriri okunup reye 
konuncaya kadar konuşabilir. 

REİS — Ne hakkında konuşacaksınız 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Takrir 

aleyhinde konuşacağım. 
REİS —• Buyurun. 
MEHMET DAİM SÜALP (Siird) — Muhte-

I rem arkadaşlar, gerek takrir sahipleri ve gerek-
1 se bu takririn lehinde konuşan arkadaşlar mad-
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denin anti demokratik ve Anayasaya uygun ol
madığı cihetle çıkarılmasını istediler. Bu arka
daşlar tezlerini müdafaa ederken, hiçbir vatan
daş rızası hilâfında bir cemiyete ithal edilemez» 
dediler. Halbuki birinci maddede bütün tabip
lerle diş tabipleri bu cemiyete ithal edilmiş ve 
bu madde yüksek heyetiniz tarafından kabul 
edilmiştir. İtiraz eden arkadaşlar maddeye hiç
bir itirazda bulunmadılar. 

İkinci olarak; bunu baroya teşbih ediyorlar 
ve baroya kıyasen, - nasıl ki, bir avukat baroya 
kayıtlı olmadığı takdirde ondan bir ücret alın
mıyorsa - bu birliğe dâhil olmıyan tabipten de 
ücret alınmasın tezini ileri sürüyorlar. Fakat 
müsaade ederseniz, görüşülen maddede zikredi
len vaziyetlerle baro durumunu karşılaştıracak 
olursak, ayrı ayrı vaziyetler karşımıza çıkar. 
Meselâ; Ankara Barosuna kayıtlı olan bütün 
avukatlar aynı miktarda ücret vermektedir. 
Yazıhanesi olsun, olmasın hiçbir fark gözetil
miyor. Görüştüğümüz maddeye dikkat buyura
cak olursanız burada ayrı ayrı üç ücret kabul 
edilmiştir. İcrayı sanat etmiyorsa ayrı ücret, ic
rayı sanat ediyor da muayenehanesi yoksa ayrı 
bir ücret, muayenehanesi var da icrayı sanat edi
yorsa bunlar da ayrı bir ücret vermek mecbu
riyetinde tutulmuşlardır. 

Görülüyor ki; hususiyetleri icabı barodaki 
usul ile bu birliğin kabul ettiği usul arasında 
fark vardır. Bu itibarla biz (sadece bu birlik 
üyesi olmak sıf atiyle bu ücreti veriyor) şeklin
de vaziyeti muhakeme etmiyelim. Tabip olması 
hasebiyle meslekin inkişafı ve tealisi için bu 
birliğe yardım etmek lâzımdır düşüncesiyle bu 
prensip kabul edilmiştir. Bâzı arkadaşlar şunu 
ileri sürdüler : Emekliye ayrılmış, tabiplik 
yapmıyan bir arkadaştan niçin alınsın?. Ben 
de kendilerine şöyle cevap veriyorum : Bütün 
hayatı boyunca bu meslekten istifade etmiş olan 
bu arkadaş mesleki bıraktı ise meslekinin inki
şaf ve tealisi için senede altı lira vermekten ka
çınması doğru mu?. Avrupa'da bulunmuş arka
daşlardan öğrendim, Amerika'da, İngiltere'de, 
Fransa'da bir tabip mektepten mezun olur ol
maz derhal birliğe dâhil oluyor. İcrayı sanat 
etmese dâhi bu birlikle alâkasını devam ettiri
yor ve aidatını veriyor. Bu itibarla biz bunu 
üye, aidatı şeklinde değil, meslekin inkişafı için 
tabiplik teşkilâtına daima bağlı kalması için 
verilmesi lâzımgelen bir ücret olarak kabul ede-
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cek olursak bunun birlik için faydalı olacağı 
gibi, antidemokratik ve Anayasaya aykırı bir 
hüküm olmadığına da kani bulunmaktayım. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REÎS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; karşılıklı mücadele, bir birli
ğin başı sıkıldı mı manevraya girişir. Anti tezi 
müdafaa eden avukatlar kelime tâbiyesiyle vazi
yeti kurtarmaya çalışıyorlar. Bizim etibba oda
sı baroya benzemez, bu maddenin yeri burası 
değilmiş. E, bizim tezimizi müdafaa eden kıy
metli hukukçular da var, onlara ne diyelim? 
Yalnız biz müdafaa etmiş değiliz ki.,.. Sonra ar
kadaşlar rica ederim; (sarahat karşısında dalâ
lete itibar yoktur) diye bir şey vardır, eski me
celle hükümlerinde. Hükmü kalksa bile tesiri 
bakidir. 

Birinci maddede kanunun mevzubahis ettiği 
(tabipler ve diş hekimleri...) dir. İstirham ede
rim, bundan ne mâna çıkar. Bizzat icrayı sa
nat eden meslektaşlar mânasına gelir bu. Biri
sini tasavvur ediniz ki, tıbbiyeden çıkmış, hekim
likle bağdaşamamış, tutmuş tüccar olmuş, git
miş operaya artist olmuş. Yahut vali olmuş.. Yok 
mu böyle bir şey... 

Şimdi, vaktiyle tıbbiyeden çıktı diye bunun 
nasıl yakasından tutanz da gel senin isminin 
başında hekimlik var, ille bu parayı vereceksin 
deriz? Altı lira mevzubahis değildir, vermiş, 
vermemiş meselesi değil. Fakat bir adam ki he
kimlikten çekilmiştir. Bunun mânası .nedir? 
Hekimlikle bağdaşamıyan, icrayı sanat etmiyen 
veyahut iş yapamıyacak bir derekeye düşmüş 
olan... İşte bu hallerde bulunanları illâ bu sınıfa 
sokmak, sonra da senede 6 lira para almak bu 

j hiçbir mantık ve akılla kabili telif değildir. Tak
ririn kabulü yerinde olur kanaatindeyim, hükmi 
karar sizlere aittir. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Arkadaş
larım, burada kanunun mevzuuna, bu 8 nci mad
de ile alâkalı kısmı tavzih etmeden girmeye im
kân yoktur. Buradaki; «sanatını icra eden», iba
resi bir hekimin mutlaka ücretle icrayı sanat et
mesi mânasına değildir. Bu kanunla, diploma
sını alan bir hekim, hekimlik âleminde vukua ge-r 
lecek bütün hâdiselerle alâkalanmaya mecbur tu
tulmaktadır, nitekim; «Ben hekimlik âlemi ile 

I alâkadar olmuyorum» dese; ikisene, üç sene 



B : 36 12.1 
icrayı sanattan vazgeçse, 15 sene sadece tica- | 
retle uğraşsa dahi, bir dağ başında, bir or-

# manlıkta, demin bir arkadaşımın dediği gibi, 
bir vaka çıksa, diplomasını bırakmamış, oldu
ğu içinr orada hastanın imdadına gitmeye, 
tıbbi «tabirleri tatbik etmeye mecburdur. Dip
lomasın* bjeakntamış, kaydını kullandım. Dip
lomasını -bırakmadığı takdirde, bu gibi vaka
larla; ve mecburiyetleri karşı karşıya gelme
ye mahjBUffidur.: Bu suretle yapacağı her han
gi bir tedavideki yanlış bir hareket dolayısiy-
le, hesabını da icabında vermeye mecburdur. 
Bu hesabı vereceği zaman karşısına çıkacak 
'heyet etibba odalarının bünyesinden çıkmış 
heyetlerdir. Daha evvel bu heyetlerin işlerine 
hiçbir suretle iştirak etmemiş olursa, rey ver
me hakkını muhafaza etmemiş bulunursa, na
sıl olur! Bu hekim, o takdirde kendisi ile hiç 
alâkası olmıyan bir heyet huzuruna çıkacak 
demektir. Burada bir nokta üzerinde durmak 
isterim. İcrayı sanat etmek istiyenlerin aidat 
bakımından, icrayı sanat etmediği müddetçe 
muaf tutulmasında belki aykırılık görmem. 
Ancak, diplomasını bırakmadığı takdirde, ta
babetle alâkasını kesemiyeceği kanaatimde ıs
rar ederim. Konuşmaların başında, mevzu ile 
bilhassa ilgili Sağlık Bakanının veya Bakanlık 
temsilcilerinin müzakerede bulunması lâzım-
geldiği tezi ileri sürüldü. Bunun bir tüzük me
selesi olduğu cevabı verildi. Kanunun heyeti 
umumiyesi için, böyle bir.talebe karşılık, tü
zük maddelerine bir aykırılık belki söz konu
su olabilir. Fakat bir nokta üzerinde takıldı
ğımız takdirde, Bakanlığın bunu ne maksatla 
sevkettiğini Bakandan veya Bakanlık temsilci- I 
sinden Sağlık Bakanlığının noktai nazarını ri- I 
ca ederiz. 

SAĞLIK VB SOSYAL YARDIM KOMİS
YONU BAŞKANI TALÂT VASFÎ ÖZ (Anka
ra) —• Kanun Sağlık Bakanlığından gelme- I 
mfytir. 

(MUHİT TÜMERKAN (Devamla)ı — Hükü
metten gelmiş olan teklif büyük değilişliklere 
mâruz kalmıştır; aslı Hükümetten gelmiştir. 
Bunu biliyorsunuz. Sağlık ile ilgili bir dâva
da Sağlık Bakanının veya bir temsilcisinin 
mütalâası dinlenmeden olur mu? Hele bu tar
tışılan bir madde üzerinde onları dinlemeden I 
kanunu çıkarmak pek hatalı olur. Bu bakım- | 
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dan Sağlık Bakanının veya temsilcisinin din
lenmesini de ısrarla teklif ediyorum. 

REİS — Namık Gedik. 
NAMIK GEDÎK (Aydın) .— Muhterem ar

kadaşlar, bendeniz de 8 nci madde hakkında 
Burhanettin Onat arkadaşımızın vermiş olduğu 
önerge aleyhinde konuşacağım. 

Birinci maddede sarahaten şu hüküm vaz'e- , 
dilmektedir : «Türkiye hudutları içinde meslek 
ve sanatlarını yapmaya salahiyetli bütün tabip
ler ile diş tabiplerinin katılabileceği bir Türk 
Tabipler Birliği kurulmuştur.» 

Arkadaşlar, bir hekim meslekini ne zaman 
ve ne müddetle yapmaya salahiyetlidir? Hiç şüp* 
hesiz kabul buyuracaksınız ki, bir hekim, elin
deki diplomasını terk etmediği müddetçe cemi
yette meslekini icraya salahiyetlidir. Şu hale 
göre icrayı tababet etsin veya etmesin birinci 
maddede vaz'etmiş olduğumuz hükme göre, her 
hangi bir sebeple meslekini muvakkaten terket-
miş olsa bile, diploması elinde bulunduğu müd
detçe bir gün yine mesleke dönmek ve icrayı ta
babet etmek hakkını elinde bulunduran bir he
kimin mutlaka bu madde içinde mütalâa edilme
si icap etmektedir. Şu hale göre, bütün etibba-
nın bu birinci maddeye göre mutlaka birliğe 
girmesi zaruridir. Binaenaleyh bu bakımdan 
Burhanettip. arkadaşımızın teklifi mutlak suret
te reddedilmelidir. Aksi hal, eğer kendileri ve
ya yüksek Meclisten bir arkadaşımız birinci 
madde hakkında bir tekriri müzakere talebinde 
bulunurlarsa ve yüksek Meclisçe de bu kabul 
edilirse bu meseleye yeniden uzun boylu görüşü
lebilir. 

Arkadaşlarım, bu kanun niçin gelmiştir? Bu
nun mucip! sebeplerinin tafsilen yüksek heye
tinize arzedilmesini çok arzu ederdim. Fakat 
bu mevzuda titizlikle duran Sağlık Bakanımiz 
veya onun bir temsilcisi maalesef burada bu
lunmamaktadır. 

Sağlık Bakanlığı ve onun temsileisi bugün
kü toplantmıızda mevcut bulunmamaktadır. Biz 
bu kanunla cemiyette ıstırap halinde bazan he
pimizi ve bilhassa biz hekimleri arasıra renci
de etmekte olan, meslekî disiplinsizliğe sebep 
olan birtakım hâdiseleri nazarı-itibara alarak, 
tababet meslekini disiplinli bir kadro içine sok
mak üzere bu teklifin getirildiğini kabul, eden
lerdeniz. Meslekimiz bir âmme müessesesi mes
lekidir. Elindeki diplomayı terketmediği veya 
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bu diplomayı iyi kullanmıyarak bunun elinden j 
alınması mahkûmiyetine mâruz kalan bir he- I 
kim, her hangi bir yerde ve zamanda olursa ol- ! 
sun, vazifeye çağrılabilir. O bu vazifeyi kanu
nun ve vicdanının muvacehesinde hiç bir za- | 
man reddetmez. Bu esnada kendisi bilfiil has
taya müdahale etmemiş olsa bile onun hasta vic
danında uyandırmak istiyeceği ve uyandırdığı 
muhtemel bâzı kötü tesirler bu cemiyetin vic
danında mahkûm edilebilir. 

Binaenaleyh bu ve buna benzer, çeşitlerini 
burada arzetmekten hakikaten üzüntü duymak
tayım. Hakikaten biz hekimler, cemiyetin ıstı
rabını çekenlerdeniz Mümkün olduğu kadar ce
miyeti ve biz hekimleri bu gibi dedikodular
dan kurtarmak için, evvelâ meslekte kendimizi 
disipline etmek mevburiyetindeyiz. Bu ihtiyaç 
bundan doğmuştur. Eğer tetkik buyuracak olur
sanız mütaakıp maddelerde bunlara mütedair 
hükümler gelecektir. Bu itibarla bir hekimi ka
nunun mahkûm etmesinden evvel o kendi vic
danında mahkûm edilmelidir. İşte kanun bu 
müeyyideyi taşımaktadır. Binaenaleyh diploma
sını terketmemiş ve bu cemiyette böyle insani 
bir vazife ile muvazzaf kılınmış olan bir he
kim arkadaşı; bütün vasıflariyle yeminine sa
dık şerefli insanlar olarak, içimizde ve böyle 
bir kanuni çerçeve içerisinde bulundurmak is
tiyoruz. Kanunun asıl mucip sebebi budur. 

6 lira verilsin veya verilmesin, meslekini biz-
zarur terketmek durumunda veya çok müşkül 
bir halde bulunan arkadaşların miktarının çok 
az olduğuna kani bulunuyorum. Bizim mesleki
mizi geliri az dahi olsa asgari nispette tatmin
kâr bir meslek olarak telâkki ediyorum. Daha 
çoğunu buldukları için bâzı arkadaşlar onu 
terketmişler, vefasızlık göstermişlerdir. Ekse- I 
riyet böyledir. Bir kısmı hakikaten çalışamaz ha
le gelmişlerdir. Bunların, miktarı azdır ve 
korunmaları için bu tasarıya hükümler konmuş
tur. Hekimin aldığı bir öneredir, verdiği de bir 
önere telâkki edilmelidir. 

Bendenizin mâruzâtım bundan ibarettir. 
REÎS — Efendim; müzakerenin 'kifayetine 

dair önergeler vardır. Okutacağım: I 
Yüksek Reisliğe. I 

Bu maddenin konuşulması kâfidir. Müzake- I 
tenin oya fecbulmasını arz ve teklif eylerim. 

Aydın 
ŞevM Hasırcı I 
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Yüksek Reisliğe 

Müzakeresi yapılan Tabip Odaları Kanunu
nun sekizinci maddesi üzerinde kâfi derecede 
görüşüldü. Müzâkerenin kifayetini arzederim. 

Çankn 
Dr. Celâl Otman 

RE IS — Takrirleri oyunuza arzediyorum. 
Kifayeti kabul edenler ... Etmiyenler ... Müza-

\ kerenin, kifayeti kabul edilmiştir. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Reis 

Bey, kifayeti müzakereden evvel söz istemiştim. 
REÎS — Burhanettin Bey kifayeti müzakere

den önce söz istedi. Tüzükte asgari miktarda 
hatip konuştuğu takdirde kifayeti müzakere hu
susunda riyasete takdir hakkı verilmiştir. Riya
set de bu takdir halikını kullanarak takrirleri 
reye koymuş Muhterem Heyetiniz de kifayeti ka
bul etmiştir. 

Şimdi Burhanettin Onat'm takririni oya 
koymadan evvel bir tereddüde onahal kalmaması 
için tekrar okutuyorum. 

(Burhanettin Onat'in takriri .tekrar okundu). 
REÎS — Burhanettin Onat'in şimdi okunan 

takririnin komisyonca dikkate alınıp alınmaması 
hususunu oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler ... Takrir reddedilmiştir. 

Sekizinci maddeyi aynen oyunuza arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Sekizinci 
madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — îdare heyeti, hastalık, ihti
yarlık veya yoksulluk dolayısile aidatını vere-
miyecek durumda olan oda mensuplarından ge
çici veya sürekli olarak aidat almamaya karar 
verebilir. 

REÎS — 9 ncu madde üzerinde söz iştiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... 9 ncu madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10. — Oda gelirlerinden, Türk Ta
bipleri Birliğine harcanmak üzere merkez kon
seyine gönderilecek miktar büyük kongrece 
tesbit edilir. Ancak bu miktar % 25 ten aşağı 
olamaz. • ' ' 

REÎS — 10 ncu madde üzerinde söz istiyen, 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Onuncu madde aynen 
kabul edilmiştir. 

- 1 5 6 -
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Tabip odaları, organları 

MADDE 11. — Tabip odaları, Umumi He
yet, idare Heyeti ve Haysiyet Divanından te
şekkül eder. 

REİS — 11 nci madde üzerinde soz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum: Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... 11 nci madde aynen kabul 
eliimiştir. 

Umumi Heyet 
(MADDE 12. — Umumi heyet odada kayıtlı 

azaların toplanması ile teşekkül eder. 
REÎS — 12 nci madde üzerinde söz istiyen 

yok. Oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... 12 nci madde aynen kabul edilmiştir. 

'MADDE 13. — Umumi heyet yılda iki kere 
(Mart ve Ekim aylarının ilk haftasında) topla
nır. Bu toplantılar en az on beş azanın iştiraki 
İle yapılabilir. Seçim için yapılacak Mart top
lantısında ancak odanın bulunduğu merkezin 
belediye hudutları dışında kalanlar, zarf gön
dermek suretiyle seçime katılabilirler. 

Zarf gönderme yoliyle seçime katılanlar rey
lerini imzasız bir kâğıda yazıp, yazısız bir zar
fa koyarak zarfı kapattıktan sonra bunu ikinci 
bir zarfın içine koyup bu zarf üzerine adını, soy
adını ve adresini yazar, imzasını atar ve taah
hütlü olarak umumi heyet reisliğine gönderirler. 

Her seçim için ayrı kapalı zarf gönderilir. 
REÎS — 13 ncü madde üzerinde söz istiyen 

yok. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 13 ncü madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14. — Oda idare heyeti umumi 
heyet toplantısı hakkında bütün azalara üç haf
ta önce şahsan ve gazete ile ilân suretiyle tebli
gat yapar. Bu tebligatta toplantı günü, saati, 
yeri, gündemi, bildirilir. Seçim yapılacaksa âza 
listesi de gönderilir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

ıMADDE 15. — Umumi heyet toplantıların
da evvelce bildirilen gündemdeki mevzular mü
zakere edilir. Şu kadar ki, azalardan bir veya 
birkaçının imzası ile müzakeresi teklif edilen bir 
mevzu umumi heyetin ekseriyeti tarafından ka
bul edilirse gündeme eklenir. 
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REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 

Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Umumi heyet toplantısını 
idare heyeti reisi açtıktan sonra bir reis, bir 
reisvekili ve iki kâtip seçilir. Umumi heyette 
kararlar ekseriyetle verilir. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

[MADDE 17. — Umumi heyetin vazifeleri 
şunlardır: 

I - îdare heyetinin yıllık çalışma raporunu 
ve murakıpların raporunu incelemek; 

II - îdare heyetinin bilançosunu tetkik ve 
kabulü halinde ibra etmek; 

i n - Bütçeyi tasdik etmek; 
IV - îdare heyetince teklif edilen mevzuları 

müzakere etmek; 
V - îdare heyeti azalarını seçmek; 
VI - Büyük kongreye gidecek asıl ve yedek 

temsilcileri seçmek; 
VH - Üç hesap murakıbını seçmek; 
VIII - Haysiyet divanı azalarım seçmek. 
REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 

Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

îdare Heyeti 
MADDE 18. — Tabip odası idare heyeti aza

ları umumi heyet tarafından gizli reyle seçi
lir. Kur'a ile ayrılacak beş âza tasnifi açık ola
rak yapar. Reylerde müsavat halinde kur'a çe
kilir. Tasnifin neticesi hemen bildirilir. Rey pus-
lalarmın ve umumi heyet zabıtlarının yeni se
çime kadar saklanması mecburidir. Tasnifin 
başlamasından sonra gelen rey zarfları hesaba 
katılmaz. 

REÎS — Madde üzerinde söz istiyen yok. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Âza sayısı beş yüze kadar 
olan tabip odalarının idare heyeti beş asıl, beş 
yedek, beş yüzden fazla olanlarda yedi asıl, 
yedi yedek azadan teşekkül eder. 

îdare heyetlerine seçilecek asıl ve yedek 
azalardan biri diş tabibi olacaktır. 

REÎS — Madde üzerinde soz istiyen yok. 
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Maddeyi oyunuza arzediyoEum. Kabul edenler... I 
Etmiyenler... Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20. — idare heyetinin müddeti iki 
yıldır. îki dönem üst üste seçilen azalar, ara
sından bir devre geçmedikçe yeniden seçilemezler. 

Bu devre içinde asıl âzalıklardan açılan yer
lere mesle'ke göre en çok rey alan yedek âza ge
tiriliş. 

FERİDUN FlKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Burada (devre) ve (dönem) diye iki tâbir var. 
Devre eski nizamnamede dört seneye maksur bir 
vaziyettir. Dönem yeni Türkçede devre demek- I 
tir. Dönem ve devreden maksat nedir? 

RElS — Komisyon sözcüsü buyurun. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 

ERGlN (Manisa) —. 20 nci maddede kasdedilen 
(devre) idare heyetinin seçilme müddetidir. Se
çildiği zaman göreceği vazife iki senedir. (Dö
nem) kelimesi yanlış yazılmıştır. Bunun da 
(Devre) olarak tashihini rica ederim, iki devre I 
üst üste seçilen azalar, aradan bir devre geçme
dikçe yeniden seçilemezler. I 

RElS — Yirminci madde ürerinde başka söz 
istiyen yoktur. I 

FERİDUN FÎKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Tashih edilsin. 

RE IS — Komisyon sözcüsünün beyanatı üze
rinde tashih edilmiştir. I 

Yirminci maddeyi bu tashihle oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. * 

MADDE 21. — idare heyetine seçilebilmek 
için yurt içinde en az beş' yıl meslekte çalışmış 
olmak şarttır. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabu* edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. I 

MADDE 22. — Haklarında sanat icrasından 
muvakkaten men'i kararı Yüksek Haysiyet Di
vanınca tasdik edilmiş olanlarla, mesleki veya 
haysiyeti ihlâl edici bir suç dolayısiyle, mahke
melerce hürriyeti tahdit eden bir ceza veya sa
natı icradan muvakkaten meni ile mahkûm edi
lenler, hükmün katileşmesinden başlamak üzere 
iki yıl içinde idare heyetlerine âza seçilemezler 
ve bu seçimlere katılamazlar. 

RElS —- Muhit Tümerkan 
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MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Efendim; 

burada cezanın miktarına ve cinsine dair bir sa
rahat yoktur. Bir günlük bir ceza almış olan bir 
insan da, 5 seneye mahkûm olmuş olan bir in
san da 2«yıl müddetle idare heyetinde vazife al
mak imkânını bulamıyacak demektir. Bu, ada
lete uygun değildir. Onun için komisyonun, bu 
hususta iki yıl kelimesinin derecelendirilmesine 
ve idare heyeti veya haysiyet divanlarmca bu 
hususta karar vermesine dair bir hüküm koyması 
gerekmektedir. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMl 
ERGlN (Manisa) — Vakıa bu maddede, haki
katen ceza müddetleri yoktur ama maddeyi 
okursak, haklarında sanat icrasından muvak
katen meni kararı Yüksek Haysiyet Divanınca 
tasdik edilmiş olanlarla meslekî veya haysiyeti 
ihlâl edici bir suç dolayısiyle mahkemelerce 
hürriyeti tahdit eden bir ceza veya sanatı mu
vakkaten icradan menedilen kimselerin idare he
yetine girmeleri, velevki ceza miktarı az olsa 
dahi, meslekî şeref ve haysiyet bakımından 
mahkûm olmuş bir arkadaşın bu müddet zarfın
da mesleke ait bir idare heyetinde âza olarak 
bulunmasını komisyonumuz doğru bulmamıştır. 
Bu bakımdan madde yazılı olduğu şekilde ka
leme alınmış bulunmaktadır. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Sadece 
haysiyet ve şerefe taallûk eden hususlar değil
dir bu cezalar. Onun dışındaki cezalar da mev-
uubahistir. Komisyon sözcüsü baş tarafını oku
duklarına göre burada haysiyet ve şerefi muhil 
ve hekimlik icrasına mâni olmıyan işlerin de 
mevzuubahis olmadığını göreceklerdir. Onun 
için bendeniz idare heyetlerine girebilmek im
kânını iki yıl ile tahdit eden memnuiyeti mut
laka âzami hadleriyle tesbit edilmesi teklifim
de ısrar ediyorum. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ' ŞEMl ERGÎN (Ma
nisa) — Komisyon sayın arkadaşımızın fikrine 
iştirak etmemektedir, idare Heyetine girecek 
arkadaşın gerek Haysiyet Divanlarmca ve gerek
se mahkemelerce her hangi bir surette hüküm 
giymemiş olması üzerinde ısrarla durmaktadır. 

MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Efendim, 
kanunun bu maddesini okursak, görürüz ki, 
muhilli haysiyet bir suç işlemiş olanların idare 
heyetine giremiyeceği hakkında bir hüküm yok
tur. öyle bir kayıt olsaydı, yani, bir günlüğün
den beş seneye kadar hapis cezası görenler, ve-
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ya meslekten menedilenler, idare heyetinde | 
bilâkaydüşart vazife alamazlar demeseydi, bel
ki buna bir diyeceğimiz olmazdı. Fakat burada
ki hükme g5re, hepsi iki sene sonra heyete gire- I 
bilecektir. Bir hekim için ahlâk dışı sayılabile- I 
cek bir suç işliden birisi ile, en ufak bir kuba-
hat işliyen arasında bir fark gözetilmiyor de
mek. Ben hukukçu değilim, ama, ceza ile suç 
arasında bir münasebet bulunmasının hukuk 
esaslarından olduğunu biliyorum. 

SAĞLIK VB SOSYAL YARDIM, KOMİS
YONU RElSÎ TALÂT VASFİ ÖZ (Ankaa) — 
Efendim, kıymetli meslekdaşım Tümerkan galiba 
zühul içindediler. Kendileri 22 nci maddenin 
hangi hal ve şartlarda bir hekimin, idare heyet
lerine iki «ene müddetle seçilemiyeceklerine dair 
olan hükmü dikkatle okumuş olsalardı, itiraz et-
miyeceklerdi. 

Müsaade ederseniz arzedeyim: Sanat icrasın
dan muvakkaten meni kararı Yüksek Haysiyet 
Divanınca verilir. Yüksek Haysiyet Divanının 
ceza salâhiyetleri kısmında, hangi hal ve şartlar
da bir meslektaşa muvakkaten icrayı sanattan I 
meni kararı verileceği gayet sarih olarak zikre- I 
dilmiş bulunmaktadır. 1 

Maddenin, bilhassa tesis ettiği ikinci hüküm 
doğrudan doğruya mahkemelerce verilen karara 
aittir. Mahkemeler, bir meslektaşın işlemiş oldu- I 
ğu suçtan dolayı her hangi bir hüküm verecek I 
olurlarsa meslektaşların idare heyetlerine, iki se
ne müddetle girmemesi icabetmektedir. Ceza Ka
nunundaki maddeler hatırlanacak olursa bir mes- I 
lektaşm tecziyesini icabettiren hususlar hiçbir I 
suretle istisgar edilebilecek mahiyette değildir. I 
Bilhassa birlik bünyesi dışında cezai mesuliyeti 
tasdik edilmiş bir meslektaşın idare heyetlerinde I 
yeni bir vazife almasına asla imkân vermemek lâ- I 
zımgelir. Sağlık Komisyonu adına muhterem 
heyetinizden bilhassa 22 nci maddenin olduğu 
gibi tasvip Duyurulmasını istirham eylerim. I 

REİS — Müsaade buyurun, sual var. 
MUHlT TÜMERKAN (Sinob) — Efendim, 

burada sözlerimin sonunu, şöyle bağlamıştım, ona I 
cevap vermediler: Bir suç ile ceza arasındaki mü
nasebet ve miktar bakımından bir nispet lüzu- I 
muna kaniim dedim. Hukukçular böyle düşün
mezler mi, hukuk kaidesi böyle değil mi? Komis
yonun zühul olarak ifade ettikleri şey, kendileri
nin zühulüdür. Burada, suçun bir günlük hapsi I 
icabeden durumuna da, 10 seneyi gerektiren suç- | 
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lara da aynı ceza verilmektedir. Bunu nasıl telif 
ediyorlar? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS
YONU REİSİ TALÂT VASFİ ÖZ (Devamla) 
— Efendim, Ceza Kanununun ilgili maddelerin
de meslekdaşlar hakkındaki hükmü lütfen oku
malarını rica ederim. Yanımda Ceza Kanunu 
olmadığı için bu maddeleri Yüksek Heyetinizin 
huzurunda okumak imkânına malik değilim. 
Muhterem arkadaşım bunu okumuş olsalardı, bir 
hekimin mahkemece bir günlük cezayı icabettiren 
bir mahkûmiyete mâruz kalması çok defa varit 
değildir. Asgari ceza orada tasrih edilmiştir, 
âzami cezalar da tâyin edilmiştir. Taktir mah
keme heyetinindir. 

Muhterem arkadaş-.m 10 senelik ağır hapisle 
bir diğeri hakkında müsavattan bahsediyorlar. 
Biz suç mahiyetinde telâkki edilen hâdise de
dikten sonra, hangi hataların suç telâkki edilme-; 
sinin lâzımgeldiği hakkında ilgili kanunlarda sa
rahat mevcut iken muhterem arkadaşımın bu su
ali bendenize tevcih etmemeleri lâzımgelirdi ka
naatindeyim. 

REİS — Bir iki sual daha vardır. 
MUSTAFA ZEREN (Erzurum) — Buradaki 

mahkûmiyet meslekî bir suçtan dolayı mı, yok
sa her hangi bir şahsi suç dolayısiyle midir? 
Meselâ birisine hakaret etmiş ve mahkûm olmuş
sa buna da şâmil midir? 

KOMİSYON BAŞKANI TALÂT VASFİ ÖZ 
(Devamla) — Biz, muhterem Musafa Zeren ar
kadaşımızın irat buyurdukları sualin çizgileri 
dâhilinde her hangi şekilde olursa o1 sun bir 
mahkûmiyet cezası almış olan bir arkadaşımı
zın idare kurullarına girmemesi lâzımgendiğini 
tezekkür ettik. 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Teklifimde 
musurrım efendim. 

REİS — Komisyon Sözcüsü. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 

EROİN (Manisa) — Muhterem Mustafa Zeren 
arkadaşımızın sualini madde açıkça ceaplandır-
maktadır. Haysiyet Divanının meslekî kararla
rını hariç bırakıyoruz. 

Mahkemelerce verilen kararlara gelince; 
«meslekî veya haysiyeti ihlâl edici bir suç do
layısiyle» diye tahdit edilmiştir. Bir tabibin mes
lekî dolayısiyle ika ettiği suç var, bir de bir 
vatandaş olarak haysiyeti ihlâl edici bir suçtan 
dolayı mahkûmiyeti var. Takdir buyurursunuz 
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ki, gayet cüzi bir ceza dahi idare heyetine geç-, I 
memesini gerekmektedir, 

REÎS — 22 nci madde hakkında başka söz 
istiyen.. yoktur. Maddeyi oya arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — 22 nci maddede yazılı cezala
ra çarptırılmış olan idare heyeti azalan âzahk- j 
tan düşerler ve hükmün katîleştiği tarihten iti
baren iki yıl içinde seçilemezler ve seçimlere 
katılamazlar. 

REÎS — 23 ncü madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oya arzediyorum. Kabul eden T 
ler... Emiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — idare heyeti azaları ilk top-ı 
lanatıda kendi aralarında gizli reyle bir reis, bir 
umumi kâtip, bir muhasip,, bir de veznedar se
çerler; 

Reisin, bulunmadığı zamanlarda odayı, umu
mi kâtip temsil eder. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 25. — idare heyeti en az on beş 

REÎS — Yoklama yapılacaktır. 
(Maraşa kadar yoklama yapıldı) 

REÎS — Çoğunluk var, birleşimi açıyorum. 
Müzakereye devam ediyoruz. 

İdare Heyetinin vazifeleri 
MADDE 26. — îdare Heyeti, her yıl, odanın 

bilançosunu, bütçesini hazırlayıp, murakıp rapor> 
lari ile birlikte umumi heyete sunar. Odanın 
umumi durumu ile muamele ve faaliyetleri hak
kındaki raporunu umumi heyette okuyup ibrasını 
ister, ibra edilmiyen idare heyeti düşmüş sayılır 
ve yeni bir idare heyeti seçilir. Bü suretle düşen 
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günde bir toplanır. Üst üste üç belîitoplantıya 
mazeretsiz olarak gelmiyen âza, istifa etmiş 
sayılır, idare heyetinin müzakereye başliyabîi-
mesi için toplantıda azalardan bir fazlasmm 
bulunması şarttır. Reylerde' müsavat hâlinde 
reisin katıldığı taraf çokluk sayılır. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 
ERGlN (Manisa) — Efendim, maddede bir 
tabı hatası vardır, (idare heyetinin müzakere
ye başhyabilmesi için toplantıda, azaların yarı
dan bir fazlasmm bulunması şartir) şeklinde 
düzeltilmesi lâzımdır. (Yarıdan) kelimesi ya
zılmamış, düşmüştür. 

FERİDUN FİKRÎ DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Müsaade buyurulur mu efendim ? Bit (üst üste 
belli üç toplantı), ne demektir? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 
[ ERGİN (Devamla) — (Muayyen üç toplantı) 
I demektir. 

REİS '•— 25 nci maddeyi komisyon sözcüsü
nün tashihiyle birlikte oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

(15) dakika oturuma ara veriyorum. 
I Kapanma saati : 17,15 

idare heyeti azaları aradan iki devre geçmedikçe 
idare heyetine tekrar seçilemezler. 

REÎS "•— Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem ar

kadaşlarım, tabip odalarının uzuvları hakkında 
11 nci' maddede şöylö bir hüküm vardır «Tabip 
odaları; umumi heyet, idare heyeti ve haysiyat 
divanından teşekkül eder.» Şu hükme göre ta
bip odalarının üç uzvu vardır; 

1. Umumi Heyet, 
2. idare Heyeti, 
3. Haysiyet Divanı. 
Maddeden anlaşıldığına göre- burada Tabip 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 17,40 

REİS — ReisvoMli Muzaffer Kurbanoğlu 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Ahmet Morgil (Rüse) 
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Odaları Teşkilâtında «Murakabe Heyeti» diye 
bir .şey yoktur. Böyle bir,şey mevcut olmadığı 

, anlaşılıyor. Halbuki tdare Heyetinin vazifeleri 
meyanmda mevzuubahs olan 26 ncı maddede 
ş$yle deniliyor : «İdare Heyeti her yıl, Odanın 
bilançosunu, bütçesini hazırlayıp murakıp ra
porları Ue birlikte umumi heyete sunar.V Oda
ların uzuvları arasında murakıplar diye bir teş
kilât bulunmadığına göre, acaba şu murakıp 
raporunu kim hazırlıyacaktır? Bu cihetin be
lirtilmesi lâzımdır. Ya 11 nci maddede mura
kıplar bir uzuv olarak gösterilmediğine göre, 
26 ncı maddeden murakıp raporları kelimele
rinin kaldırılması, yani maddeden çıkarılma
sı^ yahut da 11 nci maddeye murakıplerin bir 
uzuv olarak eklenmesi lâzım gelirdi. Tasarıyı 
lâyikiyle tetkik «demediğimiz için kanunun aşa
ğıdaki maddeleriyle yukardaki maddeleri ara
sındaki insicamı takip edemiyorum, özür dile
rim. Yalnız bu iki hükmün birbiri ile denkleşti
rilmesi lâzııngelir ki, bir tezat husule gelmesin. 
Bu hususun kürsüden açıklanmasını komisyon
dan rica ediyorum. 

Ben kanunun, aşağıdaki .maddelerle yukar
daki maddeleri arasında insicamın yerinde ol
madığı kanaatindeyim. Bu iki hükmün birbir
leriyle uygun bir hale getirilmesi lâzımdır. Bir 
tezat yoksa bu kürsüden açıklanmasını rica ede
rim. 

REİS— Komisyon ne düşünüyor efendim? 
ADALET KOMİSYONU "SÖZCÜSÜ SEMİ 

ERGİN (Manisa) — Necip Bilge arkadaşımız 
11 nci maddeye girmemiş olan bir müesseseye 
işaret etmiş -bultınmaktâdır. Maddede (İdare 
Heyeti her yıl TManın^bİlânçosumı, bütçesini ha
zırlayıp murakıp raporlariyle birlikte umumi 
heyete sunar.) deniliyor. Burada böyle bir mu
rakabe heyeti olmadığına göre, biz komisyon ola
rak, arkadaşlarla da istişare ettik, buradaki 
(Murakıp raporu ile birlikte) kaydının madde
den çıkarılmasını teklif ediyoruz. Ayrıca, umu
mi heyet toplantısında, İdare Heyetinin rapor
larının ve hesaplarının, orada seçilecek birkaç 
murakıpla, umumi heyet1 tarafından tetkik edil
mesi imkânı mevcuttur efeıtdfen. 

REÎS —"Müsaade buyurun, komisyon sözcü
sü ; 26 ncı maddedeki (murakıp raporu ile bir
likte,) tâbirinin kaldırılmasından sonra bu 
maddenin alacağı şekil nasıl oluyor?. 
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.. ADALET KOMİSYONU ADINA ŞEMt ER-

GÎN "(Devamla)—İdare heyeti her. yıl, odanın 
bilançosunu, bütçesini hazırlayıp umumi heye
te sunar. 

REİS — Salamon Adato. 
~SALAMON ADATO t&tanbul) — Vazgeç

tim. 
REİS—.Necip BUge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Sayın arkadaş

larım, bu. gibi topluluklarda başka, teknik mu
rakabe uzvunun bulunmaması büyük bir eksik
lik teşkil eder.* Umumi heyet toplantısında "bâzı 
komisyonlar seçilip o topluluğun hesaplarını 
veya muamelâtını tetkik- etmek vazifesini üzer
lerine alabilir. Bu, ayak ü>tü bir muamele olur. 
Bunun inceden inceye defterlerini, şurasını, bu
rasını, işlerin kanuna uygunluğunu tam bir şe
kilde murakabe etmek ve umumi heyete kanu
nun istediği şekilde uygun bir rapor verebil
mek için daimî bir murakabe uzvunun mevcudi
yeti lâzımdır. Nitekim Cemiyetler' Kanununda 
da murakabe uzvunun kanuni bir uzuv olduğu 
hakkında bir sarahat bulunmamakla beraber, 
cemiyet işlerinin Hükümet* tarafından muraka
be edilebileceği ayrıca yazılı bulunmaktadır. 
Her cemiyetin umumi heyet ve idare heyeti ya
nında ayrıca bir. murakebe uzvu bulunmakta
dır. Bu, taamül haline gelmiştir."Bu îtibarla"26 
ncı maddedeki muıakabe -kelimesinin .kaldınl-
masından ziyade, 11 nci -maddeye bir murakabe 
uzvunun ilâvesi icabetmektedir. Yalnız idenebi-
lir ki, 11 nciomadde kabul edilmiştir. Fakat bu 
kanun ikiidefa müzakereye:Aâbi olacaktır. Ka
nunun ikinci müzakeresinde murakabe uzvunun 
11 nci maddeye ilâvesi mümkündür. Bu bakım
dan murakıp kelimesinin buradan çıkarılması 
uygun olmaz kanaatindeyim. 

ADALET KOMİSYONU 'SÖZCÜSÜ ŞEMt 
EROİN (Manisa) —Her ne kadar, tasarının 
11 nci maddesinde tabip odaları organları ara
sında murakabe heyeti mevcut değil ise de, 
kâbiıl ettiğimiz 17 nci maddede bu organların 

i haricinde bu müesrseseden başka umumi he
yetin vazifeleri tadat edilmiş bulunmaktadır. 
Bu vazifeler şunlardır : 1. İdare heyetinin yıl
lık çalışma raporunu ve murakıpların raporu
nu incelemek. 2. İdare heyetinin bilançosunu 
tetkik ve kabulü hâlinde ibra etmek. 3. Büt
çeyi tasdik etmek. 4. İdare heyetince teklif 

I edilen mevzuları müzakere etmek. 5. İdare 

-m-
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heyeti azalarını seçmek. 6. Büyük kongreye 
gidecek asıl ve yedek temsilcileri seçmek. 
7. Üç hesap muraüibı seçmek. 8. Haysiyet 
divanı azalanın seçmek. 

IV ncı maudeüe, üç aded murakıbın kongre 
umumi Heyetince seçileceğini kabul etmiş ol
duğumuza göre, biz komisyon olarak biraz 
evvelki mâruzâtımızın zühule müstenit oldu
ğunu da lüüsek Heyetinize arzeder ve mad
denin bu şekilde, 17 nei maddeye mütenazır 
olarak hazırlanmış olması karcısında, kabul 
edilmesini rica ederim. 

REiS — Feridun Fikri Düşünsel. 
FERİDUN FiKRt DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 

Bendeniz de bunu söyliyecektim. Murakıp ol
malıdır. 17 nei maddede kabul edilmiş oldu
ğunu sözcü söyledikleri için bendeniz konuş
maktan vazgeçiyorum. 

REİS — Yusuf Aysal. 
YUSUF AYSAL (Kütahya) — Arkadaşımı

zın fikrine teyiden iştirak ediyorum. 
REİS — 26 ncı madde hakkında başka söz 

istiyen yok. Komisyon söçcüsü deminki beya
nından rücu ettiğine ve (murakıp) kelimesinin 
kaldırılmaması icabettiğini beyan etmesine gö
re maddeyi aynen oyunuza arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'MADDE 27. — İdare Heyeti yıllık çalışma 
raporunun bir örneğini hemen merkez konseyi
ne gönderir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 28. — Yönetim Kurulunun diğer va
zifeleri şunlardır : 

1 - Sanat icrası hakkındaki kanunların ve 
bunlarla ilgili mevzuatın gereği gibi uygulanma
sına yardım etmek. Bu arada : 

a) Oda azaları ile hastalar arasında aracı
lık yapmayı meslek edinenlerle, oda âzalarının 
iş birliği yapmasını; 

b) Meslek mensupları arasında karşılıklı 
gayrimeşru menfaat sağlanmasını; 

c) Meslek âdabına uymıyan, ve tıp meslek
lerinin icrasına dair kanunun kabul ettiği çerçe
ve dışında tabelâ kullanılmasını; 

d) Sinema, radyo, müstahdemler veya sair 
yazılı ve sözlü vasıtalarla reklâm yapılmasını, 

Önlemek, 
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II - Tabip odalarımın veya birlik teşekkülle

rinden her hangi birinin göstereceği lüzum üze
rinle bâzı mıntakalarda, odalarla tabip, diş tabi
bi tedavi ücretlerinin en az miktarlarını gösteren 
tarifeler düzenlenmek (bu tarifeler merkez kon
seyince tasdik edildikten sonra bilgi edinilmek 
üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına göh-

I -derilir. 
III - Oda azaları arasında, oda azaları ile iş 

verenler arasında, iada azalan ile hastalar ve has
ta sahipleri arasında çakabilecek ihtilâfları uz
laştırmak veya dcabında hakem usulüne rnüraoa-
caat etmek. Bu makaatik : 

a) Oda azaları arasında çıkan meslekî ühti-
I lâfları, dentoloji bakımından halletmek. 

b)* Oda azadan ile iş verenler arasında çıka-
I bilecek ihtilâfları uzlaştırmak, icabında hakem 
I usulüne müracaat etmek; 

c) Oda azalan ile, hasta veya hasta sahip
leri arasında ücret veya tedavi ile ilgili çeşitli 
ihtilâfları tıp topluluğunun şerefine esas tuta-

I rak, hastalığın önemine, tedavi ve hizmetin ge
rektirdiği çalışmaya, hastanın ve oda azasının 

! vaziyetlerine göre uzlaştırma yolu ile halle ça-
I hşnıak veya hakem usulüne baş vurmak; 
I IV - Âzalann daha yüksek bir meslek küitü-

riine erişmeleri için : 
a) Kütüphane açmıya çalışmak; 
b) Âzalann meslekî tekemmülleri için ge

rekli teşebbüslerde bulunmak ve bu hususun ye
rine, getirilmesi için resmî ve hususi sağlık teşek
küllerinden faydalanmaya çalışmak; 

V - Âzalann memleketin sağlık meselelerini 
incelemeye ve bu hususta araştırmalar yapmaya 
teşvik etmek ve bunlardan çıkacak sonuçlara 
göre ilgili sağlık mafcamlanndan dileklerde bu
lunmak; 

VI - Meslekin haysiyetini ve meslektaşlann 
hukuk ve menfaatlerini diğer makamlar nezdin-
do savunmak; 

VII - Lüzum görülecek yerlerde belirtilecek 
salâhiyetler dairesinde temsilciler tâyin etmek. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ŞEMÎ ERGİN (Ma
nisa) — Efendim, 28 nei maddenin başındaki 

(Yönetim kurulunun) tâbiri diğer maddelerde 
(tdare heyeti) olarak geçmiştir, burada da (tdare 

! heyeti) olarak tashih edilmesini rica ederiz. 
Bir de iki numaralı bendin son satmnda 

(Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına) denil
mektedir. (Bakanlık) kelimesinin (Vekâlet) 

ı e a -
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olarak değişmesi icabeder. 

3 numaralı bendin (c) fıkradaki (Şerefine) 
kelimesi (Şerefini) şeklinde düzeltilecektir. 

Bunların tashihini komisyon adına rica ede
rim. 

REİS — 28 nci madde üzerinde söz istiyen 
yoktur. Komisyon Sözcüsünün ifade ettiği tas
hihlerle maddeyi oyunuza arzediyorum: Kabul 
edenler... Etmiyenler... 28 nci madde tashihen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — îdare heyeti meslektaşlar 
arasında vukuuna her hangi bir suretle ıttıla hâ
sıl ettiği ihtilâfları hal ve telife çalışır ve ica
bında tahkikatını tamamlıyarak evrakını Haysi
yet Divanına verir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 30. — 28 nci maddenin I ve III nu
maralı fıkralarının a, b ve c bentleri şümulü
ne giren hareketler idare heyetince hal ve tes
viye edilmediği takdirde meslek âdabı ile bağ-
daşamıyan hallere kalkıştıkları görülen meslek 
mensuplarının deontolojiye veya âmme hizmet 
veya selâmetine aykırı hareketleri, hâdiseler ve 
delillerle tesbit olunarak müdafaaları istenir. 

Yapılan tebligata 15 gün içinde cevap vermi-
yen azaların evrakı doğrudan doğruya, cevap 
verenlerinki müdafaanameleri ile birlikte Hay
siyet Divanına tevdi olunur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Haysiyet Divanı 
MADDE 31. — Her tabip odasında bir Hay

siyet Divanı bulunur. Divan, dört tabip ve bir 
di | tabibinden teşekkül eder. Müddeti iki yıldır. 
Umumi Heyete gizli reyle, beş asıl ve ayrıca beş 
de yedek âza seçilir. 

Toplanan reyler açık olarak tasnif edilir. 
Diş tabibi bulunmıyan yerlerde heyet, tabipler
le ikmal edilir. Asıl âzalıklarda her hangi bir 
suretle yer açıldığında yedekler aldıkları reye 
ve meslek nispetine göre asıl âzahklara ge
çerler. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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I MADDE 32. — Haysiyet Divanına seçilebil

mek için yurt içinde eri az 10 sene meslekte ça-
ı lışmış olmak şarttır. Bu vasıftaki azalarla heyet 
I tamamlanamazsa yurt içinde en az 5 sene hizmet 

etmiş bulunanlar da Haysiyet Divanına asıl ve 
yedek âza seçilebilirler. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — İdare heyeti azaları hakkında 
tatbik olunan 22 nci ve 23 ncü maddelerinin hü
kümleri Haysiyet Divanı azaları için de caridir. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yoktur. 
Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Haysiyet Divanı azaları ilk 
toplantıda kendi aralarında bir reis, bir reisve-
kili ve bir sözcü seçerler. 

Müzakere zabıt ve kararlan gizli olup reisin 
mesuliyeti altında emin bir yerde muhafaza edi
lir. 

RElS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza arzediyorum: Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmişir. 

MADDE 35. — Haysiyet Divanı toplanması
na lüzum görüldüğü zaman taahhütlü bir mek
tupla veya imza mukabilinde en az bir hafta ev
vel azalara yazılı olarak keyfiyet bildirilir. Top-
alntıya gelmiyecek azalar toplantıdan üç gün 
evvel reise yazı ile mazeretlerini bildirmeye mec
burdurlar. 

I Azaların mazereti halinde heyet yukardaki 
I müddetle mukayyet olmamak üzere çağrılacak 

yedeklerle tamamlanır. Uç defa mazeretsiz ola
rak toplantıya gelmiyen âza istifa, etmiş sayılır. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuza arzediyorum: Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Madde kabul edilmişir. 

MADDE 36. — Haysiyet Divanı azaları bi
taraflıklarını şüpheye düşürecek bir vaziyetin 
mevcudiyeti halinde reddolunabilir. Ret talebin
de bulunan kimse iddiasını delilleri ile birlikte 
bildirmeye mecburdur. Bu takdirde ret olunan 
asıl azanın yerleri yedeklerle ikmal edilmek ve 
reis ile vekilinin birlikte reddi halinde gizli rey
le geçici bir reis seçilmek suretiyle evvel emirde 
ret talebi incelenir. 

I Ret, kabule şayan görülürse esas mesele bu 
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OmÂadmt Mföikr edilerek karara bağlanır. 

R4Şdhia««tlw2h#ı vaölaşücbğı -vsptv ret talebi ka-
bttle $ay^ «görülmediğitakdirde taleln> reddine 
karar verikaeklft «beraber aynca 25 liradan 50 li
raya kadar para cezası ödönBsesine de karar ve
rilebilir. 

Ret edilenlerin ej&kluğu dolaytsiyle Haysiyet 
Divanının yedeklerle dahi teşkiline imkân ̂ görüle-
mezse ret talebi en yakın Tabip 'Odası Haysiyet 
İsyanında incelenir ve yukardaki hükümler bu 
takdirce flaM^aynen, tatbik olunur. 

ilet talebinin reddi hakkındaki kararlara an
cak esas «leşfele üe; birlikte Yüksek Haysiyet Di
vanım itirafc^unaböir. 

RElS — &8dde hakkında >sez istiyen yok-
iur. Maddeyi oyunuza arzediyorum: Kabul eden
ler.. Etmjyenler.. Madde kabul edilmişir. 

MADDE 37. — Aşağıdaki vaziyette bulunan 
İCaysiyet Divanı azaları heyete katılamazlar : 

I - İncelenen mesele île alâkası bulunanlar 
II - Hakkında inceleme yapılan kimsenin 

usul veya füruundan olanlar, 
Ana baba bir veya baba bir yahut ana bir 

kardeşler, amca, dayı, hala ve teyzeler, 
HI - EvliKk zail olmuş olsa bile karı ile koca 

ve bunların usul ve füruu, 
IV - 35vlâtlik 31e-evlât «dinenler. 
REİS ^— Madde hakkında söz istiyen yok

tur; Maddeyi oyunujşa arzesdiyorum: Kabul eden
ler.. Etmi&enler.. Madde kabul edilmişir. 

• Haysiyet .Divanının Vazife ve Salâhiyetleri 
JİADX)E 38. .*— Haysiyet Divanı, odaya gir-

miyen veya kanunun kendisine tahmil ettiği di
ğer vecibeleri yerine getirmiyenler hakkında in
zibati çê sa verjr. 

iREliS — Madde hakkınca söz istiyen yok
tur. Maddeyi öyuaatu^ftıa^edayorum: Kabul eden
ler.. Etmiyenler... Madde kabul edilmişir. 

MAPDB39. — Haysiyet Divanı, evrakı 
kendisine tevdi e^üenhâşaların fiil "»e ^hareket
lerinin ın#hiyeline«. göre aşağıdaki in&ıb&fci ce«a 
*lan;wrir : 

>&) Yazılı *h*ar; 
<b) ^ 5 liradıan 160 Kraya kadar para oeaasi; 
e) 15 günden -6 aya kadar geçici olarak 

sanat icrasından meni; 
3) '8 i r ifrintakada üç 4efa? sanat icrasından 
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menî cezası almış olanlarda ııuJ^]«ıda,^ışBiak-

i tan meni. 
Haysiyet divanları, bu cezaların verilmesinde 

sıra gözetmeksizin geniş takdir hakkını kullanır
lar. 

REÎS — 39 ncu madde ürerinde söz râiiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza arcediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler.,. 39 ncu madde .ay
nen kahul edilmiştir. 

MADDE 40. — Haysyiet divanları taraf in-
dan verilen yazılı ihtar ve 100 liraya kadar olan 
para cezası katî olup derhal tatbik olunur. Bu 
kararlar aleyhinde hiçbir mercie baş vurulamaz. 
Geçici olarak sanat icrasından veya bir mmta-
kada alışmaktan meni cezasına itiraz, kararan 
azaya tebliğinden itibaren 15 gün zarfında ya
zılı olarak ve karar aleyhindeki müdellel mü
dafaa ile birlikte, Yüksek Haysiyet Divanına 
gönderilmek üzere oda idare heyeti reisliğin*» 
imza. mukabilinde verilir. Böyle biı itiraz ol
masa dahi geçici olarak sanattan veya bir mın-
takada çalışmaktan meni karan idare heyeti 
reisliğince Yüksek Haysiyet Divanına gönderi
lir. Bu kararlar Yüksek Haysiyet Divanında 
tasdik edildikten sonra -yürürlüğe girer. 

REÎS — 40 ncı madde üzerinde söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 40 ncı madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Türk Tabipleri Birliğinin Merkez teşkilâtı 
MADDE 41. — Türk Tabipleri Birliğinin 

merkez teşkilâtı; Yüksek Haysiyet Dîvanı, tabip 
odaları, merkez konseyi ve büyük kongreden te
şekkül eder. 

REÎS — 41 nci madde üzerinde söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... 41 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Yüksek Haysiyet Divanı 
MADDE 42 Yüksek Haysiyet Divanı 12 

asıl ve 3 müşavir azadan teşekkül eder. Divan 
Ankam?da Sâğkk ve Sosyal Yardım Bakanlığın
da toplanır. 

Asıl azalar her toplantı müddeti âçin arala
rından gizli reyle bir reis seçerler. 

I - Asli azalar şunlardır : 
a) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Müsteşarı; 
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b) Tip-fl89riUt$©rTndönbirer'deontoloji pro

fesörü', 
e) • Temyiz - Mahkemesince daft« azaları ara

sından seçilecek bir temsiîer, 
d) Danıştayca daire azaları arasından' seci* 

lecek' bir temsilci; 
e) Büyük Kongrece gizli reyle seçilecek ve 

meslekte en az 20 seneçahşımş ve biri asker ol-" 
mak üzere 4 tabip* ile aynı sayıda yedek âza; 

f) Kongre tarafmdan gizh reyîe seçilecek 
ve meslekte en az 20 sene çalışmış İM dış tabibi 
ile 2 yedek'diş tabibi; 

g) Tabip odaları merkez konseyinin temsil* 
cisi; 

II '-• Müşavir azalar : 
a) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Zat-

işleri ve Muamelat Umum Müdürü; 
b) Sağlık ve Sbsyai Yardım Bakanlığında 

tabip odaları ile ilgili dairenin temsilcisi; 
c) Genelkurmay Sağlık Dairesi Personel 

Şubesi Müdürü; 
Müşavir azalar müzakerelere'iştirak ederler^ 

an*'ak rey veremezler. 
REÎS — Muhit Tümerkan. 
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Efendim, 

bir nokta için ricada bulunacağım. (Tıp Fakül* 
tesinden birer deontoloji profesörü) deniyor* 
her hangi bir profesörün deonotoloji salâhiye» 
tine sahip, olduğu nazan itibara alınacak olursa 
bu kelimenin kaldırılması. ieabeder. 

REÎS Komisyon sözcüsü. 
ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 

ERGÎN (Manisa) — Muhit Tümerkan: arkadaşı
mın teklifine Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyon 
nu cevap verecektir. Bendenizinihtisasım hari* 
cindediip. 

Yalnız, maddedö bâzı tashihler yapmak lâ* 
zımdır. Birinci fıkradaki (Sağlık ve Sosyal Yarr 
dmı Bakanlığında/ toplanır) cümlesindeki (Ba* 
kanlığında) kelimesi (Vekâletinde) olacaktır. 
1 numaralı bendin A fıkrası (Sâğhk ve Seiyal 
Yârdrm Vekâleti Müsteşarı) olarak düzeltilecekı-
tir. 1 numaralı bendin D fıkrasındaki (Danıştay) 
kelimesi (Devlet Şûrası) olarak* F 'fıkrasında
ki (Kongre tarafındaki) ibaresi (Büyük kfragrece) 
olarak,' 2" numaralı bendin A fıkrasındaki (Sağ
lık ve Sosyal- Yârdım Bakanlığı) kelimemi (Sağ
lık ve Sosyal YSrdrin Vekâleti) ve (Muamelât 
Genel Müdürü), (Muamelât Umırtri Müdürü) ola-
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^rak ve yinetayiK beodmi- K fıtafaandakk (Sağ
lık ve Sosyal Yardım: Bakcslığınd»^ kelimeleri 
(Sağlık* verSes£*el Yardım Vekâletinde) olarak 
düzeltilecektir. 

R82S —Sıa$lık~KlKaisyeöu -S&eüsü AW Rı^ı 
Sağlar. 

KOM. SÖ2CÜSÜ ALÎ RIZA SA&LAR 
(Çoruh) — Sayın Muhit Tümerkan B. sütunun
daki Deontoloji profesörlerinden bahis buyur
dular. Bugün; Tıp. Fakültesinde* Deontoloji 
kürsüleri kurulmuştur, Muhterem a*kada§,ımı?m 
bu tekliflerinden safınazar: etmelerini riea edi
yorum 

MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Fakülte
lerde bu kürsÜBÜn kurulduğunu söylediler, sar-
fmaaacK ettan efendim. 

REÎS— -fânci madde üzerinde başka; söz 
istiyen yoktur. Adalet KoBrâsyontr SÖKctteünün 
tashihi ile maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyımk»;. 42rn«i madda Aöatet Ko
misyonu Sözcüsünün tashih teklifteriylet kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4£:'• — İdare heyetiazaları Itokkın-
1 da tatbik ohman 22 ve 23f ncü madtlelerH| ItükÖnî-
leri Büyük Kongrece -seçiî&r Y5Ksek<ffaysfy<k 
Divanı azaları içiri-de; caridir. 

REÎS — 43 ncü madde üzerinde söz istiyen 
Yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. Kamil 
edenler... Etmiyenler... Madde aynett kabul 
edilmiştiı. 

MADDE 44. — Yüksefc; Haysiyet Divanma 
seçimle gelen asıl ve^yedek* âzaka®, nvüdıleti 2 
yıldır. Eski azalar yeniden seçikbUH*. Açılan 
âzalığa meslek sırasına göre yedeği getirilir, 

REİS — 44 neü madde üzerinde söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyuafaza arzediyomım. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde vayniBft-îkabııledil
miştir. 

MA$DE 45, — Yüksek Haysiyet Dîvanı, asıl 
âzalarının, üçte iki. çoğunluğu ile toplanır ve 
mevcudun üçte iki çoğunluğu ile karar verir. 

REÎS — 45 nci madda üzerinde jsat istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorunu Kabul 
edenlei'.,. Kabul etmiyenkr„. Madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE m — Mmtakarr 
kararlarının Yüksek Ha^s^«t DİKanmchtraüza-

466-
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keresi sırasında ilgililerin istekleri üzerine ya
zılı veya sözlü müdafaası alınır. 

RE t S — 46 ncı madde üzerinde söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza arzediyorum. ' Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Madde aynen ka
bul edilmiştiî. 

MADDE 47. — Yüksek Haysiyet Divanı, 
oda haysiyet divanından gelen kararları incele
dikten sonra kararı uygun bulmazsa, bu husus
taki mütalâası ile birlikte mezkûr karan ilgili 
haysiyet divanına iade eder. 

Oda haysiyet divanından gelecek ikinci ka
rar üzerine vereceği karar katidir. 

Yüksek Haysiyet Divanının verdiği kararlar 
katı olup aleyhine hiçbir mercie baş vurulamaz, 
Bu kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
kanalı ile ilgili oda haysiyet divanına bildirilir. 

HİKMET FIRAT (Malatya) — Söz istiyo
rum, 

BEİS — Buyurun efendim. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Arkadaşlar, 

bu, vilâyet haysiyet divanlarının cezai hüküm
lerine taallûk eden bir maddedir. Bu hüküm
lerin bir kısmı kati bir netice veriyor, bir kıs
mı ise itirazı müeyyit bulunuyor, İtirazı kabul 
eden kısım, yüksek haysiyet divanına intikal 
ediyor. Bu doğrudur. Ama bu haysiyet diva
nının vermiş olduğu kararlara, bütün hüküm
lere itiraz etmemek doğru mudur? Bu, umu
mi mevzuata girmez. Zorlamadır. 

Yüksek Heysiyet Divanına gelen kısımlarda, 
bu maddede görüyoruz ki bu katidir, hiçbir 
mercie müracaat edilemez. 

Arkadaşlar, kanunlarımızın bir kısmı an
tidemokratiktir, diye mütemadiyen söylüyoruz. 
Bıktık, usandık... Antidemokratik tesisleri yık
maya uğraşırken, yine diğer taraftan bunu 
kanun maddeleriyle ihya etmeye nasıl vicda
nımız razı olur? Konuşmak istemiyordum, Yük
sek Heyeti ikaz mahiyetinde iç duygumu ar-
zetmek zaruretini duydum. Bugünkü zihniyet 
ve hepimizin, birlikte ulaşmak istediğimiz he
defe ve gayeye bu, asla uygun değildir. 

: REİS — 47 nci madde üzerinde komisyonun 
mütalâası var mı? 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ SEMİ 
ERGİN (Manisa) — Muhterem Hikmet Fırat 
arkadaşımızın zorlama ile ifade ettiği mânayı 
bendemiz bu maddede bulamadım. İlk defa ol-
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I mak üzere yüksek haysiyet divanı, oda hay

siyet divanından gelen kararları tetkik eder, 
kabule şayan görmezse yeniden tetkik ve in
celenmek üzere oda haysiyet divanına iade 
eder. 

Oda haysiyet divanlarının ikinci defa ve
receği kararlar üzerinde yüksek haysiyet diva
nının alacağı karar katidir. Bunun zorlama 
şekli neresindedir? bilmemekteyiz. Yüksek 
haysiyet divanı, bütün illerden, Türkiye'nin 
her tarafından gelen tabip arkadaşların isti-

I rak edeceği büyük toplantıda seçilmiş ve iti-
I mat edilmiş kimselerdir. İkinci kararın katî 

olması, tetkik, iade, tekrar tetkik, tekrar 
I iade şeklinde bu işin sürüncemede kalmak su-
I retiyle meslekî şeref ve haysiyetin uzum müd-
I det rencide edilmesinin önüne geçmek mak-

sadma mebnidir. Takdir Yüksek Heyetinizin-
I dir. 

REİS — Necip Bilge. 
NECİP BİLGE (Niğde) — Muhterem arka

daşlar, bendeniz Hikmet Fırat'ın ileri sürdüğü 
itirazı benimsemekteyim. Hakikaten böyle ida
re mercilerince verilecek kararlann her hangi 

I bir kazai mercie gitmeden katî bir şekil alması 
I doğru değildir. Bu bakımdan Hikmet Fırat'ın 

söylediği gibi maddedeki şekil işi âdeta zorla-
I maktadır. Onun için bu fıkranın, yani Yüksek 
I Haysiyet Divanı kararlan katî olup aleyhine 

hiçbir mercie baş vurulamaz hükmünün çıkar
tılması lâzımdır. Bu hüküm kaldırldığı takdir
de her hangi bir kazai mercie müracaat etmek 
imkânı kendiliğinden meydana çıkar. Bu ka
rarlar hakkında hangi mercie baş vurulması lâ-
zımgeldiğind de tatbikat kendisi tâyin eder. Bu
radaki haysiyet divanı idari bir merci olduğu 
için zannederim Devlet Şûrasına gidilmesi ica-
beder. Aksini kabul etmek lâzımgelirse tasrih 
etmek gerekir. Esas mesele şudur ki; haysi
yet divanının vermiş olduğu kararların tama-

I miyle kesin olduğu hakkında bir hüküm koy
mak, içine girmiş bulunduğumuz demokratik 
sistemin esaslarına ve prensiplerine aykm dü
şer. 

REİS —* Hikmet Fırat. 
HİKMET FIRAT (Malatya) — Yüksek He

yetiniz hatırlarlar ki; Emekli Kanununda da 
böyle bir madde vardı. Orada da heyeti sıhhi
yenin vermiş olduğu karar katidir, hiçbir mer-

I cie baş vurulamaz, deniyordu ki, o heyetâ sıh-
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hiye, malûmu âliniz o zaman Tıp Fakültesinden 1 
şu profesörlerden, şu mütehassıslardan terek
küp ederdi. Emeklilik Kanununun hükümleri
ne göre bunlar teşekkül etmiştir. O zaman I 
Yüksek Heyetinizden istirhamda bulundum. Bu, 
bir vatandaşın hakkiyle tearuz teşMl eder ma
hiyette görüldüğü için kaza mercilerine müra- I 
caat serbest bırakıldı. Bunu da basit görmeye- I 
lim. Bir meslektaşın değil haysiyeti, mesleki 
dahi tehlikededir. Şu kadar zaman ceza verir, 
şu kadar zaman meslekî hürriyetini tahdit eder.. 
Bu bir idari meredden çıktığına göre, bunun I 
umumi mevzuata göre de hal yolu mevcuttur. I 

.•Hürriyet diye çırpındığımız bir günde böyle bir I 
kanunun çıkacağını zannetmiyorum. İkinci mü- I 
zakeresinde belki müdahale edeceğim. Bu, an- I 
tidemokratiktir. İnsan haklarına aykırıdır. Bu ! 
meslekte ekmek yemeğe azmetmemiş ve bir I 
titr almış arkadaşı neden bu kadar formalite
lerle takyit edelim? ikinci müzakeresinde bu 
husustaki müdafaamı arzedeceğim. Bunu ha
tırlatmaktaki maksadım; ne gibi meziyetleri 
vardır deniyor. Kanun tasarısını gördük, oku-
,duk, sonuna geldik, baştan nihayete kadar kül
fetten ibarettir. Bu madde ile, umumi hüküm-
Jterr dairesinde vatandaşı, hakkını aramak üzere 
serbest bırakalım. Bunu komisyon yaparsa pek 
âlâ, bendeniz de verilen önergeye iştirak ede
rim. 

REİS — Burhanettin Onat. 
BURHANETTÎN ONAT (Antalya) — Muh

terem arkadaşlar; hekimliğin cemiyet içinde 
haiz olduğu ehemmiyeti ve kıymeti arzetmeyi hu
zurunuzda saygısızlık addederim. 

Bir meslek ki, memleket çapında içtimai sa
hada, sağlık sahasında büyük rolü, büyük me
suliyetleri vardır. Bunu disiplin altına almak 

' için, intizam altına almak için bir Tabip Oda
ları Kanunu yapıyoruz, içinden idare heyetleri 
seçiyoruz, her oda için bir haysiyet divanı seçi
yoruz ve bunların hepsinin üstünde olarak bir 
de Yüksek Haysiyet Divanı seçiyoruz. Bu tasarı 
heyeti umumiyesiyle tekemmül ediyor, Heyeti 
Umumiyenize geliyor, kanuniyet kesbediyor. Bu 
teşekkülün kendi bünyesine taallûk eden hu- I 
suslarda hükümler vermesi, cezai takibatta bu
lunması elbette hakkıdır arkdaşlar. Dünyanın 
en yüksek tahsil mertebelerinden birine erişmiş 
bir cemiyet kendi içinde adalet mevzuunu te- I 

— 1 fi 
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kemmül ettiremezse ve buna biz hekim olarak, 
Meclis olarak bir karar veremezsek, bu heyetin, 
bu meslekin hakkını inkâr etmiş oluruz arkadaş
lar. Niçin, meslekten çıkarma veyahut küçük, 
büyük cezai nakdî vermek salâhiyetini haiz de
ğildir de, adlî makamlara niçin gidebilecektir? 
Birinin hekim, öbürünün hâkim olduğu için mi? 
Birinin elinde hukuk diploması, diğerinin elinde 
hekim diploması olduğu için mi? Hekim olmı-
yan arkadaşların insafına müracaat ediyorum. 
Hekim arkadaşları geri görmesinler, o meslek 
erbabının içinde, kendi meslekî bünyesinde iyi
yi, kötüyü ayırt edebilecek, adaleti, adalet ru
hunu taşıyabilecek insanlar vardır, buna inana
caklarını ümit ederim arkadaşlar. 

RElS — Salamon Adato. 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Efendim, 

Hikmet Fırat arkadaşımızın ileri sürdüğü nok-
tai nazar üzerinde durmak yerinde olur. 

Eskiden bir Muhamat Kanunu vardı. O ka
nuna göre haysiyet divanlarının verdikleri ka
rarlara mahkemede itiraz etmek mümkündü ve 
o kanunun tatbikatı zamanında bir haysiyet 
divanının verdiği ihraç kararının mahkemeler
ce dikkati çekme cezasına kalbedilebildiğini de 
defaatle gördük. Adaleti tevzi etmek kolay bir 
şey değildir. Vicdanı alıştırmak ve hattâ bir 
idman meselesidir. Bilâhara Muhamat Kanunu 
Avukatlık Kanunu şeklini aldı. Ve mahkemele
re itiraz yolu kapandı. Fakat buna mukabil 
Yüksek Haysiyet Divanı teşekkül etti ve emni
yet supapı olarak da Haysiyet Divanında Yük
sek Mahkemeden temsilci bulundurmak keyfi
yeti kabul edildi. Fakat şunu itiraf etmek z%-
ruretindeyiz ki, o yüksek mahkemeden Yük
sek Haysiyet Divanında bulundurulan kimseler 
azlığı teşkil eder, binaenaleyh meslekten olan
lar ekseriyeti ellerinde bulundurmaktadırlar. 
Tasavvur buyurunuz ki, müebbeden ihraç bir 
meslek sahibi için idamdan başka bir şey değil
dir. Bu kadar derecattan geçen bir idam hük
mü nihayet yüksek heyetinize arzedilmektedir. 
Bu itibarla bir tefrik yapmak mümkündür. Mü
ebbeden ihraç kararları, hiç olmazsa, bir mah
kemenin tetkikına mevzu olsa... 

REİS — Sözcü. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ SEMİ ERGİN (Ma

nisa) — Muhterem arkadaşlar, Tabip. Odaları 
Birliği, kanunen teşekkül etmiş hükmi şahsiye-



B : 26 12 .1 
ti haiz bir cemiyetten başka bir şey değildir. ! 

Bu cemiyetin Yüksek Haysiyet Divanı tarafın
dan verilen kararlarının nasıl bir idari karar | 
olduğunun kabulü ile Şûrayı Devlete gidip tet- ' 

, kika tâbi tutulacağı teemmüle değer bir meşe- ' 
ledir. j 

42 nci maddede Yüksek Haysiyet Divanının | 
teşekkül tarzını tetkik etmek lâzımgelir. 
; Yü&sek Haysiyet Divanı şunlardan müteşek- ı 
Midir : 

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekâleti Müsteşa
rı, Tıp fakültelerinden birer deontoloji profesö
rü, Temyiz Mahkemesince daire azaları arasın
dan seçilecek bir temsilci, Şûrayı Devletçe daire 
azaları arasından seçilecek bir temsilci, büyük 
kongrece gizli reyle seçilecek ve meslekte en az 
20 sene çalışmış ve biri asker olmak üzere dört 
tabip ile aynı sayıda yedek âza, kongre tarafın 
dan gizli reyle seçilecek ve meslekte en &z yir
mi sene çalışmış iki diş tabibi ile 2 yedek diş ta
bibi* Tabip Odaları Merkez Konseyinin temsilci
si.. 

Sayın arkadaşlar, Yüksek Haysiyet Divanın
da : Devlet Şûrasından ve Temyizden ve mes
lekte yirmi sene ömür çürütmüş tabip arkadaş
lar ve fakültelerin birer temsilcisi bulunuyor. 
Bu gibi arkadaşlardan müteşekkil bir heyetin 
vereceği kararın artık Devlet Şûrasında, sulh 
mahkemesinde itiraz yoliyle yeniden tetkikinin 
icabedip etmiyeceğini yüksek takdirlerinize ar-
zetmiş bulunuyorum. 

47 nci maddenin 3 ncü fıkrasının üçüncü sa
tırındaki (bakanlığı) kelimesinin (vekâleti) ola-
rışk düzeltilmesini komisyon namına rica ederim. 

REÎS — 47 nci madde ile ilgili bir önerge 
vardıu, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
47 nci maddeden, Haysiyet Divanı kararla

rının aleyhine hiçbir mercie müracaat edilemi-
yeceği hakkındaki hükmün çıkarılmasını arz-
ederim. 

Niğde 
N. Bilge 

REÎS — Efendim, takrir okundu, oyunuza 
arzedeceğim. Necip Bilge'nin takririnin dik
kate alınmamasını kabul, edenler... Etmiyenler... 
Dikkate alınması kabul edilmiş ve madde ile 
birlikte komisyona verilmiştir. | 

. 1953 0 : 2 . 
MADDE 48. — Yüksek Haysiyet Divanı Sağ

lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının daveti ile 
senede iki defa Nisan ve Kasım aylarında top
lanır. Lüzumu halinde divan fevkalâde toplan
tıya çağrılabilir. 

REİS — Bu maddedeki (Bakşanlığı) kelime
si de diğerleri gibi (Vekâleti) olarak tashih 
edilmektedir. Bu tashih edilmiş şekliyle 48 nci 
maddeyi oyunuza arzediyorum. Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... 48 nci madde tashihen kabul edil
miştir. 

MADDE 49. — Memur olsun, serbest olsun 
Yüksek Haysiyet Divanı kararı ile geçici olarak 
sanat icrasından menedilen azalar; hiçbir suretle 
sanatlarını icra edemiyecekleri gibi hasta kabul 
ettikleri yerler de kapatılır. 

Bu karar ilgililerce bilinmek üzere Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca münasip görü
lecek yollarla ilân olunur, ve tatbiki sağlanır, 

Sanat icrasından men'i müddetince memur 
azaların memuriyetleri ile ilgili vazifelerine ha
lel gelmez. 

REÎS — Okunan 49 neu maddedeki «bakan
lık» kelimesi de «vekâlet» olarak komisyomm 
teklifi veçhile tashih edilecektir. 

49 ncu maddeyi bu tashihle reyinize arze* 
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 49 îicu 
madde bu tashihle kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Yukardaki madde hükmüne 
göre sanat icrasından menedilen tabip ve diş 
tabipleri kati karara rağmen sanatlarını yapar
larsa haysiyet divanında ayrıca 100 liradan 
1 000 liraya kadar para cezasına çarptırılırlar. 

ADALET KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ŞEMÎ 
ERGİN (Manisa) — Bu maddenin dördüncü sa
tırında geçen «divanında» kelimesi «divanınca» 
olacaktır. 

REÎS — 50 nci madde hakkında başka söz 
istiyen yoktur. Komisyon sözcüsünün tashih 
teklifi ile beraber maddeyi reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Bu tashihle 
madde kabul edilmiştir. 

MADDE 51. — Her türlü oda aidatı ile her. 
türlü para cezalarını tebliğ tarihinden itibaren 
30 gün zarfında ödemiyenler hakkında İcra ve 
îflâs Kanunu hükümlerine göre takibat yapılır. 

RElS — 51 nci madde üzerinde söz istiyen 
yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka* 
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bul edenler... Etmiyenler... 51 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 52. — Yüksek Haysiyet Divanı âza
larının huzur hakları ve yollukları ve zaruri 
masrafları birlik bütçesinden ödenir. Bu hu
zur hakları ve yollukların miktarı merkez kon
seyince hazırlanacak bir talimatname ile tesbit 
edilir. 
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REÎS — 52 nci madde hakkında söz istiyen 

yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... 52 nci madde aynen 
kabul edilmiştir. 

Vakit gecikmiştir, 14.1.1953 Çarşamba günü 
saat 15 te toplanılmak üzere Birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma saati : 18,30 

....>... »>•-<< ....... 
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Tb%|,*tyitt^k|ft âi&ı A£ans'»V # ^ . t e & $ u d p u ^ 1 Yapı 
itlerinin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkında kanun teklifi ve 
Günirttk Ve Tekel, Bütçe ve Bayındırlık komiiyoıilah raporları 

(2/139) 

Ankara, 20 . I . 1951 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tekel Genel Müdürlüğü tarafmdan yaptırılmakta olan yapı işlerinin Bayındırlık Bakanlığı 
tarafından yaptırılması hususunda tanzim ettiğim ilişik kanun tasarısının Kamutaya sevkı için 
gereken formalitenin yapılmasını saygılarımla arz ve rica ederim . r 

ToWo\^Wekili 
âttkı Âtanç 

GEREKÇE 

Tekel İdaresi inşaat as r in i merkez, teşkilâtınca,,mevcut oLan inşaat şubesi vasıtasiyle jürüt-
mektedir. Ancak şurası muhakkaktır İd, inşaat İşleri bütün gayretlere rağmen matlup veçhile 
yürütülememektedir. , , . h ,. f <t 

Zira îdare inşaat servisinin^^^ Öâ^nir l ık Bakanlığ^ teş^j^lpaıa ı^aearan tâli derecede ve ehem
miyette olması itibariyle kuvvefli teknik clemanİarın^ bu idareye rağbet etmedikleri bir vakıadır. 
Verilen imkânlara rağmen kuvvetli , elemanlarp Jdaçe hizmejtine alınması mümkün olmamakta» 
dır. Bayındırlık Bakanlı|Mn muhe^^ ihtisas sahibi elemanları 
mevcut olduğu halde Tekel inşaat ŞuDesınde bilhassa inşaatın çeşitli nevileri üzerinde ihtisas 
yapmış elemanları azdır ve ^tecrübesizdir. , v ^ ,,if 

Bayındırlık Bakanlığı tera^k elemanlarına muhtelijjejbilerde bâzı kadrolar temin etmekte elma
sına mukabil Tekelde bunaJ^f i *az imkân bulunına^tadır. 

Bütün bunlara ilâveten Öevİet inşaat işlerini yürürtmek vaz^şîi^kendi Teşkilât Kanuniyle Ba
yındırlık Bakanlığına bırakılmıştır ve âmme hizmetlerinde vazife taksimi esasına göre de bu gayet 
tabiidir. ' ..... ,, ... 

Nitekim bâzı daireler tarafınclan doğrudan doğruca yandan, inşaat sonradan bu mülâhazalar
la Bayındırlık Bakanlığına devredilmiştir., Jg^yük Millet Meclisi inşaatının Büyük Millet Mec
lisinden, ve hava meydanları inşaatının da Havayolları Genel Müdürlüğünden Bayındırlık Ba
kanlığına devrolunması ğiİbi. 

Bayındırlık Bakanlığı halen bütün Devlet teşkilâtının hava meydanından, hastane binasına, 
damızlık ahırlardan hükmet konaklarına kadar her nevi inşaat ihtiyacını karşılamaktadır. Di
ğer taraftan Tekelce yapılan inşaatın plân ve projeleri Bayındırlık Bakanlığınca tasdik edilmekte, 
inşaata ait ihtilâflar Bayındırlık Bakanlığında hal ve buna ait her türlü direktifler aynı bakan
lıktan alınmaktadır. Tekel Genel Müdürlüğünün inşaat Şubesi memur kadrosu 25 tir. Yıllık 
tahsisatı 106 800 liradır. Aynı şubenin (D) cetvelindeki hizmetliler adedi de 44 tür. Yıllık tu
tarı 193 980 liradır ki ceman yekûn 300 780 lirayı bulmaktadır. İkramiye, çocuk zammı, muhte
lif harcırahlar, kırtasiye, öteberi, tenvir ve teshin gibi tâli istihlâklerle idare masrafları ilâve 
edilirse 350 000 lirayı tecaüvz etmektedir. .,,., ^ . 
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mesi, ve diğer dairelerde yapıldığı gibi Bayındırlık Bakanlığına devredilmesi zaruridir. 

Devir keyfiyeti esas itibariyle bakanlıkça da uygun görüleceği kanaatiyle hazırladığım bu 
kanun teklifimin lâyihasını sunmuş bulunuyorum. 

Tekel İdaresi muhtelif mahallerde yaptırmakta olduğu inşaatın her yeri için teknik elemanla
rından bir veya birkaçını mahsusan memur etmek zaruretinde bulunmaktadır. Halbuki o yer
lerde Bayındırlık Bakanlığınm esasen kurulu teşkilâtı mevcut olduğundan devir halinde Tekel 
inşaatına ait kontrol, murakabe, kabul ve tesellüm gibi husular için mevcut bir teşkilâtın vazife-
lendirileceği şüphesizdir. 

Bu bakımdan 300 000 liralık kadronun en geniş bir hesapla üçte ikisinin devrolunması kâfi 
gelecek. Bu suretle mühim bir kadro tasarrufu sağlanmakla beraber inşaatta sürat ve selâmet 
de elde edilmiş olacaktır. 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 30 . IV . 1951 

EsasNo. 2/139 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

Tekel Genel Müdürlüğü tarafından yaptırıl
makta olan yapı işlerinin Bayındırlık Bakanlığı 
tarafından yaptırılmasına dair, Tokad Milletve. 
kili Sıtkı Atanç tarafından verilip 24 . I . 1951 
tarihinde komisyonumuza havale edilmiş bulu
nan kanun teklifi ilgili Bakanlık mümessillerinin 
de huzuriyle incelenip görüşüldü ve tasarının ay
nen kabulüne karar verildi. 

Havalesi gereğince Bayındırlık Komisyonuna 
verilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Başkanı namına sözcü Sözcü 
Trabzon . Trabzon 

M. Goloğlu M. Goloğlu 
Kâtip 

Samsun Ağrı . Çorum 
t. Işın H. öztürk A. Başibüyük 

îmzada bulunamadı 
Konya Tokad Samsun 

A. F. Ağaoğlu M. özdemir ff. F. Vstaoğlu 
Samsun Trabzon Yozgad 
0, JJzer T. Koral H. Üçöz 

îmzada bulunamadı 

( S. Sayısı : 1) 



Bütçe Kor 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 2/139 
Karar No. 7. 

Yüksek 

Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'nı, Tekel Ge
nel Müdürlüğü yapı işlerinin Bayındırlık Ba
kanlığına devri hakkındaki kanun teklifi, bida-
yeten havale edilmiş bulunan Bayındırlık Ko
misyonunca İçtüzüğün 36 ncı maddesinde yazılı 
müddet zarfında neticelendirilmemiş olduğundan 
ve bu sebeple teklif sahibi tarafından verilen 
önerge Kamutayca kabul olunduğundan dolayı, 
komisyonumuza tevdi edilmiş olmakla, Maliye, 
Bayındırlık, Gümrük ve Tekel Bakanlıkları tem
silcileri hazır oldukları halde incelenip görü
şüldü. 

Teklif sahibi gerekçesinde; Teke] İdaresinin 
inşaat işleri, merkez teşkilâtında mevcut olan 
inşaat şubesi vasıtasiyle yaptırılmakta ise de, mat 
lup şekilde yürütülemediğini, çünkü idare inşaat 
servisinin Bayındırlık Bakanlığı teşkilâtına na
zaran tâli derecede ve ehemmiyette olması dola-
yısiyle kuvvetli teknik elemanların bu idareye 
rağbet etmediklerini, bu şubenin personel aylık
ları ile idare masraflarının senede 350 bin lira
ya baliğ olduğunu, halbuki inşaat işlerinin Ba
yındırlık Bakanlığına devri halinde gerek tek
nik prensip ve gerekse işlerin iyi yürütülmesi ve 
aynı zamanda tasarruf sağlanması bakımından 
yerinde bir tedbir olacağını ifade etmektedir. 

Komisyonumuzda yapılan müzakere esnasın
da Bayındırlık Bakanlığı mümessilinin verdiği 
izahata nazaran, umumi bütçeye dâhil daire
lerle katma bütçe ile idare olunan dairelerdeki 
inşaat servislerinin Bayındırlık Bakanlığında 
toplanması için Bayındırlık Bakanlığınca hazırla
nan yeni Teşkilât Kanunu tasarısında hüküm 
mevcut olduğu ve bu tasarı hakkında ilgili ba
kanlıkların mütalâaları alınmış ve Maliye Bakan
lığı ise katma bütçeli dairelerin bu hizmetlerinin 
Bayındırlık Bakanlığına devri halinde bütçeleri
ne konacak ödeneklerin umumi bütçeye aktarıl
ması keyfiyeti ve halen mer'i malî mevzuatla te
lifi hususunun incelenmekte olması dolayısiyle 

ı a s 
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ayamı rapora 

14 . Z/7 .1951 

Başkanlığa 

mütalâasını henüz bildirmemiş olduğundan tasa
rının Yüksek Meclise sevkedilmemiş olduğunu 
ve hazırlanmış olan tasarıda da 50 bin liraya 
kadar olan inşaat işlerinin kendi dairelerince 
yaptırılabileceğinin tasrih edilmiş bulunduğunu 
ifade etmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı mümessili de Te
kel inşaat servisinde çalışan memurların mühim 
bir kısmının yüksek mühendis ve yüksek mimar 
olduklarını ve kendilerinden lâyıkı veçhile istifa
de edildiklerini teklif gerekçesinde serdedilen 
mütalâaların asla varit olmadığını ve hizmetlerin 
aksamadığını bildirmiştir. 

Bu hususta yapılan görüşmelere nazaran; 
1. Ayrı ayrı dairelerin inşaat servislerinin 

yaptıracakları inşaatın hususiyetine göre bir ih
tisasa malik olmaları, 

2. İnşaat işlerinin santralize bir vaziyete if
rağı halinde bundan belki fayda yerine mahzur
lar tevellüt edebileceği, 

3. Hükümetten gelecek tasanda da 50 bin li
raya kadar olan inşaat işlerinin kendi dairelerin
ce yapılabileceği kabul edilmiş olması, 

4. Tekel İdaresine ait binaların tamir ve 
tadil işleri için esasen bir inşaat servisinin mev
cudiyetinin lüzumu, 

5. Maliye Bakanlığınca mülhak bütçelere 
konacak ödeneklerin Umumi Bütçeye aktarılması 
formülünün henüz tesbit edilemediği bir zaman
da münferit olarak bu kanunun kabulü halinde 
bu meselenin ne suretle halledileceği, 

Gibi sebepler göz önünde bulundurulmakla 
beraber bütün Devlet dairelerindeki inşaat işle
rinin Bayındırlık Bakanlığına devri hakkında 
Hükümetçe hazırlanmakta olup yakın bir zaman
da Yüksek Meclise sevkedileceği bildirilen ve 
umumi hükümleri ihtiva eden tasarının kanuni-
yct kesbettiği zaman Tekel yapı işlerinin de bu 
hükümler arasında yerini bulmuş olacağı cihetle 
komisyonumuz teklifin reddine karar vermiştir. 

• 1 <l 



Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Bütçe Komisyonu 
Başkanı 
İstanbul 

E. Adakmı 
Kâtip 
Sivas 

H.îmre 

im 
E. Menderes 

Bolu 
/. Gülez 

Başkanvekib 
Burdur 

F. Çelikbaş 

Afyon K. 
A. Vezİröğlu 

Bilecik 
Y. Üresin 

Bursa 
K. Yılmaz 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Antalya 
X Sarıoğlu 

Bolu 
M. Güçbümez 

Çanakkale 
K. Akmantar 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 
Gümüşane 

K. Yörükoğln 

İstanbul 
S. Oran 

Kastamonu 
//. Türe 
Mardin 

R. Erten 

Trabzon 

Giresun 
fi. Erkmen 

İstanbul 
A. H. a.r 

tzmir 
B. Bilgin 

Konya 
M. Âli Ülgen 

Ordu 
Muhalifim 
R. Aksoy 

Giresun 
M. Şener 
istanbul 
Muhalifim 

//., Hüsman 
İzmir 

T. Gürerk 
Malatya 
M. S. Eti 
Trabzon 

C. R. Eyüboğlv 

Urfa 
N. F. Kalayctoğlu Dr. F. Ergin 

Bayındırlık Komisyonu raporu 

T. BM. M. 
Bayındırlık Komisyonu 

"Esas No. 2/139 
Karar No. 36 

30 . V . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Tekel Genel Müdürlüğü yapı işlerinin Bayın
dırlık Bakanlığına devri hakkındaki Tokad Mil
letvekili Sıtkı Atanç tarafından verilip yük
sek Başkanlıktan 30 . IV . 1951 tarihinde ko
misyonumuza havale edilmiş bulunan Tkariun tek
lifi ilgili bakanlık temsilcilerinin de huzuriy-
le komisyonumuzda incelenip görüşüldü. 

Komisyonumuzda izahatta bulunan bakanlık 
temsilcisi (Bilûmum devlet daireleri yapı işleri
nin Bayındırlik Bakanlığına verilmesi hakkın
da) hazırlanmakta olan bir kanun tasarısı do-
layısiyle bu teklifin adı geçen tasarının yüksek 
Meclise sunuluşuna kadar tehiri muvafık olaca
ğı mütalâasında bulunmuştur. Bu mütalâa ko
misyonumuzca muvafık görüldüğünden bekleti
len kanun teklifi, teklif sahibbinin İçtüzüğün 
3ti ricı maddesi gereğince yüksek Meclis günde
mine alınması talep edilmiş ve yüksek Meclisin 
22 nci birleşiminde komisyonumuza tevdiine ka
râr verilmekle 26 . XI I . 1951 tarihinde tek
rar komisyonumuza havale edilmiştir. Teklif il-
ğfii b&kâiüifc temsilcileri huzuriyle ikinci de

fa incelenip görüşüldü : 
Tasarının dördüncü maddesinin (Bu kanun 

yayımı tarihinde yürürlüğe girer.) ibaresinin 
bütçe işlerinde bir zorluk ve karışıklığı mucip 
olması endişesiyle (Bu kanun 1 Mart 1953 tari
hinde yürürlüğe girer.) şeklinde değiştirilmesine 
ve teklifin diğer maddelerinin aynen kabulüne 
karar verilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Bayındırlık Ko. Başkanı Bu R. Sözcüsü 
Niğde 

A. Doğanay 
Kâtip 

Erzincan 
Z. Soylu 

Gaziânteb 
Muhalifim 

C. Sân 

G&zianteb 
S.9Kuranel 

Denizli 
E. §âhin 
Giresun 

Muhalifim 
AdnÜn Tufekciöğîu 

Urfe 
ÎT. Öral 

( Q S«xrifl.ı . 1 ,\ 



TOKAD MİLLETVEKİLİ SITKI ATANÇ'IN 
TEKLİFİ 

Tekel Genel Müdürlüğü yapı işlerinin Bayın
dırlık Bakanlığına devri hakkında kanun tavarısı 

MADDE 1. — Fabrika, imal ve doldurma 
evleri yaptırmak ve mevcutlan genişlelmek 
ve bunlara gerekli her çeşit araçlarla teçhiz va
sıtaları satmalmak üzere 20 . V . 1946 tarihli 
ve 4898 sayılı ve Yaprak Tütün Bakım ve İş
leme Eyleri ve Ambarlan Yapmak veya Satınal
mak üzere 18 . VI . 1947 tarihli ve 5113 sayılı 
kanunlarla gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi için Gümrük ve Tekel Bakanına ve
rilmiş olan yetkiler (doğrudan doğruya lekel 
maddeleri imalâtında kullanılacak her nevi 
makineler, aletler ve yedek parçalan hariç oJmak 
üzere) Bayındırlık Bakanlığına devrolunmuştur. 

Bu kanunun yürürlüğe gireceği tarihe kadar 
akdedilmiş mukaveleler ve ekleri ve bunlardan 
doğacak bütün alacak ve borçlar, her türlü hak 
ve vecibeleriyle birlikte adı geçen Bakanlığa 
geçmiştir. 

20 . V . 1946 tarihli ve 4896 sayılı Kanunun 
7 nci maddesi hükmü bu işler hakında da tatbik 
edilir. 

MADDE 2. — Birinci madde gereğince giri
şilecek taahhütlerle bu işlerde çalıştırılacak 
memur ve hizmetlilerin ücret ve masrafları kar
şılığı olan ödenekler her yıl Tekel Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanununa bağlı A işaretli cetvelde 
hususi bir bölüme konur ve buradan ihtiyaç 
nispetinde Bayındırlık Bakanlığının talebi ve 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının teklifi üzerine 
Maliye Bakanlığınca her yıl Bütçe Kanununa 
bağlı A işaretli cetvelin Bayındırlık Bakanlığı 
kısmmda açılacak hususi bölümlere nakil sure
tiyle ödenek kaydedilir . 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğü ihti
yaçları için lüzumlu inşaat Genel Müdürlüğün 
teklifi üzerine Bayındırlık Bakanlığınca yaptı
rılır ve bunlar için gerekli ödenekler hakkında 
ikinci madde hükmü tatbik edilir. 

i BAYINDIRLIK 

MADDE 4. — Bu kanun 
yürürlüğe girer . 

yayımı tarihinde 

MADDE 5. — Bu kanunu Gümrük ve Tekel, 
Bayındırlık ve Maliye Bakanları yürütür. 

KOMİSYONUNUN DEÖİŞ-
TİRİŞİ 

Tokad Milletvekili Sıtkı Atanç'm, Tekel Genel 
Müdürlüğü yapı işlerinin Bayındırlık Bakanlığı

na devri hakkında kanun teklifi 

MADDE 1. — Teklifin 1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4. ~ Bu Kanun 1 Mart 1953 tari
hinde yürürlüğe girer 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

< • » 

( S. Sayısı : 1) 





S. SAYISI 10 
Bir Gümrük İş Birliği Konseyi ihdasına mütedair mukavelename 
ile Avrupa Gümrük Birliği inceleme Grupuna mütaallik Protoko
lün onanması hakkında kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu ra
poru ile Ekonomi ve Ticaret Komisyonları düşünceleri ve Güm

rük ve Tekel Komisyonu raporu (1 /306) 

T. a • 
Başbakanlık 26 . XII .1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71/2162, 6/4093 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Bir Gümrük İş Birliği Konseyi ihdasına mütedair Mukavelename ile Avrupa Gümrük Birliği 
inceleme Grupuna mütaallik Protokolün onanması hakkında Dışişleri Bakanlığmca hazırlanan ve 
Bakanlar Kurulunca 26. X I . 1951 tarihinde Yüksek Meclîse sunulması kararlaştırılan kanun tasa
rısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE 

Avrupa Ekonomik îş Birliği Teşkilâtı Komitesinin 1947 senesi çalışmaları sırasında, komiteye 
dâhil olan memleketler aralarındaki ticari mübadelelerin serbestleştirilmesine hadim olmak üzere 
memleketleri arasında bir Gümrük Birliği ihdası imkânlarının araştırılmasına karar vermişler ve bu 
maksatla bu mevzuda incelemeler yapmak üzere bir inceleme Gurupu ihdas etmişlerdir. 

ilk defa 10 Kasım 1947 tarihinde Brüksel'de toplanan inceleme Gurupu, çalışmaları sırasında 
ticari mübadelelerin serbestleştirilmesinde gümrük birliklerinin işgal ettiği ehemmiyetli mevkii tak
dir etmekle beraber, Avrupa memleketleri arasında tam manisiyle bir gümrük birliği ihdasının bir
liğe dâhil olacak memleketlerin ekonomik durumlariyle yakından ilgili olduğunu, bu itibarla böyle 
bir teşebbüsün tahakkukunun uzun bir zamana mütevakkıf olabileceğini göz önünde bulundurarak 
mesaisini' ilk önpe gümrük tekniğine taallûk eden meseleler üzerinde temerküz ettirmeye karar ver
miş ve ilk olarak Avrupa memleketleri tarafından müştereken uygulanacak gümrük tarifelerindeki 
eşya tasnifine mütaallik bir nomanklâtür ile gümrüğe tâbi eşyanın gümrük kıymetinin nasıl tâyin 
olunacağını tesbit eden bir tarif hazırlamış ve bunları birer mukavelename mevzuu yaparak 15 Ara
lık 1950 tarihinden itibaren ilgili hükümetlerin tasdikma arzetmiştir. 

Diğer taraftan İnceleme Gurupu, birçok Avrupa memleketleri tarafından müştereken uygulana
cak Eşya Nomanklâtürünün ve Kıymet Tarifinin bütün memleketler tarafından yeknesak ve ahenk
li bir şekilde tatbik edilmesini ve gümrük tekniği mevzuunda ilgili hükümetler arasında daimî bir 
iş birliği vücuda getirilmesini temin maksadiyle bir Gümrük iş Birliği Konseyi ihdasına lüzum 
görmjiş ve bu maksatla hazırladığı bir mukavelenameyi 15 Aralık 1950 tarihinden itibaren ilgili 
hükümetlerin tasdikma arzetmiştir. 

Ayrıca, inceleme Gurupu, 15 Aralık 1950 tarihinden itibaren imzaya açık bulundurulan bir 
w,,ı^«^«ırtv,„Tv,« iiû Wı- aıİTYirvîiV t« Hirli&i "KYmsevi ihdas edildiğini de aröz önünde bulundurarak, tn-
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celeme Gurupunun 1947 senesinden beri Belçika Hükümeti tarafından deruhde edilmekte olan 
masraflarının "1 Ocak 1951 tarihinden itibaren mezkûr- gurupa dâhil olan memleketler tarafından 
karşılanmasının muvafık olacağını düşünerek bu hususta da bir Protokol hazırlamış ve bu Proto
kolü 15 Aralık 1950 tarihinden itibaren ilgili hükümetlerin fasdikma arzetmiştir. 

Nomanklâtür ve Gümrük Kıymetinin Tarifine Mütedair mukavelenamelerle muhtelif memleketle
rin bu mevzudaki işlemleri tevhit edilmiş olacak ve bunun neticesinde gümrük muameleleri gerek 
gümrük idareleri gerekse iş adamları bakımından basitleştirilmiş olacağı gibi gümrük tarifelerine 
mütaallik Hükümetlerarası müzakereler de teshil edilmiş ve dış ticaret istatistiklerinin mukayesesi 
do kolaylaştırılmış olacaktır. 

Mezkûr Mukavelenameler bütün ilgili hükümetlerin, teknisiyenlerinin katıldıkları teknik komite
lerde her memleketin gümrük mevzuatı tetkik edilerek ve gümrük tekniği mevzuunda, grupta tem
sil edilmiyen memleketler de dâhil olmak üzere, birçok memleketler tarafından kaydedilen terakkiler
den de gerekli şekilde faydalanılarak hazırlanmış ve hazırlandıktan sonra bütün ilgili hükümet
lerin tetkikına arzolunmak suretiyle bu hükümetlere kendi görüşlerini bir kere daha bildirmek im
kânı verilmiştir. Diğer hükümetler gibi Hükümetimiz de bu imkânlardan faydalanmış ve mezkûr 
mukavelenameler münderecatmda kenri gümrük tekniği telâkkilerine mugayir olabilecek hüküm
lerin yer almaması esbabını temin etmiştir. 

Ancak, Gümrük Tarifelerindeki Eşya Tasnifine Mütedair Mukavelenamenin eki Nomanklâtürün 
izahnamesi hazırlandığı sırada Nomanklâtürün Fransızca ve ingilizce asli metinlerinin bâzan birbi
rine tamamen tetabuk etmediği müşahede olunmuş ve bu hususun izahname hazırlandığı sırada 
bir ek protokol ile tashihi kararlaştırılmıştır. Diğer taraftan. 99 fasıldan müteşekkil bulunan 
nomanklâtürün bugüne, kadar ar»«v*ik 33 faslına ai1 izahnamesi hazırlanabilmiştir. Diğer 60 faslına, 
ait izahname üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Eşyanın Gümrük Kıymetine müteallik muka
velenamenin ekini teşkil eden kıymet tarifinin izahnamesi de henüz tamamlanmamıştır. 

îzahnameleri hazırlanmamış olan Nomanklâtür ve tarife müteallik mukavelelerin tasdikinin bu 
izahnamelerin tamamlanmasına" taliki uygun görülmüştür. Avrupa Gümrük Birliği inceleme Gru
buna dâhil birçok memleketler de bu şıkkı ihtiyar etmişlerdi?. 

«Bir Gümrük işi Birliği Konseyi ihdasına mütedair Mukavelename» ile «Avrupa Gümrük Bir
liği inceleme Gunıpuna Müteallik Protokol» a gelince, Avrupa memleketleri arasında eşya tasnifi 
Nomanklâtürü ve Gümrük Kıymetinin Tarifi tevhit edilirken bu- Nomanklâtür ve tara
fın bütün ilgili hükümetler tarafından yeknesak ve ahenkli bir şekilde 'uygulanmasını 
ve ilgili hükümetler arasında gümrük tekniği mevzuunda daimî bir iş birliği vücuda getirilmesini 
temin edecek olan bir konseyin ihdası isabetli bir teşebbüstür; ve bu teşebbüsün bir an evvel ta
hakkuk ettirilmesi faydalıdır, inceleme Grubunun masrafları 1947 senesinden beri Belçika Hükü
meti tarafından deruhde edilmektedir, inceleme Guınıpunun çalışmaları yukarda anılan mukavelena
melerle müspet ve devamlı bir safhaya intikal etmiş bulunduğundan bundan böyle mezkûr Guru-
pun masraflarının bizzat Gurupa dahil memleketler tarafından karşılanması tabiidir. Bu itibarla 
bu iki mukavelenameye şimdiden iltihak olunması muvafık görülmektedir. 

Yukardaki hususları göz önünde bulunduran Cumhuriyet Hükümeti «Bir Gümrük, iş Birliği 
Konseyi ihdasına mütedair Mukavelename» ile «Avrupa Gümrük Birliği İnceleme Gurupuna Mü
taallik Protokol» ün onanması hakkında hazırladığı ilişik kayan tasarısını Türkiye Cumhuriyeti 
Büyük Millet Meclisinin yüksek tascükma arzeder. 
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Dışişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No. 1/306 
Karar No. 18 

14 . IV . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Bir Gümrük İş Birliği Konseyi ihdasına mü
tedair mukavelename ile Avrupa Gümrük Birliği 
İnceleme Grupuna mütaallik protokolün onan
ması hakkındaki Kanun tasarısı, Dışişleri ve 
Gümrük ve Tekel bakanlıkları tmesilcilerinin hu
zuru ile komisyonumuzda incelendi. 

Bir Gümrük Birliği ihdası imkânlarını araş
tırmak üzere Avrupa İktisadi îş Birliği Teşkilâtı 
Komitesi tarafından kurulan İnceleme Grupun-
ca hazırlanıp 15 Aralık 1950 tarihinden itibaren 
ilgili hükümetlerin tasvibine arzedilen mukavele
name ile protokol esas itibariyle memleketimizin 
yüksek menfaatlerine uygun görülmüş ve kanun 
tasarısı aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince, Gümrük ve Tekel komis
yonuna gönderilmek üzere tasarı ve ilişikleri 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Dışişleri Komisyonu Başkanı SÖzcü 

Samsun 
F. Kesim 

Kâtip 
Denizli 

A. Çobanoğlu 
Erzurum 

B. Dülger 
İstanbul 

N. R. Belger 
Jmzada bulunamadı 

Mardin 
K. Tiirkoğlu 

Sayhan 
R. 0. Arık 

Niğde 
İV. Büğe* 

Erzurum 
R. S. Burçak 

Hatay 
A. Melek 

Kayseri 
S. H. Ürgüplü 

İmzada bulunamadı 
Muğla 

Z. Mandalinci 
Trabzon 

H. Saka 
İmzada bulunamadı 

Ekonomi Komisyonu düşüncesi 

T, B. M. M. 
Ekonomi Komisyonu 

Esas No. 1/306 
Karar No. 15 

Yüksek Başkanlığa 

23 . V . 1952 

Bir Gümrük İş Birliği Konseyi İhdasına mü
tedair Mukavelename ile Gümrük Birliği İnce
leme Grupuna Mütaalli'k Mevaddın Onanması 
hakkındaki kanun tasarısının Gümrük ve Te
kel Komisyonunca komisyonumuza havalesi 
ve mütalâa sorulması üzerine 16 . V . 1952 ta
rihinde toplanılarak mesele incelenmiştir. 

Gerek bu baptaki evrakın tetkiki ve gerek 
alâkadar Dışişleri, Gümrük ve Tekel ile Eko
nomi Bakanlığı mümessillerinden alman iza
hattan sonra keyfiyet tezekkür edilmiş ve Hü
kümetimizin mevzuu'bahis Avrupa Gümrük 
Birliği İnceleme Grupuna iltihakının prensip 
itibariyle faydalı olacağı neticesine varılmıştır. 

Yalnız Teknik matıiyette çaAıçmelanda bu

lunacak olan ve istişari bir karakteri haiz bu
lunan bu teşekkül kararlarının Hükümetimizi 
fiilî 'bir surette ilzam etmiyeceği ve iktisadi te-
da'biri almakta Hükümetimizi hiç bir surette 
takyit etmiyeceği anlaşıldığı cihetle tasarının 
kabulünde bir mahzur görülmemiş ve Gümrük 
ve Tekel Komisyonuna gönderilmesine karar 
verilmiştir. 

Havalesi gereğince Gümrük ve Tekel Ko- * 
misyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 
Ekonomi Ko. Başİsan] Sözcü Kâtip 

Ankara Bursa Zonguldak 
8. Âdü M. Sm Cemal Krpcak 

£tt»adb bfulunamadıt 

(:S. Sayısı : 10) 
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Ankara Ankara Antalya 

D. Binerbay F. Seyhun İbrahim Subaşı 
İmzada bulunamadı. 

Bolu Giresun Kocaeli 
K. Kozak Tahsin inanç M. Yılmaz 

İmzada bulunamadı. 

Konya Malatya Muş 
K. Ataman H. Fırat H. Dayı 

İmzada bulunamadı. 

Seyhan Siird 
Dr. 8. Ban B. Erden 

Ticaret Komisyonu düşüncesi 

T. B. M. M. 
Ticaret Komisyonu 

Esas No. 1/306 
Karar No. 26 

Yüksek Başkanlığa 

Bir Gümrük ,lş Birliği Konseyi İhdasına mü
tedair Mukavelename ile Avrupa Gümrük Bir
liği İnceleme Grupuna Mütaallik Protokol, Güm
rük ve Tekel Komisyonunun talebi üzerine, ko
misyonumuzca incelenmiş, gerek mukavelena
menin gerekse protoklün memleket menfaat
lerine uygun olduğu, memleket iktisadi haya
ti bakımından her hangi bir aykırılık taşıma
dığı müşahede olunmuştur. 

Gümrük ve Tekel Komisyonuna tevdi olun
mak üzere yüksek Başkanlığa saygı ile sunu
lur. 

Ticaret Ko. Başkanı Sözcü 
İstanbul Balıkesir 

B. N. Göknil E. Güreli 

18 .VI . 1952 

Kâtip 
Ankara 

S. Benli 
İmzada bulunamadı 

Ankara 
Bamdi Bulgurlu 

Kırklareli 
S. Pekkip 

İmzada bulunamadı 
Rize 

0. Kavrahoğlu 

Afyon K. 
G. Yiğitbaşı 

Erzurum 
8aİd Başak 

Kütahya 
Dr. M. Alkin 

Sivas 
H. Yüksel 

İmzada bulunamadı 

Yozgad 
F. Erbcts 

Gümrük ve Tekel Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 

Esas No. 1/306 
Karar No. 4 

18. XI. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza 14 . IV . 1952 tarihinde ha
vale edilen bir, Gümrük İş Birliği Konseyi ih
dasına mütedaü' Mukavelename ile Avrupa 
Gümrük BİTİiği İnceleme Grupuna mütaallik 
Protokolün onanması hakkındaki karnın tasarısı 
Bakanlık temsilcilerinin huzuru ile komisyonu

muzda incelendi : 

Protokolün onanmasının memleket menfaat
lerine aykırı düşmiyeceği kanaati ile karnın ta
sarısı oy birliği ile kabul olunmuştur. 

Bavalesi gereğînjce Kamutaya arzolunmak 

( S. Sayısı : 10) 
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üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Gümrük ve Tekel Komisyonu 
Başkanı ve bu rapor Sözcüsü 

Trabzon 
M. Goloğhı 

Afyon K. 
Bekir Oynaganlı M. 

imzada bulunamadı 

Kâtip 
Samsun 
/. I şan 

Çoruh 
Bumin 

Kastamonu 
Ahmet Keskin 

İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
M. Kavalcıoğlu 

Samsun 
//. üzer 

Kırşehir 
E. Kaman 

Konya 
.1. F. Ağaoğln 

Tokad 
M. Özdemir 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Bir Gümrük İşbirliği Konseyi İhdasına mütedair 
Mukavename ile Avrupa Gümrük Birliği İncele
me Grupuna Mütaallik Protokolün onanması 

hakkında Kanun tasarım 

MADDE 1. — 15 Aralık 1960 tarihinde 
Brüksel'de imza edilen bir Gümrük işbirliği 
Konseyi ihdasına mütedair Mukavelename ile 
aynı tarihte Brüksel'de imza edilen Avrupa 
Gümrük Birliği İnceleme Grupuna Mütaallik 
Protokol onanmış ve bu hususta gereken işle
min yapılması için Hükümete yetki verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
yürürlüğe girer. 

yayımı tarihinde 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

ve Dışişleri B. V. 
S. Ağaoğlu 

Devlet Bakanı 
ve İçişleri B. V. 

F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

Hulusi Köymen 
Dışişleri Bakanı 

Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İlen 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek, 

Maliye Bakanı 
Hasan Polatkan 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytinoğlu 
Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Psttindağ 

Tarım Bakanı 
İV. ökmen 

Çalışma Bakanı 
ve Güm. ve T. B. V. 

N. özsan 
İşletmeler Bakanı 

Hakkı Gedîk 

( S. Sayısı : 10) 
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BÎR GÜMRÜK İŞ BİRLİĞİ KONSEYİ İHDASINA MÜTEDAİR MUKAVELENAME 

İşbu Mukavelenameyi imzalıyan hükümetler, 
Gümrük rejimlerinin en geniş ölçüde ahenkleştirilmesi ve yeknesaklaştırılmasmm, ve bilhassa 

gümrük tekniğinin gelişme ve terakkisiyle ilgili meselelerin ve buna mütaallik mevzuatın incelenme
sinin temini lüzumunu göz önünde bulundurarak, 

Bu mevzularda, hükümetler arasında, ekonomik unsurlarla gümrük tekniği de göz önünde bulun
durularak, bir iş birliği vücuda getirilmesinin milletlerarası ticaret bakımından faydalı olduğuna 
kaani olarak, 

Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 
'» .i » • Qı i) « \S « }( , - V' ** S! » i * . V " »i <" '! -* * "' (y "" >> * ti <* '- * ••'- " C ° ü v 

Madde — I. . "~"__ ~~~~___"_~Z-

Bir Gümrük İş Birliği Konseyi ihdas edilmiştir. Buna aşağıda «Konsey» denmiştir. 

Madde — II . 

a) Konseyin üyeleri şunlardır : 
i) İşbu Mukavelenamenin Akıd Tarafları; 
ii) Diplomatik münasebetlerinin resmî mesuliyetini taşıyan Âkıd Tarafça teklif edilmek ve müs

takil bir üye olması Konseyce kabul edilmek kaydiyle, dış ticaret münasebetlerinde muhtar bulu
nan her hangi bir gümrük ülkesinin hükümeti. 

b) Yukardaki (a) (ii) fıkrası gereğince Konsey üyesi olan her hangi bir müstakil gümrük ülke
sinin hükümeti, diplomatik münasebetlerinin resmî mesuliyetini taşıyan Âkıd Tarafça yapılacak 
bir tebligatla Konsey üyesi olmaktan çıkacaktır. 

c) Her Konsey üyesi kendisini konseyde temsil edecek bir temsilci ve bir veya mütaaddit vekil 
temsilci tâyin eder. Bu temsilcilere müşavirller tefrik olunabilir. 

d) Konsey, üye olmıyan memleketlerin veya milletlerarası teşekküllerin temsilcilerinin, mü
şahit sıfatiyle, Konseye katılmalarına muvafakat edebilir. 

Madde — III . 

Konsey aşağıdaki işlerle tavzif edilmiştir : 
a) Âkıd Tarafların-işbu Mukavelenamenin ana hedefleri dairesinde tahakkuk ettirmeyi karar

laştırdıkları gümrük iş birliğine mütaallik bilûmum meseleleri incelemek; 
b) Üyelerine gümrük rejimlerini geniş ölçüde ahenkleştirmek ve yeknesaklaştırmak hususunda 

pratik çareler teklif edebilmek maksadile, gümrük rejimlerinin teknik cepheleri ve gümrük rejim
leriyle ilgili ekonomik unsurlar üzerinde incelemeler yapmak; 

c) Mukavelename tasarıları ve bunlara mütaallik tadil tasarıları* hazırlamak ve bunların ka
bulünü ilgili hükümetlere tavsiye etmek; 

d) Yaptığı çalışmalar neticesinde akdedilen mukavelenamelerle Avrupa Gümrük Birliği İnce
leme Grupu tarafından hazırlanan Gümrük Tarifelerindeki Eşya Tasnifi Nomanklâtürüne müte
dair Mukavelename ile Eşyanın Gümrük Kıymetine mütedair- Mukavelenamenin yeknesak bir şekilde 
tefsir ve uygulanmasını sağlıyacak tavsiyelerde bulunmak ve, bu maksatla, mezkûr mukavelename
lerle kendisine sarahaten terettüp eden vazifeleri ifa etmek; 

e) (d) fıkrasınjda derpiş olunan mukavelenamelerin tefsir veya uygulanması mevzuunda zuhur 
edebilecek ihtilâfların halli için, bir uzlaştırma mercii sıfatiyle, mezkûr mukavelenamelerin hükümleri 
dairesinde tavsiyelerde bulunmak; ilgili taraflar, aralarında anlaşarak, Konseyin kararlarım kabul 
edeceklerini evvelden taahhüt edebilirler; 

f) Gümrük nizamına ve. tekniğine mütaalik malûmatın neşrini sağlamak; 
g) İlgili hükümetlere, re'sen Veya talep ettikleri takdirde, işbu Mukavelenamenin genel hedet-

( S. Sayısı : 10 ) 
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leri çerçevesine giren meseleler hakkında malûmat vermek veya mütalâa dermeyan etmek ve bu mev
zuda tavsiyelerde bulunmak; 

h) Kendi Salâhiyeti dâhilinde bulunan meseleler hakkında diğer milletlerarası teşekküllerle ıs 
birliği yapmak. 

Madde — IV. 

Konsey üyeleri, vazifelerinim ifas bakımından Konseye lâzım olacak malûmat ve belgeleri, talep 
vukuunda, Konseye vereceklerdir; bununla beraber, hiçbir Konsey üyesi işaesi kanunun uygu
lanmasını ihlâl edecek, âmme menfaatlerine mugayir olacak veya resmî veya özel teşebbüslerin meş
ru ticari menfaatlerini ızrar edecek mahiyetteki gizli malûmatı vermeye mecbur değildir. 

Madde — V. 

Konseye bir Daimî Teknik Komite ve bir Genel Sekreter terfik edilmiştir. 

, • •, , ; "**".•" . * ; Madde — VI. 

a) Konsey her sene temsilciler arasından bir Reis ve en az iki Reisvekili seçer. 
b) Üye adedinin üçte ikti ekseriyeti ile İçtüzüğünü tesbit eder. 
c) Gümrük Tarif ellerindeki Eşya Tasnifi Nomanklâtürüne Mütedair Mukavelename hükümleri 

dairesinde bir Nomariklâtür Komitesi ile Eşyanın Gümrük Kıymetine Mütedair Mukavelename hü
kümleri dairesinde bir Kıymet Komitesi tesis eder.Ayrıca, III (d) maddesinde derpiş olunan muka
velenamelerin uygulanması bakımından veya salâhiyeti dahilindeki her hangi bir mesele bakımın
dan lüzum g-öreceği başka komiteler de tesis eder. • 

d) Daimî Teknik Komitenin vazife ve salâhiyetlerini tâyin eder. 
e) Senelik bütçeyi tasdik eder, masrafları muralkaibe eder ve bütçesi mevzuunda Genel Sekrete

re gerekli talimatı verir. 

•""' "' " -:ı v;'•••'•'• •••.- M a d d e — V I I . 

a) Konseyin merkezi Brüksel'dedir. 
b) Konseyce kararlaştırıldığı takdirde. Konsey, Daimî Teknik Komite ve Konseyce ihdas olu

nabilecek diğer komiteler Konsey merkezinden başka bir mahalde de toplanabilirler. 
c) Konsey senede en az iki defa toplanır; ilk toplantısı en geç işbu Mukavelenamenin yürürlü

ğe girmesinden itibaren üç ay sonra akdedilecektir. 

Madde — VIII. 

a) Her Konsey üyesi bir oya mâliktir; bununla beraber hiçbir üye yukardaki I I I (d) madde
sinde derpiş olunan mukavelenamelerden kendisi hakkında uygulanmıyanların tefsir ve uygulanma
sına mütaaliik meselelerde ve bu mukavelenamelerde yapılacak tadilât mevzuunda oya katılamaz. 

b) IV (b) maddesi mahfuz kalmak kaydiyle, Konsey kararlan oya katılmak hakkını haiz olan 
üyelerden hazır bulunanların üçte iki ekseriyeti ile ittihaz olunur. Konseyin bir mesele hakkında 
muteber bir karar ittihaz edebilmesi için bu mesele hakkında oya katılmak hakkını haiz olan üye
lerin yarıdan fazlasının temsil edilmiş olması lâzımdır. 

• . - > • • • 

Madde — IX. 

a) Konsey, Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletlerin asli ve tâli teşekkülleri ve ihtisas mü
esseseleriyle ve milletlerarası diğer bilûmum teşekküllerim vazifelerinin ifasında iş birliği te
min edecek münasebetler tesis eder. 
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b) Konsey salâhiyeti dâhilinde bulunan meseleler hakkında hükümetler dışa ilgili teşekkül

lerle danışma ve iş birliğini teshil edecek anlaşmalar akdedebilir, 

Madde — X. 

a) Daimî Teknik Komite Konsey üyelerinin temsilcilerinden terkip olunur; her konsey üyesi 
konseyde kendisini temsil edecek bir temsilci ve bir veya mütaaddit vekil temsilci tâyin edebilir. 

Temsilciler gümrük tekniğine mütaallik meseleler üzerinde ihtisas kesbetmiş memurlardır. Ken
dilerine eksperler terfik edilebilir. . 

b) Daimî Teknik Komite senede en az dört defa toplanır. 

Madde — XI. 

a) Konsey bir Genel Sekreter ve bir Genel Sekreter Muavini tâyin eder ve bunların vazifele
rini, salâhiyetlerini, idari statülerini ve hizmet müddetlerini tesbit eder. 

b) Genel Sekreter Genel Sekreterliğin idari memurları tâyin eder. 
Bu memurların kadrosu ve statüsü Konseyin tasdikma arzolunur. 

Madde — X I I . 

a) Her Konsey üyesi Konseyde, Daimî Teknik Komitede ve Konseyce ihdas olunabilecek ko
mitelerde kendisini temsil edecek olan heyetin masraflarını deruhde eder. 

b). Konseyin masrafları Konseyce tesbit edilecek Barem dâhilinde üyeleri tarafından karşılanır. 
c) Konsey aidatının tutarı kendüsine tebliğ edildiği tarihten itibaren ü<; ay sonra nakdî ve

cibelerini ifa etmemiş olan her hangi bir üyenin oy hakkını talik edebilir. 
d) Her Konsey üyesi Konseye üye olduğu malî sene ile konseyden fiilen çekildiği malî se

neye ait masraflarda kendisine isabet eden hisseyi tam olarak tediye eder. 

Madde — X I I I 

a) Konsey, işbu Mukavelenamenin Ekinde tâyin edildiği şekilde, üyelerinin her birinin ül
kesinde vazifelerinin ifası bakımından lâzmı olan hukuki ehliyeti haizdir. 

b) Konsey, Konsey üyelerinin temsilcileri, temsilcilere tefrik edilen müşavir ve ekisperlerle 
Konsey memurları mezkûr Ekte tâyin olunan imtiyaz ve masuniyetlerden faydalanırlar. 

c) Mezkûr Ek işbu Mukavelenamenin ayrılmaz cüz'üdür ve Mukavelenameye yapılan her 
atıf Ekine de racidir. 

Madde — XIV. 

Âkrd Taraklar işbu Mukavelename ile aynı tarihte imzaya açık bulundurulan Avrupa Güm
rük Birliği inceleme Grupuna mütaallik Protokolün hükümlerini -kabul edenler. Konsey, XII 
(b) maddesinde derpiş olunan aidat bareminin tesbitinde üyelerinin İnceleme Grupuna iştiraki
ni göz önünde bulunduracaktır. 

Madde — XV. 

işbu Mukavelename 31 Mart 1951 tarihine kadar imzaya açik bulundurulacaktır. 

Madde — XVI. 

a) işbu Mukavelename (tasdik* edilecektir. 
b) Tasdik belgeleri Belçika Hariciye Nezaretine tevdi olunacak; Belçika Hariciye Nezareti 

bu tevdiî bütün mumzi ve katılan hükümetlere ve Genel Sekretere tebliğ edecektir. 



S. S A Y I S I : | | 

Avrupa Konseyi Statüsünde yapılan tadillerin onanmasına dair 
kanun tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/401) 

: T. 0 . ~" ' - * • : : ; . • • 

BaşbakanUk 2 . VI . 1952 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Say* : 71 - 2358, 6/1599 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

4 . IV . 1952 tarihli ve Kanunlar Md. 3289/7206 sayılı yazıya kargılıktır. 
Avrupa Konseyi Statüsünde yapılan tâdillerin onanmasına dair Dışişleri Bakanlığınca hazırla

nan ve Bakanlar Kurulunca 9 . V . 1952 [tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ka
nun tasarısının gerekçe ve ilişifcleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A, Menderes 

ÖBREKÇUJ 

12 Arabk 1949 tarihli vs Ö456 sayılı Kanunla onanan Avrupa Konseyi Statüsünün 41 nci mad
desinin (d) fıkrasındaki yetkiye müsteniden, Statünün : 

23, 25, 27, 34 ve 38 nci maddelerinde yapılması istenen tadiller Avrupa Konseyi Bakanlar Komi
tesinin 2 - 4 Mayıs 1951 tarihlerindeki 8 nci toplantısında ve îstişari Asamblenin 15 Mayıs 1951 
üçüncü toplantısında kabul edilmiş ve bu konudaki tutanağın imzası ve üye hükümetlere tevdii 
tarihi olan 22 Mayıs 1951 tarihinden, 

26 ncı maddesinde yapılan tadil Bakanlar Komitesince ve 11 Aralık 1951 günü îstişari Asamb
lece kabul edilip bu konudaki tutanağın imzası ve üye hükümetlere tevdii tarihi o?an 18 Aralık 
1951 tarihinden^ itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Bahse konu tadillere dair iki metin 

• Türkçe tercümeleriyle birlikte ilişik olarak sunulmuştur. 
Statüde yapılan bu tadiller Avrupa Konseyi çalışmalarını daha verimli kılmak arzusundan 

neşet etmiştir. Statünün 23 ncü maddesinde yapılan tadil ile Îstişari Asambleye, Avrupa Konseyinin 
faaliyet sahasına giren işlerde, daha fazla hareket serbestisi verilmiş ve bu suretle salâhiyetleri 
artırılmıştır. Statünün 25 nvi maddesinir- (a) fıkrasının, îstişari Asamblenin üye devletlerin teşriî 
meclisleri taraf ir dan seçilecek veya bu meclislerce tesbit edilecek bir usul ile tâyin olunacak tem
silcilerden teşekkül edeceği yolunda tadili suretiyle temin edilen temsil şekli esasen tatbik ede-
geldiğimiz demokratik usullerimizle tetabuk etmektedir. 26 ncı maddenin tadili bâzı üye memleket
lerde husule gelen nüfus artışından ileri gelmişir ki, bu suretle memleketimiz, îstişari Asamble 
toplantılarına, 8 yerine 10 temsilci ile katılacaktır. 27 nci maddenin tadili ile Bakan yardımcıla
rına da îstişari Asamblenin müzakerelerine katılmaları imkânı sağlanmış bulunmaktadır. 34 ncü 
maddedeki tadil, îstişari Asamblenin yalnız Bakanlar Komitesinin daveti üzerine değil aynı za
manda îstişari Asamble Başkanının teşebbüsü üzerine de olağanüstü toplanabilmesi için yapıl-
miştir. 38 nci maddeye (e) fıkrası ilâvesiyle, bakanlar Komitesince ahnan bir kararın icrası mun
zam masrafları icabttirdiği takdirde o kararın kabulü, tahminî munzam masrafların Komite ta
rafından tasvip olunmasına talik olunmuştur ki, bununla Komitece alınan kararların mutlak 
surette ve vaktinde icra olunması imkânları elde edilmiş bulunmaktadır. 

Avrupa Konseyinin gayesi ile ilgili hususları her halde en iyi şekilde tedvir edebilmesi için ona 
bütün imkânları sağlamak azminde olan Hükümetimiz yukarda mâruz tadillerin onanmasını diler, 



Dilişleri Komisyonu rapom 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. İ/401 
Karar No. 39 

20 . VI . Î9â2 

Yüksek Başkanlığa 

Avrupa Konseyi Statüsünde yapılan tadil
lerin onanmasına dair kanun tasarısı komisyo
numuza havale edilmiş olmakla, 17 . VI . 1952 
gününde yapılan toplantıda Dışişleri Bakanlığı 
mümessilinin huzuriyle incelendi. 

12 Aralık 1949 tarihli ve 5456 sayılı Kanun
la onanan Avrupa Konseyi Statüsünün 41 nci 
maddesinin (d) fıkrasındaki yetkiye istinat ede
rek Statünün, bâzı maddelerinde yapılan tadi
lât ile Avrupa Konseyi çalışmalarının daha ve
rimli olması temin edilmiş olduğu gibi, Statü
nün 23 ncü maddesinde yapılan tadil ile îstişa-
ri Asambleye, Avrupa Konseyinin faaliyet sa
hasına giren işlerde fazla hareket serbestisi 
verilmiş ve bu suretle salâhiyetleri artırılmış 
bulunmaktadır. 

Evvelce bir kanunla kabul edilmiş bulunan 
Avrupa Konseyi Statüsünde yapılan bu tadilâ
tın komisyonumuzca menfaatlerimize uygun ol
duğu neticesine varılarak kanun tasarısı oy bir

liğiyle kabul olunmuştur. 
Kamutayın yüksek tasvibine arzolunmak üze

re yüksek Başkanlığa sunulur. 

Dışişleri Ko. Başkanı 
Samsun 

F. Kesim 
Ankara 

S. M. Arsal 
İmzada bulunamadı 

Erzurum 
B. Dülger 

İmzada bulunamadı 
izmir 

Vasfi Menteş 

Bu rapor Sözcüsü 
Denizli 

A. Çobanoğlıı 
Erzurum 

R, 8. Burçak 

Hatay 
Dr. A. Melek 

Mardin 
Dr. K. Türkoğlu 

îzmir 
C. Tunca 

İmzada bulunamadı 
Niğde 

N. Büğe 
Trabzon 

Hasan Saka 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Avrupa Konseyi Statüsünde yapılm tadillerim, 
onanmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 12 Aralık 1949 tarihli ve 
5456 sayılı Kanunla, onanan Avrupa Konseyi 
Statüsünün 23, 25, 26, 27, 34 ve 38 nci madde
lerinde yapılan tadiller onanmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun, Statüsünün 23, 25, 
27, 34 ve 38 nci maddelerinde yapılan tadiller 
için 22 Mayıs 1951 tarihinden; 26 nci madde
sinde yapılan tadil için 18 Aralık 1951 tarihin
den itibaren yürürlüktedir. 

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

Başbakan Devlet Bakanı 
A. Menderes Başbakan Yardnncısı 

S. Ağaoğlu 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. tleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
Sıtkı Yırcalı 

Ulaştırma Bakam 
S. Kurtbek 

Adalet Bakanı 
/ B. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayırdırlık Bakam 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. Hayri Üstündağ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bafeanı 
ve İşletmeler B. V. 

N, Özsan 

( S. Sayısı : 11) 



— 3 — 
Avrupa Konseyi Statüsünde yapılmış olup Konsey Genel Sekreterliğinin 22 Mayıs 1951 tarihli 

Özel tutanağında yer alan ve mezkûr tarihten itibaren yürürlüğe giren tadiller : 

Madde 23. — 
a) îstişari Asamble, Avrupa Konseyinin bölüm 1 de tarif edilen gayesine uygun olan ve yetkisi 

içine giren her meseleyi tezekkür edebilir ve bunun hakkında tavsiyelerde bulunabilir; îstişari Asam
ble, kendisine Bakanlar Komitesi tarafından mütalaa beyan etmesi için havale edilen her meseleyi 
tezekkür eder ve onun hakkında tavsiyelerde bulunabilir. 

b) Asamble, gündemini, yukardaki (a) fıkrası hükümleri uyarınca konseyin bütün üyelerinin 
veya içlerinden bâzılarının taraf oldukları diğer Avrupa Hükümetlerarası teşekküllerinin faaliyet
lerini nazarı itibara alarak tesbit eder. 

c) Oturum esnasında ortaya çıkan bir meselenin, Asamblenin gündemine girip girmiyeceği hu
susunda tereddüt hâsıl olduğu takdirde karar Asamble Başkanına aittir. 

Madde 25. — . ' - • 
(a) fıkrasının birinci cümlesi yerine : 
îstişari Asamble, her üyenin parlâmentosu tarafından intihap veya onun tesbit ettiği bir usule 

göre tâyin olunmuş temsilcilerinden müteşekkildir; şu kadar ki, parlâmento toplantı halinde değil ve 
bu hal için takibolunacak bir usul vaz'etmemiş ise, her üyenin Hükümeti tamamlayıcı tâyinler yapar 
bilir. 

Madde 27.— 
Bakanlar Komitesinin Îstişari Asamble müzakerelerinde toplu olarak hangi şartlar altında temsil 

edilebileceği veya komitedeki temsilcilerin ve bunların yedeklerinin Asamble huzurunda şahsi olarak 
hangi şartlar altında söz alabilecekleri hususları içtüzüğün Asamble ile istişareyi mütaakıp komite
ce tesbit olunmuş ilgili hükümlerine tâbi olacaktır. 

Madde 34. — 
îstişari Asamble, Bakanlar Komitesinin veya Asamble Başkanının teşebbüsü ile ve bunlar arasın

da, toplantı tarih ve mahalline de şâmil, mutabakat halinde olağanüstü toplantıya çağınlabilir. 

. Madde 38. — 
Bu maddeye aşağıdaki (e) fıkrasının ilâvesi : ' 
Genel Kâtip, Bakanlar Komitesine sunulan tavsiyelerden her birinin icrasının icabettireceği mas

rafların tahmini tutarını da Bakanlar Komitesine arzeder. Bakanlar Komitesince alınmış olup icrası 
munzam masrafları icabettiren bir karar, ancak ona tekabül eden fazla masraf tahminleri Komitece 
tasvip edilince, kabul edilmiş sayılır. 

Avrupa Konseyi Statüsünde yapılmış olup Konsey Genel Sekreterliğinin 18 Aralık 1951 tarihli 
özel tutanağında yer alan ve mezkûr tarihten itibaren yürürlüğe girmiş olan tadil 

>T < * > « * * . « » î « » i « ; # » f < » f f 

Madde 26. — Üyeler aşağıda gösterilen miktarda temsilci göndermek hakkını haizdirler. 

Belçika. ( 7 ) 
Danimarka (5 ) 
Fransa (18) 
Federal Almanya 
Cumhuriyeti (18) 

Yunanistan 
îzlânda 
İrlanda 
İtalya 
Lüksemburg 

( 7 ) 
( 3 ) 
; 4 ) 
(18) 
( 3 ) 

Holânda 
Norveç 
Sar 
İsveç 
Türkiye 

( 7 ) 
( 5 ) 
( 3 ) 
( 6 ) 
(10) 

Büyük - Britanya 
ve Şimalî İrlanda 
Birleşik - Kıral-
lığı (18) 

( S. Sayısı : 11) 
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S. SAYISI 23 
Tabip Odaları Birliği kanunu tasarısı ve Sağlık ve Sosyal Yardım 

ve Adalet komisyonları raporları (1/122) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . II . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71 -1568 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığın* 

Tabip Odaları Birliği hakkında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 18 . II . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerek
çesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederdm. 

Başbakan 
Ş. Oünaltay 

" " GEREKÇE 

1219 sayılı (Tababet ve Şujabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun) un 14 ncü maddesi 
hükmüne uyularak kurulan vej bu hüküm mucibince hazırlanan tüzüğe göre idare edilen Etibba 
odalarının, kanunun yürürlükte bulunduğu 22 yıldanberi tatbikatından elde edilen neticelere ve 
gerek etibba odaları idare kurullarından gerekse muhtelif semtlerde sanat icra eden tabipler 
tarafından vâki sürekli şikâyejtlere bakılınca gereği gibi verimli olmadığı bugün sabit bir haki
kattir. Bunu göz önünde bulıinduran Bakanlığımız, yukarda adı geçen 1219 sayılı Kanunun için
de görev ve yetkileri 14 - 22 nci maddeler arasında belirtilen etibba odaları, mmtaka haysiyet 
divanları ve yüksek haysiyet divanı kuruluşları, zamanın icap ve ihtiyaçlarına göre esaslı bir 
incelemeden geçirmiş ve mederii dünyanın birçok ileri memleketlerinde bugün yürürlükte bulunan 
mevzuatı esas alarak kendi bünyemize uygun (Tabip Odaları Birliği Kanunu) adı altında ayrı 
bir tasarı hazırlamış bulunmaktadır. Tasarımızı ilişik olarak yüksek tasvibinize sunuyoruz. 

Tasarının 1 - 3 ncü maddeleri (Tabip Odaları Birliği) kurulduğunu, bu birliğin kamu hizmet
lerine yarar meslekî bir teşekkül olduğunu ve idare organlarını saymaktadır. 

4 - 5 nci maddeler: Tabip pdaları Birliğinin tüzel kişiliği haiz bir teşekkül olduğunu, görev 
ve yetkilerini tâyin etmektedir. 

6 - 8 nci maddeler: Tabip odalarının nerelerde ve hangi şartlar altında kurulacağını belirtmek
tedir. 

9 - 10 ncu maddeler: Tabip odalarının gelir kaynaklarını göstermektedir. 
11 - 12 nci maddeler: Tabip odaları haysiyet divanı üyeleri ile yüksek haysiyet divanı üyele* 

rinin huzur hakkı, yolluk ve zpuri masraflarının ne suretle ödeneceğini bildirmektedir. 
13 ncü madde: Tabip odalarının icra organlarını saymaktadır. 
14 - 17 nci maddeler: Genel kurulun kuruluşunu, görev ve yetkilerini tesbit etmektedir. 
18 - 24 ncü maddeler: Yönetim Kurulunun kuruluşunu, görev ve yetkilerini belirtmektedir. 
25 - 38 nci maddeler: Tab}p odaları haysiyet divanlarının kuruluş tarzını, görev ve yetkileri

ni tâyin etmektedir. 



38 ucu madde: 'tabip odalar» birliği merkez teşkilâtının hangi organlardan terekküp edeceğini 
•aymaktadır. 

40 - 48 nci maddeler • Yüksek haysiyet divanının kurulusunu, görev ve yetkilerini tesbit etmek-
1*dir> 

49 - 56 nci maddeler: Tabip odaları birliği merkez konseyinin görev ve yetkilerini belirtmek-
Mdir. 

56 - 59 ncu maddeler: Kongrenin terekküb tarzını, toplantı tarihini ve görevlerini saymaktadır. 
60 nci madde; Tabip odaları birliğince bir (Yardımlaşma sandığı) kurulmasını âmirdir. 
Geçici 1 nci madde: Bu kanunun yayımlanmasından sonra, ilk konseyin ne suretle teştekköl 

•dtceğini; 
Geçici 2 nci madde: Bu kanunun yayımlanmasından sonra bölge etibba odalarının bütün hak

ları ve vecibelerinin yeni teşekkül eden tabip odalarına intikal edeceğini belirtmektedir. 
61 nci madde: Bu kanunun hangi tarihte yürürlüğe gireceğini; 
62 nci madde: Bu kanun hükümlerinin hangi Bakanlıklar tarafından yürütüleceğini gd*t«r-

üifetoâfr. 

Saflık ve Sosyal Tardım Komisyonu raporu 

T. B. İL # . 

9a.w8o.TKo. s.rv.ma 
Esas #ö> i/m 
Ktmfr Ntk U 

Yüksek Başkanlığa 
Sabık Hükümet tarafından hazırlanarak 20 

II . 1950 tarihinde Büyük Millet Meclisine sev-
kedildiği halde seçimin yenilenmesiyle hüküm
süz kalan Tabip Odaları Birliği kanun tasarısı 
22 . I . 1951 tarihinde îçel milletvekilleri Dr. 
Aziz Koksal ve Dr. Celâl Ramazanoğulları ve 
18 arkadaşı tarafından kabullenmiş ve Yüksek 
Başkanlıkça 24 . I . 1951 tarih ve 1/122 numara 
ile komisyonumuza havale buyurulmuştu. Etibba 
Odaları Kanununun yürürlükte bulunduğu 24 
yıldan beri hiçbir suretle tabiplerin ihtiyaçla
rına cevap verememiş olması ve dünyada mevcut 
birçok ileri milletlerin teşekkülleriyle muadil bir 
birliğe olan şiddetli ihtiyaç ve nihayet Cemiyet» 
ler Kanunu hükümlerine göre teşekkül etmiş bir
liklerin yıllarca bütün Türk tabiplerini bir araya 
toplamak imkânına malik bulunmayışı memleket 
sağlğında en ileri ve hayati mesuliyetler yük
lenmiş tabiplerin meslekî hususiyetlerini iyi bir 
şekilde yürütebilmeğinin temini için bu şekilde 
bir teşekkülün kurulması zarafeti kanaatine 
varılmıştır. Hükümet mümessillerinin huzurla-
riyle; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
halen yürürlükte bulunan etibba odaları temsil

cileri ve diğer mütehassıs zevatın iştirakleriyle 
ince bir tetkika müsteniden hazırladığı tasarı 
esaslarını da nazarı itibara alan komisyonumuz 
incelemelerde bulunduktan sonra tadilen işbu 
kanun tasarısını ittifakla kabul etmiştir. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Komisyonu Başkanı Sözcü 
Ankara Kocaeli 

T. Vasfi öt Hüsnü Tûrkand 
Kâtip 
Bilecik Antalya 

Talât Oran Fatân Dalaman 
İmzada bulunamadı 

Antalya Aydın 
Burhanettin Onat A. Baki ökdem 

imzada bulunamadı 
Aydın Çankırı 

Cevdet Ülkü Kenan Çtğman 
Çankırı Çoruh 

C. Otman A. R. Sağlar 
İmzada bulunamadı imzada bulunamadı 

(& Sayı»: 23) 
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Gaâanteb 
8. înal 
İsparta 

t. Aksu 
istanbul 
M. Sarol 

imdada bulunamadı 
Kayseri 

A. R. Kılıçkale 
İmzada bulunamadı 

Kocaeli 
Z. Ahğ 
Kütahya 

î. Şerif öagrn 

îgel 
A. Koksal 

îstabul 
A. V. Boyar 

Kars 
E. Oktay 

Kocaeli 
E. V. Akan 

İmzada bulunamadı 
• Konya 

S. Salim Burçak 
Manisa 

F. îlktr 

Mardin 
A, Ura* 

Ordu 
Z. M. Sezer 

Sinob 
A. §. Şavh 

im* 
Dr, E. ÜW 
Seyhan 

Mükellefiyetleri artırmakta» 
bir iyilik getirmiyecek tasar 

rınm bu şekline mmpuam 
C. Türh 

Sivas 
N. Ağacıkoğlu 

İmzada bulunamadı Imjada pullanamadı 
Sivas 

B. T mm 
Tekidağ 

Z. Eratman 
İQNftıAfr btlIlUMUDBdl 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 
Esas No. 1/122 

Karar No. 6 

m .Tî . mm 

Yüksek Başkanlığa 

Tabip odaları birliği kanunu tasarısı 20 . 
XI . 1950 tarihinde tanzim edilerek Meclise sevk-
edilmiş ve Meclis müzakerelerine girişilmeden 
önce dönem değişmiş olmasiyle hükümsüz kalma
sı üzerine 22 . I . 1951 tarihinde İçel Milletveki
li Aziz Koksal ve Celâl Ramazanoğlu ve 18 arka
daşının kabullenmesi ile Meclis Riyaset Divam-
ca Sağlık Komisyonuna havale edilmiş ve mez
kûr komisyon tasarının ana hatlarını almak ve 
üzerinde birçok değişiklikler yapmak suretiyle 
tasarıya komisyonlarının görüşlerini vermişler
dir. Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonundan 
komisyonumuza havale edilen mezkûr tasarı Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı temsilcileri ha
zır olduğu halde görüşüldü : 

1. 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatları
nın Tarzı İcrasına dair Kanunun 14 ncü mad
desinin hükmüne uyularak kurulan ve yine bu 
kanun hükmü gereğince hazırlanan tüzüğe göre 
idare edilen Etıbba odalarının uzun seneler
den beri millî tıp hayatında kendisinden bek
lenilen vazifeyi karşılıyabilecek mahiyette olma
dığı ve bugün için artık halk sağlığında mühim 
bir mevkii olan tabiplerin hastalara feragatle 
hizmetlerini temin ve tıp meslekİDİn gelenekleri

ni geliştirmeye çalışmak birliğe âza olacak ta
biplerin hak ve menfaatlerini korumak ve onla
rı muayyen bir refah seviyesine ulaştırmak ve 
halk sağlığı ve tap meseleleriyle alâkalı işler
de birlik hükmi şahsiyeti adına resmî makam
larla temas etmek ve en nihayet tabip ve hasta 
arasındaki münasebetleri bugünkü cemiyetimi
zin ileri görüşüne göre düzenliyebilmek için ka
nuni ve birliğin mevcudiyetine kaani olan ko
misyonumuz arzedilen esbabı mucibe ile tasarıyı 
kabul etmiş ve maddeleri üzerindeki müzakere
ye devam eylemiştir. 

2. Sağlık Komisyonunda tanzim edilen tasa.-
rının son şeklini esas olarak alan komisyonu
muz bu tasarı üzerinde kanun tekniğinin Türk 
milleti tarafından benimsenmiş ve yaşıyan dil 
icapları nazarı itibara alınarak durulmuş ve bu 
cümleden olmak üzere gereken değiştirmeler ya
pılmış bulunmaktadır. Bu prensip dairesinde 
düzeltilmeler yapılmak suretiyle t>awmıı̂  1, 8, 
3, 4 ve 5 nci maddeleri kabul edilmiş ve 3 ncü 
maddenin sonuna eklenmiş bulunan (Birlik me
murları 3659 sayılı Kanun hükümlerine tâbi de
ğildir.) cümlesinin esasen hükmi şahsiyeti haiz 
bir cemiyetin memur ve müstahdemlerinin 3659 
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sayılı Kanun hükümlerine tâbi olamıyacağı tabiî 
bulunması karşısında zait görülerek maddeden 
Çıkarılmıştır. 

3. Beşinci maddeden sonra kanunun orta
sına konulmuş bulunan ve kanunun neşri tari
hinde müessese veya iş yerlerinde vazifeli 
olan tabiplerin durumlarını altı ay zarfında be
şinci madde hükmüne intibak ettirmek mecbu
riyetini koyan ve nevema bir intikal muamele
sine ait bulunan bu geçici maddenin kanun 
tekniği bakımından ana »hatları ihtiva eden mad
delerin ortasına değil kanunun sonunda yer al
mış bulunan geçici maddeler meyanma ithal et
meyi muvafık gören komisyon bu geçici madde
yi de buradan çıkarmış bulunmaktadır. 

4. Altıncı maddede her ilin hudutları için
de tabip ve diş tabiplerinin mecmuu yüzü bul
duğu takdirde bu ilin merkezinde merkez konse
yi kararı ile bir tabip odasının kurulabileceğini 
ve yine hudutları içinde ceman yüz tabibi ve 
diş tabibi bulunmıyan birkaç vilâyeti birleş
tirmek suretiyle, ceman yüz tabip ve diş tabi
binin bulunduğu mücavir illerde de yine Mer
kez Konseyinin kararı ile bir tabip odasının te
şekkül edebileceğnni âmir bulunmaktadır. Yine 
bu maddede coğrafi hudutlar ve yol imkânla
rını nazarı itibara alarak yüz tabip ve diş ta
bibinin mevcudiyeti şartını kal'e almıyarak 
Merkez Konseyine lüzum gördüğü illerde tabip 
odaları açmak salâhiyetini de tanımış bulun
maktadır. 

5. Bu arada 13 neü maddede tabip odaları 
umumi heyet toplantılarında seçimin gizli reyle 
yapılacağı ve Umumi Heyetin toplanacağı ma
hallin tabip odasının bulunduğu belediye hu
dudunun dışında olan azaların reylerini tasa
rıda kabul edilen şekil dairesinde zarf ile gön
dermek suretiyle toplantıya iştirak etmeksizin 
kullanabileceklerini kabul etmiş olmakla bera
ber tabip odaları umumi heyet toplantılarında, 
İdare Heyeti, Haysiyet Divanı ve Büyük Kon
greye gid'ecek asîl ve yedek temsilcilerin seçimi 
dahi yapılacağından bir zarf içine konulacak 
puslalarla reyin gizliliğinin sağlanmasına im
kân olmadığı kanaatine varan Komisyonumuz. 
Bu maddenin sonuna (Her seçim için ayrı ka
palı zarf gönderilir.) Fıkrasının ilâvesini mu
vafık görmüş bulunmaktadır. 

6. Hangi şerait ve usul dairesinde ve ne su

retle odaya kayıtlı bir azanın Haysiyet Diva
nına verilebileceği esaslarını tesbit eden 30 ve 
31 nci maddeler kanun tekniği bakımından 
mezeedilerek mütalâa edilmiş ve her iki madde 
aynı mânayı ifade etmek suretiyle 30 ncu madde 
olarak kaleme alınmış bulunmaktadır. 

7. Sağlık Komisyonunca kabul edilen ta
sarının 36 ncı maddesi ki, Adalet Komisyonu
nun 35 nci maddesi olarak kaleme alınmıştır. 
Bu madde Haysiyet Divanı âzalarının toplanma 
usullerini izah eden hükümleri havidir ancak 
Sağlık Komisyonunca kabul edilen maddenin 
okunmasından anlaşılacağı üzere beş kişiden 
müteşekkil olan Haysiyet Divanının heyetin 
mutlak ekseriyeti olan üç kişi ile toplanıp top-
lanamıyacağı hususunda her hangi bir hükmü 
ihtiva etmemektedir. Komisyonumuzca odalara 
kayıtlı azaları hakkında bir kısmı katî ve bir 
kısmı kabili itiraz olabilen kararlar verebile
cek salâhiyeti haiz bulunan Heysiyet Divanı âza
larının noksansız olarak toplanmalar mecburi
yeti kabul edilerek; azalara tebligatın posta va-
sıtasiyle taahhütlü mektupla veya kendilerine 
imza mukabilinde verilecek davetiyelerle ya
pılması hususu ve mazeretini toplantıdan üç 
gün evvel bildiren azanın yerine belli günde 
Haysiyet Divanını toplıyabilmek için her hangi 
usul, merasim ve müddet kayıtlarına tâbi ol
maksızın yedek âzanm çağrılması nususıı der
piş edilmiş ve madde bu fikirlerden mülhem 
olunarak tanzim edilmiştir. 

8. Sağlık Komisyonu kabul ettiği 37 nci 
maddedeki bu madde komisyonumuzca hazırla
nan tasanda 36 ncı madde olarak yer almıştır. 
Bu madde Sağlık Komisyonu Haysiyet Divanı 
âzalarının tarafsızlık iddiasiyle ancak en fazla 
ikisinin reddedilebileceğini kabul etmiş ise de 
komisyonumuzca yapılan müzakere neticesinde 
uzak bir ihtimal ile dahi olsa Haysiyet Divanı
na verilen bir kimsenin Haysiyet Divanını teş
kil eden beş âza ile bunların bitaraflıklarını ih
lâl edebilecek şüphesini yaratabilen geçmiş hâ
diseleri bulunabileceği mütalâa ve sonucuna va
rılmış ve bu sebepledir ki, ret sebebiyle Haysiyet 
Divanının yedeklerle dahi kurulamaması halinde 
en yakın Haysiyet Divanına evrakın havalesi 
lüzumu maddede derpiş edilmiştir buna muka
bil de maddede tahkikatı uzatmak maksadına ma
tuf bulunan haksız retler karşısında da ret ta
lebinde bulunan kimseye Haysiyet Divanının 25 
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liradan 50 liraya kadar para cezası hükmedece
ği esası kabul edilmiştir. 

9. Tasarının 37 nci maddesinde Haysiyet Di
vanının incelediği mesele ile ilgili Haysiyet Di
vanı âzalarının bu hâdiseye mahsus olmak üze
re toplantıya katılamıyacağı derpiş edilmişse de 
Haysiyet Divanına verilen kimse ile karabeti mev
cut olan Haysiyet Divanı azasının durumunun 
nazarı itibara alınmadığı görülmüştür. Hakkın
da karar vereceği kimse ile yakın bir karabeti 
bulunan şahsın vereceği kararlar bu durumun 
müessir olabileceğini mütalâa eden komisyonu
muz, Haysiyet Divanı âzalarının karabet dere
cesi nazarı itibara alınarak hangi ahvalde heyete 
katılamıyacaklarmı açık ve sarih bir şekilde ko
misyonumuzca kabul edilen ve 37 nci maddenin 
karşılığı olan 36 nci maddeye ithal etmiş bulun
maktadır. 

10. Tasarının 66 nci maddesinde tabip oda
ları birliğince bir sosyal sigorta sağlanır denil
mekte ve merkez konseyinin teklifi ile sosyal si
gorta mecburiyetinin kabulü halinde birlik âza
larının bu sigortaya kabul edilmelerini ve veci
belerini yerine getirmeyi mecbur kılmaktadır. 
Hükümetin himaye ve murakabesi altında kurul
muş bulunan pek çok sosyal sigorta teşkilâtının 
yanı başında birlik azalarını bir de mecburi bir 
şekilde bu kanunla kabul- edilen sosyal sigortaya 
ithal etmek ve kendisinden çalışma ve kazanma 
imkânları nazarı itibara alınmaksızın muayyen 
bir prim alınmasının yersizliğine ve fazlalığı
na kaani bulunan komisyonumuz Türk Taip-
leri Birliği Merkez Konseyinin vazifelerini ta
dat eden 62 nci maddenin (Sosyal sigorta işleri
ni idare etmek ve düzenlemek) şeklinde kaleme 
alman (f) fıkrasını (Türk Tabipleri Birliği 
azaları sosyal sigorta ile teşvik ve isteklerinin 
bu husustaki işlerini teshil ve tanzim etmek) 
şeklinde düzelterek 64 ncü maddeyi tasarıdan 
çıkarmış ve tabibe ücret veya her hangi bir 
menfaat mukabili iş getiren veya delâlet eden
lere ceza verilmesini derpiş eden Sağlık Ko
misyonu tasarının 67 nci, komisyonumuzca kabul 
edilen şeklin 64 ncü maddesine tabibe ücret 
veya menfaat mukabili iş getiren veya delâlet 
edenlerin tatbikatta ender de olsa bâzan me
murlar tarafından da işlenmekte olduğu mülâ
haza edilerek bu gibi ahvalde verilecek cezanın 
artırılması prensibini ifade eden ' bir fıkra 
maddenin sonuna eklenmiş bulunmaktadır. 

11. Geçici üçüncü maddede kanunun neş
rinden sonra ilk toplanacak umumi heyetin 
toplanma tarzını açıklamaktadır. Kanun neşre
dilir edilmez tabip odalarının kendiliğinden vü
cut bulmasına imkân olmayıp ancak ilk toplana
cak umumi heyet tarafından seçilen konseyce 
bu kanunun hükümlerine gere tabip odalarının 
yerleri ve hudutları belli edileceğinden evvel 
emirde umumi heyetin toplanarak merkez kon
seyini seçmesi icabetmektedir. îlk büyük kon
grenin Türkiye'nin her tarafından gelecek 
müsavi adedde tabiplerden terekküp etmesini 
temin bakımından uzun seneler faaliyet gös
termiş bulunan ve bu kanunla kalkması derpiş 
edilen etıbba odaları umumi heyetince seçi
lecek 15 tabip ve beş diş tabibi temsilcinin 
ilk büyük kongreye delege olarak gelmesi kabul 
edilmiş ve ilk büyük kongreden sonra bu kanun 
hükümlerine göre yapılacak büyük kongrede iki 
senelik müddetin dolmasına bakılmaksızın 
merkez konseyi de dâhil olmak üzere bütün 
seçimlerin yenileneceği kaydı bu geçici maddeye 
ilâve edilmiştir. 

66 ana madde ve 4 geçici madde olarak ko
misyonumuzca gereken değiştirişler yapılarak 
hazırlanmış bulunan Türk tabipleri birliği ka
nunu tasarısının maddelerden sonra tümü reye 
konularak komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Kamutayın yüce tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Adalet Komisyonu Geçici 

Başkanı Sözeü 
istanbul Manisa 

F. H. Demirelli Ş. Ergin 
Kâtip 

Balıkesir Amasya Ankara 
V. Asena 1. Olgaç O. T. îltekin 

Aydın Aydın 
Söz hakkım mahfuzdur C. Ülkü 

N. Geveci 
Çanakkale Çankırı Çoruh 

İV. Kirişeioğiu C. Boynuk M. Güney 
Erzurum Grümüşane İstanbul 

E. Karan H. Tokdemir Ahuya Moshos 
Konya Maraş Sürd 

H. Ay diner M. özsoy Ş. Türkdoğan 
Sivas Tokad Tokad 

N. Ertürk H. ökeren M. önçl 
Yozgad 

N. Ü. Almlı 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Tabip Odalan Birliği Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye hudutları içinde mes
lek ve sanatlarını icraya salahiyetli olan bütün 
tabipler, diş tabipleri ve dişçilerden terekküp 
etmek üzere bir tabip odaları birliği kurulmuş
tur. 

MADDE 2. — Tabip odaları birliği, kamu 
hizmetlerine yarar meslekî bir teşekkül olup 
4919 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uy
gun olarak ayrıca teşekkül etmiş ve edecek ilmî 
ve meslekî tabip dernek ve teşekküllerine müm
kün olan mânevi müzaherette bulunur. 

MADDE 3. — Tabip odaları birliği bu oda
ların bağlı olduğu merkez konseyi ile, Yüksek 
Haysiyet Divanı ve kongreden ibaret teşekkülle
rin heyeti umumiyesidir. 

Tabip Odaları Birliği 

MADDE 4. — Tabip odaları birliği tüzel ki
şiliği haiz bir teşekküldür. 

MADDE 5. — Birlik aşağıda yazılı işleri 
yapmakla mükelleftir. 

a) Tıp mesleğinin icrası hakkındaki kanun
ların ve bunlarla ilgili mevzuatın gereği gibi 
uygulanmasına yardım etmek; 

b) Halk sağlığına ve hastalara istek ve fe
ragatle hizmet eden tıp meslekleri geleneklerini 
muhafaza ve geliştirmeye çalışmak; 

c) Tabip odaları üyelerinin maddî ve mâ
nevi hak ve menfaatlerini korumak ve bunları 
halkın ve Devletin menfaatleriyle en iyi bir şe
kilde dernekleştirmeye çalışmak ve bu mak
satla : 

I - Gerek halkın sağlığını korumak, gerek 
üyelerini muayyen refah seviyesine ulaştırma
ya gerekli iş sahaları bulmak üzere îş Kanuniy
le sosyal kanunların ve bunlara bağlı tüzük ve 
yönetmelik hükümlerinin tatbikatını kolaylaş
tırmak ; 

n - Tabipler, diş tabipleri ve dişçilerle, üc
retli aracılar arasında, veyahut meslek mensup
larının birbirleri arasında, karşılıklı ve gayri-
meşru, menfaat temini maksadiyle anlaşma yap
maları yasaktır; 

I I I - Lüzum göreceği bölgelerde tabip, diş ta
bibi ve dişçi tedavi ücretlerinin, asgari miktarla-

rnı gösterecek tarifeler tanzim etmek; 
(Bu tarifeler Sağlık ve Sosyal Yardım Ba

kanlığınca tasdik edildikten sonra uygulanır.) 
IV - Oda üyeleriyle hastalar, veya hasta sa

hipleri arasında ücrete mütaallik çıkacak anlaş
mazlıkları, hastalığın Önemi, tedavi veya hizme
tin gerektirdiği çalışma ve oda üyesiyle hastanın 
vaziyetleri göz önünde tutularak tıp camiasının 
şerefi bakımından uzlaştırma yoliyle halle ça
lışmak ; 

d) Meslek mensupları arasında çıkacak mes
lekî anlaşmazlıkları deontoloji bakımından hal
letmek; emirlerinde takip odaları üyeleri çalış
tıran teşekküllerle üyeler arasında çıkabilecek an
laşmazlıkları uzlaştırmak veya icabında hakem 
usulüne müracaat etmek; 

e) Halk sağlığı ve tıp meslekleriyle ilgili bü
tün meseleler için resmî makamlara yardım et
mek; 

f) Halk sağlığını ilgilendiren işlerde resmî 
makamlardan yardım istemek; 

g) Üyelerinin daha yüksek bir meslek kül
türüne erişmeleri için .-

I - Kütüpaneler açmak; 
I I - Maddi imkân bulunduğu takdirde dergi 

çıkarmak; 
I I I - Meslek mensuplarının tekâmülleri için 

gerekli teşkilâtı kurmak ve bu hususun yerine ge
tirilmesi için resmî ve özel sağlık teşekküllerinden 
faydalanmıya çalışmak; 

lı) Üyelerini memleketin sıhhi meselelerini 
incelemeye ve bu hususta araştırmalar yapmıya 
teşvik etmek ve bunlardan çıkacak sonuçlara gö
re ilgili sağlık makamlarından dileklerde bulun
mak; 

i) Yaşlılarla malûller ve ölen üyelerin geri
de kalanları için üyeler arasında yardımlaşma 
sandığı kurmak; 

j) Mesleğin haysiyet ve menfaatlerini diğer 
makamlar nezdinde savunmak; 

k) Gelir ve gider hesabını tutmak ve kon
gre karşısında yaptığı işlerin hesabını vermek, 

Tabip odaları 

MADDE 6. -— Sınırları içinde en az, yüz 
tabip, diş tabibi ve dişçi bulunan her il merke-
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zinde tüzel kişiliği haiz bir tabipler odası ku
rulur. Ancak, oda yönetim kurulunun lüzum 
göreceği yerlerde ve birlik konseyinin tasvibiy-
le, ve irtibatı sağlamak maksadiyle temsilcilik
ler ihdas edilir. 

MADDE 7. — Bir ildeki tabip, diş tabibi ve 
dişçi sayısı yüzden az ise bunlar en yakın tabip 
odasına yazılırlar. 

MADDE 8. — Bir il sınırları içinde bulunan 
sivil ve askerî tabip, diş tabibi ve dişçi o il oda
sına yazılmak ve üyelik vecibelerini yerine getir
mekle mükelleftir. 

MADDE 9. — Tabip odalarının gelirleri şun
lardır: 

a) Her üyeden bir defaya mahsus olarak 
alınan 10 lira giriş parası; 

b) Yıllık ödenek, bunun miktarı şöyledir: 
I - Maaş, ücret, gündelik, tazminat ve huzur 

hakkı alıp sanatlarını serbest olarak yapmıyan-
lardan yılda 6 lira; 

II - Maaş, ücret, gündelik, tazminat ve hu
zur hakkı karşılığı olarak çalışıp ayrıca serbest 
sanatlarını icra edenlerden yılda 30 lira ve bu
na ilâveten ödedikleri Kazanç Vergisi tutarının 
% 3 ü; 

III - Sanatlarım serbestçe icra edenlerden 
yılda 24 lira ve buna ilâveten ödedikleri Kazanç 
Vergisi tutarının % 3; 

c) Her türlü bağışlar ve diğer çeşitli ge
lirler; 

d) Haysiyet divanları karariyle hükmedilip 
tahsil edilecek para cezaları; 

e) Gelirleri giderlerini karşılamıyan tabip 
odalarına merkez konseyince yapılacak yardır
lar. 

MADE 10. — Mesleğine ait aylıklı veya üc
retli bir iş görmiyen ve serbestçe sanatlarını 
yapmıyan oda üyelerinin, aidat vermeleri kendi 
ihtiyarlarına bağlıdır. 

Yalnız bunlar da Yardımlaşma Sandığına 
olan vecibelerini yerine getirmek zorundadırlar. 

Yönetim kurulu hastalık, ihtiyarlık veya 
yoksulluk dolayısiyle aidatlarını' veremiyecek hal
de bulunan oda mensuplarından geçici veya de
vamlı olarak aidat almamaya karar verebilir. 

MADDE .11. — Oda haysiyet divanı üyeleri
nin yollukları odalarca, ve yüksek haysiyet di-

7 — 
I vanı üyelerinin huzur hakları, yollukları v» 

zaruri masrafları merkez konseyince ödenir. Bu 
huzur hakları ve yollukların miktan merkez 
konseyince hazırlanacak yönetmelikte tesbit edilir. 
Şu kadar ki, Sağlık Bakanlığı, Yargıtay ve Da-
nıştaydan Yüksek Haysiyet Divanına iştirak ede
ceklerin yollukları, yevmiyeleri ve huzur haklan 

I mensup oldukları dairelerce Ödenir. 

MADDE 12. — Oda gelirlerinden % 10 dan 
aşağı olmamak üzere ayrılacak para tabip oda
ları birliğinin giderlerine harcanmak üzere mer-

I kez konseyine gönderilir. 
MADDE 13. — Tabip odalan genel kurul, 

i yönetim kurulu ve haysiyet divanından teşekkül 
eder. 

! Genel Kurulu 
MADDE 14. — Genel kurul • odada kayıtlı 

üyelerin toplanmasiyle teşekkül eder. 
Altıncı maddeye göre her il veya iller gru-

punda, odanın genel kurulu yönetim kurulunun 
asli ve yedek üyelerini seçer. 

MADDE 15. — Genel kurul yılda bir ker» 
Ekim ayının ilk haftasında toplanır. Bu toplan
tıda ekseriyet bulunmazsa, mevcut üyelerle top
lantı ve seçim yapılır. Seçim için yapılacak top
lantılarda belediye sınırları dışındaki üyelerden 
vazife, mesafe, muvasala imkânsızlıklan dolayı
siyle genel kurulun toplanacağı yere gelemiyen.-
ler oylarını imzasız bir kâğıda yazıp yazısız bir 
zarfa koyup kapadıktan sonra bunu ikinci bir 
zarfın içine koyarak ve üzerine kendi isim ve 
adreslerini yazarak genel kurul başkanlığına gön
derirler. 

Genel kurul toplantısı hakkında bütün üye
lere şahsan ve ilân suretiyle tebligat yapılır, bu 
tebligatta toplantı günü, saati, yeri ve gündemi 
bildirilir. 

Genel kurul toplantılarında evvelce ilân edil
miş gündemdeki mevzular müzakere edilir. Şu 
kadar ki, üyelerden bir veya birkaç imza ile mü
zakeresi teklif edilen bir mevzu genel kurulun 
çokluğu tarafından tasvip edildiği takdirde gün-

} deme ilâve edilir. 
MADDE 16. — Genel kurulu, yönetim kurulu 

başkanı açtıktan sonra bir başkan, bir başkanve-
kili ve iki kâtip seçilir. 

I Genel kurulda kararlar çoğunlukla verilir. 

(S . Sayım : 28 ) 
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MADDE 17. — Genel kurulun vazifeleri şun- [ 

lârdır : | 
1. Yönetim kurulunun yıllık çalışma rapo

runu tetkik; I 
2. Yönetim kurulunun bilançosunu tetkik 

ve kabul halinde ibra; 
3. Bütçenin tasdiki; 
4. Yönetim kurulunca teklif, edilecek konu

ların müzakeresi; 
5. Münhal yönetim kurulu üyeliklerine ye

nilerinin seçilmesi; 
6. Üç yılda bir yönetim kurulunun yeniden 

seçilmesi; 
7. Kongreye gidecek asli ve yedek temsilci

lerin seçilmesi; 
8. Hesap murakıplerinin seçimi. 

Yönetim Kurulu 

MADDE 18. — Tabip odası yönetim kurulu 
üyeleri bölgede mevcut üyelerin genel kurulu ta
rafından gizli oyla seçilir. Bu seçimde 19 ncu 
maddede yazılı sayıda asli ve ayrıca aynı sayıda 
yedek üye seçilir. 

Oylarda eşitlik halinde kur'a çekilir. 
Seçimden sonra kur'a ile seçilecek üç üye ta

rafından aleni olarak tasnif yapılır. 

MADDE 19. — Üye sayısı 100 olan tabip 
odalarının yönetim kurulu 5, 500 e kadar olan
larda 7 ve 500 den fazla olanlar da 9 dur. 5 üye
lik kurulda dört tabip ve bir diş tabibi veya 
dişçi, yedi üyelik kurulda beş tabip ve iki diş 
tabibi veya dişçi, 9 üyelik kurulda 6 tabip ve 3 diş 
tabibi veya dişçi bulunur. 

MADDE 20. — Yönetim kurulunun süresi 3 
yıldır. 

Beş üyeli odalarda birinci yıl sonunda iki; 
ikinci yıl sonunda iki; üçüncü yıl sonunda bir 
üye değişir. 

Yedi üyeli odalarda birinci yıl sonunda 3; 
ikinci yıl sonunda 2; üçüncü yıl sonunda 2 üye 
değişir. 

Dokuz üyeli odalarda birinci yıl sonunda 3; 
ikinci yıl sonunda 3; üçüncü yıl sonunda 3 üye 
değişir. 

İlk seçimde 1, 2, 3 yıllık üyelikler için kur'a 
çekilir. 

Yönetim kurulundan her yıl çıkan üyenin | 
yerine aynı sayıda yenisi seçilir. | 

( S. Sayış 

Yedek üyeliklerde münhal vâki olmuşsa aynı 
toplantıda bunların yerine de yenileri seçilir. 

MADDE 21. — Yedek üyeler yönetim kuru
lunda açılacak üyeliklere meslek nispeti gözetil
mek suretiyle aldıkları oy sırasına göre getiri
lirler. 

MADDE 22. — Yönetim kurulu üyelikleri ilk 
toplantıda kendi aralarından gizli oyla bir baş
kan, bir genel sekreter, bir de muhasip - veznedar 
seçer. 

MADDE 23. — Yönetim kurulları haftada 
bir defa toplanır. 

Yönetim kurulu toplantısında üyelerin yarı
sından bir fazlasının hazır bulunması şarttır. Ka
rarlar çoğunlukla verilir. Oylarda eşitlik hailinde 
başkanın katıld^jı taraf çokluk sayılır. 

MADDE 24. — Yönetim kurulu her yıl oda
nın geçen yıla ait bilançosunu hazırlar ve o yıl 
için muhtemel ve muhammen gelir ve gider he
saplarını ve murakıp raporlarını yıllık genel ku
rul toplantısına sunarak odanın genel kurumiyie 
muameleleri ve faaliyetleri hakkındaki bir rapo
ru da mezkûr toplantıda okuyup ibrasını ister. 
İbra edilmiyen yönetim kurulu düşmüş sayılır, 
ve yeniden yönetim kurulu seçilir. Bu suretle 
düşen yönetim kurulu üyeleri aradan iki devre 
geçmedikçe yönetim kuruluna tekrar seçilemez. 
Yeni seçilen yönetim kurulu eskisinin süresini 
tamamlar. 

Haysiyet divanları 

MADDE 25. — Her tabip odasında bir hay
siyet divanı bulunur. 

MADDE 26. — Haysiyet divanları tabip oda
ları üyeleri arasından üç yıl için ve gizli oyla 
seçilen üç tabip ile iki diş tabibinden teşekkül 
eder. 

Aynı seçimde yukarda yazılı sayı ve nispet 
dahilinde olmak üzere yedek üye de seçilir. 

Toplanan oylar aleni olarak tasnif edilir. 
Birinci ve ikinci fıkrada gösterilen adedte 

meslek mensubu bulunmıyan yerlerde nisap, baş
ka meslekten üyelerle doldurulur. 

Divanın asli üyelikleri arasında her hangi bir 
surette yer açıldığında yedekler, aldıkları oylara 
göre asli üyeliklere getirilir. 
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MADDE 27. - - Haysiyet divanı üyeleri ilk 
toplantılarında kendi aralarından bir başkanla bi r 
raportör seçerler. 

MADDE 28. — Haysiyet divanları, üyeleri
nin yarısından bir fazlası ile toplanır ve çoğun
lukla karar verir. Müzakere zabıt varakaları »iz
li bir yerde saklanır. 

MADDE 29. — Evrakı incelemek üzere hay
siyet divanına tevdi edilmiş bulunan bir oda üye
si, üyelerden birinin veya bir kaçının kendisine 
karşı tarafsız olmadığını iddia ederse, reddedilen
lerden geri kalan üyeler, aralarına aldıkları ye
deklerle beraber, meseleyi inceleyip red sebeple
rinin haklı olup olmadığına karar verirler. 

Haysiyet divanı başkanı, kendisiyle ilgili her 
hangi bir hâdisenin müzakeresinde, yahut haysi
yet divanına tevdi edilmiş bulunan bir veya bir
kaç üye tarafından başkanın tarafsızlığı iddia 
edilmesi halinde yukarıki fıkrada yazılı şekilde 
tamamlanıp muvakkat başkanı seçilen divan me
seleyi müzakere eder. 

Divan üyelerinin hepsi hakkında taraflılık id
diası halinde, iddianın tetkiki dosya ile beraber 
en yakın tabip odası haysiyet divanına havale edi
lir. Bu divanın kararı kesindir. 

İddia haklı görüldüğü halde hâdiseyi bu hay
siyet divanı inceler ve karar verir. 

MADDE 30. — Haklarındaki sanat icrasın
dan meni kararı yüksek haysiyet divanınca tas
dik edilmiş olanlarla, meslekî suç dolay isiyle 
mahkemelerce bir aydan fazla hapse ve müddeti 
ne olursa olsun sanatını icradan men'e mahkûm 
«»dilenler, hükmün tasdik tarihinden itibaren iki 
yıl içinde yönetim kurullarına, haysiyet divanla 
rina, yüksek haysiyet divanına ve merkez kon
seyine üye seçilemez ve bu seçimlere katılamazlar. 

Yukarda yazılı cezalara çarptırılmış olan yö
netim kurulu, haysiyet divanı, yüksek haysiyet 
divanı ve merkez konseyi üyeleri, üyelikten dü
şerler. Bunlar da aynı süre içinde yönetim ku
rullarına, haysiyet divanlarına, yüksek haysi
yet divaıvna ve merkez konseyine üye seçilemez 
ve seçimlere katılamazlar. 

Hay niyet divanlarının görevleri 

MADDE 31. — Tabip odaları haysiyet divan
larının görevleri şunlardır: 

• İşbu kanunun 5 nci maddesinin «e» fıkrasının 

( S. Sa; 
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j 11 ve IV üncü bentleriyle «d» fıkrası şümulüne 

giren hareketlere ve meslekî âdapla telif edile-
miyen hallere kalkıştıkları görülen meslek men
suplarının, deontolojiye ve kamu hizmet ve selâ
metine aykırı hareketleri olaylar ve delillerle 
belgelenip arzolunduklan tabip odaları yönetim 
kurulu tarafından hal ve tesviye edilemezse hay
siyet divanma verilir. Divan bu hususta inceleme 
yapar ve gereken kararı verir. 

Ancak meslekdaşlar arasında meydana gelip 
her hangi bir suretle tabipler odası başkam tara-

I tından ıttıla hâsıl edilen anlaşmazlıklarda baş
kan, her şeyden önce bu üyeler arasında bir uz-

I laşma zemini bulmaya çalışır, ve buna muvaffak 
I olamazsa meseleyi yönetim kuruluna tevdi eder. 
I Yönetim kurulu her iki tarafın iddia ve mü

dafaalarını dinledikten ve ilk tahkikatı yaptıktan 
sonra meseleyi haysiyet divanına sevkeder. 

MADDE 32. — Haysiyet divanları odaya gir-
miyen veya odanın vecibe ve formalitelerini ye
rine getirmiyenler hakkında da inzibati cezalar 
verir. 

MADDE 33. — Haysiyet divanları evrakı 
kendisine tevdi edil«n üyelerin fiil ve hareket
lerinin mahiyetine göre aşağıdaki cezaları vere
bilir. 

a) Yazılı ihtar; 
1)) Haysiyet divanı önünde tevbih; 
e) 25 liradan 100 liraya kadar para cezası; 
d) 15 günden 6 aya kadar geçici olarak sa

nat icrasından meni; 

MADDE 34. —- Aynı cezayi gerektiren meslek 
cürümlerinin tekerrürü halinde bir üst derece 
ceza verilir. 

Ancak haysiyet divanları, bu cezaların ve
rilmesinde sıra gözetmeksizin geniş surette tak
dir hakkım kullanır. 

MADDE 35. — Haysiyet divanları tarafm-
dan verilecek ihtar, haysiyet divanı önünde tev
bih ve 100 liraya kadar para cezası kesin olarak 
derhal tatbik edilir. Tevbih ceezasınm infazı 
için haysiyet divanına davet edilen üye makbul 
mazereti olmaksızın aavete icabet etmediği tak
dirde bir üstün dereceden cezalandırılır. 

Geçici olarak sanat icrasından meni cezasına 
itiraz, kararın üyeye tebliğinden itibaren 15 gün 
zarfında, yaziyle ve karar aleyhindeki müdellel 

I müdafaa ile birlikte yüksek haysiyet divanına 
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gönderilmek üzere oda başkanlığına imza muka
bilinde verilir. Böyle bir itiraz olmasa dahi ge
çici olarak sanattan meni kararı oda başkanlı
ğınca merkez konseyi yoliyle yüksek haysiyet 
divanına gönderilir. Bu kararlar yüksek haysi
yet divanınca tasdik edildikten sonra yürürlü
ğe girer. Yüksek haysiyet divanınca tasdik olu
nan karar aleyhine hiçbir mercie baş vurul amaz. 

MADDE 36. — Haysiyet divanlarına verile
cek üyelerin tabip odası yönetim kurulu tara
fından yazılı müdafaaları alınır. Ve üyeler bu 
yazılı müdafaaları ile birlikte divana tevdi olu
nur. 

Kendilerine tebliğ yapıldığı tarihten bir ay 
geçtikten sonra yazılı müdafaalarını vermiyen 
üyeler, yönetim kurulu tarafından doğrudan 
doğruya haysiyet divanına verilir. 

MADDE 37. — Para cezasını tebliğ tarihin
den bir ay sonra ödemiyen üyeler hakkında, ce
zanın her iki lirası için bir gün sanat icrasın
dan meni kararı verilir. Bu karar oda başkanlı
ğınca yüksek haysiyet divanının tasvibine ar-
zedilir. 

MADDE 38. — Haysiyet divanı üyelerinden 
biriyle oda üyelerinden biri veya bir kaçı ara
sında çıkan anlaşmazlıkların, incelenmesinde, 
ilgili divan üyesi müzakerelere iştirak etmez, ve 
yerine yedek üyelerden en fazla oy almış bulu
nanı bu hâdiseye mahsus olmak üzere divana 
girer. 

Haysiyet divanı üyelerinden birine ait bir 
meselenin görülmesinde de ilgili divan üyesi 
hakkında aynı usul tatbik olunur. 

Müzakere edilecek hâdiseyle, Haysiyet Di
vanının birden fazla üyesi ilgili bulunduğu 
takdirde bunların yerine, yalnız o hâdiseye 
mahsus olmak üzere, yedek üyelerden en fazla 
oy almış bulunanlar toplantıya alınır. 

Tapıp Odaları Birliğinin Merkez Teşkilâtı 

MADDE 39. — Tabip Odaları 'Birliğinin 
Merkez Teşkilâtı Yüksek Haysiyet Divavaıu, 
tabip odaları merkez konseyi ve kongıoden te
şekkül eder. 

Yüksek Haysiyet Divanı 

MADDE 40. — Yüksek Haysiyet Divanı Sağ

lık, ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müstt çarının 
başkanlığı altında 10 asli ve 3 müşa\iı üyeden 
teşekkül eder: 

I - Asli üyeler; 
a) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanbğı Müs

teşarı ; 
b) Yargıtayca daire üyeleri arasından se

çilecek bir temsilci; 
c) Danıştayca daire üyeleri arasından ce-

çilecek bir temsilci; 
d) Kongrece gizli oyla seçilecek ve biri 

asker olmak üzere 5 tabip ile 5 tane de yedek 
tabip üye; 

e) Kongre tarafından gizli oyla stçilecek 
2 diş tabibi ile 2 yedek diş tabibi. 

II - Müşavir üyeler. 
a) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Zat-

işleri ve Muamelât Genel Müdürü; 
b) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından 

tabip odalariyl-e meşgul daire temsilcisi, 
c) Birlik merkez konseyinin temsilcisi. 

MADDE 41. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba-
kanlığından Yüksek Haysiyet Divanına katılan 
zevattan yalnız Müsteşar reye iştirak eder. Mü
şavir üyeler müzakerelere iştirak etmekle be
raber oy sahibi değildir. 

MADDE 42. — Yüksek Haysiyet Divanına 
seçimle gelen asli ve yedek üyelerin müddetleri 
3 senedir. Eski üyeler yeniden seçilebiliı ler. 

înhilâl eden üyeliğe meslek sırasına göre ye
deği getirilir. 

MADDE 43. — Yüksek haysiyet divanı, il 
haysiyet divanından gelen kararları tetkik 
ettikten sonra aynen kabul ettiği halde işbu ka
rar kesin olup Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı yoliyle il haysiyet divanına bildirilir ve 
itirazsız tatbik olunur. 

Yüksek haysiyet divanı tetkik ettiği kararı 
uygun bulmazsa bu husustaki mütalâasiyle bir
likte kararı, işbu kararı vermiş bulunan haysiyet 
divanına iade eder. 

î l haysiyet divanından gelecek ikinci karar 
üzerine Yüksek haysiyet divanının alacağı 
ikinci karar kesindir. 

MADDE 44. — Yüksek haysiyet divanı as
li üyelerinin üçte ikisi hazır bulunmak şartiyle 
toplanır ve mevcudun üıçte ikisinin oyu ile ka
rar verir. 
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MADDE 45. — Bölge haysiyet divanı karar

larının Yüksek haysiyet divanında müzakeresi 
esnasında, istekleri üzerine tarafların yazılı ve
ya sözlü müdafaası dinlenir. . 

MADDE 46. — O da haysiyet divanlarından 
Yüksek haysiyet divanına gelen kararlar geliş 
tarihlerinden itibaren en geç iki ayda müzakere 
ve intaç edilir. 

MADDE 47. — Memur olsun, serbest olsun 
Yüksek haysiyet divanı karariyle geçici olarak 
sanat icrasından menedilen üyeler hiçbir suretle 
sanatlarını icra edemezler ve hasta kabul ettik
leri yerler kapatılır. 

Sanat icrasından meni müddetince memur 
üyelerin memuriyetleri ile ilgili ödevlerine halel 
gelmez. * 

Bu karar ilgililerce bilinmek üzere Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca münasip görü
lecek yollarla ilân olunur ve tatbiki sağlanır. 

MADDE 48. — Yukarıki madde hükmüne 
göre sanat icrasından men'edilen tıp meslekleri 
mensupları kesin karara rağmen sanatlarını 
yaparlarsa ayrıca 50 liradan 200 liraya kadar 
para cezasına çarpılır. Para cezasını vermiyenler 
hakkında tcra Kanunu hükümlerine göre takip 
yapılır. 

Tabip Odaları Birliği Merkez Konseyi 

MADDE 49. — Tabip Odaları Birliği merkez 
konseyi meslek hayatının türlü halleriyle ilgili iş

lere bakmak ve bu kanunda derpiş edilen hükümleri 
uygulamak üzere kurulmuştur. Merkez konseyi 
tüzel kişiliği haizdir. 

MADDE 50. — Tabip odaları birliği merkez 
konseyi, tabip odaları birliğini dâhile ve harice 
karşı temsil eder. 

MADDE 51. — Tabip odaları bîrliği merkez 
konseyinin iş yeri İstanbul'dadır. , 

Konsey kongrenin gizli oyla seçeceği 5 tabip, 
2 diş tabibi ve 2 denetçiden terekküp eder. Kon
seyin süresi 3 yıldır. 

Konsey seçiminde asli üye sayısınca ve gizli 
oyla aynı sayı ve nispette yedek üye de seçilir. 

MADDE 52. — Konsey üyeleri kendi arala
rından bir tabip başkan, bir tabip ikinci başkan, 
bir tabip geniel sekreter, bir diş tabibi ve bir 

( S . Sa3 

muhasip - veznedar seçerek konsey bürosunu teş
kil ederler. 

Genel sekretere kongrece tesbit edilecek bir 
tazminat verilir. 

MADDE 53. — Tabip odaları merkez konse
yinin iş yeri İstanbul olduğu için konseye seçi
len üyelerin İstanbul'da oturmaları şarttır. Se
çimde çokluk kazandığı halde İstanbul'da otur
mak istemiyen üyelerin yerine yedeklerinden! oy 
ve meslek sırası gözetilmek üzere İstanbul'da 
oturmayı kabul eden üyeler getirilir. 

MADDE 54. — Tabip odaları merkez konse
yince çalıştırılacak memur ve müstahdemlerin 
sayı ve ücretleri kongrece tesbit edilir. 

Bu memurları konsey tâyin eder. 

MADDE 55. — Tabip odaları merkez konse
yinin ödevleri şunlardır : 

a) Tabip odaları yönetim kurullarını ilgili 
makamlar nezdinde temsil etmek; 

b) Birliğin tabip odaları ile ilgili işlerini 
takip etmek; 

c) Tabip odalarının çalışmalarını ve muame
lelerini takip ve murakabe etmek; 

d) Her 3 yılda bir kongreyi toplamak; 
e) Tabip odalarının îç tüzükleriyle diğer 

hususlar ve yardımlaşma sandığı, yaşlılar ve ge
ride kalanlar sigortası gibi hizmetlere ve lüzum 
görülecek diğer işlere dair hazırlayacağı tüzük ve 
yönetmelikleri kongreye tasdik ettirmek; 

f) Yardımlaşma sandığı ile yaşlı ve geride 
kalanlar sigortası muamelelerini idare etmek ve 
düzenlemek; 

g) Meslektaşların birbirleriyle ve hastaları 
ile münasebetlerini tanzim eden deontoloji tü
zükleri hazırlamak; 

h) Lüzum görülecek hallerde 57 nci madde 
hükümlerine uygun şekilde kongreyi olağanüs
tü toplantıya çağırmak. 

Kongre 

MADDE 56. — Kongre, tabip odaları genel 
kurullarınca seçilen temsilcilerden terekküp 
eder. Odaların her 50 üyesi için gizli oyla bir 
temsilci seçilir. 

Tabip odaları temsilcilerinin üçte biri diş 
tabibi olacaktır. 

Kongre konsey başkanı tarafından açılır ve 
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seçilen temsilci sayısının yarısından bir fazla-
siyle toplanır. 

Kongre kendisine bir başkanla, bir başkan 
vekili ve iki kâtip seçer. 

Kararlar mevcut temsilcilerin çoğunluğuyla 
verilir. 

Oylarda eşitlik bulunduğu zaman başkanın 
katıldığı taraf çokluğu kazanır. 

MADDE 57. — Kongre 3 yılda bir Eylül 
ayında toplanır. Görevleri şunlardır: 

I - Merkez konseyinin hazırlıyaeağı faaliyet 
raporu ile bilançoyu tetkik, ve kabulü halinde 
konseyi ibra etmek; 

II - Bütçeyi tasdik etmek; 
III - Yeni merkez konseyi üyelerini seçmek; 
IV - Yüksek haysiyet divanı üyelerini seç

mek; 
V - Tabip odalarının ihtiyaçlarını tesbit et

mek; 
VI - Tabip odalarının iç işlerini müzakere 

etmek; 
VII - Tabip odalarının başardıkları işler 

hakkında hazırladıkları raporları müzakere ve 
kabul etmek; 

VIII - Kongreye arzedilen dilekleri müzake
re ve yapılması gereken işleri tesbit etmek; 

IX - Denetçileri seçmek. 

MADDE 58. — Kongreye gelecek temsilcile
rin yolluk ve gündelikleri mensup oldukları oda
larca ödenir. 

MADDE 59. — Kongrede yapılacak seçimle
rin mazbataları, sonraki seçimin yapılmasına ka
dar konseyce muhafaza edilir. 

Yardımlaşma Sandığı 

MADDE 60. — Tabip Odaları Birliğince bir 
yardımlaşma sandığı kurulur. Bu sandığa birlik 
üyelerinin hepsi kaydedilmeye, ve vecibelerini 
yerine getirmeye mecburdur. 

Sandığın görevleri ve üyelerin alacağı prim
lerle, kimlere ve ne miktar yardım yapacağı ve 
sair, işler hazırlanacak bir tüzükle tesbit edilir. 

GEÇİCİ MADDE I - işbu kanunun yayım
lanmasından hemen sonra Sağlık ve Sosyal Yar

dım Bakanlığı memlekette kurulmuş bulunan 9 
bölge etibba odasına birer tamim göndererek, ta
bip Odaları Birliğinin ilk merkez konseyini kur
mak üzere İstanbul'da oturan tabip ve diş tabip
lerinden üçer namzet isminin gönderilmesini isti-
yecektir. 

Bakanlık kendisine gelen 27 namzetin ismini 
odalara gönderip bunlar arasında İstanbul'da 
oturabilecek 7 kişinin seçilmesini ve seçim liste
lerinin Bakanlığa gönderilmesini bildirecektir. 

Bu listelerin tetkikında çokluğu kazanan 9 
ıkişi Tabip Odaları Birliğinin ilk konseyini teşkil 
eder. 

Bu suretle teşekkül eden konsey en çok iki 
sene içinde oda teşkilâtını kurduktan sonra salâ
hiyeti sona erer. 

GEÇİCİ MADDE II - İşbu kanunun yayım
lanmasından sonra bölgelerde bulunan etibba 
odalarının menkul ve gayrimenkul mallarının 
mülkiyeti, bütün haklar ve vecibeleriyle birlikte 
bu kanunla teşekkül eden tabip odalarına intikal 
eder. 

MADDE 61. — Bu Kanım yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 62. — Bu kanun hükümlerini Sağlık 
ve Sosyal Yardım ve Adalet Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
Ş. (rimaltay Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Devlet Bakanı Adalet Bakam 
C. S. Barlas Fuad Sinmen 

Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakanı 
H. Çakır E. Erişirgil 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
N. Sadak t. R. Aksal 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
T. Banguoğlu Ş. Adaları 

Eko. ve Ticaret Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 

G. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
Dr. Ş. Bürge Cavid Oral 

Ulaştırma Bakam Çalışma Bakanı 
Dr. K. Satır Re§ad Ş. Sirer 

İşletmeler Bakam 
Münir Birsel 

( S. Sayını : 2S ) 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYO

NUN DEĞtŞTÎRÎŞÎ 

Türk Tabipleri Birliği Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye sınırları içinde mes
lek ve sanatlarını yapmaya yetkili bütün tabip
lerle diş tabiplerinin katıldığı bir Türk Tabipleri 
Birliği kurulmuştur. 

MADDE 2. — Türk Tabipleri Birliği, Tabip 
Odaları, Merkez Konseyi, Yüksek Haysiyet Diva
nı ve Büyük Kongreden ibaret teşekküllerin bü
tünüdür. Bu birlik tüzel kişiliği haiz bir teşek
küldür. 

MADDE 3. — Türk Tabipleri Birliği, kamu 
hizmetine yarar meslekî bir teşekkül olup 4919 
sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun ola
rak ayrıca teşekkül etmiş ve edecek ilmî ve mes
lekî tabip ve diş tabipleri dernek ve teşekkülle
rine mümkün olan mânevi müzaherette bulunur. 
Birlik memurları 3659 sayılı Kanun hükümleri
ne tâbi değillerdir. 

MADDE 4. — Birlik, aşağıda yazılı hizmetle
ri yapmakla mükelleftir: 

a) Halk sağlığına ve hastalara fedakârlık 
ve feragatle hizmeti ideal bilen meslek gelenek
lerini muhafaza ve geliştirmeye çalışmak, 

b) üyelerinin maddi ve mânevi hak ve men
faatlerini korumak ve bunları halkın ve Devletin 
menfaati ile en iyi bir şekilde denkleştirmeye ça
lışmak, 

c) Halkın sağlığını korumaya, üyelerini mu
ayyen refah seviyesine ulaştıracak gerekli iş sa
haları bulmaya, îş Kanunu ile sosyal kanunların 
ve bunlara bağlı tüzük ve yönetmelik hükümleri
nin tatbikatında meslek ve meslekdaşlarm hak 
ve menfaatlerini korumaya ve her türlü iş tevzıi-
nin âdilâne bir surette düzenlenmesine çalışmak; 

d) Halk sağlığı ve tıp meslekleriyle ilgili 
meseleler için resmî makamlarla karşılıklı iş bir
liği yapmak; 

e) Halk sağlığını ve tıp meslekini ilgilendi
ren işlerde resmî makamlardan yardım sağla
mak. 

MADDE 5. —- Bir müessese veya iş yeri ta
bipleri, çalıştıkları yerlerin sıhhi işleri ba§ka 
bir yerde ikinci bir vazife almalarına müsait 
olduğu tabip odaları yönetim kurullarınca ka-

ADALET KOMİSYONUNUN DEĞtŞTÎRtŞÎ 

Türk Tabipleri Birliği kanun tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye hudutları içinde 
meslek ve sanatlarını yapmıya salahiyetli bütün 
tabiplerle diş tabiplerinin katıldığı bir Türk 
Tabipleri Birliği kurulmuştur. 

MADDE 2. — Türk Tabipleri Birliği Tabip 
Odaları, Merkez Konseyi, Yüksek Haysiyet Di
vanı ve Büyük Kongreden ibaret teşekküllerin 
bütünüdür. Bu birlik hükmi şahsiyeti haiz bir 
teşekküldür. 

MADDE 3. — Türk Tabipleri Birliği, âmme 
hizmetine yarar meslekî bir teşekkül olup 4919 
sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine uygun 
olarak ayrıca teşekkül etmiş ve edecek ilmî ve 
meslekî tabip ve diş tabipleri dernek ve teşek
küllerine mümkün olan mânevi müzaherette bu
lunur. 

MADDE 4. — Birlik, aşağıda yazılı hizmet
leri yapmakla mükelleftir: 

a) Halk sağlığına ve hastalara fedakâr
lık ve feragatle hizmeti ideal bilen meslek ge
leneklerini muhafaza ve geliştirmiye çalışmak; 

b) Âzalarının maddi ve mânevi hak ve 
menfaatlerini korumak ve bunları halkın ve 
devletin menfaati ile en iyi bir şekilde denk
leştirmeye çalışmak; 

e) Halkm sağlığını komumıya, âzalarmı 
muayyen refah seviyesine ulaştıracak gerekli iş 
sahaları bulmıya, îş Kanunu ile sosyal kanun
ların ve bunlara bağlı nizamname ve talimat
name hükümlerinin tatbikatında meslek ve mes
lektaşların hak ve menfaatlerini korumaya ve 
her türlü iş tevziinin âdilâne bir surette düzen
lenmesine çalışmak; 

d) Halk sağlığı ve tıp meslekleri ile ilgili 
meseleler için resmî makamlarla karşılıklı iş 
birliği yapmak; 

e) Halk sağlığını ve tıp meslekini ilgilen
diren işlerde resmî madamlardan yardım sağ
lamak ; 

MADDE 5. — Bir müessese veya iş yeri ta
bipleri, çalıştıkları yerlerin sıhhi işleri başka 
bir yerde ikinci bir vazife almalarına müsait 
olduğu tabip odaları idare heyetlerince ka-
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bul edilmedikçe, her ne suretle otursa olsun di
ğer bir müessese veya iş yerinin tabipliğini ala
mazlar. Bu fıkra hükmü Devlet teşkilâtına dâhil 
tabiplerin resmî vazifeleri dışındaki müessese 
veya iş yerlerinde alacakları munzam vazifeler 
hakkında da tatbik olunur. 

GEÇlCt MADDE — Bu kanunun neşri ta
rihinde birkaç müessese veya iş yerinde vazifeli 
olan tabipler durumlarını altı ay zarfında be
şinci madde hükümlerine intibak ettirmek mec
buriyetindedirler. 

Tabip odaları 

MADDE 6. — Sınırları içinde en az 100 ta
bip ve diş tabibi bulunan her il merkezinde ve 
mücavir illerin birleşmelerile en az 100 tabip 
ve diş tabibi bulunan bölgelerde merkez konseyi 
karariyle bir tabip odası kurulur. Konsey lüzum 
gördüğü yerlerde yeni odalar açmaya yetkilidir. 

MADDE 7. — Bir il veya bölge sınırları 
içinde bunlunan sivil; askerî tabip ve diş tabip
leri bir ay içinde o il veya bölge tabipler odasına 
yazılmak ve üyelik vecibelerini yerine getir
mekle mükelleftirler. 

MADDE 8. — Tabip odalarının gelirleri şun
lardır : 

a) Bir defaya mahsus olmak üzere her üye
den giriş parası olarak alman 10 lira; 

b) Yıllık aidat, bunun miktarları şöyledir: 
1. Hiç sanat icra etmiyenlerden senede 6 

lira; 
2. Muayenehanesi olmayıp sanat icra eden

lerden senede 18 lira; 
3. Muayenehanesi olanlardan senede 24 

lira; 
c) Her türlü bağışlar ve diğer çeşitli gelir

ler; 
d) Haysiyet divanları kararı ile hükmedilip 

tahsil edilecek para cezaları; 
e) Gelirleri giderlerini karşılıyamıyan oda

lara merkez konseyince yapılacak yardımlar. 
îlden ile veya bölgeden bölgeye nakil, (a, b) 

bentlerinde yazılı giriş ve yıllık aidat paralarını 
yeniden ödemeyi gerektiremez. 

(S. Sa: 

Ad. K. 

bul edilmedikçe, her ne suretle olursa olsun di
ğer bir müessese veya iş yerinin tabipliğini ala
mazlar Bu fıkra hükmü Devlet teşkilâtına dâ
hil tabiplerin resmî vazifeleri dışındaki mües
sese veya iş yerlerinde alacakları munzam va
zifeler hakkında da tatbik olunur. 

Tabip odaları 

MADDE 6. — Hudutları içinde en az 100 ta
bip ve diş tabibi bulunan her il merkezinde 
veya mücavir illerin birleşmeleri ile en az 100 
tabip ve diş tabibi bulunan mıntakalarda mer
kez konseyi kararı ile bir tabip odası kurulur. 
Bu haller dışında dahi, konsey lüzum gördüğü 
illerde yeni odalar açmrya salahiyetlidir. 

MADDE 7. — Bir il veya mmtaka hudutları 
içinde bulunan sivil, askerî tabip ve diş tabip
leri bir ay içinde o il veya mıntaka tabipler 
odasına yazılmak ve âzalık vecibelerini yerine 
getirmekle mükelleftirler. 

MADDE 8. — Tabip odalarının gelirleri şun
lardır : 

a) Bir defaya mahsus olmak üzere her aza
dan giriş parası olarak alınan 10 lira; 

b) Yıllık aidat, bunun miktarları şöyledir: 
1. Hiç sanat icra etmiyenlerden senede 6 

lira; 
2. Muayenehanesi olmayıp sanat icra eden

lerden senede 18 lira; 
3. Muayenehanesi olanlardan senede 24 

lira; 
c) Her türlü bağışlar ve diğer çeşitli ge

lirler ; 
d) Haysiyet divanları kararları ile hükme

dilip tahsil edilecek para cezaları; 
e) Gelirleri giderlerini karşılıyamıyan oda

lara merkez konseyince yapılacak yardımlar. 
İlden ile veya mmtakadan mıntakaya nakil, 

(a, b) bentlerinde yazılı giriş ve yıllık aidat 
paralarını yeniden ödemeyi gerektiremez. 
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MADDE 9. — Yönetim kurulu, hastalık, ih
tiyarlık, veya yoksulluk dolayısiyle aidatını ve-
remiyecek durumda olan oda mensuplarından 
geçici veya sürekli olarak aidat almamaya ka
rar verebilir. 

MADDE 10. — Oda gelirlerinden, Türk ta
bipleri birliğine harcanmak üzere merkez konse
yine gönderilecek miktar büyük kongrece tesblt 
edilir. Ancak bu miktar % 25 den aşağı olamaz. 

Tabip Odaları- organları 

MADDE 11. — Tabip Odaları Genel Ku
rul, Yönetim Kurulu ve Haysiyet Divanından 
teşekkül eder. 

Genel Kurul 

MADDE 12. — Genel Kurul odada kayıtlı 
üyelerin toplanmasiyle teşekkül eder. 

MADDE 13. — Genel Kurul yılda iki kere 
(Mart ve Ekim aylarının ilk haftasında) topla
nır. Bu toplantılar en az on beş üyenin iştira
kiyle yapılabilir. Seçim için yapılacak Mart 
toplantısında ancak odanın bulunduğu merkezin 
belediye hudutları dışında kalanlar, zarf gön
dermek suretiyle seçime katılabilirler. 

Zarf gönderme yolu ile seçime katılanlar, oy
larını imzasız bir kâğıda yazıp, yazısız bir zar
fa koyarak zarfı kapattıktan sonra bunu ikin
ci bir zarfın içine koyup bu zarf üzerine adını, 
soyadını ve adresini yazar, imzasını atar ve ta
ahhütlü olarak Genel Kurul Başkanlığına gön
derirler. 

MADDE 14. — Oda Yönetim Kurulu, Genel 
Kurul toplantısı hakkında bütün üyelere 3 haf
ta önce şahsan ve gazete ile ilân suretiyle teb
ligat yapar. Bu tebligatta toplantı günü, saati, 
yeri, gündemi, bildirilir. Seçim yapılacaksa üye 
listesi de gönderilir. 

MADDE 15. — Genel Kurul toplantıların
da evvelce bildirilen gündemdeki konular mü
zakere edilir. Şu kadar ki,üyelerden bir veya 
birkaçının imzasiyle müzakeresi teklif edilen bir 

( S . Sa 

Ad. K. 

MADDE 9. — idare heyeti, hastalık, ihti
yarlık, veya yoksulluk dolayısiyle aidatını ve-
remiyecek durumda olan oda mensuplarından 
geçici veya sürekli olarak aidat almamıya karar 
verebilir. 

MADDE 10. — Oda gelirlerinden, Türk Ta
bipleri Birliğine harcanmak üzere merkez kon
seyine gönderilecek miktar büyük kongrece 
tesbit edilir. Ancak bu miktar % 25 ten aşağı 
olamaz. 

• Tabip odaları organları 

MADDE 11. — Tabip odaları, umumi heyet, 
idare heyeti, ve haysiyet divanından teşekkül 
eder. 

Umumi Heyet 

MADDE 12. — Umumi heyet odada kayıtlı 
azaların toplanması ile teşekkül eder. 

MADDE 13. — Umumi heyet yılda iki kere 
(Mart ve Ekim aylarının ilk haftasında) topla-

' nır. Bu toplantılar en az on beş âzanm iştiraki 
ile yapılabilir. Seçim için yapılacak Mart top
lantısında ancak odanın bulunduğu merkezin 
belediye hudutları dışında kalanlar, zarf gön
dermek suretiyle seçime katılabilirler. 

Zarf gönderme yoliyle seçime katılanlar, 
reylerini imzasız bir kâğıda yazıp, yazısız bir 
zarfa koyarak zarfı kapattıktan sonra bunu 
ikinci bir zarfın içine koyup bu zarf üzerine adı
nı, soyadını ve adresini yazar, imzasını atar ve 
taahhütlü olarak umumi heyet reisliğine gön
derirler. 

Her seçim için ayrı kapalı zarf gönderilir. 

MADDE 14. — Oda idare heyeti umumi 
heyet toplantısı hakkında bütün azalara üç haf
ta önce şahsan ve gazete ile ilân suretiyle tebli
gat yapar. Bu tebligatta toplantı günü, saati, 
yeri, gündemi, bildirilir. Seçim yapılacaksa âza 
listesi de gönderilir. 

MADDE 15. — Umumi heyet toplantıların
da evvelce bildirilen gündemdeki mevzular mü
zakere edilir. Şu kadar ki, azalardan bir veya 
birkaçının imzası ile müzakeresi teklif edilen bir 
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konu Genel Kurulun çoğunluğu 
buJ edilirse gündeme eklenir. 

tarafından ka-

MADDE 16. — Genel kural toplantısını 
yönetim kurulu başkanı açtuktan sonra bir 
başkan, bir başkanvekili ve iki kâtip seçilir. 
Genel Kurulda kararlar çoğunlukla verilir. 

MADDE 17. — Genel Kurulup görevleri 
şunlardır : 

1. Yönetim kurulunun yıllık çalışma 
runu ve murakıpların raporunu 

II - Yönetim kurulunun 
ve kabulü halinde ibra etmek; 

III - Bütçeyi tasdik etmek; 
IV - Ynetim Kurulunca teklif Edilen konu

lan müzakere etmek; 
V - Yönetim kurulu üyelerini 
VI - Bu kongreye gidecek asri vef 

silcileri seçmek; 
VII - Üç hesap murakıbını s< 

VIII - Havsiyet divanı üyelerini 

rapo-
iıicelemek; 

bilançosunu tetkik 

Yönetim kurulu 

seçmek; 
yedek tem-

eçmek; 
seçmek. 

MADDE 18. — Tabip odası yönetim kuru
lu üyeleri genel kurul tarafından gizli oyla 
seçilir. Kur'a ile ayrılacak beş üye tasnifi açık 
olarak yapılır. Oylarda iştirak halinde kur'a 
çekilir. Tasnifin neticesi hemen bildirilir. Oy 
psulalarınm ve genel kurul zabıtlarının yeni se
çime kadar saklanması mecburidir. Tasnifin 
başlamasından sonra gelen oy zarfları hesaba 
katılmaz. 

MADDE 19.' — Üye sayısı 500 e kadar olan 
tabip odalarının yönetim kurulu 5 asli, 5 yedek, 
500 den fazla olanlarda 7 asli 7 yedek üyeden 
teşekkül eder. 

Yönetim kurullarına seçilecek asli ve yedek 
üyelerden biri diş tabibi olacaktır. 

(MADDE 20. — Yönetim kurulunun süresi 
iki yıldır. ÎM dönem üst üste seçilen üyeler, 
aradan bir dönem geçmedikçe yeniden seçile
mezler. 

OBu süre içinde asli üyeliklerden açılan yer
lere, mıesleke göre en çok oy alan yedek üye ge
tirilir. 

Ad. K. 

mevzu umumi heyetin çoğunluğu tarafından 
kabul edilirse gündeme eklenir. 

MADDE 16. —• Umumi heyet toplantısını 
idare heyeti reisi açtıktan sonra bir reis, bir 
reis vekili, ve iki kâtip seçilir. Umumi heyette 
kararlar çoğunlukla verilir. 

. MADDE 17. - Umumi heyetin vazifeleri 
şunlardır : 

I - tdare heyetinin yıllık çalışma raporunu 
ve murakıp 1 erin raporunu incelemek; 

II - İdare heyetinin bilançosunu tetkik ve 
kabulü halinde ibra etmek; 

III - Bütçeyi tasdik etmek; 
IV - İdare heyetince teklif edilen mevzuları 

müzakere etmek; 
\r - İdare heyeti azalanın seçmek; 
VI - Büyük kon reye gidecek asıl ve yedek 

temsilcileri seçmek; 
VII - Üç hesap murakıbını seçmek; 
VIII - Haysiyet divanı azalarını seçmek; 

tdare Heyeti 

MADDE 18. — Tabip odası idare heyeti aza
ları umumi heyet tarafından gizli reyle seçi
lir. Kura ile ayrılacak beş âza tasnifi açık ola
rak yapar reylerde müsavat halinde kur'a çeki
lir. Tasnifin neticesi hemen bildirilir. Bey pus-
lalarının ve umumi heyet zabıtlarının yeni se
çime kadar saklanması mecburidir. Tasnifin 
başlamasından sonra gelen rey zarfları hesaba 
katılmaz. 

MADDE 19. — Âza sayısı 500 e kadar olan 
tabip odalarının idare heyeti beş asıl, beş ye
dek, beş yüzden fazla olanlarda yedi asıl, yedi 
yedek azadan teşekkül eder. 

tdare heyetlerine seçilecek asıl ve yedek âza-
1 ardan biri diş tabibi olacaktır. 

MADDE 20. — İdare heyetinin müddeti iki 
yıldır. İki dönem üst üste seçilen azalar, ara
dan bir devre geçmedikçe yeniden seçilemezler, 

Bu devre içinde asıl âzalıklardan açılan yer
lere mesleke göre en çok rey alan yedek âza 
getirilir. 

(S . Sayısı : 23) 
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MADDE 21. — Yönetim kuruluna seçilebil
mek için yurt içinde en az beş yıl meslekte ça
lışmış olmak şarttır. 

MADDE 22. — Haklarımda sanat icrasından 
muvaJkkaten meni kararı Yüksek Haysiyet Diva
nınca tasdik edilmiş olanlarla, mesleki veya hay
siyeti ihlâl edici bir suç dolayısiyle mahkemeler
ce hürriyeti tahdit eden bir ceza veya sanatını 
icradan muvakkaten meni ile mahkûm edilenler 
hükmün t a l k ı n d a n başlamak üzere iki yıl için
de yönetim kurullarına üye seçilemezler ve bu 
seçimlere katılamazlar. 

MADDE 23. — Madde 22 de yazılı cezalara 
çraptırımlış olan yönetim kurulu üyeleri üyelik
ten düşerler ve hükmün tasdiki tarihinden iti
baren ilki yıl içinde seçilemezler ve seçimlere ka
tılamazlar, 

MADDE 24. — Yönetim kurulu üyeleri iki 
toplantıda kendi aralarında gizli oyla bir baş
kan, bir genel sekreter, bir muhasip, bir de vez
nedar seçerler. 

İBaşkanm bulunmadığı zamanlarda odayı ge
nel sekreter temsil eder. 

MADDE 25. — Yönetim kurulu en a« on 
beş günde bîr toplanır. Üst üste üç mecburi top
lantıya mazeretsiz olarak gelmiyen üye istifa et
miş sayılır. Yönetim kurulunun müzakereye 
başlıyabilmesi içim, toplantıda üyelerinden, bir 
fazlasının bulunması şarttır. Oylarda eşitlik 
halinde başkamın katıldığı taraf çokluk sayılır. 

Yönetim kurulunun görevleri 

MADDE 26. — Yönetim kurulu her yıl, oda
nın bilançosunu, bütçesini hazırlar, murakıp ra
porları ile birlikte genel kurula sunar. Odanın 
genel durumu ile muamele ve faaliyetleri' hak
kındaki raporumu genel kurulda okur, ibrasını 
isteT. îbra edilmiyen1 yönetim kurulu düşmüş 
sayılır ve yeni bir yönetim kurulu seçilir. Bu 
suretle düşen yönetim kurulu üyeleri, aradan 
iki devre geçmedikçe yönetim kuruluna tekrar 
seçilemezler. 

MADDE 27. — Yönetim kurulu yıllık çalış
ma raporumun bir örneğimi hemen merkez kon
seyime 'gönderir. 
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MADDE 21. — İdare heyetine seçilebilmek 
için yurt içinde en az beş yıl meslekte çalışmış 
olmak şarttır. 

MADDE 22. — Haklarında sanat icrasından 
muvakkaten meni kararı Yüksek Haysiyet Di
vanınca tasdik edilmiş olanlarla, mesleki veya 
haysiyeti ihlâl edici bir suç dolayısiyle, mahke
melerce hürriyeti tahdit eden bir ceza yeya 
sanatı icradan muvakkaten meni ile mahkûm 
edilenler hükmün katileşmesinden başlamak 
üzere iki yıl içinde idare heyetlerine âza seçile
mezler ve bu seçimlere katılamazlar. 

MADDE 23. — Madde 22 de yazılı cezalara 
çarptırılmış olan idare heyeti azaları âzalıktan 
düşerler ve hükmün katileştiği tarihten itibaren 
iki yıl içinde seçilemezler ve seçimlere katıla
mazlar. 

MADDE 24. — İdare heyeti azaları ilk top
lantıda kendi aralarında gizli reyle, bir reis, bir 
umumi kâtip, bir muhasip, b i rde veznedar se
çerler. 

Reisin bulunmadığı zamanlarda odayı, umu
mi kâtip temsil eder. 

MADDE 25. — idare heyeti en az on beş 
günde bir toplanır. Üst üste üç elli toplantıya 
mazeretsiz olarak gelmiyen âza, istifa etmiş 
sayılır, idare heyetinin müzakereye başlıyabil
mesi için toplantıda azalardan bir fazlasının 
bulunması şarttır. Reylerde müsavat halinde 
reisin katıldığı taraf çokluk sayılır. 

İdare Heyetinin vazifeleri 

MADDE 26. — idare Heyeti her yıl, odanın 
bilançosunu, bütçesini hazırlayıp, murakıp rapor
ları ile birlikte umumi heyete sunar. Odanın 
umumi durumu ile muamele ve faaliyetleri hak
kındaki raporunu umumi heyette okuyup ibrasını 
ister, ibra edilmiyen idare heyeti düşmüş sayılır 
ve yeni bir idare heyeti seçilir. Bu suretle düşen 
idare heyeti azaları aradan iki devre geçmedikçe 
idare heyetine tekrar seçilemezler. 

MADDE 27. — idare Heyeti yıllık çalışma 
raporunun bir örneğini hemen merkez konseyine 
gönderir. 
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MADDE 28. — Yönetim kurulunun görev 
leri şunlardır: 

Sanat icrası hakkındaki kanunların ve bun
larla ilgili mevzuatın gereği gibi uygulanmasına 
yardım etmek, bu arada: 

I - Oda üyeleriyle hastalar arasında aracılık 
yapmayı meslek edinenlerle oda üyelerinin işbir
liği yapmasını, 

I I - Meslek mensupları arasında karşılıklı 
gayrimeşru menfaat sağlanması, 

I I I - Meslek âdabına uymıyan ve tıp mes-
leketlerinin icrasına dair kanunun kabul ettiği 
çerçeve dışında tabelâ kullanılmasını; 

IV - Sinema, radyo, müstahdemler veya sair 
yazılı ve sözlü vasıtalarla reklâm yapılmasını ön
lemek. 

V - Tabip odalarının veya birlik teşekkülle
rinden her hangi birinin göstereceği lüzum 
üzerine bâzı bölgelerde, odalarla tabip, diş ta
bibi tedavi ücretlerinin en az miktarlarını gös
teren tarif eleı düzenlemek (bu tarifeler Merkez 
Konseyince tasdik edildikten sonra malûmaten 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bildirilir.) 

VI - Oda üyeleri arasında, oda üyeleriyle iş 
verenler arasmdaı oda üyeleriyle hastalar ve 
hasta sahipleri arasında çıkabilecek anlaşmazlık
ları uzlaştırma veya icabında hakem usulüne mü
racaat etmek, bu maksatla; 

a) Oda üyeleri arasında çıkacak meslekî an
laşmazlıkları deontoloji bakımından halletmek; 

b) Oda üyeleriyle iş verenler arasında çıka
bilecek anlaşmazlıkları uzlaştırmak; icabında ha
kem usulüe müracaat etmek; 

c) Oda üyeleriyle hasta veya hasta sahiple
ri arasında ücret veya tedavi ile ilgili çeşitli an
laşmazlıkları tıp topluluğunun şerefini esas tuta
rak, hastalığın Önemine, tedavi ve hizmetin ge
rektirdiği çalışmaya, hastanın ve oda üyesinin va
ziyetlerine göre uzlaştırma yolu ile halle çalış
mak veya hakem usulüne baş vurmak; 

VII - Üyelerin daha yüksek bir meslek kül
türüne erişmeleri için: 

a) Kütüphane açmaya çalışmak; 
b) Üyelerin meslekî tekâmülleri için gerek

li teşebbüslerde bulunmak ve bu hususun yeri
ne getirilmesi için resmî vo özel sağlık teşekkül
lerinden faydalanmaya çalışan ak; 

VIII - Üyelerini memleketin sağlık mesele-

Ad. K. 

MADDE 28. —• Yönetim Kurulunun diğer va
zifeleri şunlardır: 

I - Sanat icrası lıakkmdaki kanunların ve 
bunlarla ilgili mevzuatın gereği gibi uygulanma
sına yardım etmek, bu arada; 

a) Oda azalan ile hastalar arasında aracı
lık yapmayı meslek edinenlerle, oda âzalarının 
iş birliği yapmasını, 

b) Meslek mensupları arasında karşılıklı 
gayri meşru menfaat sağlanmasını, 

c) Meslek âdabına uymıyan, ve tıp meslek
lerinin icrasına dair kanunun kabul ettiği çerçeve 
dışında tabelâ kullanılmasını, 

d) Sinema, radyo, müstahdemler veya sair 
vazıh ve sözlü vasıtalarla reklâm yapılmasını, 

Önlemek. 
İT - Tabip odalarının veya birlik teşekkülle

rinden her hangi birinin göstereceği lüzum üze
rine bâzı nnntakalarda, odalarla tabip, diş tabibi 
tedavi ücretlerinin en az miktarlarım gösteren 
tarifeler düzenlemek (bu tarifeler merkez konse
yince tasdik edildikten sonra bilgi edinilmek üze
re Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına gönde
rilir.) 

I I I - Oda azaları arasında, oda azaları ile iş 
verenler arasında oda azaları ile hastalar ve hasta 
sahipleri arasında çıkabilecek ihtilâfları uzlaştır
ma veya icabında hakem usulüne müracaat etmek, 
bu maksatla; 

a) ' Oda azaları arasında çıkacak meslekî ih
tilâfları. deontoloji bakımından halletmek, 

b) Oda azaları ile iş verenler arasında çıka
bilecek ihtilâfları uzlaştırmak, icabında hakem 
usulüne müracaat etmek, 

e) Oda Azaları ile, hasta veya hasta sahip
leri arasında ücret veya tedavi ile ilgili çeşitli 
ihtilâfları tıp topluluğunun şerefine esas tuta
rak, hastalığın önemine, tedavi ve hizmetin ge
rektirdiği çalışmaya, hastanın ve oda azasının 
vaziyetlerine ^öre uzlaştırma yolu ile halle ça
lışmak veya hakem usulüne baş vurmak, 

TV - Azaların daha yüksek bir meslek kül
türüne erişmeleri için: 

a) Kütüphane açmıya çalışmak, 
b) Azaların meslekî tekemmülleri için gerekli 

teşebbüslerde bulunmak ve bu hususun yerine 
getirilmesi için resmî ve hususi sağlık teşekkül
lerinden faydalanmaya çalışmak, 
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İerini incelemeye ve bu hususta araştırmalar 
yapmaya teşvik etmek ve bunlardan çıkacak so
nuçlara göre ilgili sağlık makamlarından dilek
lerde bulunmak; 

IX - Meslekin haysiyetini ve meslekdaşlarcn 
hukuk ve menfaatlerini diğer makamlar nezrin
de savunmak; 

X - Lüzum görülecek yerlerde belirtilecek 
yetkiler dairesinde temsilciler tâyin etmek; 

MADDE 29. — Meslektaşlar arasında vukua 
gelen ve her hangi bir surette yönetim kurulun
ca ıttıla hâsıl edilen anlaşmazlıklarda yönetim 
kurulu ve anlaşmazlıkları uzlaştırmaya çalışır. 
Bunu başaramazsa tahkikatını tamamlıyarak 
Haysiyet Divanına verir. 

MADDE 30. — îşbu kanunun 28 nci mad^ 
desinin I, II , I I I numaralı fıkralariyle VI nu
maralı fıkrasının a, b, ve e paragrafları şümu
lüne giren hareketler tabip odaları yönetim 
kurulunca bal ve tesviye edilmediği takdirde, 
meslek âdabiyle bağdaşaımıyan hallere kalkıştık
ları görülen maslek mensuplarının deontolojiye 
veya kamu hizmet ve selâmetine aykırı hareket
leri olaylar ve delilleriyle belgelenip haysiyet 
divanına verilir. 

MADDE 31. — Haysiyet divanına verilecek 
üyelerin yönetim kurulu tarafından yazılı mü
dafaaları alınır. Bu üyeler yazılı müdafaala-
riyle birlikte haysiyet divanına tevdi olunur. 

Kendilerine yapılan tebligata on beş gün için
de cevap vermiyen üyeler, doğrudan doğruya 
Haysiyet Divanına verilir. 

Haysiyet divanları 

MADDE 32. — Her tabip odasında bir Hay
siyet divanı bulunur. Divan üç. tabip ve bir diş 
tabibinden teşekkül eder. Süresi iki yıldır. Genel 
Kurulda gizli oyla beş asli ve ayrıca beş de yedek 
üye seçilir. 

Toplanan oylar açık olarak tasnif edilir. Diş 
tabibi bulunmıyan yerlerde nisap tabipler tara
fından doldurulur. Asli üyeliklerde her hangi 
bir suretle yer açıldığında yedekler aldıkları 
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V - Azalarını memleketin sağlık meselelerini 
incelemeye ve bu hususta araştırmalar yap
maya teşvik etmek ve bunlardan çıkacak sonuç
lara göre ilgili sağlık makamlarından dileklerde 

I bulunmak, 
VI - Meslekin haysiyetini ve meslektaşların 

hukuk ve menfaatlerini diğer makamlar nezdin-
de savunmak, 

VII - Lüzum görülecek yerlerde belirtilecek 
salâhiyetler dairesinde temsilciler tâyin etmek, 

MADDE 29. — îdare heyeti meslektaşlar 
arasında vukuuna her hangi bir suretle ittıla ha* 
sil ettiği ihtilâfları hal ve telife çalışır Ve ica
bında tahkikatını tamamlıyarak avrakını Haysi
yet Divanına verir. 

MADDE 30. — 28 nci maddenin I ve I I I nu
maralı fıkralarının a, b ve c bentleri şümulü
ne giren hareketler idare heyetince hal ve tes
viye edilemediği takdirde meslek âdabı ile bağ
daşamıyan hallere kalkıştıkları görülen meslek 
mensuplarının deontolojiye veya âmme hizmet 
veya selâmetine aykırı hareketleri, hâdiseler ve 
delillerle tesbit olunarak müdafaaları istenir. 

Yapılan tebligata 15 gün içinde cevap vermi
yen azaların evrakı doğrudan doğruya, cevap 
verenlerinki müdafaanameleri ile birlikte Hay-

I siyet Divanına tevdi olunur. 

I Haysiyet Div<mı 

MADDE 31. — Her tabip odasında bir Hay-
I siyet Divanı bulunur. Divan, dört tabip ve bir diş 
I tabibinden teşekkül eder. Müddeti iki yıldır. 
I Umumi heyete gizli reyle, beş asil ve ayrıca beş 
I de yedek âza seçilir. 
I Toplanan reyler açık olarak tasnif edilir. Diş 
I tabibi bulunmıyan yerlerde heyet, tabiplerle ik-
I mal edilir. Asıl âzalıklarda her hangi bir suret-
I le yer açıldığında yedekler aldıkları reye ve meş-
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oya ve meslek nispetine göre asli üyeliklere ge
çerler. 

MADDE 33. —- Haysiyet Divanına seçilebil
mek için yurt içinde en az on sene meslekte ça
lışmış olmak şarttır. Bu vasıfta üye bulunmadığı 
takdirde en az beş seneye kadar meslekte hizmet 
etmiş bulunanlarda Haysiyet Divanına asli veya 
yedek üye seçilebilirler. 

MADDE 34. — Yönetim kurulu üyeleri hak
kında tatbik olunan 22 ve 23 ncü maddelerin hü
kümleri Haysiyet Divanı üyeleri için de caridir. 

MADDE 35. — Haysiyet Divanı üyeleri ilk 
toplantılarında kendi aralarından bir başkanla 
bir raportör seçerler. (Müzakere zabıt ve karar
lar! gizli bir yerde saklanır. Bundan başkan me
suldür.) 

MADDE 36. — Haysiyet Divanı toplanma
sına lüzum görüldüğü zaman Başkan tarafından 
üyelere bir hafta evvel yazılı olarak keyfiyet 
bildirilir. Toplantıya gelemiyecek üyeler, top
lantıdan üç gün evvel başkana yazı ile maze
retlerini bildirmeye mecburdurlar, iki defa 
mazeretsiz olarak toplantıya gelmiyen üye is
tifa etmiş sayılır. 

MADDE 37. — Evrakı incelemek üzere Hay
siyet Divanına tevdi edilmiş bulunan bir oda 
üyesi, üyel'erden birinin ve nihayet ikisinin ken
disine karşı tarafsız olmadığını iddia ederse; 
reddedilenlerden geriye kalan üyeler, bu hâdi
seye mahsus olmak üzere aralarında aldıkları 
yedeklerle Divanı tamamlarlar. 

Reddedilen veya reddedilenler arasında 
başkan da varsa yedeklerle Divan tamamlan
dıktan sonra gizli oyla geçici bir başkan seçilir. 
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lek nispetine göre asil âzalıklara geçerler. 

MADDE 32. — Haysiyet Divanına seçilebil
mek için yurt içinde en az 10 sene meslekde ça
lışmış olmak şarttır. Bu vasıftaki azalarla heyet 
tamamlanmazsa yurt içinde en az 5 sene hizmet 
etmiş bulunanlar da Haysiyet Divanına asıl ve 
yedek âza seçilebilirler. 

MADDE 33. — İdare heyeti azaları hakkında 
tatbik olunan 22 nci ve 23 ncü maddelerin hü
kümleri Haysiyet Divanı azaları için de caridir. 

MADDE 34. — Haysiyet Divanı azaları ilk 
toplantıda kendi aralarında bir reis, bir reis ve
kili ve bir sözcü seçerler. 

Müzakere zabıt ve kararları gizli olup reisin 
mesuliyeti altında emin bir yerde muhafaza edi
lir. 

MADDE 35. — Haysiyet Divanı toplanması
na lüzum görüldüğü zaman taahhütlü bir mek
tupla veya imza mukabilinde en az bir hafta ev
vel azalara yazılı olarak keyfiyet bildirilir. Top
lantıya gelmiyecek azalar toplantıdan üç. gün ev
vel reise yazı ile mazeretlerini bildirmeye mec
burdurlar. 

Azaların mazereti halinde heyet yukardaki 
müddetle mukayyet olmamak üzere çağrılacak 
yedeklerle tamamlanır. Üç defa mazeretsiz ola
rak toplantıya gelmiyen âza istifa etmiş sayılır. 

MADDE 36. — Haysiyet Divanı azaları bi
taraflıklarını şüpheye düşürecek bir vaziyetin 
mevcudiyeti halinde ret olunabilir. Ret talebinde 
bulunan kimse iddiasını delilleri ile birlikte bil
dirmeye mecburdur. Bu takdirde ret olunan asıl 
azanın yerleri yedeklerle ikmal edilmek ve reis 
ile vekilinin birlikte reddi halinde gizli reyle ge
çici bir reis seçilmek suretiyle evvel emirde ret 
talebi incelenir. 

Ret kabule şayan görülürse esas mesele bu 
heyet tarafından tetkik edilerek karar bağlanır. 
Reddin asılsızlığı anlaşıldığı veya ret talebi ka
bule şayan görülmediği takdirde talebin reddine 
karar verilmekle beraber ayrıca 25 liradan 50 li
raya kadar para cezası ödenmesine de karar ve
rilebilir. 

Ret edilenlerin çokluğu dolayısiyle Haysiyet 
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MADDE 38. — Haysiyet Divanının incele
diği mesele ile ilgili Haysiyet Divanı üyeleri 
toplantıya katılamaz. Bu hâdiseye mahsus ol
mak üzere Divan yedekleri tamamlanır, 

Haysiyet Divanının görev ve yetkileri 

MADDE 39. — Odaya girmiyen veya oda
nın vecibe ve formalitelerini yerine getirmiyen-
ler hakkında inzibati cezalar verilir. 

MADDE 40. — Haysiyet Divanı evrakı ken
disine tevdi edilen üyelerin fiil ve hareketleri
nin mahiyetine göre aşağıdaki inzibati cezala
rı verir. 

a) Yazılı ihtar, 
b) 25 liradan 100 liraya kadar para cezası, 
c) 15 günden 6 aya kadar gezici olarak sa

nat icrasından meni, 
d) Bir bölgede üç defa sanat icrasından 

meni cezası almış olanları o bölgede çalışmaktan 
meni, 

MADDE 41. — Aynı cezayı gerektiren mes
lek cürümlerinin tekerrürü halinde ceza bir 
misli artırılır. Ancak Haysiyet divanları, bu 
cezaların verilmesinde sıra gözetmeksizin geniş 
surette takdir hakkını kullanırlar. 

MADDE 42. — Haysiyet divanları tarafın
dan verilen yazılı ihtar ve 100 liraya kadar olan 
para cezası kesin olup derhal tatbik olunur. Bu 
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Divanının yedeklerle dahi teşkiline imkân görüİe-
mezse ret talebi en yakın Tabip Odası Haysiyet 
Divanında incelenir ve yukardaki hükümler bu 
takdirde dahi aynen tatbik olunur. 

Ret talebinin reddi hakkındaki kararlara an
cak esas mesele ile birlikte Yüksek Haysiyet Di
vanına itiraz olunabilir. 

MADDE 37. — Aşağıdaki vaziyette bulunan 
Haysiyet Divani azalan heyete katılamazlar i 

1 - İncelenen mesele ile alâkası bulunanlar 
İ t - Hakkında inceleme yapılan kimsenin usul 

veya füruundan olanlar, 
Ana baba bir veya baba bir yahut ana 

bir kardeşler, amca, dayı, hala ve teyzeler, 
I I I - Evlilik zail olmuş olsa bile karı ile koca 

ve bunların usul ve füruu, 
IV - Evlâtlık ile evlât edinenler. 

Haysiyet Divanının Vazife ve H al ahiy etleri 

MADDE 38. — Haysiyet Dîvanı, odaya gir
miyen veya kanunun kendisine tahmil ettiği di
ğer vecibeleri yerine getirmiyenler hakkında in
zibati ceza verir. 

MADDE 39. — Haysiyet Divanı, evrakı 
kendisine tevdi edilen Azaların fiil ve hareket
lerinin mahiyetine göre aşağıdaki inzibati ce
zaları verir : 

a) Yazılı ihtar; 
b) 25 liradan 100 liraya kadar para cezası; 
c) 15 günden 6 aya kadar geçici olarak 

sanat icrasından meni; 
d) Bir mmtakada üç defa sanat icrasından 

meni cezası almış olanları o mıntakada çalış
maktan meni. 

Haysiyet divanları, bu cezaların verilme-
sinde sıra gözetmeksizin geniş takdir hakkını 
kullanırlar. 

MADDE 40. — Haysiyet divanları tarafın
dan verilen yazılı ihtar Ve 100 liraya kadar olan 
para cezası katî olup derhal tatbik olunur. Bu 
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kararlar aleyhinde hiçbir mercie baş vurulamaz. 
Geçici olarak sanat icrasından veya bir bölge
de çalışmaktan meni cezasına itiraz, kararın üye
ye tebliğinden itibaren 15 gün zarfında yazı 
ile ve karar aleyhindeki müdellel müdafaa ile 
birlikte, Yüksek Heyet Divanına gönderilmek 
üzere oda yönetim kurulu başkanlığına imza 
mukabilinde verilir. Böyle bir itiraz olmasa da
hi, geçici olarak sanattan veya bir bölgede çalış
maktan meni kararı Yönetim Kurulu Başkanlı
ğınca Yüksek Haysiyet Divanına gönderilir. Bu 
kararlar Yüksek Haysiyet Divanında tasdik 
edildikten sonra yürürlüğe girer. 

Türk Tabipleri Birliğinin Merkez Teşkilâtı. 

MADDE 43. — Türk Tabipleri Birliğinin 
Merkez Teşkilâtı, Yüksek Haysiyet Divanı, Ta
bip odaları, Merkez Konseyi, ve büyük kongre
den teşekkül eder. 

Yüksek Haysiyet Divanı 

MADDE 44. — Yüksek Haysiyet Divanı 12 
asli ve 3 müşavir üyeden teşekkül eder. Divan 
Ankara'da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığın
da toplanır. 

Asli üyeler her toplantı süresi için araların
dan gizli oyla bir Başkan seçerler. 

I - Asli üyeler şunlardır : 
a) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Müs

teşarı; 
b) Tıp fakültelerinden birer deontoloji 

profesörü; 
e) Yargıtayca daire üyeleri arasından se

çilecek bir temsilci; 
d) Danıştayca daire üyeleri arasından se

çilecek bir temsilci; 
e) Kongrece gizli oyla seçilecek ve mes

lekte en az 20 sene çalışmış ve biri asker olmak 
üzere 4 tabip ile aynı sayıda yedek üye; 

f) Kongre tarafından gizli oyla seçilecek 
ve meslekte en az 20 sene çalışmış 2 diş tabibi 
ile 2 yedek diş tabibi; 

g) Tabip Odaları Merkez Konseyinin tem
silcisi. 

I I - Müşavir üyeler : 
a) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Zat-

işleri ve Muamelât Genel Müdürü; 

i Ad. K. 

kararlar aleyhinde hiçbir mercie baş vurula
nıaz. Geçici olarak sanat icrasından veya bir 
mıntakada çalışmaktan meni cezasına itiraz, ka
rarın azaya tebliğinden itibaren 15 gün zarfın
da yazılı olarak ve karar aleyhindeki müdellel 
müdafaa ile birlikte, Yüksek Haysiyet Divanı
na gönderilmek üzere oda idare heyeti reisliği
ne imza mukabilinde verilir. Böyle bir itiraz 

[ olmasci dahi geçici olarak sanattan veya bir 
mıntakada çalışmaktan men kararı idare heyeti 
reisliğince Yüksek Haysiyet Divanına gönderi
lir. Bu kararlar Yüksek Haysiyet Divanında 
tasdik edildikten sonra yürürlüğe girer. 

Türk Tabipleri Birliğinin Merkez Teşkilâtı 

MADDE 41. — Türk Tabipleri Birliğinin 
I merkez teşkilâtı, Yüksek Haysiyet Divanı, ta-
I bip odaları, merkez konseyi ve büyük kongre

den teşekkül eder. 

Yüksek Haysiyet Divam 

MADDE 42. — Yüksek Haysiyet Divanı 12 
I asıl ve 3 müşavir üyeden teşekkül eder. Divan 
I Ankara'da Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı-
I ğmda toplanır. 
I Asıl azalar her toplantı müddeti için arala-
I rındaıı gizli reyle bir reis seçerler. 
I T - Asli üyeler şunlardır : 
I a) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
I Müsteşarı; 
I b) Tıp fakültelerinden birer deontoloji 
I profesörü; 
I c) Teniyiz Mahkemesince daire azaları 
I arasından seçilecek bir temsilci; 
I d) Danıştayca daire azaları arasından seçi-
I lecek bir temsilci; 
I e) Büyük Kongrece gizli reyle seçilecek ve 
I meslekte en az 20 sene çalışmış ve biri asker ol-
I inak üzere 4 tabip ile aynı sayıda yedek âza; 
I f) Kongre tarafından gizli reyle seçilecek 
I ve meslekte en az 20 sene çalışmış iki diş tabibi 
I ile 2 yedek diş tabibi; 
I g) Tabip odaları merkez konseyinin temsil-
j cisi; 
I II - Müşavir azalar .-
I a) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Zat-
I işleri ve Muamelât Genel Müdürü; 
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b) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında 
tabip odaları ile ilgili dairenin temsilcisi; 

c) Genelkurmay Sağlık Dairesi Personel 
Şubesi Müdürü; 

Müşavir üyeler müzakerelere iştirak ederler, 
ancak oy veremezler. 

MADDE 45. — Yönetim kurulu üyeleri hak
kında tatbik olunan 22 ve 23 ncü maddelerin hü
kümleri büyük kongrece seçilen yüksek haysi
yet divanı üyeler için de caridir. 

MADDE 46. — Yüksek haysiyet divanına 
seçimle gelen asli ve yedek üyelerin süresi 2 yıl
dır. Eski üyeler yeniden seçilebilirler. Açılan 
üyeliğe meslek sırasına göre yedeği getirilir. 

MADDE 47. — Yüksek haysiyet divanı, 
asli üyelerinim üçte iki çoğunluğu ile toplanır 
ve mevcudun üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. 

MADDE 48. — Bölge haysiyet divanı ka
rarlarının yüksek haysiyet divanında müzake
resi sırasında ilgililerin istekleri üzerine yazılı 
veya sözlü müdafaası alınır. 

MADDE 49. — Yüksek haysiyet divanı, oda 
haysiyet divanından gelen kararları inceledikten 
sonra kararı uygun bulmazsa, bu husustaki mü
talâası ile birlikte mezkûr kararı ilgili haysiyet 
divanına iade eder. 

Oda haysiyet divanından gelecek ikinci ka
rar üzerine vereceği karar kesindir. 

Yüksek haysiyet divanının verdiği kararlar 
kesin olup aleyhine hiçbir mercie baş vurulamaz. 
Bu kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
yoliVle ilgili oda haysiyet divanına bildirilir. 
itirazsız tatbik olunur. 

MADDE 50. — Yüksek haysiyet divanı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının daveti ile 
senede iki defa Nisanı ve Kasım aylarında top
lanır. Lüzumu halinde Divan fevkalâde toplan
tıya çağırılabilir. 

MADDE 51. — Memur olsun, serbest olsun 
yüksek haysiyet divanı karariyle geçici olarak 
sanat icrasından menedilen üyeler, hiçbir suretle 
sanatlarını icra edemiyecekleri gibi hasta kabul 
ettikleri yerler de kapatılır. 

Sanat icrasından meni müddetince memur j 

Ad. K. 

b) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığında 
tabip odaları ile ilgili dairenin temsilcisi; 

c) Genel Kurmay Sağlık Dairesi Personel 
Şubesi Müdürü; 

Müşavir azalar müzakerelere iştirak eder
ler, ancak rey veremezler. 

MADDE 43. — İdare heyeti azaları hakkın
da tatbik olunan 22 ve 23 ncü maddelerin hü
kümleri Büyük Kongrece seçilen Yüksek Hay
siyet Divanı azaları için de caridir. 

MADDE 44. — Yüksek Haysiyet Divanına 
seçimle gelen asıl ve yedek azaların müddeti 2 
yıldır. Eski azalar yeniden seçilebilir. Açılan 
âzalığa meslek sırasına göre yedeği getirilir. 

MADDE 45. — Yüksek Haysiyet Divanı asıl 
âzalarının, üçte iki çoğunluğu ile toplanır, ve 
mevcudun üçte iki çoğunluğu ile karar verir. 

MADDE 46. — Mmtaka Haysiyet Divanı 
kararlarının Yüksek Haysiyet Divanında müza
keresi sırasında ilgililerin istekleri üzerine ya
zılı veya, sözlü müdafaası alınır. 

MADDE 47. — Yüksek Haysiyet Divanı, 
oda haysiyet divanından gelen kararları incele
dikten sonra kaarı uygun bulmazsa, bu husus
taki mütalâası ile bilikte mezkûr kararı ilgili 
haysiyet divanına iade eder. 

Oda haysiyet divanından gelecek ikinci ka
rar üzerine vereceği karar katidir. 

Yüksek haysiyet divanının verdiği kararlar 
katî olup aleyhine hiçjbir mercie baş vurula
maz. Bu kararlar Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı kanalı ile ilgili oda haysiyet divanına 
bildirilir. 

MADDE 48. — Yüksek haysiyet divanı Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının daveti ile 
senede iki defa Nisan ve Kasım aylarında top
lanır. Lüzumu halinde divan fevkalâde toplan
tıya çağrılabilir. 

MADDE 49. — Memur olsun, serbest olsun 
yüksek haysiyet divanı kararı ile geçici olarak 
sanat icrasından menedilen azalar, hiçbir suretle 

sanatlarını iera edemiyecekleri gibi hasta kabul 
ettikleri yerler de kapatılır. 

Bu karar ilgililerce bilinmek üzere Sağlık 
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üyelerin memuriyetleri ile ilgili ödevlerine halel 
gelmez. 

Bu karar ilgililerce bilinmek üzere Sağlık ve 
»Sosyal Yardım Bakanlığınca münasip görülecek 
yollarla ilân olunur ve tatbiki sağlanır. 

MADDE 52. — Yukardaki madde hükmüne 
göre sanat icrasından menedileıı tabip ve diş ta
bipleri kesin karara rağmen sanatlarını yapar
larsa haysiyet divanında, ayrıca 100 liradan 500 
lirayı kadar para cezasına çarptırılırlar. 

MADDE 53. — Her türlü oda aidatiyle, her 
türlü para cezalarını tebliğ tarihinden itibaren 
30 gün zarfında ödemiyenler hakkında İcra ve 
tflâs Kanunu hükümlerine göre takibat yapılır. 

MADDE 54. — Yüksek haysiyet divanı üye
lerinin huzur hakları ve yollukları ve zaruri mas
rafları birlik bütçesinden ödenir. Bu huzur hak
ları ve yollukların miktarı merkez konseyince 
hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit edilir. 

Türk tabipleri birliği merkez konseyi 

MADDE 55. —- Türk tabipleri birliği merkez 
konsey meslek hayatının türlü halleriyle ilgili 
işlere bakmak, ve bu kanunda derpiş edilen hü
kümleri uygulamak üzere kurulmuştur. Merkez 
konseyi tüzel kişiliği haizdir. 

MADDE 56. — Türk tabipleri birliği merkez 
konseyi, Türk tabipleri birliğini dâhile ve harice 
karşı temsil eder. 

MADDE 57. —- Türk tabipleri birliği merkez 
konseyinin makam İstanbul'dadır. 

Konsey kongrenin gizli oyla seçeceği beş ta
bip 2 diş tabibi ile 3 denetçiden terekküp eder. 
Konseyin süresi iki yıldır. 

Konsey seçiminde asli üye sayısınca ve gizli 
oyla aynı sayı ve nispette yedek üye de seçilir. 

MADDE 58. — Konsey üyeleri kendi arala
rından bir başkan, bir ikinci başkan bir genel 
sekreter, bir muhasip ve bir de veznedar seçer
ler ve haftada en az bir defa toplanırlar. Üst 
üste üç mecburi toplantıya mazeretsiz olarak 
gelmiyen üyeler istifa etmiş sayılır, 

( S. Sa 
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ve Sosyal Vardım Bakanlığınca münasip görü
lecek yollarla ilân olunur ve tatbiki sağlamı'. 

Sanat icrasından 'meni müddetince memur 
azaların memuriyetleri ile ilgili vazifelenne ha
lel gelmez. 

MADDE 50. — Yukardaki madde hükmüne 
göre sanat icrasından ımenedilen taJbip ve diş 
tabipleri katî karara rağmen sanatlarını yapar
larsa haysiyet divanında ayrıca 100 liradan 
1 000 liraya kadar para cezasına çarptırılırlar. 

MADDE 51. — Her türlü oda aidatı ile her 
türlü para cezalarını tebliğ tarihinden itibaren 
30 gün zarfında ödemiyenler hakkında İcra ve 
İflâs Kanunu hükümlerine göre takibat yapılır. 

MADDE 52. — Yüksek haysiyet divanı âza
larının huzur hakları ve yolukları ve zaruri 
masrafları birlik bütçesinden ödenir. Bu hu
zur hakları ve yollukların miktarı merkez kon
seyince hazırlanacak fair talimatname ile tesbit 
edilir. 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 

MADDE 53. — Türk Tabipleri Birliği Mer
kez Konseyi meslek hayatının türlü halleri ile 
ilgili işlere bakmak ve im kanunda derpiş edi
len hükümleri uygulamak üzere kurulmuştur. 
Merkez konseyi hükmi şahsiyeti haizdir. 

MADDE 54. — Türk Tabipleri Dirliği Mer
kez Konseyi, Türk Tabipleri Birliğini dâhile 
ve harice karşı temsil eder. 

MADDE 55. — Türk tabipleri Birliği Mer
kez Konseyinin çalışma yeri îtanbul'dur. 

Konsey Kongrenin gizli reyle seçeceği 5 ta
bip, 2 diş tabibi ile 3 denetçiden terekküp 
eder. Konseyin müddeti iki yıldır. 

Konsey seçiminde asıl üye sayısınca ve gizli 
reyle aynı sayı ve nispette yedek âza da se
çilir. 

MADDE 56. — Konsey azaları kendi ara-
larındadan bir reis, bir ikinci reis bir umumi 
kâtip bir muhasip ve bir de veznedar seçerler 
ve haftada en az bir defa toplanırlar. Üst üste 
üç belli toplantıya mazeretsiz olarak gelmiyen 
azalar istifa etmiş sayılır. Umumi Kâtibe kon-
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Genel sekretere kongrece tesbit edilecek bir 
tazminat verilir. 

MADDE 59. — Türk tabipleri birliği merkez 
konseyine seçilen üyelerin İstanbul'da oturmaları 
şarttır. Seçimde çokluk kazandığı halde İstan
bul'da oturmak istemiyen, veya İstanbul'dan ay
rılan üyelerin yerine yedeklerinden oy ve meslek 
sırası gözetilmek üzere İstanbul'da oturmayı ka-
b?:U eden üyeler getirilir. 

MADDE 60. — Türk Tabipleri Birliği Mer
kez Koseyice çalıştırılacak memur ve müstah
demlerin sayı ve ücretleri kongrece tesbit edilir. 
Bu memurları konsey tâyin eder. 

MADDE 61. — Türk Tabipleri Birliği Mer
kez Konseyinin ödevleri şunlardır: 

a) Lüzümü halinde tabip odaları yönetim 
kurullarını ilgili makamlar nezdinde temsil 
etmek; 

b) Birliğin tabip odaları ile ilgili işlerini 
takip etmek; 

c) Tabip odalarının çalışmalarını ve mu
amelelerini ahenkleştirmek, takip ve murakabe 
etmek; 

d) Yılda bir defa büyük kongreyi taplamak; 
e) Tabip odalarının içtüzükleriyle diğer hu

suslar ve lüzum görülecek diğer işlere da?.r ha-
zırlıyacağı tüzük ve yönetmelikleri kongrenin 
tasvibine sunmak; 

f) Sosyal sigorta işlerini idare etmek ve 
düzenlemek; 

g) Meslektaşların birbiriyle ve hastaları 
ile münasebetlerini düzenliyen deontoloji tüzük
leri dazırlamak; 

h) Lüzum görülecek hallerde 63 ncü mad
de hükümlerine uygun şekilde Büyük Kongreyi 
olağanüstü toplantıya çağırmak. 

Büyük Kongre 

MADDE 62. — Büyük kongre, tabip oda
ları genel kurullarınca gizli oyla seçilen temsil
cilerden terekküp eder. Üyesi 200 e kadar olan
lar 3,500 e kadar olanlar 5 ve 500 den yukarı 
olanlar 7 temilci ve aynı sayıda yedek seçerler. 
3 ve 5 temsilci gönderen odaların temsilcilerin
den en az biri, yedi temsilci gönderen odaların 
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grece tesbit edilecek tazminat verilir. 

MADDE 57. — Türk Tabipleri Birliği Mer
kez Konseyine seçilen, azaların İstanbul'da 
oturmaları şarttır. Seçimde çokluk kazandığa 
halde İstanbul'da oturmak istemiyen veya İs
tanbul'dan ayrılan azaların yerine yedeklerin
den rey ve meslek sırası gözetilmek üzere İs
tanbul'da otumayı kabul eden azalar getirilir. 

MADDE 58. — Türk Tabipleri Birliği Mer
kez Konseyince çalıştırılacak memur ve müs
tahdemlerin sayı ve ücretleri kongrece tesbit 
edilir. Bu memurları konsey tâyin eder. 

MADDE 59. — Türk Tabipleri Birliği Mer
kez Konseyinin vazifeleri şunlardır : 

a) Lüzumu halinde Tabip Odaları İdare 
heyetlerini ilgili makamlar nezdinde temsil 
etmek, 

b) Birliğin tabip odaları ile ilgili işlerini 
takip etmek, 

c) Tabip odalarının çalışmalarını ve mu
amelelerini ahenkleştirmek, takip ve murakabe 
etmek, • • 

d) Yılda bir defa büyük kongreyi toplamak, 
e) Tabip odalarının dahilî nizamnameleriy

le diğer hususlar ve lüzum görülecek diğer iş
lere dair hazırlıyacağı nizamname ve talimat
nameleri kongrenin tasvibine arzetmek, 

f) Türk Tabipleri Birliği azalarını sosyal 
sigortaya teşvik ve isteklilerin bu husustaki 
işlerini teshil ve tanzim etmek, 

g) Meslektaşların birbiri ile ve hasta
ları ile münasebetlerini düzenliyen deontoloji 
nizamnameleri hazırlamak, 

h) Lüzum görülecek hallerde 61 nci madde 
hükümlerine uygun şekilde büyük kongreyi 
fevkalâde toplantıya çağırmak. 

Büyük Kongre 

MADDE 60. — Büyük kongre tabip odala
rı umumi heyetince gizli reyle seçilen temsil
cilerden terekküp eder. Âzası 200 e kadar olan
lar 3 500 e kadar olanlar, 5 ve 500 den yukarı 
olanlar 7 temsilci ve aynı sayıda yedek seçerler. 

j 3 ve 5 temsilci gönderen odaların temsilcile-
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temsilcilerinden en az ikisi diş tabibi olacaktır. 
Temsilcilerin ilgili odanın üyesi olması şart

tır. Kongreye gidecek temsilcilere mensup olduk
ları odalarca bütçeden gösterilen para yardımı 
yapılır. Bu suretle kongreye iştirak edecek asker 
ve sivil Devlet müessese memuru, tabipleri kon
grenin devamı süresince ilgili müessese, daire 
veya bakanlıkça gerekli mezuniyet verilir. 

MADDE 63. — Büyük kongre, temsilcilerin 
mutlak ekseriyetiyle toplanır. îlk toplantıda bu 
çoğunluk elde edilemezse, iki gün sonra hazır bu
lunan üyelerle toplantısını yapar. 

Büyük Kongre Konsey Başkanı tarafından 
açıldıktan sonra bir başkanla bir başkanvekili ve 
iki kâtipten müteşekkil kongre divanını seçer. 

Kararlar mevcut temsilcilerin çoğunluğu ile 
verilir. 

Oylarda eşitlik bulunduğu zaman başkanın 
katıldığı taraf çoğunluğu kazanır. 

MADDE 64. — Büyük Kongre her yıl Hazi
ran'm ikinci yarısında toplanır. 

Görevleri şunlardır : 
1. Merkez konseyinin yıllık çalışma raporu

nu ve murakıpların raporunu incelemek; 
2. Merkez konseyinin bilançosunu tetkik, ve 

kabulü halinde ibra etmek; 
3. Bütçeyi tasdik etmek; 
4. Merkez konseyince teklif edilen konular 

müzakere etmek; 
5. Merkez konseyi üyelerini seçmek; 
6. Yüksek Haysiyet Divanı üyelerini seçmek; 
7. Üç murakıp seçmek 
8. Tabip odalarının ihtiyaçlarını tesbit et

mek; 
9. Tabip odalarının içişlerini müzakere et

mek; 
10. Tabip odalarının merkez konseyine gön

derdikleri yıllık çalışma raporları hakkında bil
gi edinmek; 

11. Kongreye arzedilen dilekleri müzakere 
ve yapılması gereken işleri tesbit etmek; 

Ad. K. - — :̂.;.. 

rinden en az biri, yedi temsilci gönderen odala
rın temsilcilerinden en az ikisi diş tabibi ola
caktır. 

Temsilcilerin ilgili odanın âzası olması şart
tır. Kongreye gidecek temsilcilere mensup ol
dukları odalarca bütçede gösterilen para yardı
mı yapılır. Bu suretle kongreye iştirak edecek 
asker ve sivil devlet daire ve müessese memuru 
tabiplere kongrenin devamı müddetince ilgili 
müessese, daire veya bakanlıkça gerekli mezu
niyet verilir. 

MADDE 61. — Büyük kongre, temsilcileri
nin mutlak ekseriyeti ile toplanır. îlk toplantı
da bu çoğunluk elde edilmezse, iki gün sonra ha
zır bulunan azalarla toplantısını yapar. Büyük 
kongre konsey reisi tarafından açıldıktan son
ra bir reisle bir reisvekili ve iki kâtipten müte
şekkil kongre divanını seçer. 

Kararlar mevcut temsilcilerin çoğunluğu ile 
verilir. 

MADDE 62. — Büyük kongre her yıl Ha
ziranın ikinci yarısında toplanır. 

Vazifeleri şunlardır : 
1. Merkez konseyinin yıllık çalışma rapo

runu ve murakıpların raporunu incelemek. 
2. Merkez konseyinin bilançosunu tetkik ve 

kabulü halinde ibra etmek, 
3. Bütçeyi tasdik etmek, 
4. Merkez konseyince teklif edilen mevzu

ları müzakere etmek, 
5. Merkez konseyi azalarını seçmek, 
6. Yüksek haysiyet divanı azalarını seçmek, 
7. • üç murakıp seçmek, 
8 Tabip odalarının ihtiyaçlarını tesbit et

mek, 
!). Tabip odalarının içişlerini müzakere et

mek, 
10. Tabip odalarının merkez konseyine gön

derdikleri yıllık çalışma raporları hakkında bil
gi edinmek, 

11. Kongreye arzedilen dilekleri müzakere 
ve yapılması gereken işleri tesbit etmek, 
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MADDE 65. — Büyük Kongrede yapılacak 
seçimlerin oy pusula ve mazbataları sonraki se
çimin yapılmasına kadar konseyce muhafaza edi
liri 

Sosyal Sigorta 

MADDE 66. — Tabip odaları birliğince bir 
sosyal sigorta sağlanır. Bu sosyal sigortanın mec
buriyeti merkez konseyince Büyük Kongreye tek
lif ve kongrece kabul edildiği takdirde birlik 
üyelerinin sigortaya kaydedilerek vecibelerini 
yerine getirmeleri mecburidir. Sigortanın mükel
lefiyetleri ve üyelerden alacağı pirimler hazırla
nacak bir tüzükle Büyük Kongrece tesbit edilir. 

Tabiplere iş getirenler 

MADDE 67. — Bir ücret veya her hangi sa
ir bir menfaat mukabilinde tabiplere iş getirme
ye delâlet edenler üç aydan bir seneye kadar ha
pis cezasiyle cezalandırılırlar. 

PernuM dişçiler 

MADDE 68. — işbu kanunun neşri tarihinde 
mevcut permili dişçiler hakkında da bu kanun 
hükümleri uygulanır. 

Geçici hükümler 

GEÇlCt MADDE 1. —* İşbu kanun yayın
lanmasından sonra bir ay içinde Genel kurullar 
toplanarak Yönetim Kurulu ve Haysiyet Divanı 
üyelerini, murakıplarını ve büyük kongreye gi
decek temsilcilerini seçerler. 

GEÇlCl MADDE 2. — Kanun yayınlanma
sından sonra üç ay içinde Büyük Kongre İstan
bul'da toplanarak Merkez Konseyi ve Yüksek 
Haysiyet Divanı üyelerini ve murakıplarım 
seçer. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Mevcut Etibba oda
ları geçici birinci maddeyi, istanbul Etibba oda
sı ayrıca geçici ikinci maddenin hükümlerini 
uygular. 

MADDE 63. — Büyük kongrede yapılacak 
seçimlerin oy pusla ve mazbataları sonraki 
seçimin yapılmasına kadar konseyce muhafaza 
edilir. 

Tabiplere iş getirenler 

MADDE 64. — Ücret veya her hangi bir 
menfaat mukabilinde tabiplere i§ getirenler veya 
delâlet edenlere, üç aydan bir seneye kadar ha
pis cezası verilir. 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — B u kanunun neşri 
tarihinde birkaç müessese veya dairede vazifeli-
olan tabipler durumlarını 6 ay zarfında 5 nci 
madde hükmüne intibak ettirmek mecburiyetin
dedirler. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu kanunun neşri 
tarihinde mevcut permili dişçiler hakkında da 
bu kanun hükümleri tatbik olunur. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu kanunun neşri 
tarihinden -itibaren bir ay içinde halen mevcut 
etibba odaları umumi heyetlerini toplıyarak ilk 
büyük kongre için aralarından 15 tabip ve 5 diş 
tabibi temsilcisi seçerler. 

tik Büyük Kongre kanunun neşri tarihin
den sonra 3 ay içinde Sağlık Bakanlığının dave-

ı ' : ' » • ) (S. Sayın 
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GEÇİCİ MADDE 4. — Beşinci madde gere
ğince yeniden kurulacak tabip odalarının sınır
larını ve bölge teşkiliyle ilgili formalitelerini 
tamamlamaya Merkez Konseyi görevlidir. 

GEÇÎCİ MADDE 5. — işbu kanunun yayın
lanmasından sonra bölgelerde bulunan tabip 
odalarının menkul ve gayrimenkul mallarının 
mülkiyeti bütün haklar ve vecibeleriyle birlikte 
bu kanunla bölgede kurulacak tabip odasına 
intikal eder. Bu menkullerden merkez konse
yince takdir edilecek bir miktarı bu bölgeden 
ayrılarak yeniden kurulacak olan tabip odasına 
veya odalarına yardım olarak tahsis edilir. 

MADDE 69. 
yürürlüğe girer. 

îşbu kanun neşri tarihinde 

MADDE 70. — îşbu kanunun hükümleri 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Adalet bakanlıkları 
tarafından uygulanır. 

Ad. K. 

ti ile Ankara'da toplanır, ve merkez konseyi ile 
Yüksek Haysiyet Divanı âzası ile murakıplarını 
seçer. 

Merkez Konseyi 15 gün içinde toplanarak 
yeniden kurulacak tabip odalarının merkez ve 
hudutlarını tesbit ve mıntaka teşkili ile ilgili iş
leri yapar. 

Kurulan tabip odaları kendilerine konseyce 
yapılan tebligattan itibaren 1 ay içinde umumi 
heyetlerini toplıyarak idare heyetlerini, Haysiyet 
Divanı azalarını, murakıplarını ve Büyük Kong
reye gidecek temsilcilerini seçerler. 

Mütaakıp büyük kongrede bütün seçimler ye
nilenir. 

GEÇÎCl MADDE 4. — Bu kanunun yayın
lanmasından sonra mmtakalarda bulunan etibba 
odalarının menkul ve gayrimenkul mallarının 
mülkiyeti bütün hak ve vecibeleri ile birlikte bu 
kanunla mmtakada kurulacak tabip odasına in
tikal eder. Bu menkullerden merkez konseyince 
takdir edilecek bir miktarı mıntakadan ayrılarak 
yeniden kurulacak olan tabip odasına veya oda
larına yardım olarak tahsis edilir. 

MADDE 65. 
yürürlüğe girer. 

— Bu kanun neşri tarihinde 

MADDE 66. — Bu kanunun hükümleri Sağ
lık ve Sosyal Yardım ve Adalet bakanları tara* 
fmdan tatbik olunur. 

»o<( 
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izmir Mebusu Pertev Arat'ın, Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muh
tar ve ihtiyar Heyetleri Teşkiline dair olan Kanuna bâzı maddeler 
eklenmesine ve bu kanunun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair 
5671 sayılı Kanunun ek 1 nci maddesinin değiştirilmesi ve aynı 
kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkında kanun teklifi ve iç

işleri Komisyonu raporu (2/483) 

Ankara : 1 . I . 1953 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Şehir ve kasabalardaki mahalle muhtar ve ihtiyar seçimlerinin her dört senede bir Kasım ayında 
yapılmasını temin maksadiyle hazırlanan kanun teklifi ve gerekçesi sunulmuştur. Gereğinin yapıl
ması saygı ile rica olnur. 

İzmir Milletvekili 
Pertev Arat 

GEREKÇE 

Halen mer'i bulunan (Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline da
ir olan Kanuna Bâzı Maddeler Eklenmesine ve Bu Kanunun Bâzı Maddelerinin Kaldırılmasına dair 
bulunan 5671 sayılı Kanun) un ek birinci maddesine göre şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri seçimi her iki senede bir Şubat ayının ilk Pazarına rastlıyan günde yapılır. 
Ve aynı Kanunun geçici maddesine göre bu seçimler bundan evvel 1950 yılının Ağustos ayında ya
pılmış olup bunların müddeti 1953 yılının Şubat ayına kadar devam edecek ve binaenaleyh bu yıl 
Şubat ayında şehir ve kasabalardaki mahalle ihtiyar heyetleriyle muhtar seçimlerinin yeniden 
yapılması icap edecektir. Nitekim bu seçimlerin hazırlıklarına başlanılmıştır. 

Bugünkü Teşkilâtı Esasiye Kanunu ve Milletvekilleri Seçimi kanunlariyle, Belediye ve îdarei 
Umumiyei Vilâyat kanunlarına göre milletvekilleri, belediye ve vilâyet umumi meclisleri seçimleri dört 
senede bir yapılmakta ve bu meclislerin müddetlerinin dört sene devam etmekte olduğu malûmdur. 
Bundan başka 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle ve Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair 
bulunan Kanunun 5046 sayılı Kanunla muaddel 5 ncî maddesi ile de muhtar ve ihtiyar heyetleri se
çimlerinin dört senede bir yapılması-kabul edilmiş iken 5671 sayılı Kanunla bu müddet her nedense İM 
seneye indirilmiştir:. 

Yukarda arzedildiği veçhile milletvekilleri ile belediye ve vilâyet umumi meclisleri seçimleri dört 
senede bir icra olunduğuna göre mahalle ve ihtiyar heyetleri seçimlerinin de bunlara muvazi olarak 
dört senede bir icrası hem bu heyetlerin vazifelerini lâyikıyle benimseyip icraatlarında daha faydalı 
olabilmeleri, hem belediye ve Devletin iki yılda bir büyük seçim masraflarına mânız kalmamaları 
ve hem de vatandaşların ve siyasi partilerin demokratik bir rejimin tabiî bir icabı olacak olan seçim 
mücadelelerine sık sık götürülmemeleri bakımlarından faydalı ve hattâ zaruridir. 

Bunlardan başka köy muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinin de Şubat ayında icrasını âmir bu
lunan Köy Kanununun tadilini mutazammm 5672 sayılı Kanunun tadiline dair olup, Şubat ayının 
memleketimizde Kış mevsiminin şiddetle cari bulunduğu bir ay olması dolayısiyle seçim işlerinin tan
zim ve idaresinde tevellüt eden müşkülât dolayısiyle bu seçimlerin Kasım ayında icrasına ve bu yıl Şu
bat ayında bu seçimlerinin varjılmamasına mütedair hnlntmn hW lrannn +«vn-« \rû/»iîa t/»i<.ıA«; tr««,;.. 
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yonunda müzakere ve kabul olunduğu gibi, yeniden hazırlanan ve aynı komisyonda müzakereleri 
ikmal edilmiş blunan yeni Köy Kanunu tasansiyle de köylerdeki muhtar ve ihtij ar heyeti seçimlerinin 
dört senede bir Kasım ayında yapılması esası kabul edilmiştir. 

Bu mülâhazalardan sarfı nazar yukarda arzolunan sebeplere binaen şehir ve kasabalarda mahalle 
ihtiyar heyeti seçimlerinin dört senede bir ve Kasım ayında icrası lüzumlu görülmekte olduğun
dan bu kanun teklifi hazırlanmıştır. 

İçişleri Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. 2/483 

Karar No. 16 

7.1. 1953 

Yüksek Riyasete 

İzmir Mebusu Pertev Arat'm, Şehir ve Kasa
balarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri 
Teşkiline dair olan Kanuna bâzı maddeler ek
lenmesine ve bu kanunun bâzı maddelerinin 
kaldırılmasına dair 5671 sayılı Kanunun ek bi
rinci maddesinin değiştirilmesi ve aynı kanuna 
geçici bir madde eklenmesi hakkındaki kanun 
teklifi, içişleri ve Adalet vekâletleri temsilci
leriyle teklif sahibi hazır olduğu halde komis
yonumuzda görüşüldü. 

Maddelerin müzakeresinde; birinci madde 
hakkında yapılan görüşm-eler sonunda esbabı 
mucibede bildirilen sebeplerle mahalle ihtiyar 
heyeti seçimlerinin Şubat ayında değil, Kasım 
ayında yapılması uygun görülmüş iste de 5 . I . 
1953 gününde kabul olunan 5998 sayılı Kanunla 
köy muhtar ve ihtiyar heyeti seçimlerinin iki 
senede bir icrası usulü ipka edildiğine göre insi
camı bozmamak için mahalle ihtiyar heyeti se
çimlerinin de iki senede bir yapılması usulünün 
ipkası yarinde görülmüş v>e madde buna göre 
değiştirilmiştir. 

Birinci madde ile seçimlerin Kasım ayında 
icrası kabul edildiğine göre halen vazife gör
mekte olan mahall'e ihtiyar heyetlerinin 1953 
senesi Kasım ayı sonuna kadar vazifelerine de
vam etmeleri hakkındaki geçici madde ile ikin

ci ve üçünck maddelerin aynen kabulüne tekse-
ıiyeıle karar verilmiştir. 

Heyeti Umumiyenin yüksek tasvibine arzo-
lunma'k üzere Yüksek Riyasete sunulur. 
içişleri Ko. Reis Vekili Bu rapor Sözcüsü 

Bursa 
N. Yılmaz 

Kâtip 

tzmir 
Muhalifim. 

P. Arat 
Burisa 

R. Aybar 
Çorum 

B. Koldaş 
istanbul 

C. Türhgeldi 
Kütahya 
B. Besin 
Samsun 

M. özkefeU 
Van 

/. Ahm A 
Trabzon) 

Muhalifim. 
H. Orhon 

Amasya 
K. Eren 
Afyon K. 

A. Veziroğlu 
Balıkesir 

8. Başkan 

Çoruh 
Z. Ural 
Erzurum 

M. Zeren 
Kütahya 
Y. Aysal 

Niğde 
F. Ecer 

Sivas 
E. Damalı 
Zonguldak 

. Tturdabayrah 
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İZMİR MEBUSU PERTEV ARAT'İN TEKLİFİ 

Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhti
yar Heyetleri Teşkiline dair olan Kanuna bâzı 
maddeler eklenmesine ve bu kanunun bâzı mad
delerinin kaldırılmasına dair 5671 sayılı Kanu
nun ek birinci maddesinin değiştirilmesi ve ay
nı kanuna geçici bir madde eklenmesine dair 

kanun teklifi 

ıMADDE 1. — Şehir ve Kasalbalarda Mahal
le Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair 
olan Kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu 
kanunun 'bazı maddelerinin 'kaldırılmasına da
ir bulunan 5671 sayılı Kanunun ek ıbirinci mad
desi 'aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ek madde 1. — Şehir ve kasalbalarda mahal
le ihtiyar heyetleri seçimi her dört senede bir 
Kasım ayının ilk pazarına rastlıyan günde ya
pılır. 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanu
nuna göre kurulacak olan ilce seçim kurulları 
şehir ve kasabalardaki ihtiyar heyetleri seçi
mini yaptırmak ve seçliım işlerini tanzim ve ida
re etmekle vazifelidirler. 

Mahalle ihtiyar heyetinin devre sonundan 
önce her hangî bir sebeple inhilMi ve mahalle 
ihtiyar heyeti âza sayrısının yedeklerinin de 
getirilmesinden sonra üçten aşağı düşmesi hal
lerinde mahalle muhtarının haber vermesi Ü?P 
rine ilgili ilce seçim kurulu ıoy verme gününü 
en az on beş gün önce belirtir ve ilân eder. 

IMADDE 2. — Aynı kanuna aşağıda yazılı 
geçici madde eklenmiştir J 

GEÇÎöt 'MADDE — Şehir ve kasabalarda ha
len vazife görmekte olan mahalle muhtar ve ihti
yar heyetlerinin kantini müddetleri 1953 sene
si Kasım ayı sonuna kadar devam eder. 

ıMADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meriyete girer. 

MADDE 4. — Bu kanunu İcra Vekilleri He
yeti tatbik eder. 

3 — 
I İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Şehir ve kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar 
Heyetleri Teşkiline dair olan Kanuna bâzı mad
deler eklenmesine ve bu kanunun bâzı maddele-

| rinin kaldırılmasına dair 5671 sayılı Kanunun 
j ek birinci maddesinin değiştirilmesi ve ayni ka

nuna geçici bir madde eklenmesi hakkında Kanun 

MADDE 1. — Şehir ve kasabalarda Mahalle 
Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline dair olan 
Kanuna bâzı maddeler eklenmesine ve bu kanu
nun bâzı maddelerinin kaldırılmasına dair bulu
nan 5671 sayılı Kanunun ek birinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmişir: 

j Ek madde 1. — Şehir ve kasabalarda ma-
I halle İhtiyar Heyetleri seçimi her iki senede bir 

Kasım ayının ilk pazarına rastlıyan günde yapı-
j lir. 5545 sayılı Milletvekilleri Seçimi Kanununa 

göre kurulacak olan ilce seçim kurulları şehir 
ve kasabalardaki ihtiyar heyetleri seçimini yap
tırmak ve seçim işlerini tanzim ve idare etmekle 
vazifelidirler 

Mahalle İhtiyar Heyetinin devre sonundan 
önce her hangi bir sebeple inhilâli ve mahalle ih
tiyar heyeti âza sayısının yedeklerinin de geti
rilmesinden sonra üçten aşağı düşmesi hallerin
de mahalle muhtarının haber vermesi üzerine il
gili ilçe seçim kurulu oy verme gününü en az 
on beş gün önce belirtir, ve ilân eder. 

MADDE 2. — Teklif sahibinin ikinci mad-
I desi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE — Teklif sahibinin geçici 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklif sahibinin üçüncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklif sahibinin dördüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

I » • • 
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S. SAYISI 82 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değişti
rilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkında 

kanun lâyihası ve Dışişleri ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/433) 

T. C. 
Başbakanlık 11 . X . 1952 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-2442, 6/2934 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığımı 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelin 5952 sayılı Kanunla değiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hakkın
da Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 13 . IX . 1952 tarihinde Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz-
ederim. 

Başbakan 
, , . A. Menderes 

GEREKÇE 

Muhtelif mülâhazalarla şimdiye kadar münhal tutulan büyükelçiliklere ve yeniden ihdas olu
nan Tokyo Büyükelçiliğine yaplan tâyinler üzerine Dışişleri Bakanlığı kadrosundaki birinci dere
ceden yirmi dört kadronun ihtiyaıcı karşılamadığı ve aynı dereceden daha üç memuriyet kadrosuna 
âcil ihtiyaç hâsıl olduğu görülmüştür. 

Filhakika Dışişleri Bakanlığı Teşkilâtının birinci dereceden şu memuriyetleri ihtiva etmesi 
icabetmektedir : 

Memuriyet 

Merkezde : 
Umumi kâtip - Büyükelçi 
Yüksek müşavir 
Başhukuk Müşaviri 
Birleşmiş Milletler nezdinde daimî delege 
Nato nezdinde daimî delege 
Dış teşkilâtta : 
Atina Büyükelçiliği 
Belgrat » 
Bonn » 
Bükreş » 
Kabil » 

Sayı 

1 
4 
1 
1 
1 

l 
-
1 
1 
1 
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Memuryet 

Kahire Büyükelçiliği 
Karaçi » 
Londra » 
Madrid » 
Moskova » 
Ottawa » 
Paris » 
Rio de Ja. » 
Roma » 
Tahran » 
Varşova » 
Vashington » 
Tokyo » 
Yeni - Delhi » 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
t 
l 
1 
1 
I 
1 
i 
1 
1 
ı 
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Bu itibarla Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair Kanuna bağlı (1) sayılı cet> 

velin son defa 5952 numaralı Kanunla değiştirilmiş bulunan Dışişleri Bakanlığı kısmına birinci 
dereceden (3) büyükelçilik kadrosunun eklenmesi gerekmektedir. 

Bu üç memuriyet için gereken ödenek 1952 Bütçe Kanununun Dışişleri Bakanlığı kısmının 
aylıklar bölümünde sağlanan tasarruflarla karşılanabileceğinden ek ödenek istenilmemiştir. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. 1/433 
Karar No. 3 

25 .XI .1952 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin 5952 sayılı Kanunla değiştiri
len Dışişleri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar 
eklenmesi hakkındaki kanun tasarısı Dışişleri 
Bakanlığı temsilcisi hazır olduğu halde ince
lendi. 

Yapılan görüşmeler sonunda : Kadrolara 
eklenmesi istenen birinci dereceden üç aded 
büyükelçilik kadrosunun verilmesi esas itiba
riyle kabul edilerek maddelere geçilmekle be
raber Dışişleri Bakanlığının, hazırlamakta ol
duğu bildirilen Teşkilât Kanununun bir an ön
ce T. B. M. Meclisine sevkı temenniye şayan 
görülmüştür. 

Kanun başlığı ve 1 nci madde aynen kabul 

olunmuş; siyasi zaruretler dolayısiyle tâyin
leri yapılmış olan bâzı büyükelçilere tâyinleri 
tarihinden itibaren maaş verebilmek maksa-
diyle kanunun yürürlük tarihinin 1 Kasım 
1952 olarak tesbiti teklif edilmiş ise de, tek
lifin bütçe ile ilgisinden Ötürü keyfiyetin halli
nin Bütçe Komisyonunun takdirine bırakılma
sı uygun görülerek 2 ve 3 ncü maddeler de, Hü
kümet teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere tasarı ve gerekçesi Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Dışişleri Ko. Başkamı 
tstanibu'l 

N. R. Belger 

Sözcü 
Niğde 

N.. Büğe 
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Kâtip 

Denizli Ankara 
Ali Çobanoğlu 8, M. Arsal 

İmzada budunaanadı 
Çorum Erzurum Giresun 
S. özer R. 8. Burçak Muhalifim 

A. H. Pamukoğlu 

Hatay 
A. miek 

Konya 
Z. Ebüzziya 

Seyhan 
R. 0. Ank 

İzmiT 
0. Kapanı 

îzmir 
V. Menteş 

Mardin 
K. Türkoğlu 

Trabzon 
H. Saka 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No: 11433 
Karar No : 27 

8.1. 1953 

Yüksek Riyasete. 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (I) sa
yılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen 
Dışişleri Vekâleti kısmına bâzı kadrolar eklen
mesi hakkında Dışişleri Vekâletince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince yüksek Meclise 
arzı kararlaştınlıp Başvekâletin 11 . X . 1952 
tarihli ve 6/2934 sayılı tezkeresiyle sunulan ka
nun lâyihası Dışişleri Komisyonu raporiyle bir
likte komisyonumuza havale olunmakla Dışişle
ri Vekili Fuad Köprülü ve Maliye Vekâleti Büt
çe ve Malî Kontrol Umum Müdürü hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihası; memleketimizin de dâhil bu
lunduğu bir klsım yeni milletlerarası müesse-
ler nesrimde mümessiller gönderilmesi sebebiy
le Dışişleri Vekâleti kadrosunun, siyasi müna
sebetlerimizin ihyası gereken memleketlere bü
yükelçi payesiyle tâyinler yapılmasına kifayet 
etmez hale gelmiş bulunmasından dolayı üç bü
yükelçilik ihdası maksadiyle sevkedilmiş bu
lunmaktadır. 

Dışişleri Komisyonunca aynen kabul edilen 
kanun lâyihası komisyonumuzca da uygun gö
rülmüş ve birinci madde Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul edilmiştir. Dışişleri Komisyo
nu raporunda izah edildiği veçhile siyasi zaru

retler dolayısiyle tâyinleri yapılmış olan bü
yükelçilere tâyinleri tarihinden itibaren maaş
larını verebilmek maksadiyle ikinci madde tadi-
len ve üçüncü madde ise, kelime değişiklikleri ya
pılmak suretiyle kabul edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyi
hası,* öncelik ve ivedilikle görüşülmesi dileğiyle 
Umumi Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Riyasete sunulur. 

sReis 
Bursa 

K. Yılmaz 
Kâtip 
Sivas 

H. îmre 
Erzincan 

İV. Pekcan 
İstanbul 

H. Hüsman 
Kastamonu 

H. Türe 
Malatya 
M. S. Eti 
Seyhan 
S. Bari S 

Reis V. Bu Rapor Sözcüsü 
Giresun 
M. Şener 

Antalya 
A. Sartoğlu 

Eskişehir 
A. Potuoğlu 

İstanbul 
8. Oran 
Kırşehir 

0. Bölükbaşı 
Mardin 

R. Erten 
Sinob 

. Somuncuoğlu 
Trabzon Van 

Giresun 
H. Erkmen 

Elâzığ 
• ö. F. Sanaç 

Gümüşane 
K. Törükoğlu 

İstanbul 
F. Soyımer 

Konya 
R. Birand 

Ordu 
R. Aksoy 

Trabzon 
C. R. Eyüboğlu 

Zonguldak 
S. F. Kalayctoğlu . F. Melen H. Balık 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Taadü-
lüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen Dışiş
leri Bakanlığı kısmına bâzı kadrolar eklenmesi 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair 3656 sayılı Kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelin 4665 sayılı Kanunla de
ğiştirilen Dışişleri Bakanlığı kısmına bağlı cet
velde gösterilen kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Dışişleri ve Ma
liye Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
H. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Kko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

(i. ve Tekel Bakanı 
S. Yırcalı 

Ulaştırma Bakanı 
-V.. Üresin 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

R. Nasuhiûğlu 
İçişleri Bakam 

E. Menderes 
Maliye Bakanı 

H. PöUtikm 
Bayındırlık Bakanı 

K. Zeytirioğllı 
8a. ve So. Y. Bakanı 

Dr. E. H. ÜMünddğ 
Tarım Bakanı 

N. ökmen 
Çalışma Bakanı ve 

İşletmeler, Bakanı V. 
• N. özsan 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞtŞTÎRlŞÎ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelin 4665 sayılı Kanunla değiştirilen Dışişleri 
Vekâleti kısmına bâzı kadrolar eklenmesi hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanım 31 Ekim 1952 tari
hinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dışişleri ve Maliye Vekilleri memurdur. 

Hükümetin teklifine bûğlı 

CETVEL 

i). Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

1 Büyükelçi 3 150 
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S. SAYISI : 8 4 
Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet 
Bakanlığı kısminda değişiklik yapılması hakkında kaıiiıh lâyihası 

ve Adalet ve Bütçe Komisyonları raporları (1 /498) 

T . C . ' ; * : > ' • ' • '-' " ' ' " 
Başbakanlık ' 22 . İ2 . İ952 

Muamelât Umum Müdürlüğü • 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71/2450, 6/3599 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Taadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvel ile tadil ve ekl-erinin, Adalet Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında Ada
let Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 15 . 12 . 1952 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilişikteriyle birlikte sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arzederim. 

H • Başbakan 
A. Menderes 

GEREKÇE « 

35 bucakta münferit sulh mahkemesi İhdası 

Birçok bucak hftkı, mahallî, resmî ve hususi teşekküller veya köyler halkı tarafından, Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına, Yüksek Başbakanlığa ve Adalet Bakanlığına müracaatla, bucakla
rında sulh mahkemesi kurulmasını ısrarla istenmekle beraber Adalet Bütçesinin Büyük Millet 
Meclisinde müzakeresi sırasında, bucaklarda sulh mahkemesi kurulması her sene izhar edilen te
menniler ve göserilen ihtiyaçlar meyanında yer almış bulunmaktadır. 

Mahkemelerin, yurdun en uzak köşelerine kadar dağıtılması prensibi Hükümet programında da 
yer almış bulunduğundan, bu durumlar göz önünde tutularak vatandaşların çok uzak mahallerde bu
lunan mahkemelerdeki işlerini vaktinde ve daha kolay takip edebilmeleri için mvcut her bucakta 
sulh mahkemesi teşkili arzu edilirse de bütçe ve kadro imkânları halen buna müsait bulunma
maktadır. 

Bu bucaklar arasında bilhassa, coğrafi, iktisadi ve yol durumu ile müfus kesafeti ve ilçelere olan 
uzaklığı bakımından halkın işlerini kolaylaştırmak maksadiyİe 25 bucakta münferit sulh mahke
mesi teşkilinin temini için teklif edilen kanun tasarısiyle 1952 yılı Bütçesine gereken tahsisat 
konmuş ve bu mahkemeler faaliyete geçmiş bulunmktadır. 

Bu 'gaye ile bütçeye fazla külfet taJhmil etmemek üzere muayyen nispetlerde her sene ıbir mik
tar tahsisat konmak suretiyle vatandaşların haklı olan bu isteklerini peyderpey yerine getirmek 
için evvelce ihdas edilen sulh mahkemelerine ilâveten 35 bucakta daha sulh mahkemesinin teşkili 
muvafık görülmüş ve bu maksatla da yargıç, baş-kâtip, zabıt kâtibi ile mübaşir kadrosu ilişik 
cetvelde gösterildiği üzere tesfbit edilmiştir. . 



- 2 -
30 ilçedeki sulh mahkemesinin asliye mahkemesi haline getirilmesi 

Mahkeme i Şer'iyenin ilgasına ve Mahakim Teşkilâtına ait ahkâmı muaddil 469 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesi mucibince, her ilçede asliye mahkemesi kurulması icabettiğinden, bütçe 
durumu ve kadro imkânsızlığı yüzünden her ilçede asliye mahkemesi teşkiline imkân bulun
madığından 75 ilçedeki sulh mahkemesi teşkilâtından şimdilik bir kısmının asliye mahkemesi 
haline getirilmesi için teklif edilen kanun tasarısı ile 1952 yılı Bütçesine, 35 ilçedeki sulh 
mahkemesinin asliyeye kalbi için tahsisat konmuş ve bu 35 yere ilâve olarak elde edilen tasar
rufla da 3 yerde daha kurulmak suretiyle 38 yerde asliye teşkilâtı ikmal edilerek faaliyete geç
miş bulunmaktadır. 

Halen 37 ilçede sulh mahkemesi kalmıştır. Bunların da asliyeye çevrilmesi suretiyle tamam
lanması, adı geçen kanun gereğince zaruri görülmektedir. 

Bu ilçelerdeki sulh mahkemelerinin vazifeleri haricinde -kalan asliye işleri en yakın ilçede 
asliye mahkemelerinde görülmekte ise de halkın bu asliye mahkemelerine gidip gelme zorlu
ğu ve zaman kaybı yüzünden ilçelerinde asliye teşkilâtının kurulmasını daima ve haklı olarak 
istemektedirler. 

Münferit sulh mahkemelerindeki sulh yargıçları, o yerdeki hazırlık tahkikatını iüa etmek 
üzere savcılrk görevini ve asliye hâkimliğinin bilûmum vazifelerini yapmak zaruretinde kaldı
ğından duruşmaların talikına ve cürmü meşhut ve keşif zamanında mahkemenin kapanmasına 
sebebiyet vermektedir. Bununla beraber yargıcın hastalığı, izinli ayrılması gibi muhtelif sebep
lerle de vazifesinden ayrılmasının, bu mahkemelerin yetkili yargıç gelinceye kadar kapalı kal
ması zaruri bulunduğu ve binnetice 'halk tarafından adalet işlerinin gecikmesinden dolayı muh
telif mercilere mütaaddit şikâyetler yapıldığı cihetle bu şikâyetleri önlemek ve halkın işlerini 
kolaylaştırmak maksadiyle bu ilçelerdeki sulh mahkemelerinden şimdilik 30 mahkemenin de 
tek yargıçlı asliye mahkemesi haline getirilmesi ve bu mahkemelerin kurulmasını temin için 
lüzum eden savcı, sorgu yargıcı ve icra memuru ile kâtip kadrosu bu tasarıya dâhil edilmiştir. 

Mevcut mahkemelerin takviyesi için. lüzumlu görülen yargıç ihtiyacı 

Adalet teşkilâtı olan her mahaldeki mahkemelerin yarısından fazlasına gelen işlerin bir yargıcın 
görebileceği işlerin çok üstünde, olduğu görülmekte ve bunların hepsinden de haklı olan şikâyetler 
alınmaktadır. 

Her gün sabahtan akşama kadar dâva işleri ile uğraşan ve mesai günleri ve saatleri haricinde de 
aynı feragatle çalışan bu hâkimlerimizin iş çokluğu karşısında kaldıkları bir hakikat halini aldığın
dan, bunların işlerini biraz olsun hafifletmek ve^ halkın şikâyetlerine de kısmen nihayet vermek 
üzere bir hâkimin göremiyeceği nispette işi çok olan yerlere yargıç verilmek suretiyle mahkeme sayı
sının artırılması zaruri görülmekle beraber, günden güne yeni ihdaslar dol ay isiyle adedi ziyadeleşen 
m a hkem elerdeki yargıçların, hastalığı, izinli ayrılması veya her hangi bir sebeple inhilâl vukuu gibi 
hallerde, mahkeme işlerinin aksamaması ve zamanında tedviri için 367 sayılı Kanunun verdiği salâ
hiyete binaen yetki ile yargıç gönderilmesi gerektiğinden, bu maksatlarla bütçe durumu da göz önün
de tutularak, takviyeler içinde lüzumlu yargıç kadrosu tasarı cetveline ithal edilmiştir. 

Mevcut mahkemelerin takviyesi için kâtip ihtiyacı -

Adalet teşkilâtında mahkeme zabıt kâtiplerinin tam bir randımanla çalışabilmesi için bir 
insan takatinden fazla iş arasında çabalıyan ve mesai saatleri haricinde bile feragatle çalışan 
kâtiplerin işlerini hafifletmek zarureti karşısındayız. Bu zaruret o kadar kendisini hissettirmiş
tir ki, her gün mütemadiyen mahallerinden kâtip kadrosu istenmesi, mahallî teşekküller, avukat
lar ve hattâ halk tarafından da kâtipsizlik yüzünden mahk-emelerdeki işlerin vaktinde yetişme
diği yolundaki şikâyetlerin zaman zaman bu kâtipsizlik durumunun gazetelerde de tenkid mev
zuu olması, kâtibe ne kadar ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 
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Mahkeme ve adalet dairelerinin iş durumlarına göre kâtip kadrosunun tetkikında mahkeme
lerimizin yarısından fazlasına behemehal kâtip verilmesi tesbit edilmiş ise de kadrosuzluk yü
zünden buna imkân bulunamamış ve çok haklı ola,n bu şikâyetler de önlenememiştir. 

AV 'maaşlı olan ve fakat maişetlerini temin maksadiyle çok • çalışan ve mahkeme ve adalet 
dairelerinin temelini teşkil 'eden kâtiplerin bu kadar çalışmalarına rağmen gün geçtikçe çoğa
lan işl-eri zamanında tedvir edilemediği de artık bir hakikat halini almış bulunmaktadır. 

Bu sebeple işlerin zamanında bitirilmesi suretiyle vâki şikıyetleri önlemek ve zabıt kâtiplerinin 
işlerini azaltmak ve dolayısiyle mahkeme işlerinin süratle görülmesini temin etmek maksadiyle kâ
tip kadrosu istihsali zaruri görülmüştür. Gerçi isteklerin hepsini karşılamaya malî durum müsait 
değilse de en mübrem ihtiyacı karşılamak üzere şimdilik 300 kâtip kadrosu tasan cetveline dâhil 
edilmişti*. 

Mahkemelerin takviyesi için mübaşir ihtiyacı 

Kadrosuzluk sebebiyle kanunun emrettiği vecibeler yerine getirilerek mübaşirsiz mahkemelere 
mübaşir temin edilememekte ve bu da mahallerince birçok şikâyetlere sebebiyet vermektedir, 

Bu sebeple mübaşirsiz mahkemelerin mübaşir ihtiyacını temin için şimdilik istihsali zaruri gö
rülen 45 aded mübaşir bu tasarıya dâhil edilmiş bulunmaktadır. 

Arzsdilen bu duruma göre hazırlanan bu tasarıya bağlı cetvelde dereee, unvan, aded ve maaş 
miktarları gösterilen memurlara ait ödeneğin tutarları da 1953 yılı Adalet Bakanlığı Bütçesine dâhil 
edilmiş bulunmaktadır. 

Adalet Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Adalet Komisyonu 25 . XII . 1952 
Esas No. 1/498 

Karar No. 16 
Yüksek Başkanlığa 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Te
adülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı bir 
sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin Adalet Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkında, Ada
let Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulu
nun 15-.. XII . 1952 tarihli toplantısında Yünsek 
Meclise sunulmasına karar verilen kanun tasarısı 
komisyonumuza havale edilmekle incelendi. 

Kanun tasarısı ile 35 bucakta sulh mahkemesi 
ihdası, 30 kazadaki sulh mahkemelerinin asliye 
mahkemesi haline getirilmesi, mevcut mahkemele
rin takviyesi için lüzumlu görülen yargıç 'ihtiya
cının sağlanması ve mahkemelerin kâtip ve müba
şir ihtiyacının temin edilmesinin istendiği anla
şılmıştır. 

Yapılan müzakere sonunda teklif edilen ka

nun tasarısının aynen kabulüne oy birliği ile ka
rar verilmiştir. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tevdi 
edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
îzmir Manisa Balıkesir 

/ / . Özyörük Ş. Ergin V. Asena ' 
Ankara Aydın Aydın 

O. T. lltekin N. Geveci C. Ülkü 
Çoruh Edirne Gazianteb 

M. Güney M. Enginün G. Kınoğlu 
Kayseri Konya Maraş 

Y. Z. Turgut H. Aydtner M. Özsoy 
Siird Sivas Tokad 

£'. Türkdoğan Ş. Ecevit M. önal 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No : 1/498 
Karar No : 26 

8.1. 1953 

Yüksek Rivasete 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 'Adliye 
Vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında 
Adliye Vekâletince hazırlanan ve icra Vekille
ri Heyetince yüksek Meclise arzı kararlaştırılıp 
Başvekâletin 22 . XII . 1952 tarihli ve 6/3599 
sayılı tezkeresiyle sunulan kanun lâyihası Adli
ye Encümeni raporiyle birlikte encümene hava
le olunmakla Adliye Vekili ve Maliye Vekâle
ti adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihasının esbabı mueibesinde sevkını 
icap ettiren sebepler etraflıca izah edilmiş olu]) 
Adliye Encümeni de bu mucip sebepleri yerin
de görerek kanun lâyihasını aynen kabul etmiş 
bulunuyor. 

Her ne kadar Hükümet lâyihasında (30) ka
zada mevcut sulh mahkemesi teşkilâtının asli
ye mahkemesi haline ifrağını, ve (35) nahiye
de yeniden sulh mahkemesi teşkilini derpiş ve 
buna göre bir kadro cetveli tanzim edilmiş ise 
de lâyihanın encümenimizde müzakeresi sırasın
da geri kalan asliye teşkilâtı bulunmıyan (7) 
kazadaki sulh mahkemesinin de asliye mahke
mesine ifrağı ve bütün kazalarda asliye teşkilâ
tının kurulması suretiyle bu dâvanın tamamen 
lıalledilmesini ve yine mevcut ihtiyaç göz önünde 
tutularak lâyihada teklif edilmiş olan (35) nahiye
ye .(16) nahiyenin de ilâvesiyle sulh mahke
mesi teşkilâtının ('51) nahiyeye teşmili encü
men azaları tarafından teklif olunmuş ve mev-
tfuubahis ilâvenin Hükümetçe de muvafık gö

rüldüğü Adliye Vekilli •tarafından beyan edil
miş olmakla encümenimiz kadro cetvelini bu 
esas göz önünde bulundurularak tadilen kabul 
etmiştir. 

Lâyihanın maddeleri okunmuş ve üzerinde 
yapılan kelime değişiklikleriyle yeniden tanzim 
olunmuştur. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyiha
sı ile eki bulunan cetvel, 1953 yılı Bütçe ka
nunu lâyihası ile olan ilgisi bakımından ter-
cihan ve müstacel en görüşülmesi temennisiyle, 
Heyeti Umumiyenin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Riyasete sunulur. 

Reis Reis V. Bu R. Sözcüsü 
Bursa Giresun Gümüşane 

K. Yılmaz M. Şener K. Yörükoğlu 
•Kâtip 
Sivas Ankara Diyarbakır 

//. tmre M. Bayramoğlu M. R. Bucak 
Diyarbakır Elâzığ Eskişehir 
M. Ekinci Ö. E. Sanaç A. Potuoğlu 

Giresun İstanbul İstanbul 
//. Erkmen II. FFüsman S. Oran 
İstanbul Kastamonu Kırklareli 

E. Sayımcr FF. Türe Ş. Bakay 
Kırşehir Kırşehir Konya 

O. Bölükbaşı R. Özdeş .1/. Â. Ülyen 
Mardin Ordu Seyhan 

it. Erten R. Aksoy C. Türk 
Siird Trabzon 

Ii. Erden (\ R. Eyüboğlu 
T rabzon Zon gul<d a k 

.S'. E. Kahtycıay/u FF. Balık 

( S . Sayısı.: 84) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 say ıh Kanuna bağlı (1) sa-
yıh cetvel ile tadil ve eklerinin, Adalet Bakan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkında ka

nun tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ce Teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanu
na bağlı (1) sayılı cetvel ile tâdil ve eklerinin 
Adalet Bakanlığı iller kısmına ilişik cetvelde de
rece, sayı ve unvanları yazılı kadrolar eklenmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 Mart 1953 tari-
Jıinde yürürlüğe girer. 

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

Başbakan ve 
Dişileri B. V. 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 
M. Alakant 

Millî Savunma Bakanı 
S. Kurtbek 

Dışişleri Bakanı 

Millî Eğitim Bakanı 
T. İleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
E. Güreli 

fi: ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Üresin 

İşletmeler Bakanı ve 
Güm. ve T. B. V. 

8. Yırcah 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
O. 8. Çiç«kdağ 

İçişleri Bakanı ve 
Sa. ve So. Y. B. V. 

E, Menderes 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Memurları Aylıklarının Tevhit ve Teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvel üe tadil ve eklerinin Adliye Ve
kâleti kısmında değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Memurları aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka^ 
nuna bağlı (1) sayılı cetvel ile tadil ve eklerinin 
Adliye Vekâleti Vilâyetler kısmına, ilişik cetvel
de derece, sayı ve unvanları yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

MADDE 2. -
den muteberdir. 

Bu kanun 1 Mart 1953 tarihîn-

MADDE 3. — Bu kanunun ahkâmını icraya 
•icravekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 84 ) 
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Hükilmetiv^ teklifime 

CETVEL 

(lörevhr çeşidi 
- - t, i , '. '. 1-

ÎUer 

4 : I Başkan, yargıç, üye, s&Ih Vargı-
5 feı, O. bassaveılığı başyardımcısı, 
6--[C başsavcıhgV-" yardımcıları, C. 
7 İsavcı vo yardımcıları, icra yar-
8 gıç ve yardımcı yargıçları, sor-
9 . l g ^ ya rg ı l an , yargıç yar$mı-

Icilan, Yargıtay raportörleri. . 

Savı Aylık D. 

Bütçe Komisyonunun 

ÖETVEL 

Görevin çeşMi Sayı Aylık1 

icra memur ve yardımcıları 

13 İcra memur ve yardımcıları 30 

12 
13 
14 

Kâtipler 

Başkâtip, başkâtip yardımcıla
rı, zabıt kâtibi, zabıt kâtip yar
dımcıları, kâtip. 

Mübaşirler 

20 
20 
25 
35 
40 
50 

90 
80 
70 
60 
50 
40 

Vilâyetler 

[Reis, hâkim, âza, sulh hâkimi, 
4 [C. Başmüddeiumumiliği, Baş-
5 \ muavini, C. Başmüddeiumu-
6 jmiliği muavinleri, C. Başmüd-
7 I deîumumisi ve muavinleri, ic

ra hâkim ve hâkim muavinle
ri, mustantikler, hâkim mu
avinleri, Temyiz raportörleri 

25 
240 
135 

25 
20 

' 15 

12 
13 
14 

14 Mübaşir 110 15 

220 

tcra memur ve muavinleri 

13 tem. memur ve muavinleri 37 

Kâtipler 

Başkâtip, başkâtip' muavinleri, 
zabıt kâtibi, zabıt kâtip mu
avinleri, kâtip 

Mübaşirler 

20 
20 
25 
35 
63 
57 

90 
80 
70 
60 
50 
40 

20 

25 
20 
15 

14 Mübaşir 

25 
963 
151 

439 

126 15 

(Ş3*m-*~&\ 



S. SAYISI : 251 
Harb felâketzedelerinin himayesine dair 12 Ağustos 1949 tarihli 
Cenevre Andlaşmalarının onanması hakkında kanun tasarısı ve Dış
işleri, Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal Yardım komisyonları ra

porları (1/247) 

T. c. .-~^-,- — T - ^ _ . . , . - - - • . : . . ' " " ' " ' ; .] 
Başbakanlık 4 ,v':£* , 4. VIII, 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü > ' ' * 
Tetkik Müdürlüğü ^ . " v p. r - s * * • '• * ~ *--M * ;- M > » • 

Say*: 71-2102, 6/2604 ': " '" : • • ** 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Harb felâketzedelerinin himayesine dair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenerre Andlaşmalannm onan
ması hakkında Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 25. VII. 1961 tarihinde 
Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunul
muş olduğunu saygılarımla areederim, 

Başbakan 
" ^ '" Â. Menderes 

(MRİEKÇE 

Tamamiyle insani gayelerden mülhem olarak harb halindeki silâhlı kuvvetlere mensup yaralı 
ve hastaların ıstıraplarını tehvine ve vaziyetlerini ıslaha matuf 27 Temmuz 1929 tarihli mukave
lenameler ile İ906 Cenevre Mukavelesi prensiplerinin deniz harfblerine de tatibikı hakkındaki 1907 
tarihli Lahaye Mukavelenamesinde bâzı değişiklikler yapmak ve harbde sivilleri ve bilhassa ço
cuklarla, kadın ve ihtiyarları mümkün olduğu kadar koruyacak yeni bir sözleşme hazırlamak 
maksadiyle İsviçre Federal Hükümetinin teşebbüsü üzerine bütün alâkadar devletlerin ve bu ara
da Cumhuriyet Hükümetinin de iştirakiyle 21 Nisan 1949 tarihinde Cenevre'de toplanmış bulunan 
diplomatik konferansta dört andlaşma ve bir nihai senet tanzim ve 12 Ağustos 1949 tarihinde bu 
vesikalar imza edilmiştir. 

Bu andlaşmaların tarihçesi aşağıda arzolunmuştur : 
«Harb halindeki ordularda yaralı ve hasta askerlerin vaziyetlerinin ıslahına dair olan 1864 ta

rihli Cenevre Mukavelenamesi» ni 5 Temmuz 1866 tarihinde imzalıyan Türkiye bu mukavele pren
siplerinin deniz harblerine teşmiline dair olan 1899 tarihli Lahaye Deniz Mukavelenamesini 12 Ha
ziran 1907 de ve İ906 tarihli muaddel Cenevre Mukavelenamesini de, Salih yerine «Hilâl» istima
li ihtirazi kaydiyle 3 Eylül 1907 de imzalanmıştır. Bilâhara 1907 de tadil olunan Lahaye Deniz 
Mukavelenâmesiüe aynı kayit ve şart ile iltihak edilmiştir. 

1#14 - 1918 Birinci Cihan Harbinde, birçok eksikleri ve aksaklıkları görülen Cenevre Muka
velenamesi, 1929 da Cumhuriyet Hükümeti murahhaslarının da iştirakiyle toplanan Cenevre 
diplomatik konferansında tâdil edilmiştir. Aynca «harb esirlerine edilecek muameleye dair» bir 
mukavele de hazırlanmıştır. 

Her iki mukavelename T. B. M. M. tarafından 1791 sayılı Kanunla 26 Mart 1931 de tasdik edl-
miştiı. 

tkinci Dünya savasından sonra, bir yanda harb silâh ve vasıtalarından gelişmeleri ve bu inki-
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saflara muvazi olarak savaş usullerinde husule gelen yenilikleri göz önünde bulundurarak, mezkûr 
mukavelenamelerde değişiklik yapılmasına, bir yandan da topyekûn harbin korkunç tesirlerinden 
sivil halkı mümkün olduğu kadar korumak için yeni bir andlaşma hazırlanmasına zaruret hisse
dilmiştir. 

Bu makBatla, isviçre Federal Hükümetinin teşebbüs ve daveti üzerine, harb felâketti»-, uğn-
yanları korumak için hazırlanmış olan andlaşma taşanlarını incelemek üzere, 21 Nisan - 12 Ağus
tos 1949 tarihleri arasında Cenevre'de, altmış üç devletin ve bu meyanda Cumhuriyet Hükümetinin 
iştirakiyle bir diplomatik konferans toplanmıştır. *T* * ** r* ' • 

Bu andlaşma tasarıları, son harblerde edinilen tecrübeler göz önünde tutularak, 1946 da Ce
nevre'de toplanan Kızılhaç konferansı, 1947 de yapılan «Hükümet Eksperleri Cenevre Konferansı 
ve nihayet 1949 yılının Ağustos aymda Stokhlm'de yapılan XVIII ci Milletlerarası Kızılhaç Kon
ferans» gibi tetkik ve hazırlık safhaları geçirmişti 

Diplomatik konferans, Stokholm'de hazırlanan tasarıları çalışmalarına esas oiarak kabul etmiş 
ve bunları, muhtelif delegasyonlar tarafından verilen 1200 den fazla tâdil teklifi iî« birlikte, 

yedi komisyon ve mütaakip çalışma grupları kurarak incelemiştir. 
Dört ay akdar süren çalışmalar neticesinde vücuda gelen dört anlaşma, konferansa iştirak etmiş 

olan 63 Hükümet tarafından kahul edilmiştir. 
Türkiye Hükümeti de dâhil olmak üzere bunlardanl? si andlagmaları 12 Ağustos 1949,da 34 ü de 

8 Aralık 1949 tarihinde imzalamışlardır. 12 Şubat 1950 tarihine kadar yeni andlaşmalan imzalamış, 
bulunan hükümetlerin sayısı 61 i bulmuştur. 

Andlaşmalar iki devlet tarafından tasdik edildikten .sonra, yürürlüğü: .gideceği, 1950 başında İs
viçre ve 21 Nisan 1950 de de Yugoslavya tarafından tasdik edildikleri cihetle, 21 Ekim 1950 tari
hinde yürürlüğe girmiştir. 

Kabul edilen dört andlaşmadan ikisi kara, deniz ve hava harbinin hastalarına ve yaralılarına 
üçüncüsü harb esirlerine aittir. Zaten mevcut olan bu üç andlaşma son harblerin tecrübelerinden 
faydalanarak ıslâh edilmiştir. Sivillerin korunmasına dair olan dördüncü andlaşma ise tamamen 
yenidir. 

Bu dört andlaşma şunlardır : 
1. Harb halindeki süâMı kuvvetlerin hasta ve yaralılarının variyetlerinin ıslâln için:12 Ağus

tos 1949 tarihli Cenevre Andlaşması; 
2. Silâhlı kuvvetlerin denizdeki hasta, yaralı ve kazazedelerinin vaziyetlerinin ıslâha için 12 

Ağustos 1949 tarihli Cenevre Andlaşması; 
3. Harb esirleri hakkında tatbik edilecek muameleye dair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre 

Andlaşması; 
4. Harb zamanında sivillerin korunması için 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Andlaşması. 
Bu andlaşmalarda, harb halindeki silâhlı kuvvetlere mensup yaralılarla hastaların, sıhhi perso

nel ve malzemenin, sıhhiye nakil vasıtalarının ve bu meyanda tayyarelerin her cihetçe saygı ve 
himayeye mazhar olacakları teyit ve tasrih edilmekle beraber, harb esirlerine, ele gaçtiklsri an
dan iade olunacakları zamana kadar iaşe, ibate, ilbas, sıhhi bakım, ayhk, disiplin, hariçle temas 
v« muhabere bakımlarından yapılacak muamele de tesbit edilmiştir. 

Ayrıca siviller hakkındaki dördüncü (yeni) mdlaşmada ; 
a) Harb esnasında, sivil halkı mümkün olduğu kadar korumak, mutlak bir zaruret olmadıkça 

mallarını tahrip etmemek; 
b) Sivil hastaneleri, çocuk müesseselerim, hasta ve yaralı taşıyan vasıtaları korumak; 
c) işgal edilen bir memleketin halkım beslemek, ilâç ve *ıhhi malzeme ihtiyacım sağlamak; 
d) Hasta, yaralı, malûl ve ihtiyarlan, hâmile ve küçük çocuklu kadınları ve- çocukları koünmak; 
e) Korunan şahısların öldürülmesine, işkenceye, tıbbi ve ilmî tecrübelere tâbi tutulmasına, bun

ların şahıslarına ve mallarına karşı misilleme yapılmasına, rehine alınmasaa mâni olfiaak; 
f) Muhabere ve yardım konusunda muafiyetler v*.kolaylıklar tanımak; ^ 

(S. Sayısı : 251) • " " r V i ; , r : 



g) Enternelere insanî muamel* j*şaaakr i a^ iba te ve4ahht^bâkualarını sağlamak, bunlara munta-
lam aidat vermek» 

h) Korunanlar hakkında malûmat alıp vermekle vazifeli bir «resmî istihbarat Mrosu» teşkil 
etmek «rükelîefiyetleri kabul edilmiştir. 

Sırf insanî gayeler gütmekle beraber yeni harbin icaplarını ve emniyet mülâhazalarını göz 
önünde bulunduran ve memleketin menfaatlerine aykırı olmıyan bu andlaşmaların ve nihai sene
din onanması için ilişik kanun tasarısı hazırlandı. 

Dışişleri Komisyonu raporu 

T.B. M. M. 
Dışişleri. Komisyonu 2.V.Î952 

Km -M* 1/247 
Karar No. 25 

Yüksek Başkanlığa 

Könrisyonumuza havale edilmiş olan «Harb 
Felâketzedelerinin himayesine dair 12 Ağustos 
1949* 1-ariMi Cenevre SöMeşmesinin onanması hak
kında kanam tasarısı» Dışişleri, Millî Savunma 
ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarının tem
silcileri huzurunda incelendi. 

Tasarının tümü üzerinde cereyan eden mü
zakerelerde : İsviçre Federal Hükümetinin teşeb
büsü üzerine 63 Devletin iştnafeiyle 12 Ağustos 
1949 tarihinde Cenevre'de imzalanmış olan Söz
leşmelerin, Milletlerarasında her gün biraz daha 
kuvvetfeafcn karştîıklı sosyal yardım fikirlerinin 
yeni bir tezahürü olduğu ve insanî hislerden mül
hem olarak hazırlandığı belirtilmiştir. Hüküme
timizin bu sözleşmeye katılması memleket men
faatlerine uygun görülmüş ve tasarının tümü oy
birliğiyle kabul edilere maddelere geçilmiştir. 

Tasarının başlığında bulunan «Andlaşmaları-
um» kelimesi «Sözleşmelerinin» ve birinci maddo 

de bulunan «Andlaşması» kelimeleri de «Scfeleş-
mesi» olarak dâaeltlraiş 2 aci ve 3 neü madde
leri aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi gereğince Millî Savunma Komisyo
nuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur. 
Dışişleri Komisyonu Başkanı 

yerine ve Sözcü Kâtip 
Mğde Denizli 

A. Çobanoğlu 
Erzurum Ewurxım 

S. M. Arsal R. 8. Burçak B. Dülger 
îzmir 

O. Kapanı 

N. Bilge 
Ankara 
M. Arsal 
Hatay 

.1. Melek 
îzmir 

C. Tunca 
İmzada bulunamadı 

Mardin 
Dr. K. Tûrkoğhı 

V. MmUş 
Kütahya 

Or. Gn. A. Gündüz 
İmzada bulunamadı 

Muğla 
Z. Mandalînci 

( S. Sayısı : 25İ ) 



Milli (Savunma. Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esa$ No. 1/247 
Karar No. 22 

31 .V . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Komisyonumuza havale edilmiş olan harb 
felâketzedelerinin himayesine dair olan 12 Ağus
tos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin onan
ması hakkında Kanun tasarısı Dışişleri, Millî 
Savunma ve Sağlık ve Sonyal Yardım Bakan
lıklarının temsilcisi huzurlariyle incelendi. 

tsviçre Federal Hükümetinin teşebbüsü üze
rine 63 devletin imza eylediği bu Andlaşmala-
rın karşılıklı sosyal yardım fikirlerinden doğ
duğu ve Hükümetimizin de bu Sözleşmelere 
katılması menfaat yararına uygun bulunduğu 
görülmekle müttefikan kabul edilmiştir. 

Yalnız tasarının başlığındaki Andlaşma ke
limesi Sözleşme olarak düzeltilmiş ve keza bi
rinci maddesinde de bu tashih yapılmıştır. 

Havalesi gereğince Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonuna verilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkanvekili 

Elâzığ 
M. Ş. Yazmam 

Kâtip 
Niğde 

H. N. Yurdakul 
İstanbul Kars 
S. Yaver H. Tugaç 

Seyhan 
S. TeMioğlu 

Bu B. Sözcüsü 
Elâzığ 

M. Şevki Yomum 

Denizli 
GIF. Karabudaic 

Bize 
K. Balta 

Trabzon 
Gl. N. Altuğ 

Sa&hk ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu 

Esas No. 1/247 
Karar No. 18 

18. VI. 1962 

Yüksek Başkanlığa 

31. V . 1952 tarihinde komisyonumuza havale 
buyrulan harb felâketzedelerinin himayesine da
ir 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin 
onanması hakkındaki kanun tasarısı Hükümet 
mümessillerinin huzurlariyle 18 . VI . 1952 tari
hinde komisyonumuzca müzakere ve tetkik edile
rek kanunun başlığında ve maddelerdeki andlaş-
malar sözleşme olarak değiştirilmek suretiyle ka
bul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa arzolunur. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Komisyonu Başkanı Sözcü 
Ankara Kocaeli 

Talât Vasfi öz Hüsnü Türkand 

Kâtip 
Bilecik 
T. Oran 

İmzada bulunamadı 

Antalya 
B. Onat 

Çankırı 
C. Otman 

Kars 
E. Oktay 

Kütahya 
t. Ş. özgen 

Ordu 
Z. M. Sezen 

îçeİ 
A. Koksal 

Kayseri 
A. R. Kûtçkale 

Mardin 
A. Uras 

Sinob 
A. Ş.-Şavh 

Aydın 
C.ÜIM 

İstanbul 
A. V. Baya? 

Konya 
S. S. Burçak 

Niğde 
H. Ülkü 

Sivas 
N. Ağacikoğlu 

( S. Sayısı : 251) 
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HÜKÜMETÎN TEKLÎFÎ 

Harb felâketzedelerinin himayesine dair 12 Ağus
tos 1949 tarihli Cenevre Andlaşmalartmn onan

ması hakkındaki Kanun tasanst 

MADDE 1. — 21 Nisan 1949 tarihinde Cenev
re 'de toplanmış olan diplomatik konferansta tan
zim ve imza edilen aşağıdaki vesikalar onanmış
tır: 

1. Harb halindeki silâhlı kuvvetlerin hasta 
ve yaralılarının vaziyetlerinin ıslahı için 12 Ağus
tos 1949 tarihli Cenevre Andlasması. 

2. Silâhlı kuvvetlerin denizdeki hasta, yara
lı ve kazazedelerinin vaziyetlerinin ıslahı için 
12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Andlasması. 

3. Harb esirleri hakkında tatbik edilecek 
muameleye dair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre 
Andlasması.' 

4. Harb zamanında sivillerin korunması için 
12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Andlasması. 

5. Nihai senet. 

MADDE 2. — Bu kamın yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. -
yürütür. 

Başbakan 
A. Minder es 

Devlet Bakanı 
V. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

mm Eğitim Bakanı 
T. Tleri 

Kko. ve Ticaret Bakanı 
M. 8te 

G, ve Tekel Bakanı 
R. S. Burçak 

Ulaştırma Bakanı 
8. Kurtbek 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı 
H. özyörük 

Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. ff. thfünduğ 

Tarım Bakanı 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı 
N. özsan 

DIŞİŞLEİÜ KOMİSYONUNUN DEÖİŞTÎRİŞÎ 

Harb felâketzedelerinin himayesine dair 12 Ağus
tos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmelerinin onan

ması hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 21 Nisan 1949 tarihinde Ce
nevre'de toplanmış olan Diplomatik Konferans
la tanzim ve imza edilen aşağıdaki vesikalar 
onanmıştır : 

1. Ilarb halindeki silâhlı kuvvetlerin hasta 
w yaralılarının vaziyetlerinin ıslahı için 12 
Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi, 

2. Silâhlı kuvvetlerin denizdeki hasta, ya
ralı ve kazazedelerinin vaziyetlerinin ıslahı için 12 
Ağustos 1049 tarihli Cenevre Sözleşmesi; 

;>. Harb esirleri hakkında tatbik edilecek 
muameleye dair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre 
Sözleşmesi, 

4. Harb zamanında sivillerin korunması 
için 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi, 

r>. Nihai senet. 

M A DDK 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 8 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

İşletmeler Bakanı 
Hakkı Gedik 

{ S. Sayısı : 25İ ) 
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MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN I 

DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Harb felâketzedelerinin himayesine dair 12 Ağus
tos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin onanması 

hakkında kanun tasarısı 

MADDE 1. — 21 Nisan 1949 tarihinde Ce
nevre'de toplanmış olan diplomatik konferansta 
tanzim ve imza edilen aşağıdaki vesikalar onan
mıştır : I 

1. Harb halindeki silâhlı kuvvetlerin hasta, 
ve yaralılarının vaziyetlerinin ıslahı için 12 Ağus
tos 1949 tarihli tîenevre Söyleşmesi; 

2. Silâhlı uvvetlerm denizdeki hasta, yaralı 
ve kazazedelerinin vaziyetlerinin ıslahı için 12 
Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi; 

3. Harb esirleri hakkında tatbik edilecek 
muameleye dair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre 
Sözleşmesi; 

4. Harb zamanında sivillerin korunması için 
12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi; 

5. Nihai Senet. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 neü maddesi ay- | 
nen kabul edilmiştir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMÎSYÖ^ 
NUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Harb Felâketzedelerinin Himayesine dair 12 
Ağustos 1949 tarihli Sözleşmesinin onanması 

hakkındaki kanun tasarısı 

MADDE 1. — 21 Nisan 1949 tarihinde Ce
nevre'de toplanjnış olan diplomatik konferansta 
tanzim ve imza edilen aşağıdaki vesikalar onan
mıştır : 

1. Harb halindeki silâhlı kuvvetlerin hasta 
ve yaralılarının vaziyetlerinin ıslahı için 12 
Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi; 

2. Silâhlı kuvvetlerin denizdeki hasta, yara
lı ve kazazedelerinin vaziyetlerinin ıslahı için 12 
Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi; 

3. Harb esirleri hakkında tatbik edilecek 
muameleye dair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre 
Sözleşmesi; 

4. Harb zamanında sivillerin korunması için 
12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi; 

5. Nihai Senet. 

MADDE 2. — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 251) 





HARB HALİNDEKİ SİLÂHLI KUVVETLERİN HASTA VE YARALILARININ VAZİYETLERİ
NİN ISLAHI HAKKINDA 12 AĞUSTOS 1949 TARİHLİ CENEVRE SÖZLEŞMESİ 

Harb halindeki ordularda bulunan yaralı ve hastaların durumlarının ıslahı hakkında 27 Tem
muz 1929 Cenevre Sözleşmesini gözden geçirmek için 21 Nisandan 12 Ağustos! 1949 a kadar Cenev
re'de toplanmış olan Diplomatik Konferansa katılan Hükümetlerin, aşağıda imzaları bulunan, 
yetkili temsilcileri şu hususlarda mutabık kalmışlardır • 

Bölüm : I 

Genel Hükümeler 

Madde — 1. 

Yüksek Âkıd Taraflar işbu Sözleşmeye her halü kârda riayet etmeyi ve ettirmeyi taahhüt 
ederler. 

Madde — 2. 

fSulh zamanında yürürlüğe girecek olan hükümleri hariç, işbu Sözleşme harb ilânında yahut 
iki veya mütaaddit Yüksek Âkıd Taraf arasında çıkabilecek silâhlı anlaşmazlık halinde, harb hali 
bunlardan biri tarafından tanmmasa dahi, uygulanacaktır. 

Sözleşme, aynı zamanda, Yüksek Âkıd Taraflardan birinin topraklarının kısmen veya tama
men işgali halinde, bu işgal hiçbir askerî mukavemetle karşılanmasa dahi, uygulanacaktır. 

Anlaşmazlık halindeki Devletlerden biri işbu Sözleşmeye taraf teşkil etmiyorsa, buna taraf 
olan Devletler karşılıklı münasebetlerinde Sözleşmeye bağlı kalacaklardır. Bundan başka, bu Dev-
letlef, taraf olmıyan Devletçe Sözleşme hükümleri kabul ve tatbik edildiği takdirde, o Devlete 
karşı Sözleşme ile bağlı olacaklardır. 

Madde — 3. 

Milletlerarası mahiyette olmıyan bir silâhlı anlaşmazlığın Yüksek Âkıd Taraflardan birinin 
toprakları üzerinde çıkması halinde, anlaşmazlığa taraf teşkil edenlerden her biri, en az olarak, 
aşağıdaki hükümleri uygulamakla mükellef olacaktır : 

1. Muhasamata doğrudan doğruya iştirak etmiyen kimseler, silâhlarını terkedenler ve hastalık, ya-
ralılık, mevkufluk veya her hangi bir sebeple muharebe dışı kalanlar, ırk, renk, din ve akide, cinsi
yet, doğum ve servet veya buna benzer her hangi bir kıstasa dayanan ve aleyhte görülen hiçbir 
tefrik yapılmadan insani surette muamele göreceklerdir. 

Bu sebeple, yukarda bahis konusu kimselere, aşağıdaki muamelelerin yapılması, nerede ve ne 
zaman olursa olsun, memnudur ve memnu kalacaktır. 

•a) Hayata, vücut bütünlüğüne ve şahsa tecavüz her nevi katil, sakatlama, vahşice muamele, 
işkence ve eziyet; 

b) Rehine almak; 
e) Şahısların izzeti nefislerine tecavüz, bilhassa lıakaretamiz ve haysiyet kırıcı muameleler. 
d) Medeni milletlerce elzem olarak tanınan adlî teminatı haiz nizami bir mahkeme tarafın

dan önceden bir yargılama olmaksızın verilen mahkûmiyet kararları ile idam cezalarının infazı. 
2. Yaralı ve hastalar toplanacak ve tedavi edecektir. 
Milletlerarası Kızılhaç Komitesi gibi tarafsız insani bir teşkilât, anlaşmazlık halindeki taraf

lara hikmetlerini arzedebilecektir. 



Anlaşmazlık halindeki Taraflar, bundan başka, hususi anlaşmalar yolu ile işbu Sözleşmenin 
diğer hükümlerinin tamamı veya bir kısmını yürürlüğe getirmeye çalışacaklardır. 

Yukardaki hükümlerin uygulanması anlaşmazlık halinde bulunan tarafların hukuki durumları 
özerinde bir tesir icra etmiyeeektir. 

Madde — 4. 

Tarafsız devletler topraklarına kabul veya enterne edilecek Anlaşmazlık halindeki devletlerin 
silâhlı kuvvetlerine mensup yaralı ve hastalariyle Sağlık ve Dinî teşkilâtları üyelerine ve bulunacak 
ölülerine işbu Sözleşmenin hükümlerini kıyas yoliyle uygulayacaklardır. 

Madde — 5. 

İşbu Sözleşme, himaye altında iken düşman eline düşen kimselere, katî şekilde iadelerine ka
dar, uygulanacaktır. 

Madde — 6. 

10, 15, 23, 28, 31, 36 ve 37 ııci maddelerde bilhassa derpiş olunan Anlaşmalara ilâveten, Yüksek 
Âkıd Taraflar, ayrıca halledilmesini münasip görecekleri bütün hususlarda, özel Anlaşmalar akte-
debileceklerdir. Hiçbir Özel anlaşma, yaralı ve hastalarla Sağlık ve Dinî teşkilâtlar üyelerinin işbu 
Sözleşme üe tesbit olunan durumlarına zarar getiremez ve bunlara Sözleşme ile verilen hakları 
azaltamaz. 

Yukarda bahis konusu edilen veya sonradan aktedilen Anlaşmalarda sarahaten aksine hüküm
ler olmadıkça, veya Anlaşmazlıktaki Taraflardan biri veya diğeri tarafından kendileri için daha mü
sait tedbirler alınmadıkça hastalar ve yaralılar, Sağlık ve Dinî Teşkilât üyeleri bu Anlaşmalardan, 
Sözleşme haklarında uygulandığı müddetçe, faydalanacaklardır. 

Madde — 7. 

Yaralılar, hastalar ve Sağlık ve Dinî Teşkilât üyeleri işbu Sözleşmenin, ve icabında 6 ncı mad
denin derpiş ettiği hususi Anlaşmaların kendilerine sağladığı haklardan kısmen veya tamamen hiç
bir zaman feragat edemezler. 

Madde — 8. 

İşbu Sözleşme, anlaşmazlık halinde bulunan tarafların menfaatlerini korumakla mükellef hami 
devletlerin iş birliği ile ve bunların kor,trc;ü altında uygulanacaktır. Hami devletler bu maksatla 
diplomasi ve konsolosluk memurlanndan maada, kendi uyruklanndan veya başka taraf FI z devletler 
uyruklarından delegeler tâyin edebilirler. Bu delegelerin tâyini için nezdinde vazife görecekleri dev
letim muvafakati 'almıaıcaktm 

Anlaşmazlık halindeki Taraflar hami Devletin temsilci veya delegelerinin vazifesini mümkün ol
duğu kadar geniş ölçüde kolaylaştıracaklardır. 

Hami devletlerin temsilci veya delegeleri işbu Sözleşme ile tâyin olunan vazifelerinin hudutlarını 
hiçbir suretle aşmıyacaklar; bilhassa, nezdinde vazife gördükleri Devletin mübrem emniyet zaruret
lerini dikkate alacaklardır. Bunlann çalışmaları ancak âcil askerî zaruretlerle, istisnai ve geçici ola
rak, tahdit olunabüir. 

Madde — 0. 

İşbu Sözleşmenin hükümleri, Milletlerarası Kızılhaç Komitesi veya herhangi bir tarafsız teşkilâ
tın, anlaşmazlık halindeki Tarafların muvafakatiyle yaralı ve hastalar ile Sağlık ve Dini Teşkilât üye
lerini korumak için girişeceği insani çalışmalara mâni değildiı. 
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Madde — 10. 

Âkıd devletler; işbu Sözleşme gereğince hami devletlere düşen vazifeleri, bunları tarafsızlık ve 
müessirlik bakımından her türlü teminatı haiz bir teşkilâta tevdi hususunda her zaman arlaşabile-
ceklerdiı. 

Yaralılar ve hastalar, sağlık ve din personeli üyeleri, her hangi sebeple, hami bir Devlet veya 
birinci fıkrada bahis konusu edilen bir teşkilâtın himayesinden her hangi bir sebeple faydalan
mazlar yahut artık faydalanamaz olurlarsa, bunları elinde bulunduran devlet anlaşmazlık halin
deki devletler tarafından işbu sözleşme gereğince tâyin olunan hami devletlere ait vazifeleri deruhde 
eylemesini tarafsız bir devlet veya böyle bir teşkilâttan talep edecektir. 

Bu tarzda bir himaye sağlanamadığı takdirde, zilyed devlet, işbu sözleşmenin hami devletlere 
yüklediği insanî vazifeleri üzerine alması için Kızılhaç Milletlerarası Komitesi gibi bir insanî 
teşkilâta müracaat 'edecek, veya işbu madde hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle, böyle bir teş
kilâtın yapacağı hizmet tekliflerini kabul eyliyecektir. 

Her tarafsız devlet veya ilgili devletçe davet olunan veya yukarda anılan maksatlarla hiz
met tekifinde bulunan teşkilât, işbu sözleşme ile korunan kimselerin tâbi bulundukları muharip 
devlete karşı mesuliyetlerini müdrik olarak çalışmalı ve vazifesini lâyıkiyle ve tarafsızlıkla ya
pabilecek bir durumda olduğunu ispat için kâfi teminat vermelidir. 

Askerî hâdiseler ve bilhassa topraklarının tamamı veya mühim bir kısmı işgal edilmiş bulun 
ması dolayısiyle başka bir devlet veya onun müttefikleri karşısında, geçici olsa dahi, müzakere 
serbestliği tahdit edilmiş bulunan bir devletin diğer devletle akdedeceği hususi anlaşma yu-
kardaki hükümlere aykırı olamaz. 

Bu sözleşmede «hami devlet» tâbiri işbu maddenin anlamına göre hami devletin yerine kaini 
olan teşekkülleri de ifade etmektedir. 

Madde - 11. 

Himaye olunan kimselerin menfaati icabı olarak saydıkları bütün hallerde, ve hassaten işbu 
sözleşme hükümlerinin uygulanması veya yorumlanması hususunda muharip taraflar arasında 
anlaşmazlık halinde, hami devletler anlaşmazlığın halli için tavassutta bulunacaklardır. 

Bu maksatla, hami devletlerin her biri, bir tarafın davetiyle veya kendiliğinden, anlaşmaz
lık halindeki taraflardan temsilcilerinin ve bilhassa yaralı ve hastalara bakmakla mükellef ma
kamların ve sağlık ve din personeli üyelerinin, muhtemelen tarafsız bir toprakta tâyin edilecek 
münasip bir yerde toplanmalarını teklif edebilir. Anlaşmazlık halindeki taraflar kendilerine bu 
yolda yapılacak tekliflere cevap vermeye mecbur olacaklardır. 

Hami devletler, gerekirse, tarafsız bir devlete mensup veya Kızılhaç Milletlerarası Komitesini 
temsil eden bir şahsiyetin bu toplantıya katılmasını anlaşmazlık halindeki Tarafların tasvibine 
sunabilirler. 

. ^ Bölüm : II 
Yaralılar ve hastalar 

Madde 12. 

Silâhlı kuvvetler mensupları ve 13 ncü maddede sayılan diğer şahıslardan yaralı veya hasta 
olanlar her halü kârda saygı görecekler ve korunacaklardır. 

Bunlar cinsiyet, ırk, milliyet, din, siyasi akide veya buna benzer her hangi bir kıstasa daya
nan aleyhte hiçbir tefrika tâbi tutulmaksızın, kendilerini elinde bulunduran devlet tarafından 
insaniyetle muamele görecekler ve tedavi edileceklerdir. Bunların hayatlarına veya şahıslarına 
karşı her nevi tecavüz ve bu meyanda öldürülmeleri veya yok edilmeleri, işkenceye mâruz bıra-

• 
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kılmaları, üzerlerinde biyolojik tecrübeler yapılması, kasden tıbbi yardımdan veya ihtimamdan 
mahrum edilmeleri veya bulaşıcı hastalık yahut enfeksiyon tehlikesine bırakılmaları katiyen yasak
tır. 

Tedavi esnasında ancak tıbbi zaruret sebebiyle sıra hususunda tercih yapılabilir. 
Kadınlar, cinsiyetlerinin gerektirdiği bütün hususi ihtimamlarla muamele göreceklerdir. 
Muhasıma yaralı ve hasta terketmeye mecbur olan bir muharip taraf askerî zaruretlerin müsaade

si nispetinde bunların bakımlarına yardım edecek sağlık personel ve levazımının bir kısmını da 
onlarla beraber bırakacaktır. 

Madde — 13. 

tşbu Sözleşme aşağıdaki sınıflara mensup yaralı ve hastalara uygulanacaktır : 
1. Anlaşmazlık halinde bulunan tarafın silâhlı kuvvetleri ile bu kuvvetlere bağlı Milis ve gönül

lü birliklerinin mensupları, 
2. Teşkilâtlı mukavemet hareketleri mensupları da dâhil olmak üzere, muharip bir tarafa bağlı 

olup işgal altında da bulunsa, kendi topr aklarının dışında veya içinde hareket eden diğer milis ve gö
nüllü birliklerinin r.ensuı lan ; 

Şu kadar ki; Teşkilâtlı mukavemet hareketleri de dâhil, bu milis veya gönüllü birliklerinin aşağı
daki şartları haiz olmaları gerektir : 

a) Başlarında madunlarından mesul bir şahıs bulunması; 
b) Sabit ve uzaktan seçilir, bir ayırt edici alâmete sahip olmaları; 
e) Açıkça silâh taşımaları; 
d) Hareketlerinde harb, kanun ve âdetlerine uymaları. 
3. «Zilyed» devletçe tanmmıyan bir hükümet veya makama bağlı olduklarını iddia eden mun

tazam silâhlı*kuwetlerin mensupları; 
4. Refakat ettikleri silâhlı kuvvetlerin müsaadesini almış bulunmak şartiyle, askerî uçakların 

sivil mürettebatı, harb muhabirleri, mütaahhitler, askerin istirahat esbabını temin ile mükellef çalış
ma birlik veya hizmetlerinin mensupları gibi, silâhlı kuvvetlere doğrudan doğruya mensup olmamak
la beraber bu kuvvetlere refakat eden şahıslar; 

5. Anlaşmazlık halindeki tarafların devletler hukukunun sair hükümlerine göre daha müsait 
muameleden faydalanmıyan ticaret filosu mürettebatı (Kaptanlar, pilotlar, çıraklar dâhil) ve sivil 
havacılık mürettebatı mensupları; 

6. Açıkça silâh taşımak ve harb kanun ve âdetlerine saygı göstermek şartiyle, muntazam silâhlı 
kuvvet teşkiline vakit bulamadan düşmanın yaklaşması üzerine istilâ kuvvetleriyle çarpışmak üzere 
kendiliklerinden silâha sarılan işgal edilmemiş bir toprağın halkı. 

Madde — 14. 

Yukardaki madde hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, bir muharibin, muhasımı eline düşen 
hasta ve yaralıları harb esiri sayılacak ve bunlar hakkında Devletler Hukukunun harb esirlerine 
mütanllik kaideleri tatbik olunacaktır. 

Madde — 15. 

Muharip devletler her zaman ve bilhassa bir müsademeden sonra hasta ve yaralıları aramak, 
toplamak, yağma ve fena muameleye karşı himaye etmek, ölüleri aramak ve bunlarrn soyulmasını 
önlemek için vakit geçirmeden mümkün olan tedbirleri alacaklardır. 

Ahval ve şeraitin müsait göründüğü zamanlarda muharebe sahasında bulunan yaralıların kaldı
rılması, nakli ve mübadelesi için bir mütareke, ateş kesme veya mevziî anlaşmalar yapılacaktır. 

Keza muhasara edilmiş veya çevrilmiş bulunan bir bölgeden yaralı ve hastaların tahliyesi, müba
delesi, bu bölgeye gönderilen sıhhî malzeme ile dinî ve sıhhi personelin geçişi için muharip taraf
lar aralarında mevziî anlaşmalar akdedeceklerdir. 
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Madde — 16. 

Muharipler muhasım taraftan ellerine düşen hasta, yaralı ve ölülerin hüviyetlerini tâyine ya
rayan bütün malumatı mümkün olan en kısa bir zamanda tesbit edeceklerdir. Bu malûmat müm
kün ise aşağıdaki hususları ihtiva edecektir: 

a) Tâbi oldukları devletin adı; 
b) Mürettepleri veya sicil numaraları; 
c) Soyadları; 
d) Ad veya adları; 
e) Doğum tarihleri; 
f) Hüviyet cüzdanı veya plâkasında mezkûr diğer malûmat; 
g) Esir düşme veya ölüm tarihi ve yeri; 
h) Yaralara, hastalığa veya ölüm sebeplerine mütedair malûmat. 
Yukardaki malûmat mümkün olan en kısa zamanda, harb esirlerine yapılacak muameleye mü

tedair 22 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin 122 nci maddesinde derpiş olunan istihbarat 
bürosuna tebliğ olunacaktır Bu büro, alman malûmatı, Harb Esirleri Merkez Ajansı ve 
hami devlet vasıtasiyle ilgililerin tâbi oldukları devlete bildirecektir. 

Anlaşmazlık halindeki taraflar, ölüm ilmühaberlerini veya usulüne uygun olarak tasdikli ölü lis
telerini tesbit ederek yukardaki fıkrada gösterilen yoldan birbirlerine ulaştıracaklardır. 

Muharip taraflar, ölülerin üzerinde bulunan çift hüviyet plâkasının yarısını, hakiki veya 
manevi kıymeti olan bütün eşyayı, paraları, ölülerin aileleri için ehemmiyetli görülen diğer vesika
ları, vasiyetnameleri toplayıp aynı büro vasıtasiyle yekdiğerlerine ulaştıracaklardır. 

Gerek bu eşya ve gerekse teşhis edilemeyen .diğer şeyler mühürlü bir paket içinde ölmüş olan 
sahibinin hüviyetini tesbite yarayacak tafsilâtı muhtevi bir beyanname ve pakete ait tam bir 
müfredat cetveliyle birlikte gönderilecektir. 

Madde — 17. 

İhtilâf halindeki taraflar, ölümü tesbit ve ölünün hüviyetini tâyin ederek bu hususlarda ma
lûmat verebilmek için, cesetlerin gömülmesinden veya yakılmasından evvel dikkatli bir tıbbi mua
yeneye tâbi olmasına itina edeceklerdir, ölüler hal ve şartlar müsaade ettiği âzami ölçüde mün
feriden tedfin veya ihrak edileceklerdir. 

Çift hüviyet plâkasının yarısı veya plâka tek ise olduğu gibi cesedin üstünde bırakılacaktır. 
Cesetler yalnız mücbir sıhhi sebepler veya ölünün mensubu bulunduğu dinin icabatı dolayısiyle 

ihrak edilebilir. 
Yakılma takdirinde, tasdikli ölüm listesi veya ölüm ilmühaberi üzerinde esbabı hakkında meş

ruhat verilerek zikir olunacaktır. 
Anlaşmazlık halindeki taraflar bundan başka ölenlerin şerefli surette ve mümkün ise mensup 

bulundukları dinin merasimiyle gömülmesi ve mezarlarına hürmet edilmesi ve bunların mümkün 
olduğu takdirde milliyetlerine göre bir araya toplatılması ve tekrar bulunabilecek şekilde işa
retlenmesi ve bakılması hususlarına dikkat edecekler ve bu maksatla, muhasematm başında res
mî olarak bir mezarlıklar servisi kuracaklardır. Bu servis mezarların yerleri ne olursa olsun ceset
lerin tekrar mezardan çıkarılıp teşhis ve icabında memleketlerine sevkedilmelerini sağlıyacaktır. 

Bu hükümler mezarlıklar servisi tarafından, ilgili memleketin bu hususta alacağı tedbire inti
zamı muhafaza edilen küller hakkında da tatbik olunacaktır. 

Bu servisler ahval ve şerait müsait bulunduğu zaman ve en geç olarak muhasematm sonunda, 
16 ncı maddenin 2 nci fıkrasında mezkûr istihbarat bürosu vasıtasiyle kabirleri tarif eden ve tam 
yerlerini gösteren listeleri ve medfun bulunan ölülere ait malûmatı aralarında teati eyliyecek-
lerdir. * . . . 
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Madde İH. 

Askerî makam, hasta ve yaralıların kendi murakabesi altında toplanması ve hayırhahlıkla 
tedavi olunması hususunda halkın merhamet ve gayretine bas. vuracak ve hu suretle yardımda 
bulunanları himaye edecek, kendilerine kolaylıklar gösterecektir. 

Muhasım taraf bölgeyi veya bunun kontrolünü tekrar- eline geçirirse bu şahıslara aynı himaye 
ve kolaylıkları gösterecektir. 

Askerî makam işgal ve istilâ edilen bölgelerde yardım cemiyetlerine ve halka, hangi milletten 
olursa olsun hasta ve yaralıları toplamak ve derhal tedavi etmek için gereken müsaadeyi vere
cektir. 

Sivil halk bu hasta ve yaralılara hürmet gösterecek ve bunlara hiçbir tecavüzde bulunmıya-
caktır. 

Hiç kimse hasta ve yaralılara ihtimam göstermiş bulunduğundan ötürü tehdide mâruz kalnıı-
yacak ve mahkûm edilmiyecektir. 

tşbu madde hükümleri işgal eden devleti hasta ve yaralılara karşı sıhhi ve mânevi sahada 
kendisine terettüp eden vecibelerden muaf kılmaz. 

Bölüm : III 

Sıkniyc Birlikleri ve Müesseseleri 

Madde - 19. 

Sağlık servisine bağlı sabit müesseseler ve seyyar sıhhiye birlikleri hiçbir surette tecavüze mâ* 
ruz bırakılmıyarak muharipler tarafından hürmet görecek ve himaye olunacaklardır. 

Bıı müessese ve birlikler muhasım tarafın eline düşerlerse hasta ve yaralıları için gereken ihtimam 
ve tedavi esir eden Devlet tarafından sağlanmadıkça işlerine devam edeceklerdir. 

Yetkili makamlaı, yukarda mezkûr sıhhi birlik ve müesseselerin, mümkün mertebe, askerî hedef
lere yapılması muhtemel taarruzlardan tehlikeye düşmiyecek yerlerde bulundurulmalarına dikkat 
edeceklerdir. , 

Madde — 20. 

Denizde bulunan silâhlı kuvvetler kazazede, hasta ve yaralılarının vaziyetlerinin ıslahına mütedair 
22 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesiyle himaye edilen hastane gemilerine karadan taarruz 
yapılmayacaktır. 

Madde — 2 1 . 

Sağlık servisine bağlı seyyar sıhhiye birlik ve müesseseleri ancak insani vazifeleri haricinde 
düşmana zarar verecek efalde bulunmak maksadiyle kullanıldıkları takdirde himaye edilmiyecek-
lerdir. Mahaza, bu himaye münasip hallerde mâkul bir mühlet ile yapılan ve neticesiz kalan bir 
ihtardan sonra kesilecektir. 

Madde — 22. 

Bir sıhhiye birliği ve müessesesini, 19 ncu madde ile temin olunan himayeden mahrum edecek 
mahiyette görülmiyen hususlar şunlardır : 

1. Sıhhiye birlik veya müessesesi personelinin silâhlı olması ve silâhlarını kendisinin veya has
ta ve yaralılarının müdafaası için kullanması; 

2. Silâhlı hasta bakıcılar bulunmadığı takdirde, sıhhiye birlik veya müessesesinin bir müfreze,. 
nöbetçiler veyahut bir muhafız kıtası tarafından korunması; 
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3. Sıhhiye birlik veya müessesesinde hasta ve yaralılardan alınmış ve henüz yetkili servise tes 

lim edilmemiş olan mühimmat ve portatif silâhların bulunması; 
4. Sıhhiye birlik veya müessesesinde buna bağlı olmıyan veteriner servisi malzemesi veya 

personelinin bulunması; 
5. Sıhhiye birlik ve müesseseleri veya bunların personeli tarafından yapılan insani hizmetle

rin sivil yaralı veya hastalara teşmili. 

Madde — 23. 

Sözleşeıı taraflar sulh zamanında ve anlaşmazlık halindeki taraflar da muhasemat başladık
tan sonra kendi topraklarında ve, ihtiyaç varsa, işgal edilen topraklarda hasta ve yaralıları sa
vaşın tesirlerinden vikaye için sağlık mahal ve bölgeleri ihdas edebilecekler ve bu mahal ve bölgeleri, 
bunların kuruluş ve idaresini sağlamak ve buralarda toplanan kimselere bakmakla mükellef perso
neli de koruyacak surette teşkilâtlandıracaklardır. 

Anlaşmazlığın başında veya anlaşmazlık devam ederken, ilgili taraflar ihdas edecekleri sağlık 
mahal ve bölgelerinin tanınması için aralarında anlaşmalar yapabileceklerdir. 

İlgili Taraflar bu maksatla işbu sözleşmeye bağlı anlaşma projesinde derpiş olunan hükümle
ri zaruri gördükleri takdirde tadil ederek yürürlüğe koyabileceklerdir. 

Hami devletler ve Milletlerarası Kızılhaç Komitesi, sıhhi mahal ve bölgelerin tanınmasın] ko
laylaştırmak için tavassutta bulunacaklardır, 

Bölüm : IV 

Personel 

Madde — 24. 

Münhasıran hasta ve yaralıların araştırılması, kaldırılması, nakli, tedavisi veya hastalıkların ön
lenmesi ile vazifelendirilen personel, sıhhiye birlik ve müesseseleri idaresi personeli, silâhlı kuvvetlere 
bağlı imam ve rahipler her zaman ve her yerde himaye edilecek ve saygı göreceklerdir. 

Madfo — 25. 

İcabında hasta ve yaralıların araştırılması, kaldırılması, nakli veya tedavisi için yardımcı tes-
kereci veya hastabakıcı olarak kullanılmak üzere hususi surette talim ve terbiye görmüş olan asker
ler düşmanla temasa geldikleri veya esir düştükleri sırada yııkardaki vazifeleri görmekte iseler 
aynı surette himaye edilecekler ve hürmet göreceklerdir. 

Madde — 26. 

Hükümetleri tarafından usulüne göre tanınmış ve yetkilendirilmiş olup 24 ncü maddede derpiş 
edilen personelin gördüğü işleri yapacak olan Millî Kızılhaç cemiyetleri ve diğer gönüllü yardım 
cemiyetleri personeli askerî kanun ve nizamnamelere tâbi bulunmak şartiyle 24 ncü maddede zikrolu-
nan personel gibi muamele göreceklerdir. 

Her Yüksek Âkıd Taraf; ordularının resmî sağlık servisine, kendi mesuliyeti altında, yardımda 
bulunacak olan cemiyetlerin isimlerini, gerek sulh zamanında, gerekse muhasemat başladıktan 
sonra veya muhasemat esnasında fakat her halde bunların fiilen kullanılmasından evvel diğer ta
rafa tebliğ eyliyecektir. 

Madde — 27. 

Bir birtaraf memlekette tanınan bir cemiyetin sıhhi teşekkülleri ve kendi personeli ile ihtilâf 
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halindeki taraflardan birine yardımda bulunmak için evvel emirde hükümetinin muvafakatim ve 
ihtilâf halindeki tarafın da müsaadesini istihsal eylemesi lâzımdır. 

Bu personel ve sıhhi teşekküller yardımda bulundukları tarafın kontrolü altında çalışacaklardır. 
Bitaraf devlet bu husustaki rızasını yardımı kabul eden devletin hasmına tebliğ eyliyecektir. 
Vardı mı kabul eden taraf bunu kullanmadan evvel keyfiyeti muhasım tarafa bildirmeye mec

burdur 
Bu yardım hiçbir surette ihtilâfa müdahale mahiyetinde telâkki olunmıyacaktır. 
Birinci fıkrada zikrolunan personeli teşkil eden kimseler mensup oldukları memleketten ayrılma

dan evvel 40 neı maddede derpiş olunan hüviyet vesikalarını usulüne göre tedarik etmiş bulunacak
lardı?, 

Madde — 28. 

24 ve 26 ncı maddelerde tâyin edilen personel muhasım tarafın eline düşerse ancak harb esirle
rinin adedi, manevi ihtiyaçları ve sağlık durumlarının gerektirdiği ölçüde alıkonabilecektir. Bu su
retle geri verilmiyen personel mensupları harb esiri sayılmamakla beraber harb esirlerinin göreceği 
muameleye dair olan 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin bütün hükümlerinden istifade 
edeceklerdir. Bunlar eline düştükleri devletin askerî kanun ve nizamnamelerine göre yetkili servisleri
nin emrinde ve meslekî duygularına uygun olarak tereihan mensup bulundukları silâhlı kuvvetlerin 
harb esirlerine karşı tıbbi ve mânevi hizmetlerini ifaya devam edecekler ve bu hizmetleri görürken 
aşağıdaki kolaylıklardan da müstefit olacaklardın*: 

a) Kamp dışındaki hastanelerde veya hizmet kıtalarında bulunan harb esirlerini muayyen za
manlarda ziyaret için kendilerine müsaade verilecektir. Personeli elinde tutan makam personel men
suplarına, bu ziyaretler için lüzumlu nakil vasıtalarını temin edecektir. 

b) Her kampta, en yüksek rütbede olan en kıdemli askerî tabib, alıkonan sıhhi personelin fa
aliyetlerine mütaallik hususlarda kampın askerî makamlarına karşı sorumlu bulunacaktır. 

Bunun için, anlaşmazlık halindeki taraflar muhasamatın başında, sıhhi personellerle 26 ncı 
maddede mezkûr cemiyetler personeli rütbelerinin mukabilleri hakkında anlaşacaklardır. 

Kıdemli tabip ve askerî imam ve rahipler vazifelerine mütaallik işler için yetkili kamp ma-
kamlariyle doğrudan doğruya temasta bulunacaklardır. 

Bu makamlar mezkûr işlere mütaallik muhaberat için gereken kolaylıkları göstereceklerdir. 
c) Esir düşen sıhhi personel kampın iç disiplinine tâbi olmakla beraber tıbbi veya dinî 

vazifelerine aykırı olan hiçbir işte kullanılmıyaçaktır. 
Muhasamat esnasında, muharip taraflar esir düşen sıhhi personellerinin mübadelesi hususunda 

anlaşacaklar ve bunun şeklini kararlaştıracaklardır. 
Yukardaki hükümlerden hiçbiri, sıhhi personeli esir eden devleti sıhhi ve mânevi bakımlar

dan harb esirleri hakkında kendisine terettüp eden vecibeleri ifadan vareste kılmaz, 

Madde — 29. 

25 nci maddede tâyin olunan personel düşman eline düşünce, harb esiri sayılacak ve ihtiyaç 
varsa sıhhi işlerde kullanılacaktır. 

Madde — 30. 

28 nci madde hükümlerine göre alıkonulmam zaruri görülmiyen personel mensupları askerî 
zaruretler müsaade ettiği ve bir dönüş yolu açıldığı takdirde mensup oldukları memlekete 
iade olunacaklar, iade olununcıya kadar, harb esiri sayılmamakla beraber, harb esirlerinin gö
receği muameleye mütedair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin bütün hükümlerin
den istifade edeceklerdir. 

Bunlar muhasım tarafın idaresi altında vazifelerini ifaye devam 'edecekler ve tereihan men-
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sup oldukları muharip tarafın hasta ve yaralılarına bakmaya memur edileceklerdir. 

Hareket ederken kendilerine ait aletler, menkul kıymetler ve şahsi eşyayı beraberlerinde gö
türeceklerdir. 

Madde — 31. 

30 ncu maddede muhasnn tarafa iadesi derpiş olunan personelin seçilmesi siyasi fikir, din ve 
ırk nazarı itibara alınmıyarak, ilgililerin sağlık durumuna ve esir düşme tarihleri sırasına göre 
icra olunacaktır. 

Anlaşmazlık halindeki taraflar muhasematın başında hususi anlaşmalarla, esir adedine göre 
ahkonacak sıhhî personel yüzde nispetini ve bunun kamplara tevziini tesbit edebileceklerdir. 

Madde — 32. 

27 nei maddede tâyin olunan şahıslar muhasım tarafın eline düşünce alıkonmıyarak serbest bı
rakılacaklardır. Hilâfına anlaşma bulunmadıkça, bunlara askerî icapların müsait bulunmasına gö
re, bir dönüş yolu açılır açılmaz kendi memleketlerine ve olmadığı takdirde hizmetinde bulun
muş oldukları tarafın toprağına avdet etmek için gereken müsaade verilecektir. 

Bunlar, iade olununcaya kadar, muhasım tarafın idaresi altında vazifelerini ifaya devam ede
cekler ve tercihan, hizmetinde bulunmuş oldukları tarafın hasta ve yaralılarına bakmaya memur 
edileceklerdir. Hareket ederken, kendilerine ait aletleri, menkul kıymetleri, şahsi eşyayı ve müm
kün ise nakil vasıtalarını beraberlerinde götüreceklerdir. 

Anlaşmazlık halindeki taraflar bu personeli ellerinde bulundurdukları zaman bunlara kendi or
dularının personeli gibi bakarak aynı lojmanları, tahsisatı ve maaşları temin edeceklerdir. 

İlgililere verilecek gıda , normal sağlık durumlarrnı temin için miktar, kalite ve tenevvü bakı
mından her vakit kâfi derecede olacaktır. 

Bölüm : V 

Binalar ve malzeme 

Madde — 33. 

Silâhlı kuvvetlerin, muhasıuı tarafın eline düşen, seyyar nhhi birliklerine ait malzeme, hasta ve 
yaralılara muhassas kalacaktır. 

Silâhlı kuvvetlerin sabit sıhhi müesseselerine ait binalar, malzeme ve depolar harb hukukuna tâ
bi tutulacak ve fakat hasta ve yaralılar için zaruri oldukları müddetçe ciheti tahsisleri değiştirile-
miyecektir. Maahaza, harb halindeki ordular komutanları, âcil askerî zaruretler karşısında, hasta ve 
yaralıların refahı için zaruri görülen tedbirleri önceden almak şartiyle, mezkûr malzeme, depo ve 
binaları kullanabileceklerdir. 

işbu madde ile derpiş olunan malzeme ve depolar kasten tahrip olunmıyacaktır. 

Madde —34. 

Sözleşmeden istifade etmesi kabul olunan yardım eenıiyetierine ait menkul ve gayrimenkul mal
lar şahsi mülkiyet sayılacaktır. 

Muhariplere harb kanun ve teamülleriyle tanınmış bulunan müsadere hakkı yalnız âcil zaru
retler karşısında ve hasta ve yaralıların durumu müemmen olmak şartiyle kullanılacaktır. 
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Bölüm : VI 

Sıhhi nakliyat 

Madde — 35. 

Hasta ve yaralı veya sıhhi malzeme nakliyatı seyyar sıhhi birlikler gibi saygı ve himaye göre
cektir. Bu nakliyat veya taşıtlar muhasım tarafın eline düştüğü takdirde, hasta ve yaralıların du
rumu muhasım tarafça sağlanmak şartiyle harb kanunlarına tâbi tutulacaktır. 

Müsadere edilen bütün nakil vasıtaları ve sivil personel devletler hukuku umumi kaidelerine 
tâbi tutulacaklardır, 

Madde — 36. ^ - ^ 

Sıhhiye uyakları, yani münhasıran hasta ve yaralıların tahliyesinde ve sıhhi personel ve malze
menin nakliyesinde kullanılan uçaklar taarruz hedefi yapılmayacaklar ve ilgili muharipler ara
sında hususi surette tesbit olunan güzergâhları takiben muayyen saatlerde ve yükseklerde uçar
larken muharipler tarafından saygı göreceklerdir. 

Bu uçaklar alt, üst ve yan cephelerinde, millî alâmetlerinin yanında 38 nci madde ile derpiş 
olunan işareti görülecek şekilde taşıyacaklar, nıuhasematın başında veya muhasemat esnasında 
muharipler arasında anlaşma ile tesbit edilmiş olan diğer tanıtma vasıtaları ve işaretlerle mü
cehhez bulunacaklardır. 

Hilâfına anlaşma olmadıkça, düşmanın ülkesi veya işgal ettiği arazi üzerinden uçmak mem
nudur. 

Sıhhiye uçakları iniş için yapılan her ihtara itaat etmek mecburiyetindedirler. Uçak bu suret
le indirildiğinde, kontroldan sonra içindekilerle tekrar uçabilecektir. 

Düşmanın ülkesine veya işgal ettiği araziye kazaen iniş yapan uçaktaki hasta ve yaralılar 
uçak mürettebativle birlikte harb esiri sayılacaklardır. Sıhhiye personeli 24 ncü ve mütaakip 
maddelere göre muamele görecektir. 

Madde — 37. 

İkinci bent hükümleri mahfuz kalmak şartiyle, anlaşmazlık halindeki Tarafların sıhhiye uçak
ları bitaraf Devletlerin ülkeleri üzerinden uçabilecekler, zaruret halinde veya tevakkuf mak-
sadiyle bu Devletlerin topraklarına ve karasularına da inebileceklerdir. 

Bu uçaklar, toprakları üzerinden uçmak istedikleri bitaraf devletlere bu hususta önceden ihbar
da bulunacaklar, karaya veya denize iniş için yapılan her ihtara itaat edeceklerdir. 

Sıhhiye uçakları, anlaşmazlık halindeki Taraflarla ilgili bitaraf Devletler arasında hususi su
rette kararlaştırılan güzergâhları takiben muayyen saatlerde ve yüksekliklerde uçtukları takdir
de taarruza mâruz kalmıyacaklardır. 

Maahaza, bitaraf devletler, sıhhiye uçaklarının, ülkeleri üzerinde uçuş veya inişleri için şerait 
veya takyidat vaz'edebileceklerdir. Bu şerait veya takyidat anlaşmazlık halinde bulunan taraflara 
farksız surette tatbik olunacaktır. 

Bir sıhhiye uçağından, mahallî makamların rızasiylc bitaraf bir ülkede karaya indirilen yaralı 
veya hastalar, bitaraf devletle anlaşmazlık halindeki taraflar arasında hilâfına anlaşma bulunma
dıkça. devletler hukukuna göre gerektirdiği takdirde yeniden savaşa katılamamalarını teminen, 
bitaraf devlet tarafından muhafaza edileceklerdir. 

Bu takdirde hasta ve yaralıların hastane ve enterneman masrafları mensup bulundukları dev
let tarafından demlide olunacaktır. 
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Bölüm : VII 

Alâmeti Farika 

Madde — 38. 

İsviçre'ye karşı saygı eseri olmak üzere, federal hükümet millî renklerinin akis ve tebdiliyle 
teşkil olunan beyaz zemin üzerine Kızılhaç arma alâmeti, ordulardaki sıhhiye servislerinin işaret 
ve alâmeti farikası olarak ipka edilmektedir. 

Maahaza Kızılhaç yerine alâmeti farika olarak, beyaz zemin üzerinde Kızılay veya Kızılaslan 
ve Kızılgüneş kullanmakta bulunan memleketlerin bu işaretleri de işbu Sözleşme anlamında ay
nen kabul edilmişlerdir. 

Madde — 39. 

İşbu alâmeti farika, yetkili askerî makamın kontrolü altında olmak üzere, bayrak ve pazı
bentlerle sıhhiye servisine ait bilcümle malzeme üzerinde bulunacaktır. 

Madde — 40. 

24,' 26 ve 27 uci maddelerde derpiş.edilmiş olunan personel mensupları sol kollarında, askerî ma
kam tarafından muta, mühürlü, alâmeti farikayı hâmil ve rutubete karşı mukavim bir pazubent 
taşıyacaklardır. Bu personel 16 ncı madde ile derpiş olunan hüviyet plâkasından başka, üzerinde 
alâmeti farika bulunan hususi bir hüviyet vesikasını da hâmil olacaktır. Bu vesika rutubete karşı 
mukavim ve cebe girebilecek ebatta olacaktır. İlgilinin millî lisanile tanzim edilecek olan bu ve
sikada, en az olarak, sicil numarası, rütbesi, doğum tarihi, isim ve soy adı mukayyet bulunacaktır. 

Bu vesikada, ilgilinin işbu Sözleşmeden, hangi sıfatla istifade hakkını haiz bulunduğu tesbit 
olunacaktır. 

Hüviyet varakasında ilgilinin fotoğrafından başka imzası veya parmak izleri veya her ikisi 
bulunacak, ve askerî makamın soğuk damgası ile mühürlenmiş olacaktır. 

Hüviyet varakası her orduda aynı şekilde olacak ve mümkün olduğu kadar sözleşen devletler 
ordularında da aynı tip,te tanzim kılınacaktır. İhtilâf halindeki taraflar işbu Sözleşmeye örnek 
olarak eklenen numuneden mülhem olabilirler. Bu devletler muhasematm başında kullanacakları 
hüviyet varakası modelini yekdiğerlerine göndereceklerdir. Her hüviyet varakası mümkün ise, 
en az iki nüsha olarak tanzim kılınacak, bir nüshası ilgili devletçe muhafaza olunacaktır. 

Yukarda mezkûr personel hiçbir surette hüviyet varakasından, alâmetlerinden ve kolundaki 
pazubendi taşımak hakkından mahrum edilmiy e çektir. 

Zıyaı halinde hüviyet varakasının ikinci nüshasını istihsal ve işaretlerin yenisini temin etmek 
hakkını haiz olacaktır. 

Madde — 41. 

25 nci maddede zikrolunan personel, yalnız sıhhiye hizmetlerini görürken, askerî makam tarafın
dan verilmiş, mühürlü, ortasında alâmeti farika bulunan küçük ebatta beyaz bir pazubent taşıya
caktır. Bu personelin taşıyacağı askerî hüviyet varakalarında, ilgilinin gördüğü sağlık öğretimi, 
vazifesinin geçici mahiyeti ve kolunda pazubent taşımak hakkı tasrih olunacaktır. 

Madde — 42. 

Sözleşme ile alâmeti farika olarak kabul edilen bayrak, yalnız işbu sözleşmenin saygı gösteril-
m'esini âmir bulunduğu sahhiye teşekkül ve müesseselerine ve ancak askerî makamın muvafaka-
katiyle çekilebilecektir. 



— 12 
Sabit sıhhiye müesseselerinde olduğu gibi seyyar sıhhiye birliklerinde de bunların tâbi olduk

ları muharip tarafın millî bayrağı bulunabilecektir. 
Maahaza, düşmanın eline düşen sıhhiye birlikleri yalnız sözleşme ile kabul edilen bayrağı çeke

bileceklerdir. 
ihtilâf halindeki taraflar, her türlü tecavüz hareketi ihtimalini önlem'ek maksadiyle, sıhhi 

teşkil ve müesseseleri gösteren alâmeti farikayı askerî icapların müsaadesi nispetinde düşman 
kara, hava ve deniz kuvvetleri tarafından iyice görülebilecek şekle koymak için gerekli tedbirleri 
alacaklardır. 

Madde — 43. 

27 nci maddede yazılı şartlar dâhilinde bir muharip tarafın hizmetinde çalışmasına müsaade 
olunan bitaraf m'emleket sıhhiye birlikleri, sözleşme ile kabul edilen bayrak ile birlikte, 42 nci mad
de ile kendisine verilen salâhiyeti kullanan muharip tarafın da millî bayrağını çekmeye mec
burdurlar. 

Salâhiyettar askerî makam tarafından hilâfına emir verilmedikçe bu birlikler muhasım tarafın eline 
düştükleri takdirde dahi millî bayraklarını her vakit kullanabileceklerdir. 

Madde — 44. 

Beyaz zemin üzerindeki kızılhaç alâmeti ve «Kızılhaç» yahut «Cenevre Haçı» kelimeleri bu 
maddenin mütaakip fıkralarında derpiş edilen haller müstesna olmak üzere, gerek harb ve gerek 
sulh zamanlarında ancak işbu sözleşme ve benzeri meseleleri düzenleyen diğer milletlerarası söz
leşmelerle korunmuş olan sıhhiye müessese ve birlikleriyle personel ve malzemeyi tâyin ve hima
ye için kullanılabilecektir. 38 nci maddenin 2 nci fıkrasında derpiş olunan alâmeti farikaları kul
lanan memleketler için de aynı hüküm tatbik olunacaktır. 

Millî Kızılhaç cemiyetleri ve 26 nci maddede derpiş olunan diğer cemiyetler Sözleşmeden istifa
deyi sağlıyan alâmeti farikayı ancak bu fıkra hükümleri çerçevesi içinde kullanmak hakkını haiz 
olacaklardır, 

Bundan başka, Millî Kızılhaç cemiyetleri (Kızılay, Kızılaslan ile Güneş) Milletlerarası Kı
zılhaç Konferansında tesbit edilen prensiplere uygun olan faaliyetleri için sulh zamanında millî 
mevzuata tevfikan Kızılhaç işaretini ve is^nini kulanabkeceklerdir. 

Bu faaliyetlere harb zamanında devam olunduğu takdirde, alâmeti farika sözleşme himayesini 
sağlamaya matuf telâkki edilemiyecek surette kullanılacak, küçük ebadda olacak ve bazubent 
ve çatı üzerine vaz'olunmayacaktır. 

Miletlerarası Kızılhaç teşekkülleri ve bunların usulüne göre ödevlendirilmiş olan personelleri 
beyaz zemin üzerindeki Kızılhaç işaretini her zaman istimale mezun bulunacaklardır. 

Hasta nakliye arabası (ambulans) olarak kullanılan vasıtaların ve sırf hasta veya yaralıların 
bakımına mahsus imdat mahallerinin yerini işaretlemek için sulh zamanında Kızılhaç (Kızıİay, Kı
zılaslan ile Güneş) Millî cemiyetlerinden birinin hususi müsaadesiyle ve millî mevzuata, uygun 
bulunmak şartiyle Sözleşme alâmeti farikası, istisnai olarak kullanılabilecektir. 

Bülüm : VIII 

Sözleşmenin uygulanması 

Madde —> 45. 

İhtilâf halindeki Taraflar Başkomutanları vasıtasiyle yakardaki maddelerin teferruatı icrasiyle 
derpiş edilmemiş bulunan hususların işbu Sözleşmenin umumi prensiplerine tevfikan uygulanması
nı Bağlıyacaklardır. 
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Madde — 46. 

Sözleşme ile himaye edilen hasta ve yaralılara, personele, malzeme ve binalara karşı misilleme 
tedbirlerinin alınması memnudur. 

Madde — 47. 

Yüksek Âkıd Taraflar sulh ve harb zamanlarında işbu Sözleşme metninin mümkün olduğu ka
dar en geniş ölçüde yayınlanmasını ve bilhassa Sözleşme prensiplerinin bütün haılk tarafından ve 
hassatan muharip silâhlı kuvvetlerle sağlık ve din personelince bilinmesini sağlamak üzere bu pren
siplerin askerî ve mümkün ise sivil öğretim programlarına ithal edilmesini taahhüt ederler. 

Madde — 48. 

Yüksek Âkıd Taraflar İsviçre Federal Konseyi vasıtasiyle ve harb esnasında hami devletlerin 
delaletiyle işbu Sözleşmenin resmî tercümelerini ve bunun uygulanmasını sağlamak üzere çıkara
bilecekleri kanun ve nizamnameleri yekdiğerlerine ulaştıracaklardır. 

Bölüm : IX 

Sözleşme hilâfına hareketlerle suiistimallerin zecir ve men'i 

Madde — 49. 

Yüksek Âkıd Taraflar aşağıdaki maddede tarif olunan ve işbu Sözleşmeyi vahim surette ihlâl 
eden bu suçlardan birini irtikâp etmiş veya irtikâp için emir veren kimselere tatbik olunacak cezai 
müeyyideleri tesbit eylemek üzere gereken kanuni tedbirleri almayı taahhüt ederler. 

Her Âkıd Taraf 'bu ağır suçlardan birini irtikâptan veya' bu hususta emil* vermekten sanık 
kimseleri araştıracak ve bunları tabiiyetleri ne olursa olsun kendi mahkemelerime sevkeyliyecektir. 

Her Âkıd Taraf, isterse, kendi mevzuatında derpiş olunan şartlara göre sanıkları, bunların 
takip edilmesiyle ilgili olan ve aleyhlerinde kâfi delâil elde etmiş bulunan diğer bir Âkıd Tarafa 
Yargılanmak üzere teslim edebilecektir. 

Her Âkıd Taraf mütaakıp maddede tarif olunan ağır suçlardan başka işbu Sözleşme hükümle
rine aykırı fiil ve hareketleri durdurmak üzere gereken tedbirleri alacaktır. 

Sanıkllar her hal ve kârda serbest müdafaa ve muhakeme usulleri teminatından istifade edecek
lerdir. Bu teminat harb esirlerinin göreceği muameleye mütedair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre 
Sözleşmesinin 105 nci ve müteakip maddelerinde derpiş edilenlerden dun okuyacaktır. 

M a d d o — 5G. i *':"-"""" 

Yukardaki maddede derpiş olunan ağır suçlar Sözleşme ile himeye edilen şahıslara ve mallara 
karşı irtikâp edilen aşağıdaki fiillerdir: 

Taammüden adam öldürme, işkence veya biyolojik tecrübeler dâhil gayriinsani muamele, kasdî 
olarak büyük ıstıraplara sebebiyet vermek veya insan sihhatini veyahut vücut bütünlüğünü ağır su
rette haleldar etmek, malların, askerî zarurleterin mazur göstermiyeceği hallerde gayrimeşru ve indî 
surette büyük ölçüde tasarrufu ve tahrip olunmasa. 

Madde — 51. 

Hiçbir Âkıd Taraf yukardaki maddede derpiş olunan suçlar dolayısiyle kendisine veya diğer 
bir Âkıd Tarafa terettüp eden mesuliyetlerden kendisini veya diğer bir Âkıd Tarafı tebriye edemez. 
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Madde — 62. 

Anlaşmazlık halindeki Taraflardan birinin talebi üzerine, Sözleşmenin ihlâl olunduğu iddiası 
hakkında ilgili Taraflarca tesbit olunan usule göre tahkikat yapılacaktır. 

Tahkikat usulü hakkında bir anlaşmaya varılmadığı takdirde Taraflar takip edilecek usulü karar
laştıracak olan hakemi seçmek hususunda anlatacaklardı*. 

îhlâl fiili tesbit edilir edilmez anlaşmazlık halindeki Taraflar ona mümkün olan süratle nihayet 
verip men'ine tevessül eyliyeceklerdir. 

Madde — 53. 

«Kızılhaç» veya «Cenevre Haçı» alâmet veya ıınvaniyle bunun taklidi olan her hangi bir işaret 
veya unvanın işbu Sözleşme mucibince bunları kullanmak hakkını haiz olanlar hariç olmak üzere, 
cemiyet ve şirketlerle hususi veya umumi ticaret müesseseleri, tarafından kullanılması, bununla ta
kip edilen gaye ve hattâ bunların kabul ve istimal tarihi ne olursa olsun, daima memnu bulu
nacaktır. 

İsviçre federal renklerinin İsviçre'ye hürmeten berakis edilerek kabul edilmiş olmasından ve İs
viçre arması ile Sözleşme alâmeti farikasının birbirine karışabilmesinden dolayı, İsviçre Konfede
rasyonu armasının veya bunu taklit eden her hangi işaretin gerek bir fabrika veya ticaret markası 
makamında veya bu markaları teşkil eden unsurlar mey anında ve gerek ticaret dürüstlüğüne muga
yir bir maksat tahtında ve gerekse İsviçrelilerin millî hislerini rencide edebilecek şartlar dâhilinde 
hususi şahıslar veya cemiyetler tarafından istimalleri, her zaman menedilecektir. 

Bununla beraber, 27 Temmuz 1929 tarihli Cenevre Sözleşmesine dâhil bulunmıyan yüksek Âkıd 
Taraflar birinci fıkrada mezkûr alâmeti farikaları, unvanları, marka veya işaretleri eskiden beri 
kullananlara bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bunları terketmeleri için 3 senelik 
âzami bir mühlet verebileceklerdir. 

Bu mühlet zarfında mezkûr işaretleri kullanmak harb zamanında bu sözleşme ile himayeyi müs-
telzim görülemiyecektir. 

Bu maddenin birinci fıkrasiyle tesbit olunan memnuiyet eskiden beri istimal edenlerin mükte
sep haklarına tesiri olmamak üzere 38 nci maddenin 2 nci fıkrasında derpiş olunan alâmeti fari
kalara ve unvanlara da şâmil bulunacaktır. 

Madde — 54. 

Mevzuatı halen kâfi bulunmıyan Yüksek Âkıd Taraflar 58 ncü maddede derpiş olunan suiisti
malleri daim* önlemek, zecir ve menetmek için gereken tedbirleri alacaklardır. 

Nihai hükümler 

Madde — 55. 

İşbu sözleşme Fransızca ve İngilizce olarak tanzim kılınımştır. Her iki metin de aynı derece
de muteberdir. 

İsviçre Federal Konseyi Sözleşmenin Rus ve İspanyol lisanlarına resmî tercümesini sağlıya-
caktır. 

Madde — 56. 

Bugünkü tarihi taşıyacak olan işbu sözleşme 21 Nisan 1949 da Cenevre'de toplanan konferansta 
temsil edilen devletlerle bu konferansta temsil edilmeyip harb halindeki ordularda hasta ve yaralılar 
durumlarının ıslahına mütedair 1864, 1906 veya 1929 tarihli Cenevre Sözleşmelerine katılmış olan 
devletler namına 12 Şubat 1950 tarihine kadar imza edilebilecektir. 
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Madde ~ 57. 

îşbu Sözleşme mümkün olan süratle tasdik olunacak ve onama belgeleri (Berne) de İsviçre 
Hükümetine tevdi olunacaktır. 

Her tasdikname tevdiinde bir tutanak tanzim kılınacak ve bunun tasdikli bir örneği, İsviçre 
Federal Konseyi vasıtasiyle, Sözleşmeyi imzalamış veya buna iltihak etmiş devletlere gönderilecektir. 

Madde — 58. 

İşbu Sözleşme en az iki onama belgesinin tevdiinden altı ay sonra yürürlüğe girecektir'. 
Bilâhara, her Yüksek Âkıd Taraf için onama belgesinin tevdiinden altı ay sonra yürürlüğe gi

recektir. 

Madde — 59. 

İşbu Sözleşme Yüksek Âkıd Taraflar arasındaki münasebetlerde 22 Ağustos 1864, 6 Temmuz 
1906 ve 27 Temmuz 1929 tarihli sözleşmelerin yerine kaim olacaktır. 

Madde — 60. 

Bu Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; bunu imzalamamış olan her devletin iltihakı
na açık bulunacaktır. 

Madde — 61. 

İltihaklar tahriren isviçre Federal Konseyine tebliğ olunacak ve bunlar tebligat tarihinden altı 
ay sonra hüküm ve tesir icra edecektir. 

isviçre Federal Konseyi iltihak keyfiyetini Sözleşmeyi imzalamış bulunan devletlere tebliğ eyli-
yecektir. 

Madde — 62. 

2 ve 3 ncü maddelerde derpiş olunan vaziyetler anlaşmazlık halindeki taraflarca, muhasema-
tm veya işgalin başlamasından evvel veya sonra yapılan tasdik ve iltihaklar hakkında derhal 
hüküm ifade edeceklerdir. 

Anlaşmazlık halindeki tarafların tasdik veya iltihaklarına mütedair tebligat İsviçre Federal 
Konseyine en süratli yoldan yapılacaktır. 

Madde — 6;-J. 

Yüksek âkid tarafların her biri işbu sözleşmeyi feshetmek salâhiyetini haiz bulunacaktır. 
Fesih keyfiyeti yazı ile isviçre Federal Kons'eyine tebliğ olunacaktır. Maahaza, ihtilâf halindeki 
tarafça tebliğ olunan mefsuhiyet sulh akdolununcaya kadar ve her halde işbu sözleşme ile himaye 
edilen şahısların tahliye ve anavatanlarına iadesi işleri bitmeden evvel hiçbir hüküm ifade 
etmiyecektir. 

Fesih keyfiyeti yalnız fesheden devlet hakkında muteber sayılacak anlaşmazlık halind'eki 
tarafların, milletlerarasında âmme vicdanının icaplarına ve insanlık kanunlarına müstenit tea
müllere göre tesbit "olunan devletler hukuku prensipleri gereğince yerine getirmek mecburiyetinde 
bulundukları vecibeler üzerinde hiçbir hüküm ve tesir ifade etmiyecektir. 

Maddo — 64. 

İsviçre Federal Konseyi işbu sözleşmeyi Birleşmiş Milletler Kâtipliğine tescil ettirecektir, 
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İsviçre Federal Konseyi işbu sözleşmeye iltihak ve bunu tasdik veya fesih için kendisine yapılan 
tebligatı da Birleşmiş Milletler Kâtipliğine bildirecektir. 

Yukardaki hususları tasdikan aşağıda imzaları bulunanlar salâhiyetnamelerini tevdi ettikten 
sonra işbu sözleşmeyi imzalamışlardır. 

.12 Ağustos 1949 tarihinde Fransızca ve İngilizce olarak tanzim kılınan bu sözleşmenin aslı 
İsviçre Hükümeti arşivinde muhafaza olunacaktır. İsviçre Federal Konseyi işbu sözleşmeyi 
imzalıyan ve buna iltihak eden devletlere sözleşmenin birer tasdikli örneğini tevdi eyliyecektir. 

Ek : I 
Sağlık Bölge ve mahallerine mütaallik anlaşma Projesi 

Madde — 1. 

Sağlık bölgeleri yalnız harb halindeki ordularda hasta ve yaralılar durumlarının ıslâhına mü
tedair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin 23 ncü maddesinde mezkûr şahıslarla bu 

•bölge ve mahallerin teşkilât ve idaresinden sorumlu ve buralarda toplanmış- bulunan kimselere 
bakmakla mükellef personele tahsis olunacaktır. 

Bununla beraber, daimi ikametgâhları bu bölgeler dâhilinde bulunan kimseler buralarda kal
mak hakkına mâlik olacaklardır. 

Madde — 2. 

Bir sağlık bölgesinde, her hangi bir sıfatla bulunan kimseler,bu bölgenin içinde ve dışında as
kerî harekât veya harb malzemesi istihsaliyle doğrudan doğruya alâkadar olan hiçbir işi göre-
miyeceklerdir. 

Madde — 3. 

Bir sağlık bölgesi ihdas eden devlet bu bölgeye girmek veya burada bulunmak hakkını haiz 
olmıyan kimselerin buraya girmelerini menetmek için bütün gerekli tedbirleri alacaktır. 

Madde — 4. 

Sağlık bölgeleri aşağıdaki şartları haiz bulunacaklardır : 
a) Bu bölgeler bunları ihdas eden devlet tarafından kontrol edilen arazinin küçük bir kısmı

nı teşkil edeceklerdir. 
b) Buralarda oturan halkın sayısı, bunları\\ barındırabilecekleri insan miktarından az ola

caktır. 
c) Buralarda her hangi bir askerî hedef ile mühim endüstriyel veya idari tesisat bulunmıya-

cak ve bunlar bu gibi hedef ve tesisattan uzak olacaklardır. 
d) Sağlık bölgeleri, çok muhtemel olarak harbin sevk ve idaresi için ehemmiyeti haiz olacak 

yerlerde ihdas olunmıyacaktır. 

Madde — 8. 

Sağlık bölgeleri aşağıdaki' şartlara tâbi tutulacaklardır : 
a) Bunların muvasala yolları ve nakil vasıtaları askerî malzeme ve personelin yer değiştirme

lerinde transit olarak dahi kullanılmıyacaklardır. 
b) Bunlar hiçbir suretle askerce müdafaa edi'lmiyeceklerdir. 
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•~~ Madde ~ 6. 

Sağlık bölgelerinin hudut ve binalarına Kızılhaç, (Kızılay, Kızılaslan ile Güneş) konulacaktır. 
Bunlar gece hususi bir ziya tertibatiyle işaretlendirilebiieeeklerdir, 

' T W Madde — 7. 

Sulh zamanında veya muhasamatın başında her devlet kontrolü altında bulunan topraklarda 
tesis edilen sağlık bölgelerinin listesini bütün Âkıd Devletlere ulaştıracak ve savaş esnasmda ih
das edilecek her yeni sağlık bölgesini de Âkıd Devletlere bildirecektir. 

Sağlık bölgesi muhasım tarafa tebliğ edilir edilmez resmen kurulmuş sayılacaktır. 
Şayet muhasım taraf, bölgenin ihdasında, îşbu Sözleşme ile derpiş olunan şartlardan birinin 

yerine getirilmediğini görürse bu bölgeyi kabul etmiyeceği hakkında ilgili tarafa acele tebligatta 
bulunacak veyahut bölgenin tanınmasını, 8 uei maddede derpiş olunan kontrolün . tesisine talik 
edebilecektir. 

Madde — 8. 

Muhasım tarafça ihdas edilen bir veya birkaç sağlık bölgesini tanımış olan devlet bu bölgele
rin, îşbu »Sözleşme ile derpiş olunan şartları haiz olup olmadıklarını tesbit zımnında, bunların bir 
veya birçok hususi komisyonlar tarafından kontrol edilmelerini talebetmek hakkına malik buluna
caktır. 

B u maksatla hususi komisyon üyeleri muhtelif sağlık bölgelerine her zaman serbestçe girebile
cekler ve hat tâ buralarda daimî surette oturabileceklerdir. 

B u üyelere kontrol vazifelerini görebilmeleri için kolaylıklar gösterilecektir. 

Madde — 9. 

Hususi komisyon üyeleri îşbu ıSöaleşme hükümlerine aykırı fiiller müşahede ederlerse keyfiyet
ten bölgenin tâbi bulunduğu devleti derhal haberdar ederek bunun önlenmesi için âzami 5 günlük 
bir mühlet tâyin edecekler ve bu hususta bölgeyi tanımış bulunan devlete de malûmat verecekler
dir. 

Eğer verilen mühletin hitamında, bölgenin tâbi bulunduğu devlet kendisine yapılan ihtar üze
rine gereken işleme tevessül etmemiş bulunuyorsa., muhasım taraf bu bölge* hakkında Sözleşme ile 
bağlı bulunmadığını beyan edebilecektir. 

Madde — 10. 

Bir veya birkaç sağlık bölge ve mahalli ihdas eden devletle kendilerine tebligatta bulunulmuş 
olan muhasım taraflar 8 ve 9 ncu maddelerde mezkur hususi komisyonlara dâhil olabilecek kimse
leri tâyin edecek veya bitaraf tarafından tâyin ettireceklerdir. 

.^'" Madde — 11. 

Sağlık bölgeleri hiçbir suretle taarruza uğramayacak, ihtilâfa dâhil Taraflarca her zaman hi
maye edilecekler ve saygı göreceklerdir. 

Madde — 12. 

Bir arazi işgal edildiği takdirde orada bulunan sağlık bölgelerine saygı göstermeye devam olu
nacak ve bunlar olduğu gibi kullanılacaktır. 

Bununla beraber işgal' eden Devlet bu bölgelerde toplanmış olan kimselerin durumunu sağlamak 
§artiylfc bölgelerin ciheti tahsisini değiştirebilecektir. 
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Madde — 13. 

îşbu Anlaşma devletler tarafından sağlık bölgelerinin yerini tutmak üzere ayrılan mahallere 
tatbik olunacaktır. 

Ek : U 

ön Arka 

îşbu kartı veren memleket 
ve askerî makam : 

HÜVÎYET KAETI 

Ordulara bağlı sıhhi ve di
nî personel üyelrinc mah

sus 

Soyadı : 

Adı : 

Doğum tarihi : 

Rütbe : 

Sicil No. : 

îşbu kartın sahibi harb halindeki ordu
larda hasta ve yaralılar durumlarının 
ıslâhına mütedair 12 Ağustos 1949 tarih
li Cenevre Sözleşmesi hükümlerine göre 

sıfatiyle himaye görecektir. 

Kartın tanzim tarihi Kartın No. 

Hâmilin 
fotoğrafı 

Kartı yeren 
makamın so 

Boy 

îmza veya 
veya 

ı askerî 
ğuk mührü 

Göz 

Diğer ayırdedici vasıflar : .. 

parmak izi 1 
her ikisi 1 

Saç 

.../ 



— 19 — 
SİLÂHLI KUVVETLERİN DENİZDEKİ HASTA, YARALI ve KAZAZEDELERİN VAZİYET 
LERİNİN ISLAHI HAKKINDA 12 AĞUSTOS 1949 TARİHLÎ CENEVRE SÖZLEŞMESİ 

1906 Cenevre Sözleşmesi prensiplerinin deniz harbine intibak ettirilmesi zımnında, 18 Ekim 1907 
tarihli X ncu La Haye Sözleşmesinin yeniden gözden geçirilmesi maksadiyle 21 Nisandan 12 
Ağustos 1949 a kadar Cenevre'de toplanmış olan siyasi konferansta temsil edilen hükümetlerin aşa
ğıda imzaları bulunan murahhasları, âtideki hususları kararlaştırmışlardır: 

> • - • • - - - - _ : - . î * • ' " • " " • Ff t sü : t 

Umumi hükümler 

Madde — 1. 

Yüksek Âkıd Taraflar, işbu Sözleşmeye bilcümle hallerde riayet etmeyi ve ettirmeyi taahhüt 
ederler. . . - . * . • * : 

< : r :"" ; ' " Madde—2. " "•"""*" 

Sulh zamanından itibaren meriyete girmesi icabeden hükümlerden maada, işbu Sözleşme, iki 
veya daha ziyade Yüksek Âkıd Taraflar arasında, harb hali bunlardan biri tarafından kabul edil
mese dahi, ilân edilmiş harb veya sair her hangi bir silâhlı ihtlâf zuhuru halinde tatbik olu
nacaktır. 

Sözleşme, Yüksek bir Âkıd Taraf topraklarının bütünü veya bir kısmı işgal edildiği bilûmum 
hallerde, bu işgal hiçbir askerî mukavemetle karşılamasa dahi tatbik olunacaktır. 

İhtilâf halinde bulunan devletlerden biri işbu Sözleşmeye taraf olarak dâhil değilse, Sözleşmeye 
taraf olarak dâhil bulunan devletler karşılıklı münasebetlerinde yine Sözleşme ile bağlı olacak
lardır. Bundan maada, bir devlet Sözleşmenin hükümlerini kabul ve tatbik ederse, bu devlete kar
şı Sözleşme hükümleriyle bağlı olacaklardır. 

Madde—3. 

Beynelmilel bir mahiyet arzetmiyen ve Yüksek Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde zuhur eden 
silâhlı bir ihtilâf halinde, ihtilâfa karışan tarafların her biri en az aşağıki hükümleri tatbik ile 
mükellef olacaktır: 

1. Silâhlarını terkeden silâhlı kuvvetler mensuplariyle hastalık, yaralanma, mevkufiyet dolayı-
siyle, veya sair her hangi bir sebeple harb dışı edilmiş bulunan şahıslar da dâhil olmak üzere mu
hasamata doğrudan doğruya iştirak etmiyen şahıslara, ırk, renk, din veya akideye, cinsiyet, nesep 
veya servete , veya bunlara mümasil her hangi diğer bir kıstasa dayanan aleyhte bir tefrik göze
tilmeksizin bilûmum hallerde insanca muamele edilecektir. 

Bu maksatla, yukarda zikredilen şahıslara karşı her zaman ve her yerde : 
a) Cana veya vücut bütünlüğüne halel getiren taaddiler, ezcümle bütün şekilleriyle katil, sakat

lamalar, zalimane muameleler, işkence ve tâzipler; 
b) Rehineler alınması; 
e) Şahısların vakarına taaddiler, ezcümle haysiyet kırıcı ve tezlil edici muameleler; 
d) Usulü dairesinde teşkil edilmiş, ve medeni milletlerce elzem olarak kabul edilmiş bulunan 

adlî teminatı haiz bir mahkemece evvel emirde bir hüküm ısdar edilmeden mahkûmiyet kararları 
verilmesi ve bunların icra ve infazı, 

Memnudur ve memnu kalacaktır. 
2. Yaralılar, hastalar ve deniz kazazedeleri toplanacak ve tedavi altına alınacaktır. 
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Beynelmilel Kızılhaç Komitesi gibi beynelmilel insani bir teşekkül, ihtilâfa dâhil taraflara hiz

metlerini arz ve teklif edebilecektir. 
Diğer cihetten, ihtilâfa dâhil taraflar işbu Sözleşmedeki diğer hükümlerin tamamını veya bir 

kısmını hususi anlaşmalar yoliyle meriyet mevkiine koymaya gayret edeceklerdir. 
Yukarki hükümlerin tatbiki keyfiyeti, ihtilâfa dâhil tarafların hukuki hallerine tesir etmiyecektir. 

Madde — 4. 

İhtilâfa dâhil tarafların kara ve deniz kuvvetleri arasında harb harekâtı olması halinde, işbu 
Sözleşme hükümleri ancak gemilere bindirilmiş kuvvetler hakkında tatbik olunacaktır. 

Karaya çıkarılmış kuvvetler, sefer halinde bulunan silâhlı kuvvetler arasındaki yaralılarla has
taların vaziyetini ıslaha mütedair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin hükümlerine derhal 
tâbi olacaklardır. 

Madde — 5. 

Bitaraf devletler işbu Sözleşmenin hükümlerini, ihtilâfa dâhil tarafların silâhlı kuvvetlerine 
mensup olup ülkelerine kabul ederek göz altında tutacakları yaralılar, hastalar, deniz kazazedeleri, 
sıhhiye memurlariyle dinî mamurlar, ve bulunup toplanan ölüler hakkında müşabehet yoliyle tatbik 
edeceklerdir. 

Madde — 6. 

10, 18, 31, 38, 39, 40, 43, ve 53 ncü maddelerden maada, Yüksek Akıd Taraflar, ayrıca bir 
hükme bağlanılmasını uygun görecekleri her meseleye dair hususi anlaşmalar akdedebileceklerdir. 
Hiçbir hususi anlaşma, yaralılar, hastalar ve deniz kazazedelerinin, ne de sıhhiye memurlariyle dinî 
memurların işbu Anlaşma ile tanzim edilmiş bulunan vaziyetlerine halel getiremiyeceği gibi, Söz
leşmenin bunlara bahşettiği hakları tahdit edemiyecektir. 

Yaralılar, hastalar ve deniz kazazedeleriyle sıhhiye memurları ve dinî memurlar, haklarında 
Sözleşme kabili tatbik kaldığı müddetçe, ve mezkûr anlaşmalarda veya mütaakıp anlaşmalarda 
hilâfına sarih hükümler olmadıkça, veyahut ihtilâfa dâhil taraflardan biri veya diğeri tarafın
dan haklarında daha müsaadekâr tedbirler alınmadıkça, bu anlaşmalardan istifadeye devam ede
ceklerdir. 

Madde — 7. 

Yaralılar, hastalar, deniz kazazedeleri, sıhhiye memurlariyle dinî memurlar, işbu Sözleşmenin 
ve icabı hailinde bundan evvelki maddede zikri geçen hususi anlaşmaların kendilerine temin etti
ği hakların bir kısmından veya tamamından hiçbir halde feragat edemiyeceklerdir. 

Madde —- 8. 

İşbu Sözleşme, ihtilâfa dâhil tarafların menfaatlerini korumakla muvazzaf hami devletlerin iş 
birliğiyle ve murakabesi altında tatbik olunacaktır. Bu maksatla hâini devletler, siyasi ve konso
losluk memurlarından başka kendi tebaaları veya sair bitaraf devletlerin tebaaları arasından mu
rahhaslar tâyin edebileceklerdir. Bu murahhaslar, nezdinde vazife görecekleri devletin tasvibine ar-
zolunacafclardır. 

thtilâfa dâhil' taraflar, hami devletler mümessil veya murahhaslarının vazifesini en geniş Ölçü
de kolaylaştıracaklardır. 

Hami devletler mümessil veya murahhasları işbu Sözleşme ile çizilmiş vazifelerinin hududunu 
hiçbir veçhile tecavüz edemiyeceklerdir; bunlar, ezcümle nezdinde vazifelerini ifa ettikleri dev-



İetin mübrem emniyet icaplarına riayet edeceklerdir. Faaliyetlerinin ancak mübrem askerî zaruret
ler mülâhazasiyle istisnaen ve muvakkaten tahdidi tecviz edilebilecektir. 

Maddfl -* 9. 

İşbu Sözleşme hükümleri, gerek Beynelmilel Kızılhaç Komitesinin, gerek sair herhangi bitaraf 
insaniyetperver bir teşekkülün, ihtilâfa dâhil alâkalı tarafların muvafakati lâhik olmak şartiyle ya
ralıların, hastaların, deniz kazazedelerinin, ve sıhhiye memurlariyle dinî memurların himayesi için, 
ve bunlara yapılacak yardım zımnında girişecekleri insani faaliyetlere mani değildir. 

Maddi — 10. • 

Yüksek Âkıd Taraflar, hami devletlere işbu Sözleşme mucibince terettüp eden vazifelerin bita
raflık ve müessir faaliyet bakımından her türlü teminatı arzeden bir teşekküle tevdii hususunda 
her zaman anlaşabileceklerdir. 

Şayet bâzı yaralılar, hastalar ve deniz kazazedeleri, veya sıhhiye memurlariyle dinî 
memurlar, hami bir devletin veya birinci fıkra mucibince tâyin edilmiş bir teşekkülün 
faaliyetinden herhangi bir sebeple istifade etmezler, veya artık istifade edemez olurlarsa, bunları 
elinde tutan devlet ya bitaraf bir devletten, yahut bu gibi bir teşekkülden, ihtilâfa dâhil devletlerce 
gösterilen hami devletlere işbu Sözleşme mucibince terettüp elen vazifeleri deruhde etmelerini isti-
yecektir. 

Bu suretle bir himaye temin edilemiyecek olursa, zikri geçen şahısları elinde tutan devlet, Bey
nelmilel Kızılhaç Komitesi gibi insaniyetperver bir teşekkülden işbu Sözleşme ile hami devletlere tev
cih edilen insani vazifeleri deruhde etmesini istemekle, veyahut, işbu madde hükümleri mahfuz 
kalmak kaydiyle, bu gibi bir teşekkülce arzedilecek hizmetleri kabul etmekle mükellef olacaktır. 

Bu maksatla alâkalı devlet tarafından davet olunan veya hizmetlerini teklif eden her bitaraf 
devlet veya teşekkül, faaliyeti sırasında, ihtilâfa dâhil olup işbu Sözleşmenin himaye ettiği şahıs
ların tâbi bulundukları tarafa karşı mesuliyetini müdrik olarak kalmakla, ve mevzuubahis vazife
leri deruhde ve bitaraflık dairesinde ifa etmek hususunda kâfi teminatı vermekle mükellef 
olacaktır. 

Askerî hâdiseler dolayısiyle ve ezcümle ülkesinin tamamı veya mühim bir kısmı işgal edilmiş 
bulunması halinde diğer devletlere veya müttefiklerine karşı birisinin müzakere serbestisi velev 
muvakkat olarak mahdut bulunan devletler arasında huKusi anlaşma yoliyle yukanki hükümlerden 
inhiraf edilemiyecektir. 

tşbıı Sözleşmede hami devlet bahsi geçtikçe, bu tâbirden işbu maddeye göre o devletin yerine kaim 
olan teşekkül de kasdolunur. 

Madde — 11. 

Himaye edilen şahısların menfaatleri bakımından fayda mülâhaza ettikleri bütün hallerde, ve 
ezcümle işbu Sözleşme hükümlerinin tatbik veya tefsiri hususunda ihtilâfa dâhil devletlerin anlaşa
maması halinde, ihtilâfın halli gayesiyle hâmî devletler tavassut ve delâlet edeceklerdir. 

Bu maksatla hami devletlerden her biri, taraflardan birinin daveti üzerine, veyahut kendi 
teşebbüsü ile, ihtilâfa dâhil taraflara, mümessillerinin, ve bilhassa yaralıların, hastaların, deniz 
kazazedelerinin, sıhhiye memurlariyle dinî memurların mukadderatından mesul makamların ledel-
icap münasip görülecek bitaraf bir ülkede toplanmalarını teklif edebilecektir. İhtilâfa dâhil 
taraflar, bu maksatla kendilerine vâki olacak teklifleri terviç etmekle mükellef olacaklardır. 
İcabı halinde hami devletler, ihtilâfa dâhil taraflara, bu toplantıya davet edilmek üzere bitaraf 
bir devlete mensup bir şahsiyeti, veyahut Beynelmilel Kızılhaç Komitesince gösterilecek bir şahsi
yeti, ihtilâfa dâhil tarafların tasvibine arzedebilecekl erdir. 



Paflü:II 

Taralılar, hastalar ve deniz kateatedeUri 

Madde — 12. 

Denizde bulunacak silâhlı kuvvetler mensuplariyle bundan sonraki maddede yazılı sair kimse
lerden yaralanacak, hastalanacak veya deniz kazasına uğnyacak olanlar, bütün hallerde hürmet 
ve himayeye mazhar olacaklardır; şöyle ki, deniz kazası tâbiri, denize mecburi iniş yapılması v© 
denize düşme dâhil olmak üzere, vukubulduğu ahval ve şeraite bakılmaksızın bilcümle deniz kaza
larına şâmil olacaktır. 

ihtilâfa dâhil olup bu kimseleri elinde tutan Tarafça, kendilerine cinsiyet, ırk, milliyet, din, 
siyasi içtihatlar veya bunlara mümasil her hangi bir kıstasa dayanan aleyhte bir tefrik gözetil
meksizin insaniyet dairesinde muamele edilecek ve bakılacaktır. Canlarına ve şahıslarına her 
türlü kasıt ve bu cümleden olarak katil veya ifna edilmeleri, kendilerine işkence yapılması, üzer
lerinde biyolojik tecrübeler icrası, tıbbi yardımdan ve tedaviden kasden mahrum bırakılmaları 
veya bilhassa ihdas edilmiş hastalıkların sirayetine ve intana mâruz bırakılmaları katiyen mem
nudur. 

Tedavinin sırasında ancak tıbbi müstaceliyet sebepleriyle bir rüçhan yapılması caiz olur. 
Kadınlar, cinsiyetlerinin icabettirdiği bütün saygılarla muamele göreceklerdir. 

Madde — 13. 

İşbu Sözleşme, aşağıda yazılı zümrelere dâhil deniz kazazedeleri, yaralılar ve hastalar hakkın
da tatbik olunacaktır: 

1. İhtilâfa dâhil bir Tarafın silâhlı kuvvetleri mensuplariyle, bu silâhlı kuvvetlere dâhil mi
lislerin ve gönüllü birliklerinin mensupları; 

2. Teşkilâtlı mukavemet hareketlerine iştirak edenler de dâhil olmak üzere, ihtilâfa dâhil bir 
tarafa mensup olup, kendi ülkeleri işgal altında olsa dahi o ülkenin dışında veya içinde faaliyet
te bulunan diğer milis mensuplariyle gönüllü birliklerinin mensupları; şu kadar ki, mezkûr teşki
lâtlı mukavet de dâhil olmak üzere bu milislerin veya gönüllü birliklerinin aşağıdaki şartları ha
iz bulunmaları lâzımdır: 

a) Başlarında, madunlarından mesul bir şahıs bulunması; 
b) Sabit ve uzaktan seçilebilir bir alâmetleri bulunması; 
c) Açıkça silâh taşımaları; 
d) Hareketlerinde, harb kanunlariyle âdetlerine riayet etmeleri. 
3. Kendilerini hükmünde tutan devletçe tanınmamış bir hükümet veya idareye tâbiiyet iddi

asında bulunan muntazam silâhlı kuvvetler mensupları; 
4. Refakat ettikleri silâhlı kuvvetlerin müsaadesini almış bulunmak şartiyle, askerî uçakların 

sivil mürettebatı, harb muhabirleri, mütaahhitler, askerin esbabı istirahatını temine memur çalış
ma birlik veya hizmetlerinin mensupları gibi, silâhlı kuvvetlere doğrudan doğruya dâhil olma
makla beraber bu kuvvetlere refakat eden şahıslar; 

5. Kumanda nilar, pilotlar, ve namzetler dâhi! olmak üzere, ihtilâfa dâhil tarafların devletler 
hukukunun sair hükümlerine göre daha/ müsaadekâr bir muameleden istifade etmiyen deniz filoları 
mürettebatı ile sivil havacılık mürettebatı mensupları; 

6. Açıkça silâh taşımak ve harb kanunlariyle âdetlerine riayet etmek kaydiyle, düşmanın yak
laşması üzerine muntazam süâhlu kuvvetler halinde teşekküle vakit bulamadan istilâ kuvvetleriyle 
mücadele etmek üzere kendiliklerinden silâha sarılan işgal edilmemiş bir ülkenin ahalisi. 

Madde — 14. 

Muharip bir tarafın her harb gemisi, .yaralıların ve hastaların sıhhi halleri bunların teslimine 



- 5 3 -
müsait olmak, ve harb gemisinde bunların kâfi derece tedavilerini temin edecek tesisat bulun
mak kaydiyle, tâbiiyetleri ne olursa olsun gerek askerî hastane gemilerinde, yardım cemiyetleri 
veya eşhasa ait hastane gemilerinde, gerek ticaret gemilerinde, yatlarda, ve deniz nakil vasıtala
rında bulunan yaralıların, hastaların ve deniz kazazedelerinin teslimini istiyebileceklerdir. 

Madde — 15. 

Bitaraf bir harb gemisine, veya bitaraf bir askerî uçağa yaralılar, hastalar, veya deniz kaza
zedeleri alınması halinde, devletler hukuku bunu âmir bulunmakta ise bunljarın yeniden harb ha
reketlerine iştirak ettirilmemeleri esbabı ist ikmal edilecektir. 

Madde — 16. 

12 nci maddenin hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle, bir muharibin hasım eline düşen yara-
hliarı, hastaları ve deniz kazazedeleri harb esiri olacaklar ve haklarında devletler hukukunun harb 
esirlerine mütedair kaideleri tatbik olunacaktır. Bunların ahval ve şeraite göre muhafaza mı, mem
leketin bir limanına, bitaraf bir limana mı, ve hattâ hasmım bir limanına sevMeri mi lâzımgelece-
ğine karar vermek onları elle geçirene terettüp edecektir. Bu son halde, bu suretle memleketle-

' rine iade edilen harb esirleri harbin devammca hizmet edemiyeceklerdir. 

Madde — 17. 

Mahallî idarenin muvafakatiyle bitaraf bir limana çıkarılacak olan yaralılar, hastalar, veya 
deniz kazazedeleri, bitaraf devletle muharip devletler arasında hilâfına bir anlaşma olmadıkça 
bitaraf devlet tarafından, devletler hukuku icabatmdan olduğu takdirde, yeniden harb hareket
lerine iştirak edemiyecekleri bir surette muhafaza olunacaklardır. 

Hastane ve enternöman masrafları', yaralıların, hastaların, veya deniz kazazedelerinin mensup ol
dukları devlete ait olacaktır. 

Madde — 18. 

Her muharebeden sonra, ihtilâfa dâhil taraflar deniz kazazedelerinin, yaralıların ve hastala
rın aranılıp toplatılmaları, yağmaya ve kötü muamelelere karşı korunmaları, onlara lüzumlu te
davinin temini, ölülerin araştırılması ve soyulmalarının önlenilmesi için mümkün olan bütün ted
birleri gecikmeden alacaklardır. 

Ahval buna imkân verdiği her zaman, ihtilâfa dâhil taraflar muhasaraya veya çember içine 
alınmış bulunan bir bölgedeki yaralılarla hastaların deniz yolundan tahliyeleri, ve sıhhiye memur-
lariyle dinî memurların ve sıhhi levazımın mezkûr bölgeye imrarı için mahallî anlaşmalar akdede
ceklerdir. 

Madde— 19. 

thtilâia dâhil taraflar, hasmı taraftan ellerine düşen deniz kazazedelerinin, yaralıların, hastala
rın, ve ölülerin teşhisine elverecek bilcümle unsurları en kısa zamanda tescil ile mükellef olacaklar» 
dır. Bu malûmat, mümkün ise aşağıki hususları ihtiva edecektir : 

a) Tâbi bulundukları devletin adı; 
b) Mürettepleri, veya sicil numaraları; 
c) Soyadları; 
d) Küçük isim veya isimleri; 
e) Doğum tarihleri; 
f) Hüviyet kartında veya plâkasında yazılı sair malûmat; 
g) Esir alındıkları veya öldükleri tarihi ve mahal; 
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h) Yaralara, hastalığa, veya ölüm sebebine mütedair malûmat. 
Yukarda zikredilen malûmat, harb esirlerine yapılacak muameleye mütedair 12 Ağustos İ949 

tarihli Cenevre Sözleşmesinin 122 nci maddesinde derpiş edilen istihbarat bürosuna mümkün olan 
en kısa zamanda yollanacak, ve mezkûr büro, hami devlet ve harb esirleri merkez ajansı vasıtasiyle 
bu harb esirlerinin tâbi bulundukları devlete bildirilecektir. 

İhtilâfa dâhil taraflar, ölüm ilmühaberlerini veya usulen tasdik edilmiş ölü listelerini tesbit ede
rek, bundan evvelki bentte gösterilen yoldan birbirlerine bildireceklerdir. İhtilâfa dâhil taraflar, 
çift hüviyet plâkasyıın yarısını, yahut tek ise plâkanın kendisini, vasiyetnameleri, ölülerin ailesi ba
kımından ehemmiyeti bulunan sair vesikaları, paraları, ve alelûmum ölülerin üstünde bulunup 
haddizatında kıymetli olan veya hissi bakımdan kıymet arzeden bütün eşyayı toplıyacaklar, yine 
aynı büro delaletiyle birbirlerine göndereceklerdir. C4erek bu eşya, gerek teşhis edilemiyen 'eşya, 
sahipleri olan müteveffanın hüviyetini tesbit için lüzumlu bütün tafsilâtı muhtevi bir beyanname 
ile paketin tam bir müfredat cetveli terfik edilerek, mühürlü bir paket içinde yollanacaktır. 

Madde — 20. 

İhtilâfa dâhil Taraflar, ahval ve şeraitin verdiği bütün imkân nispetinde Ölülerin denize ilka 
edilmelerinden evvel, ölümün tesbiti, hüviyetin tâyini ve bu hususta malûmat verilebilmesi için 
cesetlerin dikkatle ve kabilse tıbbi muayeneden geçirilmesini temin edeceklerdir. Şayet çift bir 
hüviyet plâkası kullanılmış bulunuyorsa, bu plâkanın yarısı ces&t üzerinde kalacaktır. 

ölülerin karaya çıkarılmış olması halinde, seferdeki silâhlı kuvvetlere mensup yaralılarla 
hastaların halini ıslaha matuf 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin hükümleri tatbik 
olunacaktır. 

Madde — 21. 

İhtilâfa dâhil Taraflar, gerek yaralıların, hastalarm, ve deniz kazazedelerinin gemilere kabul edile
rek tedavileri, gerek ölülerin toplatılması için, bitaraf ticaret gemileri, yatlar ve deniz nakil vasıta
ları süvarilerinin hamiyet ve merhametlerine müracaat edebileceklerdir. 

Gerek bu davete icabet edecek, gerek yaralıları, hastaları ve deniz kazazedelerini kendilik
lerinden toplıyacak olan her nevi gemiler, bu yardım işinin ifası için hususi bir himayeye ve 
kolaylıklara mazhar olacaklardır. 

Bu gemiler, bu yolda bir nakil sebebiyle hiç bir veçhile zaptedilemiyeceklerdir; ancak, kendi
lerine hilâfına vaitlerde bulunulmadıkça, bitaraflığı ihlâl mahiyetindeki hareketlerinden dolayı 
zaptedilmeleri mümkün kalacaktır. 

Fasıl : m. 
Hastane gemileri 

Madde —22. 

Askerî hastane gemilerine, yani, bilhassa ve münhasıran yaralılara, hastalara, ve deniz kazazede
lerine yardımda bulunmak, ve bunlan tedavi etmek maksadiyle inşa veya teçhiz edilmiş olan gemilere 
hiç bir halü kârda taarruz olunamıyacağı gibi, bunlar müsadere de edilemiyecekler, fakat kullanılma
larından on gün evvel isimleri ve vasıfları ihtilâfa dâhil Taraflara tebliğ olunmak şartiyle bunlar 
her zaman hürmet ve himayeye mazhar olacaklardır. 

Tebliğde dereolunacak vasıflar meyanmda, müseccel gayrisâfi tonilâto miktarı, kıçtan provaya 
kadar olan uzunluk, ve direklerle bacaların sayıları gösterilecektir. 



Madde —23. 

Seferdeki silâhlı kuvvetlere mensup yaralılarla hastaların halini ıslaha matuf 12 Ağustos 1949 ta
rihli Cenevre Sözleşmesi dairesinde himayeye müstahak olup sahilde mevcut bulunan tesislere deniz
den taarruz olunamıyacak ve bunlar bombardımana tâbi tutulamryacaklardır. 

Madde — 24. 

Kızılhaç millî cemiyetleri, resmen tanıtmış yardım cemiyetleri, veya hususi şahıslar tarafından 
kullanılan hastane gemileri, tâbi oldukları muhasım Taraf bunları resmen tavzif etmiş ise, ve tebliğ 
keyfiyeti hakkındaki 22 nci madde hükümlerine riayet edilmiş ise, askerî hastane gemileri gibi hima
yeye mazhar ve müsadereden muaf olacaklardır. 

Bu gemiler, salahiyetli makam tarafından verilmiş ve teçhizleri ile hareketleri sıralarında mezkûr 
makamın murakabesine tâbi tutulmuş olduklarını natık bir vesikayı hâmil olmalıdırlar. 

Madde — 25. 

Kızılhaç Millî cemiyetleri, resmen tanılmış yardım cemiyetleri, veya bitaraf memleketlere men
sup hususi şanıslar tarafından kullanılan hastane gemileri, kendi hükümetlerinin önceden alın
mış muvafakatiyle ihtilâfa dâhil taraflardan birinin müsaadesiyle o tarafın idaresine tevdi edilmiş 
olmak şartiyle, ve tebliğ keyfiyetine mütedair 22 nci madde hükümlerine riayet edilmiş bulunmak 
kaydiyle, askerî hastane gemileri gibi himayeye mazhar ve müsadereden muaf olacaklardır. 

Madde — 26. 

22, 24 ve 25 nci maddelerde derpiş olunan himaye, harekât yerleri nereleri olursa olsun, her to
najdan hastane gemileriyle bunların tahlisiye sandalları hakkında cari olacaktır. Şu kadar ki, 
âzami rahat ve emniyeti temin etmek üzere, ihtilâfa dâhil taraflar yaralıların, hastaların, ve de
niz kazazedelerinin uzun mesafelere ve açık denizde nakillerinde ancak gayrisâfi 2.000 tondan 
fazla su çeken hastane gemileri kullanmaya gayret edeceklerdir. 

, _ _ . Madde--27. 

22 ve 24 nöü maddelerde derpiş edilen aynı şartlar dâhilinde, devlet veya resmen tanılmış yar
dım cemiyetleri tarafından sahil tahlisiye ameliyelerinde kullanılan tekneler de harekât zaruret
lerinin müsaadesi nisbetinde hürmet ve himayeye mazhar olacaklardır. 

Bu deniz nakil vasıtaları tarafından münhasıran insani vazifelerinin ifası için kullanılan sabit 
sahil tesisleri hakkında da aynı hüküm imkân nisbetinde cari olacaktır. 

Madde — 28. 

Harb gemileri üzerinde muharebe vukuu halinde revirlere imkân nispetinde hürmet edilecek, 
ve bunlar esirgenecektir. Bu revirlerle malzemeleri harb kanunlarına tâbi kalacaklarsa da, yaralı
larla hastalara lüzumlu oldukları müddetçe başka cihetlere tahsis olunamıyacaklardır. Şu kadar 
ki, bunları eline geçirmiş olan kumandan, mübrem askerî zaruretler halinde içlerinde tedavi gö
ren yaralılarla hastaları evvel emirde emniyete aldıktan sonra bunları başka cihetlere tahsis edebi
lecektir. 

Madde — 29. 

Düşman eline düşen bir limanda bulunan her hastane gemisinin oradan çıkmasına izin verile-
çektir. 
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Madde — 30. 

22, 24, 25 ve 27 nci maddelerde yazılı gemilerle deniz nakil vasıtaları, tâbiiyet tefrik etmeksi
zin yaralılara, hastalara, ve deniz kazazedelerine yardımda bulunacaklardır. 

Yüksek Âkıd Taraflar, bu gemilerle deniz nakil vasıtalarını hiçbir askerî maksatla kullanma
mayı taahhüt ederler. 

Bu gemilerle deniz nakil vasıtaları muhariplerin hiçbir veçhile harekâtını işkâl etmemekle mü
kelleftirler. 

Muharebeden gerek evvel, gerek sonra, hareketlerinin muhatara ve tehlikeleri, kendilerine raci 
olacaktır. 

Madde — 31. 

ihtilâfa dahil Taraflar, 22, 24, 25 ve 27 nci maddelerde yazılı gemilerle deniz nakil vasıtaları 
üzerinde murakabe ve teftiş hakkını haiz olacaklardır. Mezkûr taraflar, bu gemilerle deniz nakil 
vasıtalarının iş birliğini ret, onlara uzaklaşmalarını ve muayyen bir rota almalarım emir, telsiz 
ve sair muhabere vasıtalarının istimalini tanzim edebilecekleri gibi, ahvalin vahameti icabettir-
diği takdirde onları muayeneleri ânından itibaren en çok yedi gün müddetle alıkoyabilirler. 

İhtilâfa dâhil taraflar gemilere muvakkatten bir komiser koyabilirler; bu komiserin vazifesi 
nundan evvelki bent hükmünce verilmiş olan emirlerin infazını temine münhasır olacaktır. 

İmkân elverdiği nispette, ihtilâfa dâhil taraflar hastane gemilerinin seyir defterine, verecek
leri emirleri hastane gemisi süvarisinin anlıyabileceği bir dilde yazacaklardır. 

İhtilâfa dâhil taraflar, ya tek taraflı olarak, yahut hususi bir anlaşma yoliyle, kendilerine ait 
bulunan hastane gemilerine işbu Sözleşme hükümlerine sıkı sıkıya riayet olunduğunu tesbit 
edecek bitaraf müşahitler bindirabileceklerdir. . . . 

Madde -—32. 

22, 24, 25, ve 27 nci maddelerde yazılı gemiler, bitaraf bir limanda kalmaları bakımından harb 
gemilerine mümasil sayılamazlar. 

- Madde — 33. 

Hastane gemisi haline ifrağ olunmuş ticaret gemileri muhasamatın devamı müddetince başka 
bir cihete tahsis edilemiyeceklerdir. 

Madde — 34. 

Hastane gemileriyle gemi revirlerine hak olarak tanılan himaye, ancak bu himayeden istifade 
ile insani vazifeler dışında düşmana muzır olan fiiller işlenmesi halinde zail olabilecektir. Şu 
kadar ki, ancak lüzum görülecek bilûmum hallerde kâfi bir mehil verilerek bir ihtar yapılması ve 
bu ihtara itibar olunmaması halinde bu himaye zail olacaktır. 

Bilhassa, hastane gemileri gerek telsizle, gerek sair vasıtalarla yapacakları muhabereler için 
şifre bulunduramaz ve kullanamazlar. 

Madde — 35. 

1. Hastane gemileri veya gemi reviri personelinin silâhlı olması veya intizamın muhafazası ve
ya kendisinin veya yaralılariyle hastalarının müdafaası için silâh kullanması; 

2. Gemide münhasıran seyrüseferi veya muvasalayı temine mahsus cihazların mevcudiyeti; 
3. Hastane gemilerinde veya gemi revirlerinde yaralılardan, hastalardan ve deniz kazazedele

rinden alınmış olup henüz alâkalı servislere teslim edilmemiş taşınabilir silâhlar ve mühimmat bu
lunması ; 



4. Hastane gemileriyle revirlerinin veya personelinin insani faaliyetini sivil yaralı, hasta ve 
deniz kazazedelerine teşmil etmesi; 

5. Hastane gemilerinin mûtat olarak kendilerine lüzumlu olanlara ilâveten sırf sıhhi vazifelere 
mürettep malzeme ve personel taşıması, hastane gemilerini veya gemi revirlerini kendilerine hak 
olarak tanılan himayeden mahrum ettirecek birer sebep sayılamıyacaktır. 

Faal : IV. 

Memurlar 

Madde — 36. 

Hastane gemilerinin dinî, tıbbi personeli ile hastane personeli ve tayfaları, hürmet ve himaye
ye mazhar olacaklardır; bunlar, mezkûr gemilerde yaralılar ve hastalar bulunsa da, bulunmasa da, 
gemilerin hizmetinde bulundukları müddetçe esir alınamıyae aklardır. 

Madde — 37. 

12 ve 13 neti maddelerde yazılı şahısların tıbbi ve ruhani hizmetlerine tahsis edilmiş olup düş
man eline düşen dinî, tıbbi memurlarla hastane memurları hürmet ve himayeye mazhar olacak
lardır; yaralıların ve hastaların tedavileri için lüzum olduğu müddetçe bu memurlar vazifelerine 
devam edebileceklerdir. Bundan sonra, mezkûr memurları elinde tutan başkumandan, imkân 
görür görmez kendilerini geri yollıyacaktır. Memurlar gemiyi terkederlerken şahsi malları olan 
eşyayı alıp götürebileceklerdir. 

Şu kadar ki, harb esirlerinin sıhhi veya ruhani ihtiyaçları için bu memurlardan bir kısmını şa
yet alıkoymak lâzımgelirse, bunları bir an evvel karaya çıkarmak üzere icabeden bütün tedbirler 
alınacaktır. 

Alıkonulan memurlar karaya çıkarıldıktan sonra, seferdeki silâhlı kuvvetlere mensup yaralı
larla hastaların halini ıslaha matuf 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin hükümlerine 
tâbi olacaklardır. 

Fasıl : V. 

Sıhhiye nakü va&ıtalan 

Madde — 38. 

Bu maksatla isticar edilmiş olan gemiler, seyahat şartları hasım devlete bildirilmek ve onun ta
rafından kabul edilmek kaydiyle, ancak silâhlı kuvvetlere mensup yaralılarla hastaların tedavi
sine veya hastalıkların önlenmesine münhasıran tahsis edilmiş malzemenin nakline mezundurlar. 
Hasım devlet, bunları muayene etmek hakkını haiz olacak, fakat gemileri zapt ve taşman malzeme
yi müsadere edemiyecektir. 

îhtilâfa dâhil taraflar arasında mutabakat suretiyle, naklonulan malzemenin murakabesi mak-
sadiyle bu gemilere bitaraf müşahitler yerleştirilebilecektir. Bu maksatla, malzemeye kolayca eri
şilmek imkânı verilmelidir. 

Madde — 39. 

Sıhhiye hava taşıtları, yani münhasıran yaralıların, hastaların, ve deniz kazazedelerinin tahliyesi ve 
sıhhiye memurlariyle sıhhi levazımın naklinde kullanılan hava taşıtları taarruza hedef olamıyacaklar, ve 
ihtilâfa dâhil alâkalı taraflar arasında sarahaten kararlaşacak yüksekliklerde, saatlerde, ve güzergâh-



- Ö 8 -
lan takiben yapacaktan uçuglar esnasında, ihtilâfa dâhil taraflar bunlara üişmiyeceklerclir. 

Mezkûr uçaklar, millî renklerinin yanıbaşında, alt, üst, ve yan taraflarında 41 nci maddede yazılı 
alâmeti farikayı görülecek surette taşıyacaklardır. UçakJar, muhasamatın gerek başlangıcında, gerek 
devamı sırasında ihtilâfa dâhil taraflar arasında bilmutabaka tesbit edilecek başkaca her türlü işa
ret veya teşhis vasıtasiyle teçhiz olunacaklardır. 

Hilâfına bir mutabakat hâsıl olmadıkça, düşman ülkesi veya düşman işgalinde bulunan ülkeler 
üzerinden uçmak yasak olacaktır. 

Sıhhiye uçakları, karaya veya denize inmeleri zımnında vâki olacak her ihtara itaat etmekle 
mükellef olacaklardır. Bu suretle karaya veya denize inmek zarureti hâsıl olduğu takdirde, uçak, 
içinde bulunanlarla birlikte, yapılacak muayeneyi mütaakıp tekrar uçabilecektir. 

Düşman ülkesinde veya düşman işgalinde bir ülkede karaya veya denize arızî olarak inilmesi 
halinde, yaralılar, hastalar ve deniz kazazedeleri ile uçak mürettebatı harb esiri olacaklardır. Sıh
hiye memurlarına 36 ve 37 nci maddeler mucibince muamele edilecektir. 

Madde — 4.0. 

İkinci bend hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle, ihtilâfa dâhil tarafların sıhhiye uçakları, bitaraf 
devletlerin ülkeleri üzerinden uçabilirler, ve zaruret halinde veya uğramak için orada karaya veya 
denize inebilirler. Bu uçaklar, evvel emirde bitaraf devletlere ülkelerinin üzerinden uçacaklarını 
ihbar, ve karaya veya denize inmeleri zımnında yapılacak her ihtara itaat etmekle mükellef olacak
lardır. Uçaklar, ancak ihtilâfa dâhil taraflarla alâkalı bitaraf devletler arasında sarahaten kararla-
şacak yüksekliklerde, saatlerde, ve güzergâhları takiben yapacakları uçuşlar esnasında taarruzdan 
masun olacaklardır. 

Şu kadar ki bitaraf devletler, kendi ülkeleri üzerinden sıhhiye uçaklarının uçması veya burala
ra inmesi hususlamda şartlar veya takyitler koyabileceklerdir. Ledelicap konulacak olan bu şartlar 
ve takyitler, ihtilâfa dâhil bilcümle taraflar hakkında seyyanen cari olacaktır. 

Bir sıhhiye uçağı tarafından mahallî idarenin muvafakatiyle bitaraf bir ülkede karaya çıkarılan 
yaralılar, hastalar, veya deniz kazazedeleri, bitaraf devlet ile ihtilâfa dâhil taraflar arasında hi
lâfına bir anlaşma olmadıkça, devletler hukuku icabettirdiği takdirde bir daha harb harekâtına 
iştirak etmemelerini teminen bitaraf devletçe tutulacaklardır. Hastane ve enternöman masrafları, ya-
ralılann, hastaların ve deniz kazazedelerinin mensup bulundukları devlete ait olacaktır. 

Fasıl : VI. 
Alâmeti farika 

Madde — 41. 

Salahiyetli askerî idarenin murakabesi altında, bayraklarda, sediyelerde, ve sıhhiye hizmetine 
bağlı bulunan bilcümle levazımın üzerinde, beyaz zemin üzerine Kızılhaç işareti bulunacaktır. 

Şu kadar ki, kızılhaç yerine alâmeti farika olarak ötedenberi beyaz zemin üzerine kızılay veya kı-
zılarslan ve güneş kullanmakta bulunan memleketler hakkında, işbu Sözleşme medlulüne göre mez
kûr işaretler de muteber olacaktır. 

Madde — 42. 

36 ve 37 nci maddelerde yazılı memurlar, sol kola tesbit edilmiş olarak, askerî idarece verilmiş 
ve damgalanmış, alâmeti farikayı muhtevi, rutubete mukavim bir kolbağı taşıyacaklardır. 

Bu memurlar, 19 ncu maddede yazılı hüviyet plâkasından maada, alâmeti farikayı muhtevi hu
susi bir hüviyet kartı da taşıyacaklardır. Bu kart, rutubete mukavim ve cebe sığacak ebadda olacak
tır. Kart, alâkadarın millî dilinde yazılı olacak, en az adını ve soyadını, doğum tarihini, rütbesini 
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ve sicil numarasını ihtiva edecektir. Kart, alâkadarın işbu Sözleşme ile bahşolunan himayeye mtiste-
hak bulunduğunu tevsik edecektir. Kartta sahibinin fotoğrafı, ve bundan başka ya mührü, ya par
mak izi, yahut bunların her ikisi bir arada bulunacaktır. Kart, askerî idarenin soğuk damgasını ta
şıyacaktır. 

Hüviyet kartı her orduda yeknesak, ve Yüksek Akid Tarafların ordularında mehmaemken aynı 
tipte olacaktır. îşbu Sözleşmeye misâl olarak bağlı bulunan numune, taraflarca örnek ittihaz oluna
bilecektir. Taraflar, muhasamatın başlangıcında, kullandıkları modeli birbirlerine bildirecelerdir. Her 
hüviyet kartı, biri sahibinin devleti tarafından muhafaza olunmak üzere mümkünse en az iki nüsha 
olarak tanzim edilecektir. 

Hiçbir halde, yukarda zikri geçen memurlar ne işaretlerinden ve hüviyet kartlarından, ne de kol-
bağını taşımak hakkından mahrum edilmiyeceklerdir. Memurlar, bunları kaybetmeleri halinde, hü
viyet kartının ikinci bir nüshasını ve işaretlerin yenilerini almak hakkını haiz olacaklardır. 

Madde - 4S. 

22, 24, 25, ve 27 nci maddelerde yazılı gemilerle deniz nakil vasıtaları, aşağıdaki şekilde tefrik 
ve temyiz edileceklerdir: 

a) Bütün dış satıhları beyaz olacaktır; 
b) Gövdenin her iki yanına ve ufki satıhlara koyu kırmızı renkte, havadan ve denizden daha iyi 

seçilmelerini temin edecek şekilde bir veya birkaç kızılhaç tersim edilecektir. 
Bilûmum hastane gemileri millî bandıralarını, ve bundan başka, şayet bitaraf bir devlete mensup 

iseler, ihtilâfa dâhil olup idaresine verilmiş bulundukları tarafın bandırasını çekmek suretiyle ken
dilerini tanıtacaklardır. 

Hastane gemilerinin tahlisiye sandallariyle sahil tahlisiye sandalları, ve sıhhiye hizmetinde kul
lanılan bilûmum küçük tekneler, üzerine iyice seçilecek surette koyu kırmızı ile kızıl haçlar resme
dilmiş beyaz renge boyanacaklar, ve hastane gemileri için yukarda derpiş edilmiş olan teşhis usulü 
alelûmum bunlar hakkında da cari olacaktır. 

Yukarda zikri geçen, ve hakları olan himayeden gerek gece ve gündüz, gerek görüş imkânının 
az olduğu havalarda istifade etmek arzusunda bulunan gemilerle tekneler, ihtilâfa dâhil olup elinde 
bulunduklan tarafın muvafakatini almak kaydiyle boyalarının ve alâmeti farikalarının kâfi derece 
seçilebilmesi için lüzumlu tedbirleri almakla mükellef olacaklardır. 

31 nci madde hükmüne istinaden düşman taralından muvakkaten tutulan hastane gemileri, 
ihtilâfa dâhil olup hizmetinde bulundukları, veya idaresini kabul etmiş oldukları tarafın bandıra
sını mayna etmekle mükellef olacaklardır. 

Sahil tahlisiye sandallarına, şagil devletin muvafakatiyle işgal altındaki bir üsten faaliyete 
devanı ettikleri takdirde, üslerinden ayrıldıklarında, ihtilâfa dâhil alâkadar bilcümle taraflara 
önceden haber verilmek kaydiyle kızılhaç bandırasiyle birlikte kendi millî bandıralarını çekmek 
müsaadesi verilebilecektir. 

îşbu maddenin kızılhaç işaretine taallûk eden bütün hükümleri, 41 nci maddede zikri geçen sair 
işaretler hakkında da caridir. 

îhtilâfa dâhil taraflar, işbu maddede yazılı gemilerle teknelerin teşhisini kolaylaştırmak üaere, 
istifade edebilecekleri en modern usulleri kullanmak hususunda her zaman aralarında bir anlaş
maya varmaya gayret edeceklerdir. 

Madde — 44. 

43 ncü maddede yazılı alâmeti farikalar, beynelmilel başka bir andlaşma, veya ihtilâfa dâhil 
alâkadar bütün taraflar arasında mutabakat halleri mahfuz kalmak kaydiyle, gerek sulh zama
nında, gerek harb zamanında ancak o maddede zikri geçen gemilerin tefrik veya himayesi için 
kullanılabilecektir, 



— 30 — 
Madde — 45. 

Yüksek Âkıd Taraflardan mevzuuatları şimdiki halde buna kifayet etmiyenler, 43 neti maddede 
yazılı alâmeti farikaların suiistimalini önlemek veya tenkil etmek gayesiyle lüzumlu tedbirleri ala
caklardır. 

Pasü : VII. 

Sözleşmenin icram 

Madde — 46. 

İhtilâfa dâhil her taraf baş kumandanları delaletiyle bundan evvelkr maddelerin teferrüatîyle 
icrasına, ve derpiş edilmemiş hallerin icabına, işbu Sözleşmenin umumi prensiplerine tevfikan 
tevessül edecektir. 

Madde — 47. 

Sözleşmenin himaye eylediği yaralılara, hastalara, deniz kazazedelerine, gemilere, veya leva
zıma karşı misilleme tedbirleri memnudur. 

Madde — 48. 

Yüksek Âkıd Taraflar, işbu Sözleşme prensiplerini halkın heyeti umumiyesine, bu arada has
saten muharip silâhlı kuvvetlere, sıhhiye memurlarına dinî memurlara tanıtmak maksadiyle gerek 
sulh zamannda, gerek harb zamanında sözleşmenin metnini kendi memleketlerinde imkân elver- . 
diği kadar fazla neşir ve tamim etmeyi, ve bu cümleden olarak sözleşmeyi askerî, ve mümkünse 
sivil tedrisat programlarına geçirmeyi taahhüt ederler. 

Madde — 49 

Yüksek Âkıd Taraflar isviçre Federal Meclisi vasıtasiyle ve muhasamat zamanında hami dev
letler vasıtasiyle, işbu Sözleşmenin resmî tercümelerini, ve sözleşmenin tatbikim temin etmek 
üzere kabul edecekleri kanun ve nizamnameleri birbirlerine tevdi edeceklerdir. 

Pasıl : VIII. 

Suiistimallerin ve ihlâl fiillerinin tenkili 

Madde — 50. 

Yüksek Âkıd Taraflar, işbu Sözleşme hükümlerinden her hangi bilini ağır surette ihlâl eden ve 
bundan sonraki maddede tarif edilen fiilleri işliyen veya işlenmesini emreden şahıslar hakkında tatbik 
olunacak münasip ceza müeyyidelerinin tesbiti zımnında lüzumlu bütün teşriî tedbirleri almayı taah
hüt eder. 

Her Yüksek Âkıd Taraf, bu ağır ihlâl fiillerinden her hangi birini işlemekten, veya işlenmesini 
emretmekten maznun şahısları aramakla, ve tâbiiyetleri ne olursa olsun bunları kendi mahkemele
rine vermekle mükellef olacaktır. Her Âkıd Taraf, tercih ederse ve kendi mevzuatında derpiş olunan 
şartlara göre, takibat ile alâkalı diğer bir Âkıd Taraf mezkûr şahıslar aleyhine kâfi itham sebep
leri toplamış olduğu takdirde bu şahısları muhakeme edilmek- üzere o Âkıd Tarafa teslim edebile
cektir. 

Her Âkıd Taraf, bundan sonraki maddede tarif edilen ağır ihlâl fiillerinden gayrı işbu Sözleş-
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meye mugayir olan fiillere nihayet vermek üzere lüzumlu tedbirleri alacaktır. 

Bilûmum hallerde, itham olunan şahıslar harb esirlerine yapılacak muameleye mütedair 12 Ağus
tos 1949 tarihlî Cenevre Sözleşmesinin 105 nci ve mütaakıp maddelerinde ya2ilı olanlardan aşağı 
olmamak üzere muhakeme usulü ve müdafaa hürriyeti teminatından istifade edeceklerdir. 

Madde — 51. 

Bundan evvelki maddede yazılı ağır ihlâller, Sözleşmenin himaye ettiği şahıslara veya emvale 
karşı işlenmesi' halinde aşağıki fiillerden her hangi birini tazammun edenlerdir: Kasden adam 
öldürme, işkence veya gayriinsani muameleler, ezcümle biyolojik tecrübeler, kasden büyük ıstırap-
lara sebep olmak keyfiyeti, vücut bütünlüğüne veya sıhhate ağır tecavüzler, askerî zaruret sebe
biyle mazur olmıyan gayrimeşru ve keyfî olarak geniş ölçüde emval tahrip ve gasbı. 

Madde — 52. 

Hiçbir Akıd Taraf, bundan evvelki maddede yazılı ihlâl fiilleri dolayısiyle kendisine veya diğer 
bir Âkıd Tarafa terettüp eden mesuliyetlerden ne kendisini, ne diğer bir Âkıd Tarafı tebriye 
edemez. 

Madde — 53. 

ihtilâfa dâhil bir tarafın talebi üzerine,. Sözleşmenin ihlâli mahiyetinde olduğu iddia olunan her . 
fiil hakkında alâkalı taraflarca tesbit edilecek şekilde tahkikat açılacaktır. 

Tahkikat usulü üzerinde bir mutabakat hâsıl olmaması halinde, taraflar bir hakem intihabında 
anlaşacaklar ve bu hakem takip olunacak usul hakkında karar verecektir. 

İhlâl fiilinin tesbitini mütaakıp, ihtilâfa dâhil taraflar bu fiile nihayet verecekler ve onu bir an 
evvel tenkil edecekleridir. 

Nihai hükümler 

Madde -— 54. 

îşbu Sözleşme Fransızca ve İngilizce olarak tanzim edilmiştir. Her iki metin aynı derecede mute
berdir. İsviçre Federal Meclisi, Sözleşmenin Rusça ve İspanyolca resmî tercümelerini yaptıracaktır. 

Madde — 55. 

Bugünün tarihini taşıyacak olan işbu Sözleşme, 21 Nisan 1949 da Cenevre'de akdedilen kon
feransta temsil eden devletlerle, bu konferansta temsil edilmemiş olup 1906 Cenevre Sözleşmesi 
prensiplerinin deniz harbine intibak ettirilmesine matuf 18 Ekim 1907 tarihli X ucu La Haye Söz
leşmesine, veya seferdeki silâhlı kuvvetlere mensup yaralılarla hastaların halini ıslaha matuf 1864, 
1906, veya 1929 tarihli Cenevre Sözleşmelerine iştirak eden devletler namına 12 Şubat 1950 tarihine 
kadar imza olunmak lâzımdır. 

. ^ r - T - T _ ^ . . Madde — 56. 

îşbu Sözleşme imkân hâsıl olur olmaz tasdik, ve tasdik senetleri Berne tevdi olunacaktır. 
ıHer tasdik senedinin tevdiinde bir zabıt varakası tanzim olunarak bunun musaddak bir sureti 

İsviçre Federal Meclisi1 tarafından Sözleşmenin namlarına imzalanmış veya iltihakı tebliğ olun 
muş bulunduğu' bilûmum devletlere tevdi olunacaktır. 
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Madde — 57. 

işbu Sözleşme, en az iki tasdik senedi tevdi olunduktan altı ay sonra meriyete girecektir. 
Omı mütaakıp, Sözleşme, Yüksek Âkıd Tarafların her biri için o Tarafa ait tasdik senedinin 

tevdiinden altı ay sonra meriyete girecektir. i ! ^ : 

Madde — 58. 

İşbu Sözleşme, Yüksek Âkıd Taraflar arasındaki münasebetlerde 1906 tarihli Cenevre Sözleş
mesi prensiplerinin deniz harbine intibak ettirilmesine mütedair 18 Eikim 1907 tarihli X ncu La 
Haye Sözleşmesinin yerine kaim olmuştur. 

Madde — 59. 

İşbu Sözleşme, meriyete girdiği tarihten itibaren, namlarına bu Sözleşmenin imzalanmamış ol
duğu her devletin iltihakına açık bulunacaktır. 

Madde — 60. 

iltihaklar, isviçre Federal Meclisine yazı ile tebliğ olunacak, ve mezkûr Meclisin eline vardık
ları tarihten altı ay sonra muteber olacaklardır. 

isviçre Federal Meclisi iltihak keyfiyetini, namlarına (Sözleşmenin imzalanmış veya iltihak 
keyfiyetinin tebliğ edilmiş olduğu bilûmum devletlere bildirecektir. 

Madde — 61. 

2 nci ve 3 ncü maddelerde derpiş edilen vaziyetler, ihtilâfa dâhil tarafliarca muhasamatın ve
ya işgalin başlangıcından evvel veya hemen sonra tebliğ olunan tasdik senetlerinin veya tebliğ 
olunan iltihakların derhal muteber olmasını mucip olacaktır, isviçre Federal Meclisi, ihtilâfa dâ
hil taraflardan alınan tasdik veya iltihakları en süratli yoldan tebliğ edecektir. 

Madde — 62. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her biri işbu Sözleşmeyi feshetmekte muhtar olacaktır. 
Feshin ihbarı keyfiyeti, isviçre Federal Meclisine yazı ile tebliğ olunacaktır. Mezkûr Meclis," 

tebliği-bilûmum Yüksek Âkıd Tarafların hükümetlerine bildirecektir. 
Feshin ihbarı keyfiyeti isviçre Federal Meclisine tebliğ olunduktan bir sene sonra muteber 

olacaktır. Şu kadar ki, feshi ihbar eden devletin bir ihtilâfa karışmış olduğu bir sırada tebliğ 
olunan bir fesih ihbarı, sulh akdediltmediği müddetçe, ve her halde bu Sözleşmenin himaye ettiği 
şahısların serbest bırakılması ve yurtlarına iadesi mu ameıleleri ikmal edilmediği müddetçe hiçbir 
veçhile muteber olmayacaktır. 

Feshin ihbarı keyfiyeti, yalnız feshi ihbar eden devlet hakkında muteber olacaktır. Feshin ih
barı, ihtilâfa, dâhil tarafların medeni milletler arasında müesses teamüllere dayanan devletler hu
kuku prensiplerine, insaniyet kanunlarına, ve âmme vicdanının eminlerine göre ifasiyle mükellef 
kalacakları vecibelere hiçbir veçhile tesir etmiyecektir. 

Madde — 63. 

isviçre Federal Meclisi işbu Sözleşmeyi Birleşmiş Milletler Sekreterliğince tescil ettirecektir. 
isviçre Federal Meclisi, Birleşmiş Milletler Sekreterliğini işbu Sözleşmeye mütaallik olarak 

alacağı bilcümle tasdik, iltihak, veya fesih ihbarlarından haberdar edecektir. 
Tasdikanlilmekal, aşağıda imzası bulunanlar, her biri kendi salâhiyetnamesini tevdi eyledik

ten sonra işbu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
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Ash İsviçre Konfederasyonu Evrak Mahzenine tevdi edilmek üzere Cenevre'de 12 Ağustos 

1949 tarihinde Fransız ve İngiliz dilleriyle tanzim olunmuştur. İsviçre Federal Meclisi, Sözleşmeyi 
imza eden devletlerin her birine, ve Sözleşmeye iltihak edeek olan devltlere, Sözleşmenin mu-
saddak birer suretini gönderecektir. 

Afganistan namına : 
M. Osman Amiri 

Arnavutluk Halk Cumhuriyeti namına : 
10. ncu madde hakkında merbut ihtiraz 
kaydiyle : J. Malo 

Arjantin namına : Merbut ihtiraz kaydiyle . 
Guillermo A. Sqeroni 

Avusturalya namına : 
Tasdik kaydiyle 

Avusturya namına : 
Wilisann 

Belçika namına : 
Maurice Bourquin 

Byelorusya Sosyalist Cumhuriyeti namına : 
(Rusça bir ibare ve imza) 

Bolivya namına : 
G. Medeiros 

Brezilya namına : 
Joao Pinto da Silva - General Floriano 
de Lima Brayner 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti namına : 
Merbut ihtiraz kaydiyle : K. B. Svetlov 

Kanada namına : 
Max H. Wershof 

Seylan namına : 
V. Coomaraswamy 

Şili namına : 
F. Cisternas Örtiz 

Çin namına : 
Wu Nan-Ju, 

Kolombiya namına : 
Raf ael Rocha Schloss 

Küba namına : 
J. de La Luz Leon 

Danimarka namına : 
Georg Cohn - Paul îpsen - Bagge 

Mısır namına : 
A. K. Safwat 

Ekuador namına : 
Alex Gustelu 

İspanya namına : 
Luis Calderon 

Amerika Birleşik Devletleri namına : 
Leland Harrison - Raymund J. Yingling 

Habeşistan namına : 
Gachaou Zelleke 

Finlandiya namnıa : 
Rainhold Svento 

Fransa namına : 
G. Cahen - Salvador - Jacquinot 

Yunanistan namına : 
M. Pesmazoglou 

Guatemala namına : 
A. Dupont - Willemin 

Macaristan Halk Cumhuriyeti namına : 
Merbut ihtiraz kayıtlariyle : Anna Kara 

Hindistan namına : 
D. B. Desai 

tran namına : 
A. H. Meykadeh 

İrlanda Cumhuriyeti namına : 
Sean Mac - Bride 

İsrail namına : 
Merbut ihtiraz kaydiyle : M. Kahany 

İtalya namına : 
Giacinto Auriti - Ettro Baistrocchi 

Lübnan namına -. 
Mikaoui 

Lichtenstein namına : 
Comte F. Wilczek 

Lüksemburg namına : 
J. Sturm 

Meksika namına : 
Pedro de Alba - W. R. Castro 

Monako Prensliği namına : 
M. Loze* 

Nikaragua namına : 
İstizan kaydiyle : Lifschitz 

Norveç namına : 
Rolf Andersen 

Yeni Zelanda namına : 
G. R. Laking 

Pakistan namına : 
S. M. A. Faruki, M. G. - A. H. Shaikh 

Paraguay namına : 
Conrad Fehr 

Holânda namına : 
J. Bosch de Rosenthal 
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Peru namına : 

öonzalo Pizarro 
Filipin Cumhuriyeti namına : 

P. Sebastian [*] 
Polonya namına : 

Merbut ihtirazi kayıtlarla : Julian 
Przybos 

Portekiz namına : 
Merbut ihtirazi kayıtlarla : G. Caldeira 
Coelho ' . 

Romanya Halk Cumhuriyeti namına : 
Merbut ihtiraz kaydiyle : I. Dragomir 

Büyük Britanya ve Şimali îrlânda Müttehit 
Krallığı adına : 

Robert Craigie -H. A. Strutt - W. H. 
Gardneı* 

Papalık Makamı namına : 
Philippe Bernardini 

El Salvador namına ; 
R. A. Bustamente 

îsveç namına : 
Riksdag'ın tasvibiyle Haşmetlû îsveç 
Kralının tasdiki kaydiyle : Staffan Sci-
derholm 

îsviçre namına : 
Max Petitpierre - Plinio Bolla, Col Div 
l)u Pasquier Ph. Zutter, H. Meuli 

Suriye namına : 
Omar El Djabri - A. Gennaoui 

Çekoslovakya namına : 
Merbut ihtirazi kayıtla : Tauber 

Türkiye namına : 
Rana Tarhan 

Ukrayna Soviyet Sosyalist Cumhuriyeti namı
na : 

(Rusça bir ibare ve imza) 
Soviyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği namı
na : 

(Rusça bir ibare ve imza) 

Uruguay namına : 
Conseiller Colonel, Heetor J. Blaneo 

Venezüelâ namına : 
A. Posse de Rivas 

Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti namı
na : 

Merbut ihtiraz kaydiyle : Milan Ristio 

[*] Bu imza Filipin Anayasası hükümleri mucibince Filipin Ayan Meclisinin tasvibiyle mukay
yettir. 
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îşbu kartı veren memleket 
ve askerî makamın adı : 

HÜVIYET KABTI 

Denizde bulunan silâhlı 
kuvvetlere bağlı sıhhi ve 
dinî personel üyelerine 

mahsus 

Soyadı : 

Adı : 

Doğum tarihi : -. 

Rütbe : 

Sicil No. : 

îşbu kartın sahibi denizde bulunan si
lâhlı kuvvetlere mensup yaralıların, 
hastaların ve deniz kazazedelerinin ha
lini ıslaha matuf 12 Ağustos 1949 tarih
li Cenevre Sözleşmesi hükümlerine göre 

sıfat iyle himaye görecektir. 

Kartın tanzim tarihi Kartın No. 

1 Hamilin 
1 fotoğrafı 

1 Kartı veren 
1 makamın so 

Boy 

tmza veya 
veya 

askerî 
şçuk mührü 

(İöz 

Diğer avırdedici vasıflar : 

parmak 
her ikisi 

Saç 

izi 
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HARB ESİRLERİ HAKKINDA TATBİK EDİLECEK MUAMELEYE DAİR 12 AĞUSTOS 

1949 TARİHLİ CENEVRE SÖZLEŞMESİ 

27 Temmuz 1929 da akdolunan ve harb esirlerine yapılacak muameleye mütedair olan Söz
leşmeyi yeniden gözden geçirmek üzere 21 Nisandan 14 Ağustos 1949 a kadar Cenevre'de topla
nan siyasi konferansta temsil edilen hükümetlerin aşağıda imzaları bulunan murahhasları, âtideki 
hususları kararlaştırmışlardır: 

BAP : I. 

Umumi hükümler 

Madde — 1. 

Yüksek Âkıd Taraflar, işbu Sözleşmeye bilcümle hallerde riayet etmeyi ve ettirmeyi taahhüt 
ederler. 

Madde — 2. 

Sulh zamanından itibaren meriyete girmesi icabeden hükümlerden maada, işbu Sözleşme, iki 
veya daha ziyade Yüksek Âkıd Taraflar arasında, harb hali bunlardan biri tarafından kabul edilme
se dahi, ilân edilmiş harb veya sair her hangi bir silâhlı ihtilâf zuhuru halinde tatbik olunacaktır. 

Sözleşme, Yüksek bir Âkıd Taraf topraklarının bütün veya bir kısmı işgal edildiği bilûmum 
hallerde, bu işgal hiçbir askerî mukavemetle karşılaşmasa dahi tatbik tatbik olunacaktır. 

İhtilâf halinde bulunan devletlerden biri işbu Sözleşmeye taraf olarak dâhil değilse, Sözleşmeye 
taraf olarak dâhil bulunan devletler karşılıklı münasebetlerinde yine Sözleşme ile bağlı olacaklar
dır. Bundan maade, bir devlet Sözleşmenin hükümlerini kabul ve tatbik ederse, bu devlete karşı 
Sözleşme hükümleriyle bağlı olacaklardır. 

Madda — 3. 

Beynelmilel bir mahiyet arzetmiyen ve Yüksek Âkıd Taraflardan birinin ülkesinde zuhur eden 
silâhlı bir ihtilâf halinde, ihtilâfa karışan tarafların her biri en az aşağıki hükümleri tatbik ile 
mükellef olacaktır : 

1. Silâhlarını terkeden silâhlı kuvvetler mensuplariyle hastalık, yaralanma, mevkufiyet dola-
yısiyle, veya sair her hangi bir sebeple harb dışı edilmiş bulunan şahıslar da dâhil olmak üzere 
muhasamata doğrudan doğruya iştirak etmiyen şahıslara, ırk, renk, din veya akideye, cinsiyet, 
nesep veya servete, veya bunlara mümasil her hangi diğer bir kıstasa dayanan aleyhte bir tef
rik gözetilmeksizin bilûmum hallerde insanca muamele edilecektir. 

Bu maksatla, yukarda zikredilen şahıslara karşı her zaman ve her yerde : 
a) Cana veya vücut bütünlüğüne halel getiren taaddiler, ezcümle bütün şekilleriyle katil, 

sakatlamalar, zalimane muameleler, işkence ve tazipler,; 
b) Rehineler alınması; 
c) Şahısların vekarma taaddiler, ezcümle haysiyet kırıcı ve tezlil edici muameleler; 
d) Usulü dairesinde teşkil edilmiş, ve medeni miletlerce elzem olarak kabul edilmiş bulunan 

adlî teminatı haiz bir mahkemece evvel emirde hüküm ısdar edilmeden mahkûmiyet kararlan 
verilmesi ve bunların icra ve infazı, 

Memnudur ve memnu kalacaktır. 
2. Yaralılar ve hastalar toplanacak ve tedavi altına alınacaktır. 
Beynelmilel Kızılhaç Komitesi gibi beynelmilel insani bir teşekkül, ihtilâfa dâhil taraflara hiz

metlerini arz ve teklif edebilecektir. 
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Diğer cihetten, ihtilâfa dâhil Taraflar işbu Sözleşmedeki diğer hükümlerin tamamını veya bir 

kısmını hususi anlaşmalar yoliyle meriyet mevkiine koymaya gayret edeceklerdir. 
Yukarıki hükümlerin tatbiki keyfiyeti, ihtilâfa dâhil Tarafların hukuki hallerine tesir etmi-

yecektir. 

Madde — 4. 

A) îşbu Sözleşme medlulüne göre, aşağıki zümrelerden birine dâhil olup düşman hükmüne 
düşen şahıslar harb esiridirler. 

1. İhtilâfa dâhil bir tarafın silâhlı kuvvetleri mensuplariyle, bu silâhlı kuvvetlere dâhil milis
lerin ve gönüllü birliklerinin mensupları; 

2. Teşkilâtlı mukavemet hareketlerine iştirak edenler de dâhil olmak üzere, ihtilâfa dâhil 
bir tarafa mensup olup, kendi ülkeleri işgal altında olsa dahi o ülkenin dışında veya içinde faaliyette 
bulunan diğer milis mensuplariyle gönüllü birlikler mensupları; şu kadar ki, mezkûr teşkilâtlı 
mukavemet de dâhil olmak üzere bu milislerin veya gönüllü birliklerinin aşağıki şartları haiz bu
lunmaları lâzımdır: 

a) Başlarında, madunlarından mesul bir şahın bulunması; 
b) Sabit, ve uzaktan seçilebilir bir alâmetleri bulunması; 
c) Açıkça silâh taşımaları; 
d) Hareketlerinde, harb kanımlariyle âdetlerine riayet etmeleri; 
3. Kendilerini hükmünde tutan devletçe tanılmamış bir hükümet veya idareye tâbiiyet iddia

sında bulunan silâhlı kuvvetler mensupları; 
4. Refakat ettikleri silâhlı kuvvetlerin müsaadesini almış bulunmak ve bu maksatla bu kuv

vetler kendilerine merbut numunesine uygun bir hüviyet kartı vermekle mükellef olmak şartiyle, 
askerî uçakların sivil mürettebatı, harb muhabirleri, mütaahhitler, askerin esbabı istirahatini 
temine memur çalışma birlik veya hizmetlerinin mensupları gibi, silâhlı kuvvetlere doğrudan 
doğruya dâhil olmamakla beraber bu kuvvetleri takip eden şahıslar; 

5. Kumandanlar, pilotlar ve namzetler dâhil olmak üzere, ihtilâfa dâhil Tarafların devletler 
hukukunun sair hükümlerine göre daha müsaadekâr bir muameleden istifade etmiyen ticaret filoları 
mürettebatiyle sivil havacılık mürettebatı; 

6. Açıkça silâh taşımak ve harb kanunlariyle âdetlerine riayet etmek kaydiyle, düşmanın yak
laşması üzerine muntazam silâhlı kuvvetler halinde teşekküle vakit bulamadan istilâ kuvvetle
riyle mücadele etmek üzere kendiliklerinden silâha sarılan işgal edilmemiş bir ülkenin ahalisi; 

B) Aşağıda yazılı olanlar da, işbu Sözleşme ile harb esirlerine bahşolunan muameleden is
tifade edeceklerdir: 

1. işgal altındaki memleketin silâhlı kuvvetlerine mensup bulunmaları hasebiyle şagil devlet 
onları bu mensubiyetlerinden dolayı işgal ettiği ülkenin dışında muhasamat devam ederken bida-
yeten serbest bırakmış olsa dahi, bilfarz bu şahısların mensup bulundukları ve muharebeye 
katılmış olan silâhlı kuvvetlere iltihak maksadiyle bir teşebbüse geçip bu teşebbüslerinin akim 
kalması üzerine, veya enterne edilmeleri gayesiyle yapılan.bir ihtara riayet etmemeleri halinde 
onları enterne etmeye lüzum görürse, işgal altındaki memleketin silâhlı kuvvetlerine mensup olan ve
ya evvelce mnsup bulunmuş olan şahıslar; 

2. îşbu maddede sayılı zümrelerden birine mensup olup, bitaraf veya gayrimuharip devlet
lerin - kendi ülkelerine kabul etmiş bulundukları ve bu devletlerin kendilerine bahşetmeyi muvafık 
görecekleri her türlü daha müsaadekâr muameleler mahfuz kalmak, ve 8 nci, 10 ncu, 15 nci maddeler 
ile 30 ncu maddenin beşinci bendi ile 58 ilâ 67 (dâhil), ve 92 ve 126 nci maddeler hükümleri müs
tesna olmak kaydiyle, ihtilâfa dâhil Taraf ile bitaraf veya gayrimuharip devlet arasında siyasi müna
sebetler mevcut bulunması halinde, Devletler Hukukuna istinaden - enterne etmekle mükellef oldukla
rı şahıslar. Bu türlü siyasi münasebetler mevcut bulunması halinde, ihtilâfa dâhil olup bu şahısla
rın mensup oldukları taraflar, gerek teamül, gerek siyasi ve konsolosluk muahedeleri mucibince nor-
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mal olarak bu Tarafların ifa edecekleri vazifelere halel gelmeksizin, işbu Sözleşme ile hami devletle
re terettüp eden vazifeleri bu şahıslar hakkında ifaya mezun olacaklardır. 

C) îşbu madde, bu Sözleşmenin 33 ncü maddesinde derpiş olunduğu veçhile tıbbi ve dinî me
murların vaziyetini mahfuz tutar. 

Madde — 5. 

İşbu Sözleşme 4 ncü maddede yazılı şahıslar hakkında bunların hemen düşman hükmüne düşme
lerinden itibaren katî surette serbest bırakılıp yurtlarına iade olunmalarına kadar tatbik olunacaktır. 

Şayet bir muhariplik fiili işleyip düşman hükmüne düşen şahısların 4 ncü maddede sayılan züm
relerden birine mensubiyetleri hakkında şüphe olursa, bu şahıslar, vaziyetleri salahiyetli bir mahke
mece tâyin olununcaya kadar işbu Sözleşmenin himayesine mazhar olurlar. 

Madde — 6. 

Yüksek Akıd Taraflar, 1.0, 23, 28, 33, 60, 65. m, 67, 72, 73, 75, 109, 110, 118, 119, 122 ve 132 
nci maddelerde sarahaten derpiş olunan anlaşmalar dışında bilhassa tanzimini münasip görecekle
ri sair bilcümle meseleler hakkında diğer hususi anlatmalar akdedebileceklerdir. Hiçbir hususi 
anlaşma, esirlerin îşbu Sözleşme ile tanzim olunan vaziyetlerine -halel getiremiyeceği gibi, Sözleş
menin kendilerine bahşettiği hakları da tahdit edemez. 

Harb esirleri. Sözleşmenin haklarında cari bulunduğu müddetçe, ve gerek yukarda yazılı an
laşmalarda, gerek daha muahhar anlaşmalarda hilâfına sarahaten dercedilmiş hüküm/ler olmadık
ça, ve keza ihtilâfa dâhil bir tarafça haklarında daha müsaadekâr tedbirler alınmadıkça, bu an
laşmalardan istifadeye devam edeceklerdir. 

Madde ~- 7. 

Harb esirleri, tşbu Sözleşmenin, ve icabı halinde bundan evvelki maddede yazılı hususi arı
laşmaların kendilerine temin ettiği haklardan hiçbir halde kısmen veya tamamen feragat edemiye-
cekl erdir. 

Madde — 8. 

tşbu Sözleşme, ihtilâfa dâhil tarafların menfaatlerini korumakla muvazzaf bulunan hami dev
letlerin iş birliğiyle ve murakabesi altında tatbik olunacaktır. Bu maksatla hami devletler, siyasi 
ve konsolosluk memurlarından başka kendi tebaaları veya sair bitaraf devletlerin tebaaları ara
sından murahhaslar tâyin edebileceklerdir. Bu murahhaslar, nezdinde vazife görecekleri devletin 
tasvibine arzolunacaklardır. 

İhtilâfa dâhil taraflar, hami devletler mümessil veya murahhaslarının vazifesini en geniş Öl
çüde kolaylaştıracaklardır. 

Hami devletler mümessil veya murahhasları tşbu Sözleşme ile taayyün eden vazifelerinin hu
dudunu hiçbir veçhile tecavüz edemiyeceklerdir; bunlar, ezcümle nezdinde vazifelerini ifa ettikleri 
devletin mübrenı emniyet icaplarına riayet edeceklerdir. 

Madde — 9. 

tşbu Sözleşme hükümleri, gerek Beynelmilel Kızılhaç 'Komitesinin, gerek sair herhangi bitaraf 
insaniyetperver bir teşekkülün, ihtilâfa dâhil alâkalı tarafların muvafaikati lâhik almak şartiyle 
harb esirlerinin himayesi için ve bunlara yapılacak yardım zımnında girişecekleri faaliyetlere mâ-. 
ni değildir. -\ ' '*.'~? -v "*«**-«*« -*« -.•>> ^ 
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Madde — 10. 

Yüksek Âkıd Taraflar, hami devletlere İşbu Sözleşme mucibince terettüp eden vazifelerin bi
taraflık ve müessir faaliyet bakımından her türlü teminatı arzeden bir teşekküle tevdii hususun
da her zaman anlaşabileceklerdir. 

Şayet bâzı harb esirleri, hami bir devletin veya birinci fıkra mucibince tâyin edilmiş bir teşek
külün faaliyetinden her hangi bir sebeple istifade etmezler, veya artık istifade edemez olurlarsa, 
bun]arı hükmünde tutan devlet ya bitaraf bir devletten, yahut bu gibi bir teşekkülden, ihtilâfa 
dâhil devletlerce gösterilen hami devletlere îşbıı Sözleşme mucibince terettüp eden vazifeleri der-
uhde etmelerini istiyecektir. 

Bu suretle bir himaye temin edilemiyecek olursa, harb esirlerini elinde tutan devlet, Beynel
milel Kızılhaç Komitesi gibi insaniyetperver bir teşekkülden İşbu Sözleşme ile hami devletdere te
veccüh eden insani vazifeleri deruhde etmesini istemekte, veyahut, işbu madde hükümleri mah
fuz kalmak kaydiyle, bu gibi bir teşekkülce arzedilecek hizmetleri kabul etmekle mükellef olacaktır. 

Bu maksatla alâkalı Devlet tarafından dâvetolunan veya hizmetlerini teklif eden her bitaraf 
devlet veya teşekkül, faaliyetleri sırasında, ihtilâfa dâhil olup işbu Sözleşmenin himaye ettiği şahıs
ların tâbi bulundukları tarafa karşı mesuliyetini müdrik olarak kalmakla, ve mevzuubahis va
zifeleri deruhde ve bitaraflık dairesinde ifa etmekhususunda kâfi teminatı vermekle mükellef ola
caklardır. 

Askerî hâdiseler dolayısiyle, ve ezcümle ülkesinin tamamı veya mühim bir kısmı işgal edilmiş 
bulunması halinde diğer devletlere veya müttefiklerine karşı, birisinin müzakere serbestisi velev 
muvakkat olarak mahdut bulunan devletler arasında hususi anlaşma yoliyle yukariki hükümler
den inhiraf edilenüyecektir. 

tşbu Sözleşmede hami devlet bahsi geçtikçe, bu tabirden işbu maddeye göre o devletin yerine 
kaim olan teşekkül de kasdolunur. 

Madde — 11. 

Himaye edilen şahısların menfaati bakımından fayda mülâhaza ettikleri bütün hallerde, ve ez
cümle işbu sözleşme hükümlerinin tatbik veya tefsiri hususunda ihtilâfa dâhil devletlerin anla
şamaması halinde, ihtilâfın halli gayesiyle hami devletler tavassut ve delâlet edeceklerdir. 

Bu maksatla hami devletlerden her biri, taraflardan birinin daveti üzerine, veyahut kendi teşeb
büsü ile, ihtilâfa dâhil taraflara, mümessillerinin ve bilhassa harb esirlerinin mukadderatından 
mesul makamların ledelicap münasip görülecek bitaraf bir ülkede toplanmalarını teklif edebile
cektir. İhtilâfa dâhil taraflar, bu maksatla kendilerine vaki olacak teklifleri terviç etmekle mü
kellef olacaklardır. İcabı halinde hami devletler ihtilâfa dâhil taraflara, bu toplantıya davet 
edilmek üzere bitaraf bir Devlete mensup bir şahsiyeti veyahut Beynelmilel Kızılhaç Komitesince 
gösterilecek bir şahsiyeti, ihtilâfa dâhil tarafların tasvibine arzedebileceklerdir. 

BAP sil. 

Harb esirlerinin umumi himayesi 

Madde — 12. 

Harb esirleri düşman devletin hükmünde olup, fakat kendilerini esir eden fertlerin veya askerî 
birliklerin hükmünde değildirler. Bunları elinde tutan devlet, mevcudiyeti melhuz ferdî mesuli
yetlere bakılmaksızın, haklarında tatbik olunan muameleden mesuldürler. 

Harb esirleri, kendilerini elinde tutan devletçe ancak Sözleşmeye dâhil bir tarafa ve onları 
elinde tutan devlet mevzuubahs devletin Sözleşmeyi tatbik etmek arzu ve iktidarında bulunduğuna 
kanaat getirdikten sonra, teslim olunabilirler. Esirlerin böylece teslim olunmaları halinde, Söz-: 
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leşmenin tatbiki mesuliyeti, kendisine mevdu bulundukları müddet içinde onları kabul eden dev
lete terettüp edecektir. 

Bununla beraber, şayet bu devlet mühim bir noktada işbu Sözleşme hükümlerinin icrası hu
susundaki vecibelerini ifa eylemez ise, esirleri teslim eden devlet, hami devletin bir tebliği üze
rine, vaziyetin ıslahı zımnında müessir tedbirler almakla veya harb esirlerinin kendisine iadesini 
istemekle mükellef olacaktır. Bu talebin is'afı mecburidir. 

Madde — 13. 

Harb esirlerine her zaman insanca muamele edilmesi şarttır. Bunları elinde tutan devletin, 
hükmünde bulunan harb esirlerinin ölümüne müncer olacak veya sıhhatini vahîm surette tehlikeye 
düşürecek her fiil veya ihmali memnudur ve îşbu Sözleşmenin ağır bir ihlâli mahiyetinde sayıla
caktır. Bilhassa hiçbir harb esiri, alâkalı esirin tedavisi bakımından lüzumlu ve menfaati mukta-
zası olmıyan bir vücut sakatlanmasına veya ne neviden olursa olsun bir tıbbi tecrübeye tâbi tutu-
lamıyacaktır. 

Keza harb esirleri her zaman ve ezcümle her türlü şiddet veya sindirme hareketlerine ve umu
mun hakaret veya tecessüsüne karşı korunacaklardır. 

Bunlara karşı misilleme hareketleri memnudur. 

Madde — 14. 

Bilûmum hallerde, şahıslarına ve şereflerine saygı gösterilmesi harb esirlerinin hakları cümlesin-
dendir. 

Kadınlara, kadınlığa gösterilmesi icabeden bütün saygı ile muamele edilecek ve bunlar her hal
de en az erkeklere bahşolunan müsaadekâr muameleden istifade edeceklerdir. 

Harb esirleri, esir alındıkları anda mevcut bulunan m'edeni ehliyetlerini tam olarak muhafaza 
edeceklerdir. Onları elinde tutan devlet, bu ehliyetin kullanılması kendi ülkesinin içinde veya 
dışında ancak esaretin istilzam ettiği derecede takyit edebilecektir. 

Madde — 15. 

Harb esirlerini elinde tutan devlet bunların bakımını meccanen temin etmekle ve sıhhi halle
rinin istilzam ettiği şekilde onları meccanen tedavi ettirmekle mükellef olacaktır. 

Madde — 16. 

İşbu Sözleşmenin rütbe ve cinsiyete mütaallik hükümleri göz önünde tutulmak ve sıhhi vaziyet
leri, yaşları veya meslekî vasıfları dolayısiyle harb esirlerine bahsolunması melhuz her türlü imtiyazlı 
nıuameleler mahfuz kalmak sartiyle, esirleri elinde • tutan devlet tarafından ırk, milliyet, din, siyasi 
ve sair içtihatlara, ve mümasil kıstaslara dayanan aleyhte bir tefrik gözetilmeksizin bun
lara müsavat dairesinde muamele olunacaktır,. 
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BAP : III. 

Esaret 

KISIM : I. 

Esaretin başlangıcı 

Madde — 17. 

Her harb esiri, bu hususta sorgusu yapıldığında, ancak soyadını, adını, doğum tarihini, ve sicil 
numarasını, veya olmadığı takdirde, muadil bir bilgi vermekle mükellef olacaktır. 

Harb esiri kendi arzusu ile bu kaideyi ihlâl ederse, kendi rütbe veya vaziyetindeki esirlere bah-
şolunan müsaadelerin takyidi muhatarasına mâruz kalabilecektir. 

İhtilâfa dâhil her Taraf, kazası dairesinde bulunup harb esiri olması mümkün ve melhuz olan 
her şahsa soyadını, adını, rütbesini, sicil numarasını veya muadil malûmatı, ve doğum tarihini ih
tiva eden bir hüviyet kartı vermekle mükellef olacaktır. Bu hüviyet kartı ayrıca sahibinin imza
sını veya parmak izini, veya her ikisini, ve ihtilâfa dâhil Tarafların kendi silâhlı kuvvetlerine 
mensup şahıslara dair ilâvesini istiyebilecekleri sair her türlü malûmatı ihtiva edebilecektir. Hüvi
yet kartı, imkân elverdiği nispette 6,5X10 santimetre ebadında olacak ve iki nüsha olarak tanzim 
olunacaktır. Harb esiri bu kartı her talep vukuunda ibraz ile mükellef olacak, fakat hiçbir halde 
kart kendisinden almamıyacaktır. 

Harb esirlerine, kendilerinden ne türlü olursa olsun malûmat istihsali için hiçbir maddi veya 
mânevi işkence, ve hiçbir tazyik yapılamıyacaktır. Cevap vermekten imtina edecek esirler tehdit ve tah
kir edilemiyecekleri gibi, her hangi tatsız veya gayrimüsait bir muameleye mâruz bırakılamıyacaklar-
dır. 

Bedeni veya zihni durumları sebebiyle hüviyetlerini bildirmekten âciz bulunan harb esirleri sıhhi
ye idaresine tevdi olunacaklardır. Esirlerin hüviyeti, bundan evvelki bent hükümleri mahfuz kalmak 
kaydiyle, mümkün olan her yoldan tesbit olunacaktır. 

Harb esirlerinin sorgusu anladıkları bir dil ile yapılacaktır. 

Madde — 18. 

Silâhlar, atlar, askerî teçhizat ve askerî vesikalar hariç olmak üzere, bilûmum zatî eşya ve leva
zım ile madenî miğferler, gaz maskeleri, ve şahıslarını korumak maksadiyle kendilerine verilmiş olan 
sair eşya kamilen harb esirlerinin yanında kalacaktır. Keza, yiyecek ve giyecek eşya ve levazımları, 
resmî askerî teçhizatları cümlesinden bulunsa dahi, yanlarında kalacaktır. 

Harb esirleri hiçbir zaman hüviyet vesikasız bulunamiyacaklardır. Kendilerini elinde tutan dev
let, hüviyet vesikaları olmıyanlara bir hüviyet vesikası verecektir. 

Rütbe ve tâbiiyet alâmetleri, nişanlar, ve daha çok şahsi veya hissî kıymeti bulunan eşya harb 
esirlerinden almamıyacaktır. 

Harb esirlerinin üzerlerinde olan paralar, ancak bir subayın emriyle, ve bu paraların tutarı ile 
sahibinin hüviyet ve eşkâli hususi bir deftere geçirildikten, ve para sahibine makbuzu veren şahsın 
okunaklı adı, rütbesi ve mensup olduğu birlik ya-7.!!! mufassal bir makbuz verildikten sonra kendi
lerinden alınabilecektir. Esirleri elinde tutan devletin parasiyle olan, veyahut esirin talebi üzeri
ne bu paraya tahvil edilen meblâğlar, 64 ncü madde mucibince esirin hesabına alacak kaydolu
nacaktı?. 

Esirleri elinde tutan devlet harb esirlerinin kıymetli eşyalarını ancak emniyet sebepleriyle ken
dilerinden alabilecektir. Bu takdirde tatbik olunacak muamele usulü, paralar hakkındaki usulün 
aynı olacaktır. 

Gerek bu eşya, gerek harb esirlerini elinde tutan devletten gayri bir devletin parasiyle olup 
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sahibi tarafından tahvili istenilmemiş olan ve esirlerden alınan meblâğlar, esirleri elinde tutan 
devlet tarafından muhafaza ve esaretten sonra esire ilk şekilleriyle iade olunacaktır. 

Madde— 19. 

Harb esirleri, esir alındıklarından sonra mümkün olan en kısa zamanda, tehlikeden azade ola
cak kadar muharebe bölgesinden uzakta bulunan kamplara tahliye olunacaklardır. 

Ancak yaraları veya hastalıkları dolayısiyle tahliyeleri orada kalmalarından daha muhataralı 
bulunan harb esirleri muvakkaten tehlikeli bir bölgede bırakılabileceklerdir. 

Harb esirleri, bir muharebe bölgesinden tahliyelerine kadar lüzumsuz yere tehlikeye mâruz bıra-
kılamıyacaklardır. 

Madde - 20. 

Harb esirlerinin tahliyesi daima insani bir surette, ve kendilerini elinde tutan devlet kıtalarının 
bir yerden diğerine nakillerindeki şartlara müsavi şartlar dairesinde yapılacaktır. 

Harb esirlerini elinde tutan devlet, tahliye olunan esirlere kâfi miktarda içecek su ve yiyecek 
ile elbise, ve sıhhi bakımlarını temin edecektir; mezkûr devlet, bunların tahliye sırasında emni
yetlerini temin için lüzumlu bilcümle tedbirleri alacak, ve tahliye edilen esirlerin bir an evvel 
listesini tanzim edecektir. 

Şayet tahliyeleri sırasında harb esirlerinin transit kamplarından geçmeleri icabediyorsa, bu 
kamplardaki ikametleri mümkün olduğu kadar kısa olacaktır. 

KISIM : II. 
Harb esirlerinin enterne edilmeleri ' 

Fasıl : I. 
Umumi hükümler 

Madde — 21. 

Harb esirlerini elinde tutan devlet bunları enternömana tâbi tutabilecektir. Mezkûr devlet esir
lere enterne bulundukları kamptan muayyen bir hadden öteye uzaklaşmamak, ve eğer bu kamp 
çitlenmiş ise sınırını geçmemek mecburiyetini yükliyebilir. tşbu Sözleşmenin ceza ve inzibat 
müeyyideleri hakkındaki hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle, bu esirler sıhhatlerinin korunması 
için böyle bir tedbirin lüzumu sabit olmadıkça kapatılamıyacak ve hapsolunmıyacaklardır; her 
halde bu gibi bir vaziyet, onu lüzumlu kılan ahvalin müddetinden fazla süremiyecektir. 

Harb esirleri, tâbi oldukları devletin kanunları müsait olduğu takdirde, söz veya jtaahhüt 
üzerine kısmen veya tamamen serbest bırakılabileceklerdir. Bu tedbir, ezcümle harb esirlerinin 
sıhhatlerini ıslaha medar olduğu takdirde alınacaktır. Hiçbir harb esiri söz veya taahhüt üzeri
ne hürriyeti kabul etmeye mecbur tutulamayacaktır. 

Muhasamatın başlangıcından itibaren, ihtilâfa dâhil her Taraf, kendi tebaasına söz veya taahhüt 
üzerine hürriyeti kabul etmeye müsaade eden, veya bunu meneden kanun ve nizamnameleri mu
kabil Tarafa tebliğ edecektir. Bu suretle tebliğ olunan kanun ve nizamnameler mucibince söz ve
ya taahhüt üzerine serbest bırakılan esirler, gerek tâbi oldukları Devlete, gerek kendilerini esir 
etmiş olan Devlete karşı girişmiş oldukları taahhütleri şerefleri üzerine titizce ifaya mecbur olacak
lardır. Bu gibi hallerde esirlerin tâbi oldukları Devlet, onlardan verdikleri söze veya taahhüde 
aykırı hiçbir hizmet istememek veya kabul etmeni ekle mükellef olacaktır. 
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Madde — 22. 

Harb esirleri ancak karada kâin ve sağlık ve ijyen bakımından her türlü teminatı arzeden müessese
lerde enterne edilebileceklerdir; esirler, kendi menfaatlerinin muhik göstereceği hususi haller dı
şında, ceza müesseselerinde enterne edilemiyeceklerdir. 

(layrisıhhi, veya iklimi kendilerine muzır bölgelerde, enterne edilen harb esirleri, imkân hâsıl 
olur olmaz iklimi daha müsait bir yere nakledileceklerdir. 

Esirleri elinde tutan Devlet, onları esir edildikleri sırada hizmet etmekte oldukları silâhlı kuv
vetlere mensup harb esirlerinden kendi muvafakatleri olmadan ayırmamak kaydiyle tâbiiyetlerini, 
dillerini ve âdetlerini göz önünde tutarak kamplarda veya kamp kısımlarında toplıyaeaktır. 

Madde — 23. 

Hiçbir harb esiri hiçbir zaman muharebe sahasının ateşine mâruz kalabileceği bir bölgeye gön-
derilemiyeceği ve orada alıkonulanııyaeağı gibi, bâzı nokta veya bölgeleri askerî harekâttan masun 
tutmak için onun mevcudiyetinden istifade olunamayacaktır. 

Harb esirlerinin aynen mahallî sivil ahali derecesinde hava bombardımanlarına ve sair harb 
tehlikelerine karşı sığmakları bulunacaktır; içlerinden karargâhlarının bu tehlikelere karşı korun
masına iştirak edecek olanlardan gayrisi, tehlike işareti verilir verilmez mümkün olan süratle sığı
naklarına gidebileceklerdir. Ahali lehinde alınacak sair bilûmum korunma tedbirleri onlar hak
kında da tatbik olunacaktır. 

Esirleri elinde tutan devletler, harb esiri kamplarının coğrafi mevkileri hakkında lüzumlu her-
türlü malûmatı hami devletler delaletiyle birbirlerine vereceklerdir. 

Askerî mülâhazalar buna imkân verdikçe, harb esiri kampları gündüz vakti havadan açıkça se
çilebilecek şekilde yerleştirilmiş PG veya PW harfleriyle işaret edilecektir; şu kadar ki, alâkalı 
devletler arasında başka bir işaret usulü do kararlaştınla'bilecektir. Ancak ha^b esiri kampları 
bu şekilde işaret olunabilecektir. 

Madde — 24. 

İşbu kısımda yazılı olanlara mümasil şartlar dâhilinde daimî manşet te transit veya ayırma 
kampları teşkil olunacak, ve harb esirleri buralarda diğer kamplarda cari olan aynı muameleden 
istifade edeceklerdir. 

Fasü : n. 
Harb esirlerinin iskân, iaşe ve ilbası 

Madde — 25. 

Harb esirlerinin iskân şartları, onları elinde tutan Devletin aynı bölgeye yerleştirilmiş askeri
nin iskân şartları derecesinde müsait olacaktır. Bu şartlar cümlesinden olarak esirlerin örf ve âdet
leri gözetilecek, ve hiç bir halde bu şartlar esirlerin sıhhatine zararlı olamryacaktır. 

Bu cümleden olarak yukarıki hükümler gerek satıh mesahası anecmuu ve asgari hava mikâbı, ge
rek tesisat ve yatak takımları, ve bu arada üste örtülecek levazım bakımından, harb eskilerinin ya
takhaneleri hakkında cari olacaktır. 

Harb esirleri tarafından münferiden veya toplu olarak kullanılmak üzere tahsis olunan bina
lar rutubetten tamamiyle âri, ve bilhassa akşam karanlığının basmasiyle ışıkların söndürülmesi za
manları arasında kâfi derece sıcak ve aydınlık olacaktır. Yangın tehlikelerine karşı bütün ted
birler alınacaktır. 

Erkek harb esirlerinin kadın harb esirleriyle birlikte yerleştirilmiş olduğu kamplarda bunlara 
ayrı ayrı yatakhaneler tahsis olunacaktır, 
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Madde — 26. 

Gündelik esas yiyecek tayını, miktar, evsaf ve tenevvü bakımlarından harb esirlerini sıhhatli 
bir halde bulundurmaya, vücut ağırlığı kaybını ve gıda noksanı teşevvüşlerini önlemeye kâfi ol
malıdır. Esirlerin alışık oldukları gıda tarzı da nazarı itibara alınacaktır. 

Esirleri elinde tutan devlet, çalıştırılan esirlere kullanıldıkları işin yapılması için muktazi ilâ
ve yiyecekleri verecektir. 

Harb "esiri erine kâfi miktarda içecek su temin edilecektir. Tütün içilmesine müsaade edilecektir. 
Harb esirleri, yemeklerinin hazırlanmasına mümkün olduğu nispette iştirak ettirileceklerdir; 

bu maksatla mutfaklarda kullanılabileceklerdir. Kendilerine, yanlarında mevcut bulunan erzakı 
hazırlamak imkânları da verilecektir. 

Yemekhane olarak münasip yerler ayrılacaktır. 
taşeye taallûk eden her türlü toplu inzibat tedbirleri memnudur. 

Madde — 27. 

Esirleri elinde tutan devlet tarafından esirlerin bulunduğu bölgenin iklimi nazarı itibara alı
narak bunlara kâfi miktarda giyecek, çamaşır ve ayakkabı temin edilecektir. Düşman ordularına 
ait olup esirleri elde tutan devlet tarafından zaptolunan üniformalar memleketin iklimine uygun 
geldiği takdirde harb esirlerinin ilbasmda kullanılacaktır. 

Esirleri elinde tutan devlet bu eşyanın muntazam surette yenilenmesini ve tamirini temin ede
cektir. Bundan başka, çalışan harb esirlerine iş mahiyetinin zaruri kıldığı her yerde münasip bir 
kıyafet verilecektir. 

Madde — 28. 

Bilûmum kamplarda harb esirlerinin, fiyatları hiçbir halde mahallî piyasa rayiçlerini geçme
mek üzere gıda maddeleri, her gün kullanılan eşya, sabun ve tütün tedarik edebilecekleri kantin
ler kurulacaktır. 

Kantinlerden hâsıl olacak kârlar harb esirleri menfaatine kullanılacaktır; bu maksatla hususi, 
bir sandık ihdas olunacaktır. Mutemet olan kimse, bu kantin ile sandığın idaresine iştirak etmek 
hakkını haiz olacaktır. 

Bir kampın ilgası zamanında hususi sandıkta mevcut olan matlup bakiyesi, sandıktaki mevcu
dun tekevvününde iştiraki olan harb esirleriyle aynı tâbiiyette bulunan harb esirleri menfaatine 
sarfedilmek üzere beynelmilel insaniyetperver bir teşekküle tevdi olunacaktır. Alelûmum her kesin 
yurduna iade edilmesi halinde bu kârlar, alâkalı devletler arasında hilâfına bir anlaşma olmadıkça, 
harb esirlerini elinde tutan devlet tarafından muhafaza olunacaktır. 

Fasıl : III. 

Htfzıssıhha ve tedavi 

Madde — 29. 

Harb esirlerini elinde tutan devlet, hastalık salgınlarını önlemek üzere kampları temiz ve sıhhi 
bir halde tutmak için icabeden bütün tedbirleri ul nalda mükellef olacaktır. 

Harb esirleri tarafından gece ve gündüz kullanılmak üzere hıfzıssıhha kaidelerine uygun ve da
imî surette temiz tutulacak tesisat bulunacaktır. Kadın harb esirlerinin ikamet ettikleri kamplarda 
bunların vücut temizlikleri ve çamaşırlarının yıkanması için ayrı tesisat temin olunacaktır. 

Bundan başka, kamplarda bulundurulacak olan banyo ve duşlara ilâveten harb esirlerine her 
günlük vücut temizliği ve çamaşırlarının yıkanması için kâfi miktarda su ve sabun verilecektir; 
bu maksatla esirlere lüzumlu tesisat, kolaylıklar, \ e zaman bahşolunacaktır, 
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Maddd — 30. 

Her kampta harb esirlerinin lüzumlu tedaviyi ve münasip bir gıda rejimini bulacakları bir revir 
olacaktır. İcabı halinle, sâri veya aklî marazlara musap olan hastalar için tecrit mahalleri ayrıla-
caktiî. *.-.-..-.:. . . - . • • - • w * » * . , * f ^ . * » f - ı p . « f # 

Ağır bir hastalığa duçar olan, veya vaziyetleri hususi bir tedavi tarzını, tıbbi müdahaleyi, veya 
hastaneye yatırılmalarım istilzam eden harb esirleri, yakm bir istikbalde memleketlerine iadeleri 
derpiş olunsa dahi, tedavi edilmelerine elverişli her hangi bir askerî veya sivil tıbbi birliğe kabul 
olunacaklardır. Malûllere ve bilhassa körlere, yurtlarına iadeleri zamanına kadar sıhhi bakım ve 
mümarese zımnında hususi kolaylıklar ibraz olunacaktı?. 

Harb esirleri, tâbi bulundukları devlete, ve mümkünse kendileriyle aynı millete mensup bir tıbbi 
personel tarafından tedavi olunacaklardır. 

Harb esirleri, kendilerini muayene ettirmek üzere tıbbi makamlara çıkmaktan menolunamıyacak-
lardır. Onları elinde tutan makamlar, talep vukuunda, tedavi altına alman her esire, yaraları
nın veya hastalığının nev'ini, yapılan tedavinin mahiyet ve müddetini gösteren resmî bir beyan
name vereceklerdir. Bu beyannamenin bir sureti, Harb Esirleri Merkez Ajansına gönderilecektir. 

Harb esirlerini sıhatli bir halde tutmak için lüzumlu her türlü cihazların, ve bu arada diş pro-
tezleriyle sair protezlerin ve gözlüklerin bedelleri dâhil olmak üzere tedavi masrafları, esirleri 
elinde tutan devlete ait olacaktır. 

Madde ^ 3 1 . 

Harb esirlerinin en az ayda bir defa tıbbi teftişleri yapılacaktır. Bu teftişler cümlesinden 
olarak her esirin vücut ağırlığı kontrol ve kaydolunacaktır. Teftişlerin gayesi bilhassa umumi 
sıhhat ve beslenme vaziyetiyle temizlik vaziyetinin murakabesi, sâri hastalıkların, ve tahsisen' vere
min, sıtmanın ve zührevi hastalıkların aranılıp meydana çıkarılması olacaktır. Bu maksatla, el 
altında mevcut en tesirli metodlar, ve meselâ veremi hemen başlangıcında meydana çıkarmak üzere 
mikrofilm üzerine zaman zaman seri halinde radyografi usulü kullanılacaktır. 

Madde — 32. - - ^ 

Mensup oldukları silâhlı kuvvetlerin sıhhiye hizmetine bağlı olmamakla beraber hekim, dişçi, 
erkek veya kadın hastabakıcı olan harb esirleri, kendilerini elinde tutan devlet tarafından onlar
la aynı devlete tâbi harb esirleri menfaatine tıbbi vazifelerini ifaya davet olunabileceklerdir. Bu 
takdirde bunlar harb esiri olmakta devanı edecekler, fnkat kendilerini elinde tutan devletçe ifraz 
olunan tıbbi personel ile aynı muameleyi göreceklerdi •. 'Bunlar, 49 ncu madde mucibince kendileri
ne tahmil edilebilecek olan sair her türlü işlerden mıuu tutulacaklardır. 

Fasıl : IV. ~ 

Harb esirlesine yardım için alıkonulan tıbbi ve dinî personel 

Madde — 33. 

Harb esirlerine yardımda bulunmak maksadiyle esirleri elinde tutan devletçe alıkonulan sıhhi 
ve dinî personel mensuplerı harb esiri sayılmıyacaklardır. Şu kadar ki, bunlar, en az îşbu Söz
leşmenin bahşettiği bütün menfaatlerden ve harb esirlerini tedavi etmeleri ve bunlara dinî yardım
da bulunmaları için icabeden bütün kolaylıklardan istifade edeceklerdir. 

Mezkûr personel mensupları, esirleri elinde tutan devletin askerî kanun ve nizamnameleri çer
çevesinde, salahiyetli servislerin idaresi altında, ve mesleklerinin âdabına uyarak, tercihan tâbi 
oldukları silâhlı kuvvetlere mensup harb esirleri lehine tıbbi ve ruhani vazifelerini ifaya devam 
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edeceklerdir. Bundan başka, tıbbi veya ruhani vazifelerinin ifası zımnında aşağıki kolaylık
lardan istifade edeceklerdir: 

a) iş müfrezelerinde veya kamp dışındaki hastanelerde bulunan harb esirlerini zaman zaman 
ziyaret etmelerine müsaade olunacaktır. Onları elinde tutan devlet bu maksatla emirlerine lüzum
lu nakil vasıtalarını tahsis edecektir. 

b) Her kampta, en yüksek rütbede en kıdemli olan askerî hekim, alıkonulan sıhhi personelin 
faaliyetleri hususunda kampın askerî makamlarına karşı mesul olacaktır. Bu maksatla, ihtilâfa 
dâhil Taraflar, muhasamatın hemen başlangıcından itibaren, seferdeki silâhlı kuvvetlere men
sup yaralılarla hastaların vaziyetini ıslaha matuf 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin 
26 ncı maddesinde yazılı cemiyetlerin personeli de dâhil olmak üzere sıhhi personellerinin rütbe 
ler muadeleti hakkında anlaşacaklardır. Vazifelerine taallûk eden bütün meselelerde mezkûr he
kim ve keza askerî rahipler, kampın salahiyetli makamlariyle doğrudan doğruya temas etmek 
hakkını haiz olacaklardır. Bu makamlar, bu meselelere taallûk eden muhaberat hususunda onla
ra her türlü kolaylıkları göstereceklerdir. 

e) Alıkonulan personel, bulunduğu kampın askerî zapturaptına tâbi olmakla beraber, tıbbi 
veya dinî vazifeleri dışında hiçbir iş görmeye mecbur edilerniyecektir. 

Muhasamatın devamı sırasında, ihtilâfa dâhil Taraflar, alıkonulan personelin icabında nöbel 
değiştirmesi hususunda anlaşacaklardır. 

Yukarıki hükümlerden hiçbiri, esirleri elinde tutan devleti, sıhhi ve ruhani bakımlardan harb 
esirlerine karşı kendisine terettüp eden vecibelerden vareste kılamaz. 

Pasıl : V. 
Dinî, fikrî ve bedenî faaliyetler 

Madde — 34. 

Harb esirleri, askerî idarece tesbit olunan cari inzibat tedbirlerine riayet etmeleri şartiyle, mez
heplerinin âyinlerinde bulunmaları da dâhil olmak üzere dinlerinin icabatmı ifa hususunda tama-
miyle muhtar bırakılacaklardır^ 

Dinî âyinler için münasip mahaller tahsis olu nacaktır. 

Madde - 35. 

Düşman devletin eline düşmüş olup harb esirlerine yardımda bulunmak üzere kalan veya alı
konulan askerî rahiplerin esirlere ruhani yardımda bulunmalarına, ve dinî vicdanlarına uyarak 
dindaşları arasında bu yardımı serbestçe ifa etmelerine müsaade olunacaktır. Askerî rahipler, 
aynı silâhlı kuvvetlere mensup olan, aynı dili konuşan, veya aynı dine mensup olan harb esirleri
nin bulundukları muhtelif kamplarla iş müfrezeleri arasında taksim olunacaklardır. Bunlar, 
kampları dışındaki harb esirlerini ziyaret hususunda lâzımgelen kolaylıklardan, ve bilhassa 33 
ncü maddede yazılı nakil vasıtalarından istifade edeceklerdir. Askerî rahipler, sansür kaydı mah
fuz kalmak şartiyle, dinî vazifeleri cümlesinden bulunan işler hakkında gerek mevkuf oldukları 
memleketin kilise makamlariyle, gerek beynelmilel dinî teşekküllerle muhabere serbestisinden is
tifade edeceklerdir. Bu maksatla gönderecekleri mektuplar ve kartlar, 71 nei maddede yazılı kon
tenjana inzimam edecektir. 

Madde - 36. 

Kendi ordularında rahiplik etmemiş olmakla beraber bh* mezhebin rahibi olan harb esirleri, 
mezhepleri ne olursa olsun dindaşları arasında ruhani vazifelerini serbestçe ifa etmek müsaadesi-
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ni haiz olacaklardır. Bunlara, bu maksatla, esirleri elinde tutan devlet tarafından alıkonulmuş as
kerî rahipler gibi muamele edilecektir. Başka hiçbir i<ş görmeye mecbur edilemiyeceklerdir. 

Madde — 37. 

Harb esirleri, alıkonulmuş bir askerî rahibin, veya mezheplerine mensup harb esiri bir rahibin 
yardımından mahrum olmaları halinde, ya onların mezhebine, veya müşabih bir mezhebe mensup 
bir rahip, veyahut bu da olamaz ise ve dinî bakımdan mümkün olursa, dinî sıfatı olmıyan ehli
yetli bir kimse bu vazifeyi ifa etmek üzere alâkalı esirlerin talebi üzerine tâyin olunacaktır. Esir
leri elinde tutan devletin tasvibine bağlı olan bu tâyin, alâkalı esirler cemaatinin mutabakatı, ve 
icabeden hallerde, aynı mezhebe mensup mahallî dinî makamın tasvibi ile olacaktır. Bu suretle 
tâyin olunan kimse, esirleri elinde tutan devletin askerî zapturapt ve emniyeti siyan eten koyduğu 
bilûmum nizamlara riayet etmekle mükellef olacaktır. 

Madde — 38. 

Esirleri elinde tutan devlet, her esirin ferdî temayüllerine riayet etmekle beraber, harb esir
lerinin fikir, terbiye, eğlence, ve spor faaliyetlerini teşvik edecektir; mezkûr devlet, esirlere münasip 
mahaller ve lüzumlu teçhizatı tahsis ederek bu faaliyetlerin icrası için icabeden tedbirleri ala
caktır. 

Harb esirlerine, sporlar ve oyunlar da dâhil olmak üzere, bedenî hareketlerde bulunmak ve 
açık havadan istifade etmek imkânı verilecektir. Bıı maksatla bilûmum kamplarda kâfi miktarda 
açık sahalar tahsis olunacaktır. 

Madde — 39. 

Her harb. esirleri kampı, esirleri elinde tutan devletin muntazam silâhlı kuvvetlerine mensup 
mesul bir subayın doğrudan doğruya idaresi altına verilecektir. Nezdinde işbu Sözleşmenin met
ni bulunacak olan bu subay, Sözleşme hükümlerinin emri altındaki memurlarca bilinmesini temin 
edecek, ve hükümetinin murakabesi altında Sözleşmenin tatbikından mesul olacaktır. 

Madde — 40. 

Rütbe ve tâbiiyet işaretleriyle nişanların taşınmasına müsaade olunacaktır. 

Madde — 41. 

Her kampta, işbu Sözleşme ile eklerinin metni, ve 'i ncı maddede derpiş edilen bilcümle hususi 
anlaşmaların muhtevası, harb esirlerinin dilinde yazılı olarak bütün esirlerin okuyabilecekleri 
bir yere asılacaktır. Bunlar, asılan metinlere ıttıla kesbedemiyecek vaziyette olan esirlerin talebi 
üzerine kendilerine verilecektir. 

Harb esirlerinin hareket tarzlarına mütaallik her türlü nizamnameler, emirler, ihtarlar ve neş
riyat, esirlere anladıkları bir dilde tebliğ olunacaktır; bu vesikalar, yukarda derpiş olunan şart
lar dâhilinde asılmak suretiyle ilân olunacak, ve suretleri mutemede verilecektir. Esirlere şahsan 
hitap eden bilûmum emir ve kumandalar da anlıyacaklan bir dilde verilecektir. 

Madde — 42. -

Harb esirlerine, ve bilhassa bunlardan firar eden veya firar teşebbüsünde bulunanlara karşı 
silâh istimali, ancak ve daima evvelemirde icabı hale göre ihtarlar yapılmasını müteakip en son 
olarak müracaat edilecek bir tedbir olacaktır. 
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Fasıl : VII. 

Harb esirlerinin rütbeleri 

Madde — 43. 

Muhasamatın hemen başlamasından itibaren ihtilâfa dâhil Taraflar, muadil rütbede bulunan esir
ler arasında muamele müsavatını temin etmek üzere işbu Sözleşmenin 4 ncü maddesinde zikri geçen 
bütün şahısların unvan ve rütbelerini karşılıklı olarak birbirlerine tebliğ edeceklerdir; şayet sonra
dan unvan ve rütbeler ihdas edilecek olursa, bunlar da aynı suretle tebliğ olunacaktır. 

Esirleri elinde tutan devlet, harb esirlerinin mazhar olacakları ve tâbi bulundukları devletçe 
kendisine usulen tebliğ edilecek olan rütbe terfilerini tanıyacaktır. 

Madde — 44. 

Harb esiri olan subaylarla mümasillerine, rütbe ve yaşlarına göre gösterilmesi gereken hürmetle 
muamele edilecektir. 

Subay kamplarının hizmetini temin etmek üzere, subaylarla mümasillerinin rütbeleri göz önünde 
tutularak buralara aynı silâhlı kuvvetlere mensup ve mümkün olduğu nispette aynı dili konuşan kâfi 
sayıda esir askerler ifraz olunacaktır; bunlar, başkaca hiçbir iş görmeye mecbur tutulamıyacaklar-
dır. 

Subay yemeklerinin kendileri tarafından idare edilmesi hususunda her türlü kolaylık gösterile
cektir. 

Madde — 45. 

Subaylardan gayrı harb esirlerine, rütbelerine ve yaşlarına göre gösterilmesi gereken hürmetle 
muamele edilecektir. 

Esir yemeklerinin kendileri tarafından idare edilmesi hususunda her türlü kolaylık gösterile
cektir. ' 

Fasıl : Vm. " ' , , ? ' : 

ffarb esirlerinin bîr kampa varmalarım mütaaktp nakilleri 

Madde — 46. 

Esirleri elinde tutan devlet, harb esirlerinin nakline karar verirken bilhassa bunların memle
ketlerine iadelerinde melhuz güçlükleri artırmamak üzere bizzat esirlerin menfaatlerini gözetmek
le mükellef olacaktır. 

Harb esirlerinin nakli daima insanî bir şekilde ve esirleri elinde tutan devlet askerlerinin isti
fade ettikleri şartlardan daha az müsait olmıyacak olan şartlar dâhilinde yapılacaktır. Harb 
esirlerinin alışık oldukları iklim şartları daima hesaba katılacak, ve nakil şartları hiçbir halde 
sıhhatlerine zararlı olamıyacaktır. 

Esirleri elinde tutan devlet, nakil sırasında harb esirlerine gerek bunları sıhhatli bir halde 
tutmaya yetecek kadar içme suyu ve yiyecek, gerek lüzumlu elbiseyi, barınacak yeri ve müdavatı 
temin edecektir. Mezkûr devlet, bilhassa denizden ve havadan seyahat halinde, nakil sırasında em
niyetleri için lüzumlu her türlü tedbirleri alacalı ve nakledilen esirlerin hareketten evvel tam 
listesini tanzim edecektir. 
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Madde — 47 

Hasta veya yaralı olan harb esirleri, iyileşmeleri seyahat yüzünden muhataraya düşmek ihti
mali olduğu müddetçe, ve emniyetleri bakımından nıübrem bir zaruret olmadıkça başka yere nak 
ledilemiyeeeklerdir. 

Şayet muharebe cephesi bir kampa yaklaşacak ulursa, bu kamptaki harb esirleri ancak nakiller. 
kâfi emniyet şartları dahilinde yapılabilirse, veya nakillerine nazaran o yerde kalmaları kendileri 
için daha büyük bir muhatara teşkil ederse başka yere rıaklolunabileceklerdir. 

Madde — 48. 

Başka yere nakil halinde, harb esirlerine hareket edecekleri, ve yeni posta adresleri resmen 
tebliğ olunacaktır; bu tebliğ, ağırlıklarını hazırlamalarına ve ailelerine haber vermelerine imkân 
bırakacak kadar erken yapılacaktır. 

Esirlerin şahsi eşyalarını, mektuplarını, ve adreslerine gelmiş paketleri alıp götürmelerine mü
saade olunacaktır; nakil şartları böyle bir tedbiri zaruri kıldığı takdirde bu eşyanın ağırlığı 
esirlerin taşıyabileceği mâkul bir miktar ile tahdit olunabilecek, fakat bu ağırlık hiçbir halde 25 
kiloyu geçemiyecektir. 

Esirlerin eski kampları adresine gönderilmiş bulunan mektuplar ve paketler kendilerine gecik
tirilmeden yollanacaktır. Kamp kumandanı, nmtemed ile mutabık kalarak harb esirlerine ait 
müşterek malların ve işbu maddenin ikinci bendi hükmüne göre konulmuş tahdit dolayısiyle esir
lerin yanlarında götüremiyecekleri ağırlıkların nakli için lüzumlu tedbirleri alacaktır. 

Nakil masrafları esirleri elinde tutan devlete ait olacaktır. 

KISIM : III. 

Harb esirlerinin çalıştırılması 

Madde — 49. 

Esirleri elinde tutan devlet, sağlam harb esirlerini, yaş, cinsiyet, rütbe ve bedenî kabiliyetlerini 
nazarı itibara alarak, ve bilhassa kendilerini bedenen ve ruhen sıhhat halinde tutmak maksadiyle 
çalıştırabilecektir. 

* Harb esiri olan erbaşlar, ancak nezaret işleriyle mükellef tutulabileceklerdir. Bu islerle mükel
lef tutulmıyanlar, kendilerine uygun başka bir işistiyebilecekler, ve imkân elverdiği nispette kendi
lerine bu iş temin olunacaktır. 

Subaylar ve mümasilleri kendilerine uygun bir iş isterlerse, imkân nispetinde onlara bu iş te
min edilecektir. Bunlar hiçbir halde çalışmakla mükellef tutulamıyacâklardıv. 

• 
Madde — 50. 

Harb esirleri, kamplarının idaresi, tanzimi ve bakımı haricinde ancak aşağıki nevilerden işler
de çalışmakla mükellef tutulabileceklerdir : 

a) Ziraat; 
b) Maden, makine ve kimya sanayimden, nafia işlerinden, askerî mahiyette veya askerî mak

satlara matuf olan inşaat işlerinden gayri istihsal, istihraç veya imâl sanayii; 
e) Askerî mahiyette veya askerî maksatlara matuf olmıyan nakliye ve levazım işleri; 
d) Ticaret ve sanat faaliyetleri; 
e) Ev hizmetleri; 
f) Askerî mahiyette veya askerî bir maksada matuf olmıyan âmme hizmetleri. 
Yukarıki hükümlerin ihlâli halinde harb esirleri, 78 ne i madde mucibince . şikâyet haklarını 

kullanmıya mezun olacaklardır. 
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Madde — 51. 

Harb esirleri, bilhassa barınacak yor, yiyecek, giyecek, ve malzeme bakımlarından müsait çalış
ma şartlarından istifade edeceklerdir; bu şartlar, esirleri elinde tutan devlet tebaasından olup 
mümasil işlerde çalıştırılan kimselere bahşolunmuş şartlardan aşağı olmıyacaktır; iklim şartları 
da nazarı itibara alınacaktır. 

Harb esirlerini elinde tutan ve bunları işte kullanan Devlet, bu esirlerin çalıştıkları bölgeler
de sâyin himayesine mütaallik millî kanunların, ve bilhassa işçi emniyeti hakkındaki nizamnamele
rin tatbikini temin edecektir. 

Harb esirleri, yapacakları işle mütenasip ve kendilerini elinde tutan devlet tebaası için derpiş 
olunanlara mümasil bir tâlim ve terbiye ile ve korunma vasıtalariyle teçhiz olunacaktır. 52 nci mad
de hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle, harb esirleri sivil işçiler için melhuz bulunan normal mu
hataralara mâruz bırakılabileceklerdir. 

Çalışma şartları hiçbir halde inzibatı tedbirlerle daha zahmetli bir hale ifrağ olunamıyacaktır. 

^ * . ç - ^ î ? * | * î l * | l * V « Madde — 52. 

Hiçbir harb •esiri gönüllü olmadıkça gayrisıhhi veya tehlikeli işlerde kullanılamıyacaktır. 
Hiçbir harb esiri, esirleri elinde tutan Devletin silâhlı kuvvetleri mensuplarından biri için 

haysiyet kırıcı sayılabilecek olan bir işte kullanılamıyacaktır. 
Mayınların veya bunlara mümasil sair cihazların kaldırılması tehlikeli iş sayılacaktır. 

Madde — 53. 

Harb esirlerinin gidiş ve dönüş zamanı da dâhil olmak üzere gündelik çalışma müddetleri had
dinden aşırı olmıyacak, ve hiç bir halde esirleri tutan devletin tebaasından olup o bölgede aynı iş
te kullanılan sivil işçiler hakkında kabul edilmiş müddeti geçemiyeeektir. 

Gündelik işin ortasında harb esirlerine en az <bir saatlik istirahat verilmesi mecburi olacaktır; 
esirleri elinde tutan devletin işçilerine verilen istirahat müddeti daha Uzun ise, esirlerin istirahat 
müddeti de o kadar olacaktır. Esirlere her hafta, tercihan pazar günü, veyahut asıl memleketle
rinde cari olan tatil gününde fasılasız yirmi dört saatlik bir istirahat de verilecektir. Bundan ma
ada, »bir sene çalışmış olan her esir ard arda sekiz günlük bir istirahattan istifade edecek ve bu müd
det zarfında kendisine iş ücreti ödenecektir. . 

Parça başına ücret gibi çalışma usulleri tatbik edilmekte ise, çalışma müddeti bu sebeple aşı
rı derecede uzatılmıyacaktır. 

Madde — 54. 
t 

Harb esirlerine verilecek iş ücreti işbu Sözleşmenin 62 nci maddesi hükümlerine tevfikan tesbit 
edilecektir. 

îş kazasına uğrıyan, veyahut iş sırasında veya iş neticesinde bir hastalığa tutulan harh esirleri, 
vaziyetlerinin istilzam ettiği her türlü tedaviyi göreceklerdir. Bundan maada, esirleri elinde tu
tan devlet bu gibilere tâbi oldukları devlet nez dinde haklarını ihkaka medar olacak bir tıbbi tas
dikname verecek, ve bu tasdiknamenin ikinci bir nüshasını 123 neü maddede yazılı Harb Esirleri 
Merkez Ajansına yollıyacaktır. 

Madde — 55. 

Harb esirlerinin çalışma kabiliyetleri en az ayda bir defa olmak üzere zaman zaman yapılacak 
tıbbi muayenelerle kontrol edilecektir. Bu muayenelerde bilhassa harb esirlerinden istenecek işin 
mahiyeti nazarı itibara alınacaktır. 

Şayet bir harb esiri kendini çalışamıyacak bir halde telâkki ederse, bulunduğu kampın tıbbi ma-
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kamlarına çıkmasına müsaade olunacaktır; hekimler, kanaatlerince çalışamıyacak halde bulunan 
esirlerin isten muaf tutulmasını tavsiye edebileceklerdir. 

Madde — 56. 

îş müfrezelerinin teşkilât ve idaresi harb esirleri kamplarının teşkilât ve idaresine mümasil 
olacaktır. 

Her iş müfrezesi bir harb esirleri kampının murakabesi altına verilerek idarece ona tâbi ol
makta devam edecektir. Askerî makamlarla mez'mr kampın kumandanı, hükümetlerinin muraka
besi altında olmak üzere iş*bu Sözleşme hükümlerine iş müfrezesinde riayet edilmesinden mesai 
olacaklardır. 

Kamp kumandanı, kampına tâbi iş müfrezelerinin günü gününe bir listesini tutacak ve bunu 
hami devletin, Beynelmilel Kızılhaç Komitesinin, veya harb esirlerine yardımda bulunan sair teşek
küllerin kampı ziyaret eden murahhaslarına bildirecektir. 

Madde —- 57. 

Hususi eşhas hesabına çalışan harb esirlerine yapılacak muamele, bu şahıslar esirlerin muhafa
za ve himayesini kendi mesuliyetleri altında temin etseler dahi en az işbu maddede derpiş edilen 
muameleye müsavi olacaktır; esirleri elinde tutan devlet, askerî makamlar ve bu esirlerin mensup 
bulundukları kamp kumandanı, bu esirlerin bakımı, tedavisi, ve iş ücretlerinin ödenmesi mesuli
yetini tamamen deruhde edeceklerdir. 

IBu harb esirleri, bağlı bulundukları kampların mntemetleriylc temas halinde kalmak hakkını 
haiz olacaklardır. 

KISIM : IV. 

Harb esirlerinin malî kaynakları 

Madde — 58. 

Esirleri elinde tutan devlet, muhasamatın hemen başlamasından itibaren ve bu hususta hami 
devletle bir mutabakata varıncaya kadar, harb esirlerinin yanlarında nakit olarak veya mümasil 
bir şekilde bulundurabilecekleri âzami meblâğı tesbit edebilecektir. Meşru olarak tasarruflarında 
olup ellerinden alman veya tevkif edilen her fazla meblâğ, ve kendileri tarafından tevdi olunan 
paralar hesaplarına geçirilecek, ve onların rızası olmaksızın başka bir paraya tahvil olunanı iv a -
çaktır. 

Harb esirleri, kamp dışında bedelini nakden ödemek suretiyle emtia ve hizmetler mubayaasına 
mezun kılındıkları takdirde, bu tediyeler ya bizzat esirler tarafından yapılacak, yahut kamp ida
resince ifa olunarak alâkalı esirlerin hesapları zimmetine geçirilecektir. Esirleri elinde tutan devlet 
bu hususta icabeden hükümleri ısdar edecektir. 

Madde — 59. 

Harb esirlerinden, esir edildikleri sırada 18 nci madde mucibince alınan ve esirleri elinde tu
tan devletin parasiyle olan meblâğlar, işbu kısmın 64 ncü maddesi hükümlerine tevfikan esirler
den her birinin hesabı matlubuna geçirilecektir. 

Harb esirlerinden aynı sırada alınan başka paraların esirleri elinde tutan devletin parasına 
tahvilinden hâsıl olan meblâğlar da mezkûr hesabın matlubuna geçirilecektir. 
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Madde — 60. 

Esirleri elinde tutan devlet bilûmum harb esirlerine aşağıda yazılı meblâğların mezkûr 
devlet parasına tahvili suretiyle tesbit olunacak miktarda aylık bir maaş avansı ödiyecektir: 

Sınıf I - Çavuştan aşağı rütbede esirler : sekiz İsviçre frangı; 
Sınıf II - Çavuşlarla sair erbaşlar, veya muadil rütbedeki esirler: on iki İsviçre frangı; 
Sınıf III - Yüzbaşı rütbesine kadar subaylar, veya muadil rütbelerdeki esirler : elli t&yiçre 

frangı; 
Sınıf IV - Binbaşılar, yarbaylar, albaylar, veya muadil rütbelerd'eki esirler: altmış İsviçre 

frangı; 
Sınıf V - Generaller veya muadil rütbedeki esirler: yetmiş beş İsviçre frangı. 
Şukadar ki, ihtilâfa dâhil alâkalı Taraflar, yukarda sayılan muhtelif sınıflara dâhil harb 

esirlerine verilmesi icabeden avanslarını hususi anlaşmalarla tâdil edebileceklerdir. 
Bundan maada, yukarki birinci bentte derpiş edilen meblâğlar esirleri elinde tutan devletin 

silâhlı kuvvetler mensuplarına verilen maaşa nazaran fazla yüksek olduğu takdirde, veyahut 
diğer her hangi bir sebeple bu meblâğların ödenmesi o devleti ciddî bir sıkıntıya sokacak olursa, 
mezkûr devlet bu meblâğların tâdili zımnında harb esirlerinin mensup olduğu devletle hususi 
bir anlaşma akdolununcaya kadar : 

a) Birinci bentte yazılı meblâğları harb esirlerinin hesapları matlubuna geçirm'ekte devam 
edecek; 

b) Maaş avanslarından ifraz edilerek harb esirleri tarafından kullanılmak üzere bunların em
rine verilen meblâğları muvakkaten mâkul bir miktar ile tahdit edebilecektir; ancak, I nci sı
nıfa dâhil harb esirleri için bu meblâğlar hiçbir zaman esirleri elinde tutan devletin kendi silâhlı 
kuvvetleri mensuplarına ödediği meblâğlardan aşağı olmıyacaktır. 

Bu yolda yapılacak olan bir tahdidin sebepleri vakit geçirilmeden hami devlete bildirilecektir. 

Madde — 61. 

Esirleri elinde tutan devlet, esirlerin tâbi oldukları devlet tarafından maaş ilâvesi olarak gön
derilecek olan meblâğları, bu meblâğlar aynı sınıftan bulunan her esir için müsavi olmak ve o 
devlete mensup o sınıftan bütün esirlere seyanen ödenmek ve 64 ncü madde hükümlerine tevfi
kan imkân hâsıl olur olmaz esirlerin şahsi hesaplarına yatırılmak şartiyle kabul olunacaktır. Bu 
maaş ilâveleri, esirleri elinde tutan devleti işbu Sözleşme mucibince kendisine terettüp eden ve
cibelerin hiçbirinden vareste kılmıyacaktır. 

Madde — 62. 

Harb esirleri kendilerini elinde tutan makamlardan, miktarı mezkûr makamlarca tesbit edi
lecek ve fakat hiçbir zaman tam bir iş günü başına 1/4 İsviçre frangından aşağı olmıyaeak âdi
lâne bir çalışma ücretini doğrudan doğruya alacaklardır. Esirleri elinde tutan devlet gerek esir
lere, gerek hami devlet vasıtasiyle esirlerin tâbi oldukları devlete, tesbit etmiş olduğu gündelik 
çalışma ücretini bildirecektir. 

Esirleri elinde tutan makamlar tarafından gerek kampların idaresine, dâhili tertibatına veya 
bakımına taallûku bulunan vazifelere veya sanat işlerine devamlı olarak ayrılan esirlere, gerek ar
kadaşları hizmetinde ruhani veya tıbbi vazifeler ifasiyle mükellef tutulan esirlere dahi bir çalış
ma ücreti verilecektir. 

Mutemedin, yardımcılarının, ve icabı halinde müşavirlerinin çalışma ücretleri kantin kârları 
sandığından verilecektir; bu ücretlerin miktarı mutemet tarafından tesbit ve kamp kumandanı 
tarafından lasvip edilecektir. Böyle bir sandık mevcut değilse, esirleri elinde tutan devlet bu 
gibi esirlere âdilâne bir çalışma ücreti verecektir. 
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Madde — 63. . . . . . . . 

Harb esirleri, namlarına şahsan veya topluca olarak yollanacak paraları almaya mezun ola
caklardır. 

Her harb esiri, bundan sonraki maddede yazılı olduğu veçhile hesabındaki matlup bakiyesine 
esirleri elinde tutan devletin tesbit ettiği hadler dâhilinde tasarruf edecek, ve mezkûr devlet 
istenilen tediyeleri yapacaktır. Esirleri elinde tutan devletin zaruri göreceği malî veya nakdi tak-
yidat mahfuz kalmak kaydiyle, harb esirleri yabancı memleketlere para yollamaya mezun ola
caklardır. Bu takdirde, esirleri elinde tutan devlet, esirlerin bakmakla mükellef bulundukları 
kimselere para göndermelerini bilhassa kolaylaştıracaktır. 

Her halükârda harb esirleri, tâbi bulundukları devlet • muvafakat ettiği takdirde, şu usul da
iresinde memleketlerine para gönderebileceklerdir; Esirleri elinde tutan devlet, hami devlet vasıta
siyle esirlerin tâbi bulunduğu devlete, tediyenin âmiri ile müteneffii, ve esirleri elinde tutan 

- devletin parasiyle ifade edilmiş olarak ödenecek miktar hakkında lüzumlu bilcümle malûmatı 
hâvi bir ihbarname gönderecektir; bu ihbarnamede alâkalı esirin imzası, ve bunu tasdikan kamp 
kumandanının, imzası bulunacaktır. Esirleri elinde tutan devlet bu meblâğı esirin hesabına zimmet 
kaydedecektir; bu suretle zimmet kaydettiği meblâğları, esirlerin tâbi oldukları devletin matlûbuna 
geçirecektir. 

Esirleri elinde tutan devletin yukarıki talimatın tatbiki zımnında işbu Sözleşmeye bağlı V nu
maralı lahikadaki Numune Nizamnamesi münderecatına müracaatı faydalı olacaktır. 

Madde — 64. 

Esirleri elinde tutan devlet her harb esiri için en az aşağıdaki malûmatı ihtiva edecek bir hesap 
tutacaktır : 

1. Maaş avansı, çalışma ücreti olarak, veya başka bir nam ile esirin alacağı olan veya kendisi
ne ödenen meblâğlar; esirleri elinde tutan devletin parası olarak esirden «alınan meblâğlar; esir
den alınmış olup talebi üzerine mezkûr Devletin parasına tahvil edilmiş olan meblâğlar; 

2. Esire nakden veya buna mümasil bir şekilde verilmiş olan meblâğlar; onun hesabına ve ta
lebi üzerine yapılan tediyeler; bundan evvelki maddenin üçüncü bendi mucibince yollanan meb
lâğlar. 

Madde — 65. 

Bir harb esirinin hesabına geçirilen her kaydın yanında kendisinin veyahut namına hareket 
eden mutemedin imzası veya parafı konulacaktır. 

Harb esirlerine, hesaplarını görmeleri ve bir suretini almaları hususunda her zaman kâfi ko
laylıklar gösterilecektir; hesap, kampı ziyaret edecek olan hami devlet mümessilleri tarafından 
da tetkik olunabilecektir. 

Harb esirlerinin bir kamptan diğerine nakilleri halinde, şahsi hesapları arkalarından gönderile
cektir. Esirlerin bir devletten diğerine nakilleri halinde kendilerine ait olup esirleri elinde tutan 
devletin parasiyle muharrer olmıyan meblâğlar arkalarından gönderilecektir; hesaplarının matlu
bunda kalacak olan diğer bütün meblâğlar için kendilerine bir tasdikname verilecektir. 

İhtilâfa dâhil alâkalı devletler, harb esirlerinin hesap hülâsalarını muayyen fasılalarla ve hami 
devlet vasıtasiyle birbirlerine yollamak -hususunda anlaşabileceklerdir. 

Madde — 66. 

Harb esirinin esaret hali tahliye veya memlekete iade suretiyle hitam buldukta, esirleri elinde 
tutan devlet ona esareti sonunda alacağı olan matlup bakiyesini gösteren ve mezkûr devletin salahi
yetli bir subayı tarafından imzalanmış bir beyanname tevdi edecektir. Diğer taraftan, esirleri elinde 
tutan devlet esirlerin tâbi oldukları devlete, hami devlet vasıtasiyle, esaret halleri memlekete iade, 



— 54 — 
tahliye, firar, ölüm ve sair bir suretle nihayet bulan esirlere ait her türlü malûmatı ihtiva eden, ve 
ezcümle bunların hesaplarındaki matlup bakiyelerini gösteren listeler gönderecektir. Bu listelerin her 
yaprağı esirleri elinde tutan devletin salahiyetli bir mümessili tarafından tasdik olunacaktır. 

Alâkalı devletler yukarda yazılı hükümlerin hepsini veya bir kısmını hususi bir anlaşma ile 
tadil edebileceklerdir. 

Esirin tâbi bulunduğu devlet, esirleri elinde futan devletin esaret sonunda borçlu kaldığı matlup 
bakiyesinin esire tesviyesinden mesul olacaktır. 

Madde — 67 

60 ncı madde mucibince harb esirlerine ödenmiş olan maaş avansları esirlerin tabî oldukları dev
let namına verilmiş sayılacaktır; gerek bu maaş avansları, gerek mezkûr devlet tarafından 63 ncü 
maddenin üçüncü bendiyle 68 nci madde mucibince ifa edilmiş olan bilûmum tediyeler, muhasama
tın sonunda alâkalı devletler arasında bir tesviye şekline bağlanacaktır. 

Madde — 68. 

Çalışmadan ileri gelmiş bir kaza veya sair bir maluliyetten dolayı bir harb esiri tarafından vâki 
olacak her tazminat talebi, hami devlet vasıtasiyle esirin tâbi bulunduğu devlete ulaştırılacaktır. 
Esirleri elinde tutan devlet, 54 ncü madde hükümlerine tevfikan her halde harb esirine yaranın 
veya maluliyetin mahiyetini, vukubulduğu ahval ve şeraiti, ve esirin gördüğü tıbbi mualeee ve 
hastane tedavisine ait malûmatı muhtevi bir beyanname verecektir. Bu beyanname esirleri elinde 
tutan devletin mesul bir subayı tarafından imzalanacak, ve tıbbi mahiyetteki malûmatın doğruluğu 
Sıhhiye hizmetine mensup bir tabip tarafından tasdik olunacaktır. 

Esirleri elinde tutan devlet esirlerin tâbi bulundukları devlete, bir harb esirinin 18 nci madde 
mucibince elinden alınan, ve memleketine iadesi sırasında .kendisine geri verilmemiş olan zatî eş
ya, para veya kıymetli efya hakkında yapacağı her türlü tazminat talebi ile, keza esirin kendisini 
elinde tutan devletin veya bu devlete mensup bir memurun hatasına atfeylediği bir zarar hakkın» 
da yapacağı her türlü tazminat talebini de bildirecektir. Maamafih esirleri elinde tutan devlet 
masrafı kendisine ait olmak üzere esirin esaret müddeti içinde muhtaç olacağı zatî eşyanın yeri
ne yenilerini verecektir. Her halde, esirleri elinde tutan devlet esire, mezkûr eşyanın, paraların 
ve kıymetli eşyanın kendisine geri verilmemesi sebeplerine dair mesul subay tarafından, imzalanmış 
ve lüzumlu bütün malûmatı muhtevi bir beyanname verecektir. Bu beyannamenin bir ikinci nüshası esi
rin tâbi olduğu devlete 1.23 ncü maddede yazılı Harb Esirleri Merkez Ajansı delaletiyle gönderilecek
tir. 

KISIM : V. 

Harb esirlerinin hariçle münasebetleri 

Madde — 69. 

Esirleri elinde tutan devlet esirleri ele geçirir geçirmez onlara, ve hami devlet delaletiyle tâbi 
bulundukları devlete, işbu kısımda yazılı hükümlerin icrası zımnında derpiş olunan tedbirleri bil
direcektir; keza, mezkûr tedbirlerde yapılan her tâdili de tebliğ edecektir. 

Madde — 70. 

Her harb esirine, esir alınmasını hemen mütaakıp, veyahut en geç bir kampa varmasından bir -
hafta sonra, bu kamp bir transit kampı olsa dahi, ve keza hastalık veya bir tahaffuzhaneye veya 
diğer bir kampa nakil halinde, bir taraftan doğrudan doğruya esirin ailesine, diğer taraftan 



— 55 — 
123 ncü maddede yazılı harb esirleri merkez ajansına mümkünse işbu Sözleşmeye bağlı numunesi
ne göre tanzim edilmiş, ve onları esirin esaretinden, adresinden ve sıhhi vaziyetinden haberdar 
edecek bir kart göndermek imkânı bahşolunacaktır. Bu gibi kartlar mümkün olan bütün süratle 
yollanacak ve hiçbir veçhile geciktirilemiyecektir. 

-'—-—- Madde— 71. 

Harb esirleri mektup ve kart göndermeye ve almaya mezun olacaklardır. Şayet esirleri elinde 
tutan devlet bu muhabereyi tahdide lüzum görecek olursa, bu takdirde mümkün olduğu kadar 
işbu Sözleşmeye bağlı numunelerine göre tanzim edilmiş olarak en az ayda iki mektup ile dört 
kart (70 nci maddede yazılı kartlar sayılmaksızm) gönderilmesine müsaade edecektir. Bunun 
dışında tahditler konulması, ancak esirleri elinde tutan devletin lüzumlu sansürü yaptırmak için 
kâfi sayıda salahiyetli mütercimler bulmakta güçlük çekmesi sebebiyle hami devletin bu tahdit
leri bizzat esirlerin menfaatine uygun görmesi halinde caiz olacaktır. Esirlere gönderilen mek
tupların tahdidine lüzum görülecek olursa, bu karar, ledelicap esirleri 'elinde tutan devletin 
talebi üzerine ancak esirlerin tâbi bulundukları devletçe verilebilecektir. Bu gibi mektuplar ve 
kartlar, esirleri 'elinde tutan devlet emrinde mevcut en süratli vasıtalarla ulaştırılacaktır; bu 
mektuplar ve kartlar, inzibati sebaplerden dolayı ne geciktirilebilecek, ne de alıkonulabilecektir. 

Uzun zamandan beri ailelerinden haber alamıyan, yahut haber almak veya alelade yollardan 
haber almak imkânından mahrum olan harb esirleri ile, ailelerinden uzun bir mesafe ile ayrıl
mış bulunanlar, ücreti esirleri elinde tutan devlet nezdindeki hesapları zimmetine geçirilmek, veya 
emirlerinde mevcut paradan ödenmek üzere telgraflar göndermeye mezun olacaklardır. 

Umumi kaide olarak harb esirlerinin mektupları ana dilleriyle yazılmış olacaktır, İhtilâfa 
dâhil devletler, başka dillerle muhabere edilmesine müsaade edebileceklerdir. 

Harb esirlerinin mektuplarını ihtiva edecek olan torbalar itina ile mühürlenerek muhteviya 
tını açıkça gösterecek surette yaftalanacak, ve gidecekleri yer postaneleri adresine yollanacaktır. 

Madde — 72. 

Harb esirleri, posta ile veya sair vasıtalarla, ezcümle gıda maddeleri, giyecek, ilâçlar, dinî, 
mütalâa veya eğlence ihtiyaçlarını tatmin 'edecek maddeleri, ve bu arada, kitap, ibadet eşyası, 
fennî levazım, imtihan formülleri, musiki aletleri, spor takımları, veyahut harb esirlerine tahsille
rine devam veya güzel bir sanat icra etmek imkânını verecek levazımı ihtiva eden, şahsi veya top
luca gönderilmiş paketler almaya mezun olacaklardır. 

Bu gibi müraselât, esirleri elinde tutan devleti işbu Sözleşme mucibince kendisine terettüp eden 
vecibelerden hiçbir veçhile vareste kılamıyacaktır. 

Bu müraselâtın tâbi tutulabileceği yegâne kayıtlar, bizzat harp esirlerinin menfaati icabı olarak 
hami devletin teklif edeceği, veyahut, Beynelmilel Kızılhaç Komitesinin veya harb esirlerine yar
dımda bulunan diğer bir teşekkülün, münakale ve muvasala vasıtalarının fevkalâde yüklü bulun
ması hasebiyle kendi müraeelâtlarına koyacakları takyitlerdir. 

Şahsi, veya topluca olarak gönderilen paketlerin sevkına taallûk eden şekiller icabı halinde alâ
kalı devletler arasında hususi anlaşmalarla kararlaştırılacak ve mezkûr devletler harb esirlerine yar
dım olarak gönderilen yardımların dağıtılmasını hiçbir halde geciktiremiyeceklerdir. Giyecek ve yi
yecek paketleri kitap ihtiva edemiyecektir; tıbbi levazım alelûmum topluca paketler halinde yollana
caktır. 

Madde—73. 

Topluca yollanan yardımların tesellüm ve tevzii şekilleri hakkında alâkalı devletler arasında 
hususî anlaşmalar bulunmaması halinde, topUıca yardımlara mütaallik olup işbu Sözleşmeye bağlı 
bulunan nizamnameler tatbik e-lunacaktır. 
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Yukarda bahsi geçen hususi anlaşmalar, harb esirlerine topluca gönderilmiş bulunan yardımları 

tesellüm etmek, dağıtmak ve harb esirlerinin nef'ine olarak kullanmak hususunda mutemetlerin haiz 
bulundukları hakkı hiçbir halde takyit edemiyecektir. 

!\c'z;s bu gibi anlaşmalar hami devletin, Beynelmilel Kızılhaç Komitesinin, veya harb esirlerine 
yardımda bulunan ve topluca yollanan paketlerin ulaştırılmasına memur edilen bir teşekkülün, 
bunların gönderildikleri kimselere dağıtılmasını murakabe etmek hususundaki haklarını da tak
yit edemiyeceklerdir. 

M a d d e ••-•- 74. 

Harb esirlerine yardım olarak yapılan bütün mürasalât bilûmum ithal, gümrük ve saire re
simlerinden muaf olacaktır1. 

(»erek doğrudan doğruya, gerek 122 ne i maddede yazılı istihbarat büroları ve 123 ncü madde
de yazılı Harb Esirleri Merkez Ajansı delaletiyle narb esirleri namına posta ile yollanan veya 
harb esirlerinin gönderdikleri mektuplar, yardımlar, ve müsaade ile yollanan para havaleleri ge
rek mahreç ve ınevrit memleketlerinde, gerek aradaki memleketlerde bilûmum posta ücretlerinden 
muaf olacaklardır. 

Harb esirlerine yollanan ve ağırlıklarından dolayı, yahut başka bir sebeple posta yoliyle nakli
ne imkân bıılunmıyan yardımların nakil masrafı, esirleri elinde tutan devletin hâkimiyetinde bulu
nan bütün ülkelerde mezkûr devlete ait olacaktır. Sözleşmeye taraf olan diğer devletlerden her biri 
kendi ülkesi dahilindeki nakil masraflarını deruhde edecektir. 

Alâkalı devletler arasında hususi anlaşmalar mevcut olmaması halinde, yukarıda yazılı muafi
yetlerden istifade etmiyen bu nıürasalâtın nakil masrafları gönderene ait olacaktır. 

Yüksek Âkıd Taraflar, harb esirlerine gönderilen ve bunların gönderdikleri telgrafların ücretle
rini mümkün olduğu kadar indirmeye gayret edeceklerdir. 

Madde — 75. 

Askerî harekât alâkalı devletleri 70, 71, 72 ve 77 nci maddelerde yazılı mürasalatın naklini temin 
hususunda kendilerine düşen vecibeleri ifadan menettiği takdirde, alâkalı hami devletler, Beynelmi
lel Kızılhaç Komitesi, veya ihtilâfa dahil memleketlerce kabul edilen diğer her hangi bir teşekkül bu 
eşyanın münasip vasıtalarla (Vagon, kamyon, gemi, uçak, ilâh.) naklini temine teşebbüs edebilecek
lerdir. Bu maksatla Yüksek Âkıd Taraflar, onlara bu vasıtaları tedarik etmeye ve ezcümle icabeden 
serbest seyir varakaları vermek suretiyle bu nakil vasıtalarının seyrüseferine müsaade etmeye çalışa
caklardır. 

Bu nakil vasıtaları : 
a) 123 ncü maddede yazılı merkez istihbarat ajansı ile 122 nci maddede yazılı millî bürolar 

arasında teati edilen mektupların, listelerin ve raporların; 
b) Harb esirlerine ait olarak hami devletlerin,Beynelmilel Kızılhaç Komitesinin, ve harb esirleri

ne yardımda bulunan diğer her hangi bir teşekkülün gerek kendi murahhaslariyle, gerek ihtilâfa dâ
hil taraflarla teati edecekleri mektupların ve raporların; ulaştırılması için de kullanılabilecektir. 

tşbu hükümler ihtilâfa dahil her tarafın, tercih eylemesi halinde, başka türlü nakliyat teşkilâtı 
vücuda getirmek veya kararlaşacak şartlar dairesinde serbest seyir varakaları vermek hakkını hiç
bir veçhile tahdit etmiyecektir. 

Hususi anlaşmalar mevcut olmaması halinde bu gibi nakil vasıtalarının kullanılmasından tevel
lüt edecek masraflar, tebaaları bu hizmetlerden istifade ed-en ihtilâfa dâhil taraflara nispet üzere 
terettüp edecektir. 

Madde — 76. 

Harb esirlerine gönderilen ve bunların gönderdikleri mektuplar mümkün olan en kısa zaman-
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da sansürden geçirilecektir. Bu sansür ancak mektupları gönderen ve alan devletlerce ve her bi
ri tarafından ancak bir defa yapılacaktır. 

Harb esirlerine yollanan paketlerin muayenesi bunların ihtiva ettikleri gıda maddelerini bozul
maya mâruz bırakacak şekilde yapılmıyaeak ve paketin muhtevası bir yazı veya matbua olmadık
ça bu muayene paketin gönderildiği şahsın veya onun usulen tevkil etmiş olduğu bir arkadaşın hu
zurunda yapılacaktır. Esirlere şahsan veya toplu olarak yollanan paketlerin kendilerine teslimi, 
sansür güçlükleri bahanesiyle geciktirilemiyecektir. , 

thtüâfa dâhil Tarafların askerî veya siyasî sebeplerle koyacakları her türlü muhabere yasağı 
ancak muvakkat olacak ve mümkün olduğu kadar kısa sürecektir. 

Madde — 77. 

Esirleri ellerinde tutan devletler harb esirlerine gönderilen veya onların gönderdikleri senetle
rin, evrak ve vesikaların ve bilhassa vekâletname veya vasiyetnamelerin hami devlet veya 123 ncü 
maddede yazılı Harb Esirleri Merkez Ajansı vasıtasiylie ulaştırılması için her türlü kolaylıkları 
göstereceklerdir. 

Her halde, esirleri ellerinde tutan devletler bunlara mezkûr vesikaların tanzimini kolaylaştı
racaklardır; bilhassa, esirlerin bir hukukçuya danışmalarına müsaade edecekler ve imzalarmın 
tevsiki için icabeden tedbirleri alacaklardır. 

KISIM VI 

Harb esirlerinin resmî makamlarla münasebetleri 

Fasıl : I "> \ 

Harb esirlerinin esaret şartlan hakkındaki şikâyetleri 

Madde — 78. 

Harb esirleri, elinde bulundukları askerî makamlara, tâbi tutuldukları esaret şartları hakkında 
dileklerini bildirmek hakkını haiz olacaklardır. 

Keza harb esirleri ya mutemet vasıtasiyle, yahut lüzum görürlerse doğrudan doğruya hami dev
letlerin mümessillerine müracaat ederek esaret şartları hususunda şikâyetlerini mucip olan nok
taları anlatmak hakkını kayıtsız olarak haizdirler. 

Bu dilek ve şikâyetler tahdit edilemiyeceği gibi, 71 nci maddede yazılı muhabere kontenjanı
na dâhil de sayılamıyacaktır. Mezkûr dilek ve şikâyetler derhal yerine ulaştırılacaktır. Bunlar 
esassız oldukları anlaşılsa dahi hiçbir cezayı istilzam etmiyecektfr. 

Mutemetler, kamplardaki - vaziyet ve harb esirlerinin ihtiyacı hakkında hami devletlere zaman 
zaman raporlar gönderebileceklerdir. 

Fasıl . II 

Harb esirlerinin mümessilleri 

Madde — 79. 

Subayların bulundukları yerler müstesna olmak üzere harb esirlerinin bulundukları bilûmum 
mahallerde esirler kendilerini askerî makamlar, hami devletler, Beynelmilel Kızılhaç, ve kendile
rine yardım etmesi melhuz sair her teşekkül nezdinde temsil etmek üzere her altı ayda bir, ve 
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münhal vukuu hallerinde, serbestçe ve gizli reyle mutemetler seçeceklerdir. Bu mutemetlerin tek
rar seçilmeleri caiz olacaktır. 

Subayların ve mümasillerinin bulundukları kamplarda, veya muhtelit kamplarda, en yüksek 
rütbede en kıdemli olan harb esiri mutemet, olavak tanılacaktır. Subay kamplarında, bu muteme
de subaylarca seçilmiş mütaaddit müşavirler yardım edeceklerdir; muhtelit kamplarda muteme
din yardımcıları subaylardan gayrı harb esirlerinden olmak üzere subaylar tarafından seçilecek
lerdir. 

Harb esirleri çalışma kamplarında kampın harb esirlerine terettüp eden idari vazifelerini gör
mek üzere aynı tâbiiyetten olan harb esiri subaylar konulacaktır. Bundan maada, bu subaylar iş
bu maddenin birinci bendi hükümleri mucibince mutemetliklere seçilebileceklerdir. Bu takdirde mu
temedin yardımcıları subaylardan gayrı harb esirleri arasından seçileceklerdir. 

Seçilen her mutemedin vazifeye başlamazdan evvel esirleri elinde tutan devletçe kabul edilme
si şarttır. Şayet esirleri elinde tutan devlet esaret arkadaşları tarafından seçilmiş bir harb esi
rini kabulden imtina edecek olursa, bu imtinaın sebeplerini hami devlete bildirmekle mükellef 
olacaktır. 

Her halde mutemet, temsil ettiği harb esiri eriyle aynı tâbiiyete, dile ve âdetlere sahip ola
caktır. Bu suretle tâbiiyetlerine, dillerine veya âdetlerine göre bir kampın muhtelif kısımlar -
na ayrılmış bulunan harb esirleri için yukarı ki bendin hükümlerine göre her kısmın kendi mute
medi. bulunacaktır. 

Madde — 8ü. 

Mutemetler harb esirlerinin bedeni, mânevi ve l'ikrî rahatları sebeplerini istikmal edeceklerdir. 
Bilhassa esirler kendi aralarında bir yardımlaşma sistemi teşkiline karar verecek olurlarsa, mu

temetlere işbu Sözleşmenin sair hükümleriyle, tevdi olunan hususi vazifelerden ayrı olarak bu teşki
lât da onların salâhiyetleri cümlesinden olacaktır. 

Mutemetler, mahza vazifelerinden dolayı, harb esirlerinin işliyecekleri suçlardan mesul olmıya-
caklardır. 

Madde — 81. 

Mutemetlerin çalıştırılmaları vazifelerinin ifasını güçleştirdiği takdirde hiçbir iş görmekle mükel
lef tutulamıyacaklardır. 

Mutemetler kendilerine lüzumlu olan yardımcıları esirler arasından tâyin edebileceklerdir. Mu
temetlere her türlü maddi kolaylıklar ve bu cümleden olarak vazifelerinin ifası için bâzı hallerde 
(çalışma müfrezelerinin ziyareti, yardım olarak gelmiş eşyanın tesellümü, ilâh.) lüzumlu olan hareket 
serbestisi bahşolunacaktır. iÇlt~* * ' " ' * " '" ~'' ~ * 

Mutemetler harb esirlerinin enterne bulundukları binaları ziyarete mezun olacaklar ve harb 
esirleri mutemetlerle serbestçe istişare etmek hakkını haiz olacaklardır. 

Harb esirlerine, esirleri elinde tutan makamlarla, hami devletlerle, Beynelmilel Kızılhaç Ko
mitesiyle ve bunların murahhaslariyle, muhtelit tıbbi komisyonlarla ve keza harb esirlerine yar
dımda bulunacak teşekküllerle posta ve telgraf muhaberesinde bulunmaları hususunda her türlü 
kolaylıklar gösterilecektir. Çalışma müfrezelerinin mutemetleri, esas kampın mutemediyle muhabere
leri hususunda aynı kolaylıklara mazhar olacaklardır. Bu gibi muhabereler tahdit olunamıyacağı 
gibi 71 nci maddede yazılı kontenjana da dâhil sayılmıyacaktır. 

Hiçbir mutemet halefini cari işlere alıştırabilnıesi için lüzumlu kâfi bir zaman geçmeden başka 
bir yere naklolunamıyacaktır. 

Azil halinde, bu azlin sebebi hami devlete bildirilecektir. 
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Pasü : EL 

Cezm ve inzibati müeyyideler 

1. Umumi hükümler 

Madde — 82. 

Harb esirleri, esirleri elinde tutan devletin silâhlı kuvvetlerinde cari bulunan kanun, nizamna
me ve umumi emirlere tâbi olacaklardır. Esirleri elinde tutan devlet bu kanun, nizamname veya 
umumi emirlere karşı bir suç işliyen her harb esiri hakkında adlî veya inzibati tedbirler almak salâ
hiyetini haiz olacaktır. Şu kadar ki, işbu fasıl hükümlerine mugayir hiçbir takibat icrası veya 
müeyyide tatbiki caiz olmıyacaktrr. 

Şayet esirleri elinde tutan devletin kanun, nizamname veya umumi emirleri bir harb esiri ta
rafından işlenmiş olan fiilleri cezayı müstelzim addeder, ve fakat bu fiiller esirleri elinde tutan 
devletin silâhlı kuvvetlerine mensup bir kimse tarafından işlendiği takdirde cezayı müstelzim de
ğilse. bu fiillerden dolayı ancak inzibati müeyyideler tatbik olunabilir. 

Madde — 83. 

Bir harb esiri tarafından işlenmiş bir suçun inzibati bir cezayı mı, yoksa adlî bir cezayı mı 
müstelzim olacağı kararlaştırılırken, esirleri elinde tutan devlet meselenin takdiri hususunda alâ
kalı makamların son derece müsamahakâr davranmalarına ve imkân elverdikçe adlî takibattan ziya
de inzibati tedbirlere müracaat etmelerine dikkat edecektir. 

Madde — 84. 

Esirleri elinde tutan devletin kanuni mevzuatı, harb esiri hakkında takibatı gerektiren suçtan 
dolayı o devlet silâhlı kuvvetlerine m'ensup bir kimsenin sivil mahkemelerce muhakemesine sara
haten müsaade etmedikçe, bir harb esiri ancak askerî mahkemeler tarafından muhakeme edi
lebilecektir. 

Hiç bir halde bir harb esiri, umumiyetle kabul edilmiş olan esas istiklâl ve bitaraflık teminatını 
haiz bulıınmıyaıı, ve bilhassa muhakeme usulü bakımından 105 nci maddede derpiş olunan mü
dafaa hak ve imkânlarını temin 'etmiyen her hangi bir mahkemeye verilemiyecektir. 

Madde - 85. 

Kendilerini elinde tutan devletin kanuni mevzuatına göre, esir alınmalarından mukaddem 
işlemiş oldukları fiillerden dolayı haklarında takibat yapılan harb esirleri mahkfon edilseler 
dahi işbu Sözleşmenin bahşettiği menfaatleri muhafaza edeceklerdir. 

Madde — 86. 

Bir harb esiri aynı fiil veya suç maddesinden dolayı ancak bir kere cezalandırılabilir. 

Madde — -87. 

Harb esirleri, esirleri elinde tutan devletin askerî makamları ve mahkemeleri tarafından 
mezkûr devletin silâhlı kuvvetleri mensupları hakkında derpiş olunan cezalardan gayri cezalara 
çarpılamıyacaklardır. 

Esirleri elinde tutan devletin mahkemeleri veya makamları cezayı tâyin ederlerken, sanığın 
esirleri elinde tutan devlet tebaasından bulunmaması hasebiyle hiç bir sadakat vazifesiyle mükei-
)ef olmadığı, ve ihtiyarında olmıyan ahval ve şerait neticesinde o devletin eline düşmüş olduğu 
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lıususlarmı en geniş ölçüde nazarı itibara alacaklardır. Mezkûr mahkemeler ve makamlar, esire 
isnat olunan suç için mürettep cezayı serbestçe hafifletmek, ve bu itibarla o cezanın asgarisini 
tatbik etmek hususlarında muhtar olacaklardır. 

Münferit fiillerden dolayı topluca ceza tertibi, her türlü bedeni cezalar, gün ışığı ile aydınla-
tılmıyan mahallerde hapis, ve alelûmum işkence ve eziyetin her şekli memnudur. 

Bundan maada, hiçbir harb esiri, esirleri elinde tutan devletçe rütbesinden mahrum edilemiye-
eeği gibi, bu rütbenin işaretlerini taşımaktan da menedilemez. 

Madde — 88. 

İnzibati veya adlî bir ceza çekmekte bulunan harb esiri subaylar, gedikliler veya erler, esir
leri elinde tutan devlet silâhlı kuvvetlerinin aynı cezayı gören muadil rütbelerdeki mensupları 
hakkında tatbik olunan muameleden daha ağır bir muameleye tâbi tutulmıyaeaklardır. 

Kadın harb esirleri, esirleri elinde tutan devlet silâhlı kuvvetlerine mensup olup mümasil bir 
suçtan dolayı ceza gören kadınlardan daha ağır bir cezaya mahkûm edilemiyecekler, veya ceza-

' larmı çekerken onlardan daha ağır bir muameleye duçar edilemiyeceklerdir. 
Hiçbir halde kadın harb esirleri, esirleri elinde tutan devlet silâhlı kuvvetlerine mensup olup 

mümasil bir suçtan dolayı ceza gören bir erkekten daha ağır bir cezaya mahkûm edilemiyecekler. 
veya cezalarını çekerlerken o erkekten daha ağır bir muameleye duçar edilemiyeceklerdir. 

Harb esirleri, çarpılmış oldukları inzibati veya adlî cezaları çektikten sonra diğer esirlerden 
farklı bir muameleye tâbi tutulamıyacaklardır. 

II - tnzibati müeyyideler 

Madde — 89. 

Harb esirlerine tatbiki caiz cezalar şunlar olacaktır , 
1. Otuz günlük bir devreyi geçmemek üzere, 60 ncı ve 62 nci maddelerde yazılı maaş avansının 

ve çalışma ücretinin yüzde ellisine kadar para cezası; 
2. işbu Sözleşmede derpiş edilen muameleden fazla olarak bahşedilen müsaadelerin kaldırılması; 
3. Günde iki saati geçmemek üzere angaryalar; 
4. Mevkufiyet. 
Şu kadar ki, 3 numaralı bentte yazılı ceza subaylar hakkında tatbik olunamıyacaktır. 
Hiçbir halde inzibati cezalar gayriinsani, hoyratça, veya harb esirlerinin sıhhati için tehlikeli 

olmıyacaktır. 

Madde — 90. 

Tek bir cezanın müddeti hiçbir zaman otuz günü geçmiyecektir. inzibati bir kabahatin işlenmesi 
halinde, duruşmadan ve kararın verilmesinden evvel geçmiş bulunan mevkufiyet müddeti hükmedi
len cezadan indirilecektir. 

Hakkında karar verildiği sırada harb esiri inzibati cezayı müstelzim birçok fiillerden mesul ol
sa, bu fiiller arasında irtibat bulunsun bulunmasın, yukarıda yazılı otuz günlük âzami müddet tecavüz 
edilemiyecektir. 

İnzibati bir karar ile o kararın infazı arasında bir aydan fazla zaman geçmiyecektir. 
Bir harb esirinin yeni bir inzibati cezaya çarpılması halinde, cezalardan birinin müddeti on gün 

veya daha fazla ise. iki cezanın infazı arasında en az üç günlük bir fasıla geçecektir. 

Madde — 91. 

Bir harb esirinin firarı şu hallerde muvaffakiyete ermiş sayılacaktır : 
1. • Tâbi olduğu devletin, veya müttefik bir devletin silâhlı kuvvetlerine iltihak edince; 
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2. Esirleri elinde tutan devletin, veya onunla müttefik bulunan bir devletin hükmü altındaki 

ülkeyi terkedince; 
3. Tâbi olduğu devletin bandırasını, veyahut, esirleri elinde tutan devletin kara sularında ol

makla beraber onun emri altında bulunmıyan ve müttefik bir devletin bandırasını taşıyan bir ge
miye iltihak edince. 

îşbu maddenin medlulüne göre firarda muvaffak olmuş bulunan harb esirleri yeniden esir alın
dıkları takdirde, evvelki firarlarından dolayı hiçbir cezaya duçar edilmiyeceklerdir. 

Madde — 92. 

Firara teşebbüs ederek, 91 nci madde medlulüne göre bu firarında muvaffak olamadan, yeniden 
ele geçirilen bir harb esiri, tekerrür halinde dâhi bu fiilden dolayı ancak inzibati bir cezaya çarpıla-
bilecektir. 

Tekrar ele geçirilen harb esiri, imkân hâsıl olur olmaz salahiyetli askerî makamlara teslim oluna
caktır. 

Muvaffakiyetle neticelenmemiş bir firar neticesinde cezaya çarpılan harb esirleri, 88 nci madde
nin dördüncü bendi hükümlerine bakılmaksızın hususi nezaret altına alınabileceklerdir; şukadar ki 
bu nezaret şekli onların sıhhatine halel getirmiyecek, bir harb esirleri kampında icra olunacak, ve iş
bu Sözleşme ile harb esirlerine bahşolunmuş olan teminattan hiçbirinin ref'i mahiyetinde olmıya-
caktır. 

Madde — 93. ' 

Firar, veyahut firar teşebbüsü, tekerrür etmiş olsa dahi, harb esirinin firarı veya firar teşebbü
sü sırasında işlediği bir suçtan dolayı mahkemelere sevkı halinde esbabı müşeddideden sayılmı-
yacaktır. > 

83 ncü madde mazmununa tevfikan; âmme emvaline karşı işlenilen suçlar, zenginleşmek kasdı-
na matuf olmıyan sirkat, sahte evrak tanzim ve istimali, ve sivil elbise giyilmesi gibi, şahıslar 
aleyhine şiddet istimaliyle müterafik olmıyan ve mahza firarlarını kolaylaştırmak gayesiyle harb 
esirleri tarafından işlenilmiş olan suçlar ancak inzibati cezaları müstelzim olacaktır. 

Bir firar veya firar teşebbüsünde el birliği etmiş olan harb esirleri bu maddeden dolayı ancak 
inzibati bir cezaya çarpılabileceklerdir. 

Madde — 94. 

Firar etmiş bir harb esiri tekrar ele geçirildiği takdirde, ve şayet daha ev>vel firarı keyfiyeti 
tebliğ edilmiş bulunuyorsa, yeniden tutulduğunda mensup olduğu Devlete 122 nci maddede yazılı 
şekiller dâhilinde bildirilecektir. -

Madde — 95. 

inzibati kabahatlerden sanık bulunan harb esirleri, esirleri elinde tutan devletin silâhlı kuvvet
leri mensupları hakkında bu gibi suçlardan dolayı aynı muamele tatbik olunmadıkça, veyahut kamp 
dâhilinde nizam ve inzibat bakımlarından zaruret hâsıl olmadıkça, karar verilinciye kadar mev
kuf tutulamıyacaklardır. 

Bilûmum harb esirleri için inzibati kabahatler halinde mevkufiyet müddeti mutlak asgari hadde 
indirilecek ve hiç bir zaman dört günü geçemiyecektir. 

inzibati kabahatlerden dolayı mevkuf bulunan harb esirleri hakkında işbu faslın 97 nci ve 98 nci 
maddeleri hükümleri cari olacaktır. 
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Madde — 96. • . ' 

İnzibat aleyhine kabahat teşkil eden vakıalar derhal tahkik olunacaktır. 
Mahkemelerin ve mafevk askerî makamların salâhiyetlerine halel gelmemek kaydiyl'e, inzi

bati cezalar ancak kamp kumandanı bulunması hasebiyle inzibati salahiyetlerle mücehhez bulu
nan bir subay, veyahut onun yerine kaim olan veya kendisine inzibati salâhiyetler teffiz etmiş 
olduğu mesul bir subay tarafından hükmolunabilir. 

Her hangi bir inzibati ceza hükmolunmazdan evvel, itham olunan harb esirine kendisine isnat 
olunan fiiller tasrihan bildirilecektir. Harb esirine, fiil ve hareketini izah ve kendini müdafaa 
etmek imkânı verilecektir. Harb esiri, şahitler dinletmeye ve icabında ehliyetli bir tercümanın 
hizmetlerinden istifadeye mezun olacaktır. Karar, harb esirine ve mutemede tebliğ olunacaktır. 

Kamp kumandanı hükmolunan inzibati cezaların bir defterini tutmakla mükellef olacaktır; 
bu defter hami devlet mümessillerinin tetkikma açık bulundurulacaktır. 

Madde — 97. 

Harb esirleri, inzibati cezalarını çekmek üzere hiç bir halde ceza müesseselerine (hapisaneler, 
ceza evleri, sürgün yerleri, ilâh.) naklolunamıyaeaklardır. 

İnzibati cezaların infaz olunacakları bilûmum binalar 25 nci maddede yazılı sıhhî şartlara 
uygun olacaktır. Cezaya çarpılan harb esirlerine 29 ncu madde mucibince kendilerini temiz tut
mak imkânı verilecektir. 

Subaylar ve mümasilleri, gedikliler ve erlerle aynı binalarda mevkuf tutulamıyacaklardır. 
İnzibati bir cezayı çekmekte olan kadın harb esirleri erkeklerden ayrı binalarda mevkuf tu

tulacaklar, ve doğrudan doğruya kadınların nezareti altında bulundurulacaklardır. 

Madde — 98. 

Bir inzibati cezadan dolayı mevkuf bulunan harb esirleri, bu mevkufiyetleri bizatihi işbu 
Sözleşme hükümlerinin tatbikini imkânsız kılmadığı nisbette mezkûr hükümlerden istifadeye de
vam edeceklerdir. Şu kadar ki, harb esirleri hiçbir halde 78 nci ve 126 ncı maddelerde yazılı 
menfaatlerden mahrum edilemiyeceklerdir. 

İnzibati bir cezaya çarpılan harb esirlerinin her gün en az iki saat müddetle bedeni hareket
ler yapmalarına, açık havada kalmalarına izin verilecektir. 

Harb esirleri, vâki olacak talepleri üzerine günlük tıbbi muayeneye çıkmaya mezun olacak
lardır ; sıhhi vaziyetlerinin istilzam ettiği tedaviyi görecek ve, icabı halinde, kamp revirine veya 
bir hastaneye kaldırılacaklardır. 

Harb esirleri, okuyup yazmaya, ve mektup alıp yollamaya mezun olacaklardır. Ancak buna 
mukabil, gelen paketlerle para havalelerinin kendilerine yalnız, cezalarının hitamında teslimi caiz 
olacaktır; bu paket ve havaleler o zamana kadar mutemede tevdi olunacak, ve mutemet bu gibi 
paketlerde bulunan kolay bozulur erzakı revire teslim edecektir. 

/ / / . Adlî takibat 

Madde — 99. 

Fiilin işlenmesi gününde gerek harb esirlerini elinde tutan devletin meriyette bulunan kanu
ni mevzuatına, gerek cari bulunan beynelmilel hukuka nazaran sarahaten memnu olmıyan bir fiil
den dolayı hiçbir harb esiri takibata ve mahkûmiyete uğratılamıyacaktır. 

Kendisine isnat olunan fiili işlemiş olduğunu itiraf ettirmek maksadiyle hiçbir . harb esirine 
maddi ve manevi baskı yapılamıyacaktır. 

Hiçbir harb esiri, müdafaasını yapmak imkânını bulamadan ve ehliyetli bir müdafiin yardı
mından istifade edemeden mahkûm edilemiyecektir. 
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Madde - 100. 

Harb esirleri ve hami devletler, esirleri elinde tutan devletin kanuni mevduatına göre ölüm 
cezasını istilzam eden suçlardan bir an evvel haberdar edileceklerdir. 

Sonradan, esirlerin tâbi oldukları devletin muvafakati lâhik olmadıkça hiçbir suç için ölüm 
cezası tâyin olunamıyaeaktır. 

Bir harb esiri hakkında, 87 nci maddenin ikinci bendi mucibince onun esirleri elinde tutan 
devlet tebaasından bulunmaması hasebiyle hiçbir sadakat vazifesiyle mükellef olmadığı, ve ihti
yarında olmıyan ahval ve şerait neticesinde o devletin eline düşmüş olduğu noktaları üzerine 
mahkemenin bilhassa dikkati çekilmedikçe ölün.» cezası hükmolnnamıyacaktır. 

* Madde — 101. 

Bir harb esiri hakkında ölüm cezası hükmolunduğu takdirde, 107 nci maddede yazılı mufas
sal tebligatın hami devletin gösterilen adresine varması ânından itibaren en' az altı aylık bir müh
let geçmeden hüküm infaz olunamıyaeaktır. 

Madde — 102. 

Bir harb tesiri hakkında sâdır olmuş bir hüküm, ancak esirleri elinde tutan devletin silâhlı kuv
vetlerine mensup kimseleri muhakemeye salahiyetli olan aynı mahkemeler tarafından, ve on
lar hakkında tatbik olunan aynı muhakeme usulüne tevfikan verilmiş ise, ve, bundan maada, iş
bu fasıl hükümlerine riayet edilmiş ise muteber olacaktır. 

Madde 108. 

Bir harb esiri hakkında açılan her adlî tahkikat, ahvalin müsaadesi nispetinde süratle, ve dâ
vanın bir an evvel görülmesine imkân verecek surette idare olunacaktır. Esirleri elinde tutan dev
letin silâhlı kuvvetlerine mensup kimseler hakkında mümasil suçlardan dolayı aynı tedbir kabili 
tatbik olmadıkça, yahut millî emniyetin yüksek menfaatleri muktezasmdan bulunmadıkça, hiçbir 
harb esiri ihtiyaten mevkuf tutulamıyacaktır. Bu ihtiyati mevkufiyet hiçbir halde üç aydan fazla 
devam edemiyecektir. 

Bir harb esirinin ihtiyati mevkufiyet müddeti, mahkûm olacağı hürriyetten mahrumiyet ceza
sının müddetinden indirilecektir; diğer taraftan bu mevkufiyet müddeti cezanın takdirinde he
saba katılacaktır. 

Harb esirleri, ihtiyati mevkufiyet 1 eri deva m ine;: işbu faslın 97 ve 98 nci maddeleri hüküm
lerinden istifadeye devam edeceklerdir. 

Madde — 104. 

Esirleri elinde tutan devlet, bir harb esiri hakkında adlî takibat icrasına karar verdiği bütün 
hallerde «hami devlete mümkün olduğu kadar erken ve en az muhakemenin başlamasından üç 
hafta evvel keyfiyeti tebliğ edecektir. Bu üç haftalık mühlet ancak tebliğin hami devlete, mezkûr 
devlet tarafından esirleri elinde tutan devlete evvelinden gösterilmiş olan adrese varması ânından 
itibaren yürümeye başlıyacaktır. 

Bu tebliğ aşağıki hususları ihtiva edecektir : 
1. Harb esirinin adı, soyadı, rütbesi, sicil numarası, doğum tarihi, ve icabında mesleki; 
2. Enterne veya mevkuf bulunduğu m»hal; 
3. Kendisine isnat olunan suç maddesi veya maddeleriyle, bunlar hakkında tatbik olunacak 

kanuni hükümler; 
4. Dâvayı görecek olan mahkeme ile, muhakemenin başlıyacağı tarih ve mahal. 
Esirleri elinde tutan devlet, harb 'esirinin mutemedine aynı tebliğde bulunacaktır. 
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Şayet muhakemenin başlamasa sırasında hami devletin, harb esirinin, ve alâkalı mutemedin 

yukarıda yazılı tebliği muhakemenin başlamasından en az üç hafta evvel aldıkları ispat edilemez 
ise, o takdirde muhakeme cereyan edemiyecek ve tehir 'edilecektir. 

Madde - 105. 

Harb esiri, esir arkadaşlarından birinin yardımından istifade etmek, seçeceği ehliyetli bir 
avukat tarafından müdafaa edilmek, şahitler ikame, ve lüzum görürse salahiyetli bir tercümanın 
hizmetlerine müracaat etmek hakkını haiz olacaktır. Harb esiri, muhakemeden evvel hami dev 
let tarafından bu haklardan zamanında haberdar edilecektir. 

Harb esiri bir müdafi seçmemiş ise, hami devlet ona bir müdafi tedarik edecektir; hami dev
lete bunun için bir hafta mühlet verilecektir. Hami devletin talebi üzerine, esirleri elinde tutan 
devlet ona müdafaayı yapmaya ehil olan kimselerin bir listesini verecektir. Ne harb esirinin, ne 
de hami devletin bir müdafi intihap etmemiş olmaları halinde, esirleri elinde tutan devlet sanı
ğın müdafaası için re'sen bir ehliyetli avukat tâyin edecektir. 

Sanığın müdafaası için müdafia muhakemenin başlamasından evvel en az iki haftalık bir mühlet 
verilecek ve icabeden kolaylıklar ibraz olunacaktır; bu cümleden olmak üzere müdafi sanığı ser
bestçe ziyaret edebilecek ve onunla şahitsiz görüşebilecektir. Müdafi, harb esirleri de bu arada 
dâhil olmak üzere, bilcümle müdafaa şahitleriyle görüşebilecektir. Müdafi, istinaf ve temyiz ta
lebi mühletleri inkıza edinciye kadar bu kolaylıklardan istifade edecektir. 

Sanık olan harb esirine, muhakemenin başlamasından oldukça uzun bir müddet evvel gerek iddi
aname, gerek esirleri elinde tutan devletin ordularında cari bulunan kanunlar mucibince sanık
lara umumiyetle tebliği mûtat olan vesikalar anladığı bir dilde tebliğ olunacaktır. Aynı tebliğ, 
aynı şartlar dâhilinde müdafia da yapılacaktır. 

Hami devletin mümessilleri, devletin emniyeti muktazasından olarak duruşmanın istisnaen giz
li yapılması icabetmedikçe, duruşmada hazır bulunmak hakkını haiz olacaklardır; duruşmanın 
gizli yapılması halinde esirleri elinde tutan devlet hami devleti keyfiyetten haberdar edecektir. 

Madde — 106. 

Her harb esiri, esirleri elinde tutan, devetin silâhlı kuvvetlerine mensup kimselerle aynı şart
lar dâhilinde, hakkında sâdır olan her karar aleyhine istinaf, temyiz ve tashihi karar talebinde bu
lunabilir. Harb esiri gerek itiraz haklarından, gerek bu hakların kullanılması için muayyen olan 
mehillerden haberdar edilecektir. 

Madde — 107. 

Bir harb esiri hakkında sâdır olan her hüküm, esirin istinaf, temyiz veya tashihi karar tale
binde bulunmak hakkını haiz olup olmadığını da gösterecek muhtasar bir tebliğ şeklinde hami dev
lete bildirilecektir. Bu tebliğ, alâkalı mutemede de yapılacaktır. Hüküm, harb esirinin vecâhmda ve
rilmemiş ise, mezkûr tebliğ ona da anladığı bir dilde yapılacaktır. Bundan maada, esirleri elinde 
tutan devlet, harb esirinin itiraz haklarını kullanıp kullanmamak hakkındaki kararın derhal hami 
devlete bildirecektir. 

Diğer taraftan, mahkûmiyet katiyet kesbettiği ve, ölüm cezası halinde, karar bidayeten verilmiş 
olduğu takdirde, esirleri elinde tutan devlet bir an evvel hami devlete: 

1. hükmün tam metnini; 
2. bilhassa tahkikat ile duruşmanın itham ve müdafaa unsurlarını tebarüz ettiren muhtasar bir 

fezlekesini; 
3. icabı halinde cezanın çekileceği müesseseyi ihtiva eden muhtasar bir tebliğ gönderecektir. 
Bundan evvelki bentlerde yazılı tebliğler hami devlete, onun esirleri elinde tutan devlete daha 

evvel bildirmiş olacağı adrese yapılacaktır. 
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Madde — 108. 

Usulen kabili infaz olmuş kararlar mucibince harb esirleri aleyhine hükmolunan cezalar, esirleri 
elinde tutan devletin silâhlı kuvvetleri mensup tariyle aynı müesseselerde ve aynı şartlar dairesin
de çekilecektir. Bu şartlar her halükârda hıfzısıhha ve insaniyet icaplarına uygun olacaktır. 

Hakkında bu gibi bir ceza hükmolunmuş olan bir kadın harb esiri ayrı bir binaya yerleştirilecek 
ve kadınların nezaretine verilecektir. 

Her halde, hürriyetten mahrumiyeti müstelzim bir cezaya mahkûm edilen harb esirleri işbu Söz
leşmenin ?8 ve l2# ncı maddeleri hükümlerinden istifadeye devam edeceklerdir. Bundan maada, bu 
gibfhftrîr eslrUri Mektup ahp göndermeye, ayda enaz bir yardım paketi almaya, ve muntazaman açık 
havada vücûtlarını hareket ettirmeye mezun olacaklardır; bu gibiler, sıhhi vaziyetlerinin gerektirdiği 
tedkvlyi, ve arzu edecekleri ruhani yardımı göreceklerdir. Bunlara verilecek olan cezalar, 87 nci 
maddenin üçüncü bendi hükümlerine uygun olacaktır. 

BAP : IV. 

Esaretin hHatnı 

KISIM : I. 

Memlekete iade ve bitarai Memleketlerde hastanelere yatırılma 

Madde — 109. 

ihtilâfa dâhil taraflar, işbu maddenin üçüncü bendi hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle, ağır 
hasta ve ağır yaralı harb esirlerini nakledilebilecek bir hale getirdikten sonra, ne sayıya ne de rütbeye 
bakmate&ztti bundan sonraki maddenin birinci fıkrasına tevfikan memleketlerine iade etmekle mükel
lef olacaklardır. 

Muhasamatın devamı müddetince ihtilâfa dâhil taraflar, alâka** bita#âf devletlerin iş birliğiyle, 
bundan sonraki maddenin ikinci bendinde yazılı yaralı ve hasta esirlerin bitaraf bir memlekette has
taneye yatırılması için lüzumlu teşkilâtı kurmaya gayret edeceklerdir; ihtilâfa dâhil taraflar, bun
dan maada, uzun müddet esaret çekmiş bulunan sağlam harb esirlerinin doğruca memleketlerine iade 
olunmaları, veyahut bitaraf bir meTnlekette enterne edilmeleri için anlaşmalar da aktedebilecek-
lerdir. 

İşbu maddenin birinci bendi hükümlerine göre memlekete iadesi derpiş olunan hiçbir harb 
esiri muhasamat esnasında arzusu hilâfına memleketine iade olunamıyâcaktır. 

Madde —110. 

1. Şifa bulamıyaeak derecede yaralı ve hasta olup, zihnî ve bedenî kabiliyetleri haylice 
azalmış görünenler; 

2. Tıbbi tahminlere nazaran bir sene müddet içinde iyileşmesi melhuz olmayıp vaziyetleri te
daviyi iltizam eden, ve zihnî ve bedenî kabiliyetleri haylice azalmış görünenler; 

3. Zihnî ve bedenî kabiliyetleri haylice ve devamlı surette azalmış görünenler; doğruca 
memleketlerine iade olunurlar. 

1. Yaranın tarihini veya hastalığın başlangıcım takibeden sene içinde xşifa bulması bekle-
nebilen yaralı ve hastalar, bitaraf bir memlekette tedavi edilirlerse daha emin ve çabuk iyileşecek
leri tahmin olunursa; 

2. Tıbbi tahminlere nazaran, esarette tutulmaları zihnî veya bedenî sıhhatleri için ağır bir ten-
lifce «eskil etlen, î&kit bi*fff«! bir mentflekette hastaneye yatırılmaları kendilerini bu tehlikeden 
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kurtarması melhuz olan harb esirleri bitaraf bir memlekette hastaneye yatırılacaklardır. 

Bitaraf bir memlekette hastaneye yatırılmış harb esirlerinin gerek memleketlerine iade edil
meleri için haiz bulunmaları icabeden şartlar, gerek şahsi vaziyetleri, alâkalı taraflar arasında 
anlaşma ile tesbit olunacaktır. Umumiyetle, bitaraf bir memlekette hastaneye yatırılmış olup 
aşağıki zümrelere dâhil bulunan harb esirleri memleketlerine iade olunacaklardır : 

1. Sıhhi halleri doğruca memlekete iade şartlarını tahakkuk ettiren bir surette ağırlaşmış 
olanlar; 

2. Zihnî ve bedenî kabiliyetleri tedaviden yonra dahi haylice azalmış olarak kalanlar. 
Doğruca memlekete iadeyi veya bitaraf bir memlekette hastaneye yatırılmayı müstelzim ma

luliyet veya hastalık hallerinin tâyini hususunda, ihtilâfa dâhil alâkalı Taraflar arasında hususi 
anlaşmalar mevcut olmadığı takdirde bu haller, yaralı ve hasta harb esirlerinin doğruca memle
ketlerine iadeleri veya bitaraf bir memlekette hastaneye yatırılmaları hakkındaki numune anlaş
manın, ve muhtelit tıbbi komisyonlara ait olup işbu Sözleşmeye bağlı bulunan nizamnamenin 
ihtiva ettikleri prensiplere göre tesbit olunacaktır. 

Madde — 111. 

Esirleri elinde tutan devlet, esirlerin tâfti oldukları devlet, ve bu ikisinin kabul edecekleri 
bitaraf^ bir devlet, harb esirlerinin muhasamata nihayet verilinceye kadar mezkûr bitaraf devlet 
ülkesinde enterne 'edilmelerine imkân verecek anlaşmalar akdine gayret edeceklerdir. 

Madde — 112. 

Muhasamatın hemen başlamasından itibaren, hasta ve yaralı harb esirlerini muayen'e etmek, 
ve bunlar hakkında faydalı her türlü tedbirleri almak üzere muhtelit tıbbi komisyonlar tâyin 
olunacaktır. Bu komisyonların tâyini, vazifeleri ve çalışma tarzları işbu Sözleşmeye bağlı nizamna
me hükümlerine uygun olacaktır. 

Mamafih, «esirleri elinde tutan devlet tıbbi makamlarının mütalâasına göre ağır yaralı ve ağır 
hasta oldukları aşikâr bulunan esirler, muhtelit bir tıbbi komisyon tarafından muayenelerine ma
hal kalmaksızın memleketlerine iade olunabileceklerdir. 

Madde — 113. 

Esirleri elinde tutan Devletin tıbbi makamları tarafından tâyin olunanlardan maada, aşağıda 
sayılan zümrelere dâhil yaralı ve hasta harb esirleri bundan evvelki maddede yazılı muhtelit tıb
bi komisyonlara muayene edilmek üzere çıkmakta muhtar olacaklardır : 

1. Kendi memleketlerinden olan, yahut ihtilâfa dâhil olup tâbi bulundukları devletle müttefik 
bir devletin tebaasından olan ve kampta vazife gören bir hekim tarafından teklif edilen yaralılar 
ve hastalar; 

2. Mutemetleri tarafından teklif olunan yaralılar ve hastalar; 
3. Tâbi bulundukları devletçe, yahut bu devletçe tanılmış olup esirlere yardımda bulunan bir 

teşekkül tarafından teklif olunan yaralılar ve hastalar. 
Yukariki zümrelerden birine mensup olmıyan harb esirleri buna rağmen muhtelit tıbbi komis

yonlara muayene edilmek üzere çıkabilecekler, fakat ancak mezkûr zümrelerden sonra muayene 
olunabileceklerdir. 

Muhtelit tıbbi komisyonun muayenesine çıkan harb esirlerinin memleketinden olan hekim ile 
bunların mutemetleri bu muayenede hazır bulunmaya mezun olacaklardır. 

Madde — 114. 

Kendi kendilerini kasden yaralamış olanlar hariç olmak üzere, kazaya uğrıyan harb esirleri 
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memleketlerine iade olunmak ve, icabı halinde, bitaraf bir memlekette hastaneye yatırılmak ba
kımlarından işbu Sözleşme hükümlerinden istifade edeceklerdir. 

Madde — 115. 

Memleketine iade edilmek veya bitaraf bir memlekette hastaneye yatırılmak için derpiş olu
nan şartları haiz olup inzibati bir cezaya çarpılmış bulunan hiçbir lıarb esiri, cezasını çekmediği 
ileri sürülerek alıkonulamıyacaktır. 

Memleketlerine iadeleri veya bitaraf bir memlekette hastaneye alınmaları mukarrer olup adlî 
takibata, yahut mahkûmiyete uğramış bulunan harb esirleri, kendilerini elinde tutan devlet mu
vafakat ettiği takdirde muhakemenin hitamından veya cezanın infazından evvel bu tedbirlerden is
tifade edebileceklerdir. 

İhtilâfa dâhil taraflar, muhakemenin sonuna veya cezanın infazına kadar alıkonulacak olan
ların isimlerini birbirlerine bildireceklerdir. 

Madde — 110. 

Harb esirlerinin memleketlerine iade veya b itaraf bir memlekete nakilleri masrafları, esirleri 
elinde tutan devletin hududundan itibaren bu esirlerin tâbi oldukları devlete terettüp edecek
tir. 

Madde — 117. 

Memleketine iade olunan hiçbir kimse fiilî bir askerî hizmette kullanılamayacaktır. 

KISIM : II 

Muhasamatın hitamında harb esirlerinin tahliye ve memleketlerine iadeleri 

Madde — 118. 

Harb esirleri faal muhasamatın hitamından sonra vakit geçirilmeden tahliye ye memleket
lerine iade olunacaklardır. 

İhtilâfa dâhil Taraflar arasında muhasamata nihayet vermek için akdolunmuş bir anlaşmada 
bu yolda bir hüküm bulunmaması halinde, veya böyle bir anlaşma mevcut değilse, esirleri elin
de tutan devletlerden her biri esirlerin memleketlerine iadeleri zımnında bundan evvelki bentte 
ifade olunan prensibe uygun bir plân hazırlıyarak derhal tatbik edecektir. 

Her iki halde de kabul edilmiş olan tedbirler harb esirlerine tebliğ olunacaktır. 
Harb esirlerinin memleketlerine iadeleri masrafları her halde esirleri elinde tutan devletle 

esirlerin tâbi oldukları devlet arasında munsifane taksim olunacaktır. Bu maksatla, bu taksim key
fiyetinde aşağıki prensiplere riayet olunacaktır : 

a) Mezkûr iki devletin hemhudut olmaları halinde, esirlerin tâbi bulundukları devlet onla
rı elinde tutan devletin hududundan itibaren memleketlerine iadeleri masraflarını deruhde ede
cektir; 

b) İki devletin hemhudut olmaması halinde, esirleri elinde tutan devlet kendi ülkesi üzerin
den hududuna, veya esirlerin tâbi oldukları memlekete en yakın bulunan tahmil limanına ka
dar harb esirlerinin nakil masraflarını deruhde edecektir. Esirlerin memleketlerine iadesinden 
mütevellit olan bakiye masraflara gelince, alâkalı Taraflar bunların kendi aralarında munsifa
ne taksimi hususunda anlaşacaklardır. Bu gibi bir anlaşmanın akdi, harb esirlerinin memleket
lerine iadelerinde hiçbir veçhile en cüzi bir gecikme için mazeret teşkil edemiyecektir. 
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Madde"— 119 

Esirlerin memleketlerine iadeleri, harb esirlerinin nakli hususunda işbu Sözleşmenin 46 ilâ 18 
nci (48 nei dâhil) maddelerinde yazılı bulunan şartlar dairesinde, ve 118 nci madde hükümleriyle 
aşağıki hükümler göz önünde tutularak yapılacaktır: 

Esirlerin memleketlerine iadeleri sırasında, 18 nci madde hükümleri mucibince kendilerinden ev
velce alınmış bulunan kıymetli eşya ile, esirleri elinde tutan devletin parasına tahvil edilmemiş 
olan yabancı paraları onlara geri verilecektir. He? hangi sebepten olursa olsun harb esirlerine mem
leketlerine iadeleri esnasında geri verilmemiş olan kıymetli eşya ile yabancı paraları, 122 nci madde
de yazılı istihbarat bürosuna tevdi olunacaktır. 

Harb esirleri zati eşyalarını, muhabere evraklarını ve adreslerine gelmiş olan paketleri beraber
lerinde götürmeye mezun olacaklardır; esirlerin memleketlerine iadelerinde cari bulunan ahval ve 
şerait icabettirdiği takdirde, bu eşyanın ağırlığı esirin mâ'kul olarak taşıyabileceği miktarda tahdit 
olunabilecektir; her halde, her esir en az yirmi beş kilo götürmeye mezun olacaktır. 

Memleketine iade olunan esirin sair zatî eşyası, onu elinde tutmuş olan devletçe muhafaza olu
nacaktır; mezkûr devlet, esirin tâbi olduğu devletle eşyanın nakil şekillerini ve bu nakilden mü
tevellit masrafların tediye suretini tâyin edecek bir anlaşma akteder etmez bu eşyayı esire ulaş
tıracaktır. 

Bir cinayet, veya ceza hukuku suçundan dolayı haklarında ceza takibatı yapılmakla bulunan 
harb esirleri, takibatın sonuna kadar, ve, icabı halinde, ceza müddetinin ikmaline kadar alıkonula-
bileceklerdir. Aynı hüküm, bir cinayetten veya ceza hukuku suçundan mahkûm edilmiş olanlar hak
kında da cari olacaktır. 

'İhtilâfa dâhil Taraflar, takibatın ,sonuna veya cezanın infazına kadar alıkonulacak olan harb esir
lerinin isimlerini birbirlerine bildireceklerdir. 

ıthtiHâfa dâhil Taraflar, dağulmış olan harb esirlerini aramak ve bunların en kısa zamanda memle
ketlerine iadelerini temin etmek üzere komisyonlar kurulması hususunda anlaşacaklardır. 

KISIM : IH, 

Harb esirlerinin ölümü 

Madde — 120. 

Harb esirlerinin vasiyetnameleri, kendi memleketlerinin kanuni mevzuatına göre bu vasiyetname
lerin muteber olması için aranılan şartları yerine getirecek surette tanzim olunacaktır; mezkûr mem
leket, esirleri elinde tutan devlete bu şartları bildirmek üzere lâzımgelen tedbirleri alacaktır. Harb 
esirinin talebi üzerine, ve her halde ölümünden sonra, vasiyetname derhal hami devlete gönderilecek 
ve mus&ddâk bir sureti Merkez İstihbarat Ajansına tevdi olunacaktır. 

Esarette ölmüş olan bilcümle harb esirlerinin işbu Sözleşmeye bağlı numunesine uygun ölüm il
mühaberleri, veyahut mesul bir subay tarafından tasdik edilmiş listeleri, 122 nci madde mucibince ku
rulmuş olan harb esirleri istihbarat bürosuna en kısa zamanda gönderilecektir. 17 nci maddenin 
üçüncü bendinde sayılan hüviyete mütaallik malûmat, ölümün mahal ve tarihi, ölümün sebebi, def
nin mahal ve tarihi ile, mezarın teşhisi için lüzumlu bilcümle malûmat mezkûr ilmühaber veya liste* 
lerde gösterilecektir. 

ölünün gömülmesinden veya yakılmasından evvel, ölüm sebebinin tesbitine, bir rapor tan
zimine ve, icabı halinde, müteveffanın hüviyetini tâyine medar olmak üzere cesedin tıbbi bir mu
ayenesi yapılacaktır. 

Esirleri elinde tutan devletin resmî makamları, esarette vefat edfcn harfe esirlerinin şerefi^ 
ve imkânı varsa mensup oldukları dinin merasimiyle defnedilmelerine, mezarlarına hürmet edil
mesine, münasip bir şekilde bakılmasına, ve her zaman yeri bulunacak surette işaretlenmesine 
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. itina «edseoeklerdir. imkân elverdikçe, aynı devlete mensup olan müteveffa harb esirleri aynı yerdft 

deinoiuıı&eaklardır. 
ölen harb esirleri, müşterek bir mezar yapılmasını zaruri kılan mücbir bir sebep olmadıkça 

ayrı ayrı defnolunaeaklardır. Cesetler ancak mücbir sıhhi sebeplerin ilcasiyle, veya müteveffanın 
dinî icabatından olursa, veyahut kendisi bu yolda bir arzu ifade etmiş bulunursa yakılabilecektir. 
Cesedin yakılması halinde keyfiyet, sebepleriyle birlikte vefat ilmühaberinde zikredilecektir. 

Mezarların daima yeri bulunabilmesi için, tedfin işine ve mezarlara taallûk eden bilcümle 
malûmat, esirleri elinde tutan devletin kuracağı bir Mezarlar Servisi tarafından kaydolunacaktır. 
Mezarların listeleriyle gerek mezarlıklarda, gerek sair yerlerde defn'edilmiş olan harb esirlerine 
ait malûmat, esirlerin tâbi oldukları devlete bildirilecektir. Bu mezarlara bakmak, ve sonradan 
vukubulacak her eeset naklini kaydetmek, ülkeye hâkim bulunan Devlet bu Sözleşmeye taraf 
olarak dâhil ise o devlete terettüp edecektir. İşbu hükümler, esirin asıl memleketi bu hususta almak 
istediği kati tedbirleri bildirinceye kadar mezarlar servisi tarafından muhafaza edilecek olan 
küller hakkında da caridir. 

Madde — 121. 

Bftr tıarb esirinin, bir nöbetçi veya diğer bir harb esiri, veyahut sair bir kimse tarafından 
sebebiyet verüen veya sebebiyet verildiğinden şüphe edilen ölümünün veya yaralanmasının ve
ya sebebi MH&miyen her ölümün hemen akabinde, esirleri elinde tutan devlet tarafından derhal 
resmî tahkikata tevessül edilecektir. 

Hami devlete bu hususta derhal bir tebliğ yapılacaktır. Şahitlerin, ve ezcümle harb esirlerinin 
ifadeleri alınacak, ve bu ifadeleri muhtevi bir rapor mezkûr devlete gönderilecektir. 

Şayet tahkikat neticesinde bir veya bir kaç kişinin suçlu oldukları anlaşılırsa, esirleri elinde 
tutan devlet mesul veya mesuller hakkında adlî takibat yapılması zımnında bilcümle tedbirleri 
alacaktır, 

BAP : V. 

İstihbarat bürosu ve harb esirlerine yardım cemiyeit6ri 

Madde — 122. 

Muhasamatın hemen başlangıcında ve bilcümle işgal hallerinde, ihtilâfa dâhil bulunan taraf
lardan her biri kendi hükmü altında bulunan harb esirlerine dair resmî bir istihbarat bürosu ku
racaktır; 4 ncü maddede yazılı zümrelerden birine mensup şahısları ülkelerine kabul eden bita
raf veya muhasamat dışı devletler bu şahıslar hakkında aynı suretle hareket edeceklerdir. Alâka
dar devlet, istihbarat bürosunun gereği gibi işliyebilmesi için lüzumlu bina, levazım ve memur
larla mücehhez olmasına dikkat edecektir. Mezkûr devlet, işbu Sözleşmenin harb esirlerinin ça
lıştırılması hakkındaki kısmında münderiç bulunan şartlara riayet ederek bu büroda harb esir
leri kullanmakta serbest olacaktır. 

Mümkün olan en kısa zamanda, ihtilâfa dâhil devletlerden her biri 4 ncü maddede yazılı züm
relere mensup olan ve eline düşen her düşman şahıs hakkında, bundan evvelki maddenin dördüncü, 
beşinci ve altmeı bentlerinde zikri geçen malûmatı kendi istihbarat bürosuna verecektir. Bu 
zümrelerden birine mensup şahısları ülkelerine kabul eden bitaraf veya muhasamat dışı devletler
de bu şahıslar hakkında aynı suretle hareket edeceklerdir. 

Büro, bir taraftan hami devletler, diğer taraftan 123 ncü maddede yazılı Merkez Ajansı delâ-
, tetiyie alâkalı deraLeıtlere feu malûmatı acele ve süratli vasıtalarla ulaştıracaktır. 

Bu malûmat, alâkalı ailelerin süratle haberdar edilmelerine imkân vermelidir. 17 nci madde hü
kümleri mahfuz kalmak kaydiyle, istihbarat bürosunun elinde mevcut oldukları nispette her harb 
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esirinin adını, soyadını, rütbesini, sicil numarasını, doğum yeri ile tam tarihini, tâbi olduğu dev
leti, babasının ve anasının isimlerini, haberdar edilecek olan şahsın ismi ile adresini, ve esire 
mektupların yollanacağı adresi ihtiva edecektir. 

İstihbarat bürosu, muhtelif salahiyetli dairelerden nakillere, tahliyelere, memlekete iade keyfiye
tine, firarlara, hastanelere yatırılmaya, vefata* ait malûmatı alarak bunları yukariki üçüncü bentte 
yazılı şekilde yollıyaçaktır. 

Keza, ağır hasta veya yaralı harb »esirlerinin sıhhi vaziyetlerine taallûk eden malûmat da mun
tazaman ve mümkünse her hafta gönderilecektir. 

İstihbarat bürosu, esarette vefat edenler dâhil olmak üzere harb esirlerine ait olarak kendi
sine gösterilen bilûmum suallere de cevap vermekle mükellef olacaktır; büro, kendisine soru
lan ve elinde mevcut olmıyan malûmatı edinmek üzere icabeden soruşturmalarda da bulunacaktır. 

Büro tarafından yapılan bilcümle tebligat, bir imza veya mühürle tevsik olunacaktır. 
Bundan maada istihbarat bürosu, esirleri elinde tutan devletin parasiyle olanlardan gayri meb

lağlar ve yakın akraba için ehemmiyet arzeden vesikalar da dâhil olmak üzere, memleketlerine iade
leri, tahliyeleri, firarları veya vefatları esnasında harb esirleri tarafından terkedilmiş olan bilcümle 
zatî eşyaları toplayıp alâkalı devletlere göndermekle mükellef olacaktır. Bu eşya, büro tarafın
dan mühürlenmiş paketler içinde gönderilecektir. Bu paketlere, eşyanın ait bulunduğu şahısların 
hüviyetini sarahatle tesbit eden beyannamelerle paket muhteviyatının tam foir listesi terfik edile
cektir. Mezkûr harb esirlerinin diğer zatî eşyaları, ihtilâfa dâhil alâkalı Taraflar arasında kararla
tacak tertip üzere geri gönderilecektir, 

Madde — 123. 

Bitaraf bir memlekette, bir Merkezî îstihbarat Ajansı ihdas olunacaktır. Beynelmilel Kızılhaç 
Komitesi lüzum görürse alâkalı devletlere böyle bir Ajansın kurulmasını teklif edecektir. 

Bu Ajans harb esirlerine dair resmî veya hususi yollardan elde edebileceği bilûmum malûmatı 
bir yerde temerküz ettirmekle mükellef olacak; bunları esirlerin asıl memleketlerine veyaf"tâbi ol
dukları devlete mümkün olan bütün süratle gönderecektir. İhtilâfa dâhil Taraflar bu müraselâ-
tm temini hususunda ona her türlü kolaylıkları göstereceklerdir. 

Yüksek Âkıd Taraflar, ve bilhassa tebaaları Merkez Ajansının hizmetlerinden istifade edenler, 
Ajansın muhtaç olacağı malî müzahareti göstermeye davet olunurlar. 

İşbu hükümler. Beynelmilel Kızılhaç Komitesinin ve 125 nci maddede zikredilen yardım cemi
yetlerinin insani faaliyetini tahdit edici olarak tefsir edilmiyecektir. 

Madde — 124. 

Merkez îstihbarat Ajansı ile millî istihbarat büroları gerek posta ücretleri muafiyetinden, 
gerek 74 neü maddede yazılı bilcümle muafiyetlerden, ve imkân elverdiği nispette telgraf üc
reti muafiyetinden veya hiç değilse bu ücretten mühim tenzilâttan istifade edeceklerdir. 

Madde — 125. 

Esirleri ellerinde tutan devletler, kendi emniyetlerini sağlamak veya sair mâkul ihtiyaçları
nı karşılamak üzere lüzum görecekleri tedbirler mahfuz kalmak kaydiyle, harb esirlerine yar
dımda bulunan dinî teşkilâtlara, yardım cemiyetlerine, ve sair bilûmum teşekküllere hüsnü ka
bul göstereceklerdir. Mezkûr devletler bunlara ve onların usulen salâhiyattar kılınmış bulunan 
murahhaslarına esirleri ziyaret etmek, onlara yardım tevziatında bulunmak, din, terbiye ve eğ
lenceye mütaallik hususata veya esirlerin kamp dâhilinde boş vakitlerini tanzime yarıyan her 
menşe'den levazımı dağıtmak üzere icabeden her türlü kolaylıkları göstereceklerdir. Yukarıda 
zikri geçen cemiyet veya teşekküller gerek esirleri elinde tutan devletin ülkesinde, gerek baş
ka bir memlekette kurulabilecekler, yahut da beynelmilel bir mahiyeti haiz olacaklardır. 
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Esirleri elinde tutan devlet, murahhasları kendi ülkesinde ve murakabesi altında faaliyetle

rini icraya mezun olacak cemiyet ve teşekküllerin sayısını tahdit edebilecektir; şu kadar ki, bu 
gibi bir tahdidin bilûmum harb esirlerine müessir ve kâfi bir yardımda bulunulmasına mâni ol
maması şarttır. 

Bu sahada Beynelmilel Kızılhaç Komitesinin hususi vaziyeti her vakit tanılacak ve hürmet gö
recektir. 

Harb esirlerine yardım eşyası ve yukarıda yazılı maksatlarla yardım veya malzeme verilir
ken, veya hiç olmazsa kısa bir müddet içinde, gelen her parti eşyaya ait olmak üzere esirle
rin mutemedi tarafından makbuzlar imzalanarak eşyayı yollamış olan yardım cemiyetine veya 
teşekküle gönderilecektir. Esirlerin muhafazasına memur idari makamlara da aynı zamanda bu 
sevkiyata ait makbuzlar verilecektir, 

BAP : VI 

Anlaşmanın icrası 

KISIM : I 

Umumi hükümler 

Madde — 126. 

Hami devletlerin mümessilleri veya murahhasları harb esirlerinin bulundukları bilûmum yer
lere, ve ezcümle enterne oldukları, mevkuf tutuldukları ve çalıştırıldıkları yerlere gitmeye me
zun olacaklardır; bunlar, esirlerin kullandıkları bilûmum binalara girebileceklerdir. Keza mezkûr 
mümessiller ve murahhaslar nakledilen esirlerin hareket, geçit ve muvasalat noktalarına da git
meye mezun olacaklardır. Esirlerle, ve bilhassa esirlerin mutemetleriyle şahitsiz olarak ve, icabe-
derse, bir tercüman vasıtasiyle görüşebileceklerdir. 

Ziyaret etmek istedikleri yerleri seçmek hususunda hami devletlerin mümessil ve murahhas
larına tam bir serbesti bırakılacaktır; bu ziyeretlerin müddeti ve sayısı tahdit edilmiyecektir. 
Mezkûr ziyaretler ancak mücbir askerî zaruretler sebebiyle, ve yalnız istisnai ve muvakkat olmak 
üzere men olunabilecektir. 

Ziyaret edilecek esirleri elinde tutan devlet ile bu esirlerin tâbi oldukları devlet, icabı halinde 
bu esirlerin vatandaşlarına da ziyaretlere iştirak etmek müsaadesi verilmesi hususunda anlaşabile
ceklerdir. 

Madde —127. 

Yüksek Akıd Taraflar her biri kendi memleketinde, gerek sulh, gerekse harb zamanında, işbu Söz
leşmenin metnini mümkün olduğu kadar fazla neşir ve tamim etmeyi, ve bu cümleden olmak üzere 
işbu Sözleşme prensiplerinin bilcümle silâhlı kuvvetleri ve ahalisi tarafından bilinmesi için, metnini 
askerî ve mümkünse sivil tedrisat programlarına sokmayı taahhüt ederler. 

Harb zamanında esirleri dolayısiyle mesuliyet'or demlide eden askerî ve sair makamlar, Sözleşme
nin metnini yanlarında bulundurmak ve hükümlerini bilhassa iyi bilmekle mükellef olacaklardır. 

Madde —128. 

Yüksek Âkıd Taraflar, işbu Sözleşmenin resmî tercümelerini, ve Sözleşmenin tatbikini temin için 
kabul edecekleri kanun ve nizamnameleri İsviçre Federal Meclisi vasıtasiyle ve, muhasamat sırasın
da, hami devletler vasıtasiyle birbirlerine tebliğ edeceklerdir. 
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Madde —129. 

Yüksek Âkıd Taraflar, bundan sonraki maddede tarif olunduğu veçhile işbu Sözleşmeyi ağır su
rette ihlâl edici fiillerden birini işliyen veya işlenmesini emreden şahıslar hakkında tatbik olunacak 
ceza müeyyidelerinin tesbiti zımnında icabeden her türlü teşrii tedbirleri almayı taahhüt ederler. 

Âkıd Taraflardan her biri mezkûr ihlâl fiillerinden birini işlemekten veya işlenmesini emretmek
ten sanık şahısları aramakla, ve tâbiiyetleri ne olursa olsun bunları kendi mahkemelerine vermekle 
mükellef olacaktır. Keza her Âkıd Taraf, bu gibişahıslar aleyhine kâfi karineler elde etmek kaydiyle, 
tercih ederse ve kendi kanuni mevzuatında derpiş olunan şartlara göre takibatta alâkalı bulunan di
ğer bir devlete muhakeme edilmek üzere teslim edebilir. 

Her Âkıd Taraf, bundan sonraki maddede tarif edilen ağır ihlâl fiillerinden gayri işbu Sözleşme 
hükümleri aleyhindeki hareketleri durdurup tenkil etmek üzere icabeden tedbirleri alacaktır. 

Her halde, itham edilen şahıslar işbu Sözleşmenin 105 nci ve müteakip maddelerinde derpiş edi
lenlerden aşağı olmamak üzere muhakeme usulü ve serbest müdafaa teminatından istifade edecekler
dir. 

Madde — 130. 

Bundan evvelki maddede kastedilen ağır ihlâl fiilleri, işbu Sözleşmenin himaye ettiği şahıslara 
ve emvale karşı işlenmiş olmaları halinde aşağıki unsurlardan her hangi birini ihtiva, edenlerdir : 
Kasden adam öldürme, biyolojik tecrübeler de dahil olmak üzere işkence ve gayriinsani muameleler, 
kasden büyük ıztıraplara sebebiyet verilmesi veyahut vücut bütünlüğüne veya sıhhate ağır tecavüz-

. lerde bulunulması, bir harb esirinin düşman devlet silâhlı kuvvetlerinde hizmete icbar olunması, ve
ya onun işbu Sözleşme hükümleri dairesinde usulüne uygun olarak ve bitaraf surette muhakeme 
edilmek hakkından mahrum edilmesi. 

Madde — 131 

Hiç bir Âkıd Taraf, bundan evvelki maddede yazılı ağır ihlâl fiillerinden dolayı kendisine ve 
diğer bir Âkıd Tarafa teveccüh eden mesuliyetlerden ne kendini, ne diğer bir Âkıd Tarafı teb
riye edemez. 

mue - m. 
İhtilâfa dâhil bir Tarafın talebi üzerine, Sözleşmeyi ihlâl mahiyetinde olarak ileri sürüten 

her fiil hakkında alâkalı Taraflar arasında tesbit edilecek şekiller dâhilinde bir tahkikat açıla
caktır. 

Tahkikat usulü hakkında bir mutabakata varılmaması halinde Taraflar, takip edilecek usul 
hakkında karar verecek bir hakem intihabı hususunda anlaşacaklardır. 

İhlâl fiili bir kere tesbit olunduktan sonra, ihtilâfa dâhil Taraflar ona mümkün olan süratle 
nihayet verip tenkiline geçeoejdfrâir. 

KISIM : II. 

Nihai hüküfiakr 

Madde — 133. 

İşbu Sözleşme Fransızca ve İngilizce ob&vak tanzim kılınmıştır. Her iki metin aynı derecede 
muteberdir. 

İsviçre Federal Meclisi, Sözleşmenin Busça ve ispanyolca resmî tercümelerini jjaptıracaktır, 
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Madde — 134. 

îşbu Sözleşme, Yüksek Âkıd Taraflar arasındaki münasebetler hususunda 27 Temmuz 1929 
tarihli Sözleşme yerine kaim olacaktır. 

Madde — 135. 

Kara harbi kanun ve âdetlerine mütaallik gerek 29 Temmuz 1899, gerek 18 Ekim 1907 tarihli 
La Haye Sözleşmesiyle bağlı bulunup işbu Sözleşmeye iştirak eden devletler arasındaki münase
betlerde, bu Sözleşme yukarda zikri geçen La Haye Sözleşmelerine merbut nizamnamenin II nci 
faslını tamamlıyacaktır. 

Madde — 136. 

Bugünkü tarihi taşıyacak olan işbu Sözleşme, gerek Cenevre'de 21 Nisan 1949 tarihinde açılan 
konferansta temsil edilen devletler, gerek 27 Temmuz 1929 Sözleşmesine iştirak eden ve mezkûr 
konferansta temsil edilmiyen devletler namına 12 Şubat 1950 tarihine kadar hnzalanabilecektir. 

Madde — 137. 

İşbu Sözleşme imkân elverir vermez tasdiik edilecek, ve tasdik senetleri Beme'de tevdi oluna
caktır. 

Her tasdik senedinin tevdiine dair bir zabıtname tanzim olunacak, ve Sözleşmenin namlarına 
imza veya iltihakın tebliğ olunduğu bilcümle devletlere İsviçre Federal Meclisi tarafından bu za
bıtnamenin birer sureti verilecektir. 

Madde — 138. 

İşbu Sözsleşme, en az iki tasdik senedinin tevdiinden altı ay sonra -meriyete gireeektk. 
Mütaakıben, Sözleşme Yüksek Âkıd Taraflardan her biri için o Tarafa ait tasdik senedinin tev

diinden altı ay sonra meriyete girecektir. 

Madde — 139. 

işbu Sözleşme, meriyete girmesi tarihinden itibaren, namına Sözleşmenin imzalanmış olmadığı 
her devletin iltihakına açık bulunacaktır. 

Madde — 140. 

İltihaklar İsviçre Federal MeûHsiae yazı ile tebliğ olunacak, ve onu» eline vardıkları tarih
ten altı ay sonra hükümleri olmağa bağlıyacaktır. 

İsviçre Federal Meclisi iltihakları, namlarına Sözleşmenin imza veya iltihakın tebliğ edilmiş 
olduğu bilûmum memleketlere bildirecektir. 

Madde — 141. 

2 nei1 ve 3 ncü maddelerde derpiş olunan vaziyetler, muhasamatın veya işgalin haşlangıcmdan 
evvel veya sonra Taraflarca tevdi edilmiş tasdikler ve tehliğ olunmuş iltihakların derhal me
riyetini mucip olacaktır. İhtilâfa dâhil Taraflardan alınmış tasdik veya iltihaklar İsviçre Federal 
Meclisince en süratli yoldan tebliğ «edilecektir. 

Madde — 142. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her biri, işbu Sözleşmeyi feshetmekte muhtar olacaktır, 
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Feshin ihbarı keyfiyeti isviçre Federal Meclisine yazı ile tebliğ olunacaktır. Mezkûr Meclis teb

liği bilûmum Yüksek Âkıd Tarafların hükümetlerine bildirecektir. 
Feshin ihbarı, isviçre Federal Meclisine tebliğinden bir sene sonra muteber olacaktır; şu kadar 

ki , feshi ihbar eden devletin bir ihtilâfa karışmış bulunduğu bir sırada tebliğ olunan ihbar, sulh 
aktedilmediği, ve her halde işbu Sözleşmenin himaye ettiği şahısların serbest bırakılmaları ve 
memleketlerine iade edilmeleri ameliyeleri ikmal olunmadığı müddetçe muteber olmıyacaktır. 

Feshin ihbarı, ancak bu ihbarda bulunan devlet hakkında muteber olacaktır. Feshi ihbar key
fiyeti, ihtilâfa dâhil devletlerin medeni milletler arasında müesses teamüllerden, insanlık kanunla
rından, ve âmme vicdanı icabatmdan doğan beynelmilel hukuk prensiplerine göre ifasiyle mükel
lef olarak kalacakları vecibelere tesir etmiyecektir, 

Madde — 143. 

isviçre Federal Meclisi, işbu Sözleşmeyi Birleşmiş Milletler Sekreterliğine tescil ettirecektir. 
isviçre Federal Meclisi işbu Sözleşmeye mütedair olarak alacağı tasdiklerden, iltihaklardan ve fe
sih ihbarlarından keza Birleşmiş Milletler Sekreterliğini haberdar edecektir 

Tasdikan lilmekal, salâhiyetnamelerini tevdi etmiş olan ve aşağıda imzası bulunanlar, işbu Söz
leşmeyi imzalamışlardır. 

Cenevre'de, 12 Ağustos 1949 tarihinde, aslı İsviçre Konfederasyonunun Mahzeni Evrakına tev
di edilmek üzere, Fransızca ve ingilizce olarak tanzim edilmiştir, isviçre Federal Meclisi, imza 
eden devletlere ve Sözleşmeye iltihak edecek devletlere. Sözleşmenin musaddak birer suretini tevdi 
edecektir. 

Afganistan namına . 
M. Osman Âmiri 

Arnavutluk Halk Cumhuriyti namına: 
10, 12 ve 85 nci maddeler hakkında mer
but ihtiraz kayıtlariyle: J. Malo 

Arjantin namına: 
Merbut ihtiraz kaydiyle: Guillermo A. 
Speroni 

Avusturalya namına: 
Norman R. Mighell, tasdik kaydiyle 

Avusturya namına: 
Dr. Rud. Bluendorn 

Belçika namına: 
Maurice Bourquin 

Byelorusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti na 
mma: 

(Rusça ibare ve imza) 
Bolivya namına: 

G. Medeiros 
Brezilya namına : 

Joao Pinto da Silva 
General Floriano de Lima Brayner 
Bulgaristan Halk Cumhuriyeti namına: 

Merbut ihl^raz kayıtlariyle: K. B. Svet-
lov 

Kanada namına: 
Max. H. "VVershof 

Seylân namına: 
V. Coomaraswamy 

Şili namına: 
F. Cisternas Ortiz 

Çin namına: 
Wu Nan Ju 

Kolombiya namına: 
Rafael Rocha Schloss 

Küba namına: 
J. de La Luz Leon 

Danimarka namına: 
Georg Cohn - Paul Ipsen - Bagge 

Mısır namına: 
A. K. Safwat 

Kkuadot' namına : 
Alex. Gastelu 

İspanya namına : 
Merbut ihtiraz kayıtlariyle: Luis Calde 
ron 

Amerika Birleşik Devletleri namına : 
Leîand Harrison - Raymund J. Yingling 

Habeşistan namına : 
Gacnaou Zelleke 

Finlandiya namına : 
Rebıhold Svento 

Fransa namına : 
G. Cahen - Salvador • Jacquinot 
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Yunanistan namına : 

M. Pesmazoglou 
Guatemala namına : 

A. I>upont - Willemin 
Macaristan Halk Cumhuriyeti namına : 

Merbut ihtiraz kayıtlariyle: Anna Kara 
Hindistan namına : 

D, B. Desai 
Iran namına : 

A. H. Meykadeh 
îrlânda Cumhuriyeti namına : 

Sean Maebride 
israil namına : 

M. Kahany 
italya namına : 

Giaeinto Auriti - Ettore BaSstrocchi, 
merbut ihtiraz kayıtlariyle 

Lübnan namına : 
Mikaoui 

Tjichtenstein namına : 
Comte F. Wilczek 

Lüksemburg namına : 
J. Sturm, merbut ihtiraz kaydiyle 

Meksika namına : 
Pedro de Alba - W. R. Castro 

Monako Prensliği namına : 
M. Loze 

Nikaragua namına : 
istişare kaydiyle: Lifschitz 

Norveç namına : 
Rolf Andersen 

Yeni Zelanda namına : 
G. R. Laking 

Pakistan namına : 
S. M. A. Faruçi - M. G. - A. H. Shaikh 

Paraguay namına : 
Conrad Fehr 

Holânda namına : 
J. Bosch de Rosenthal 

Peru namına : 
Gonzalo Pizzaro 

Filipin Cumhuriyeti namına : 
P. Sebastian 

Polonya namına : 
Merbut ihtiraz kayıtlariyle : Julian 
Przybos 

Portekiz namına : 
Merbut ihtiraz kayıtlariyle: G. Caldeira 
Coleho 

Romanya Halk Cumhuriyeti namına : 
Merbut ihtiraz kayıtlariyle : I. Dragomir. 

Büyük Britanya ve Şimali irlanda Birleşik 
Krallığı namına : 

Robert Craigie - H. A. Strutt - W. H. 
Gardner 

Papalık Makamı namına : 
Philippe Bernardini 

El Salvador namına : 
R. A. Bustamante 

isveç namına : 
Riksdag'm tasvibiyle Haşmetli isveç 

Kralının tasdiki kaydiyle: Staf fan Söderblom 
isviçre namına : 

Max Petirpierre - Plinio Bolla - Colonel 
Div. Du Pasquier - Ph. Zutter - H. Meuli 

Suriye namına : 
Omar El Djabri - A. Gennaoui 

Çekoslovakya namına : 
Merbut ihtiraz kayıtlariyle: Tauber 

Türkiye namına : 
Rana Tarhan 

Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti namına: 
(Rusça ibare ve imza) 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği na
mına : 

(Rusça ibare ve imza) 
Uruguay namına : 

Conseiller Colonel Heetor J. Blanco 
Venezüella namına : 

A. Posse de Rivas. 
Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti namına: 

Merbut ihtiraz kayıtlariyle : Milan Ristie 
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Lahika : I. 

Yaralı ve hasta harb esirlerinin doğrudan doğruya memleketlerine iade edilmeleri veya bitaraf bir 
memlekette hastaneye yatırılmaları hakkında anlaşma numunesi 

(110 ncu maddeye bakılması;) 

Doğrudan doğruya memlekete iade veya hastaneye yatırılmaya mütaallik prensipler 

A. Doğrudan doğruya memlekete iade 

Şunlar doğrudan doğruya memleketlerime iade olun urlar : 
•1. Hariçten şiddetli bir darbe (trauma) neticesi olarak şu maluliyetlere duçar olan bilûmum 

harb esirleri : Maluliyet en az bir el veya bir ayağın kaybedilmesi şeklinde, yahut bir el veya bir 
ayağın kaybedilmesine muadil olması şartiylc, bir uzvun kaybedilmesi, felç, oyna'k yerleri ve saire 
maluliyetleri. 

Daha. geniş bir tefsire halel getirmemek üzere, aşağıki haller bir el veya bir ayağın kaybedilmiş 
olmasına muadil sayılacaktır : 

a) Elin, bütün parmakların, veya bir el başparmağiyle şahadet parmağının kaybedilmesi; aya
ğın, veya bütün ayak parmaklarının ve tarak kemiklerinin kaybedilmesi1. 

b) Mafsal iltisakı, kemik nescinin zıyaı, yara kapanması neticesinde bir elin büyük oynakla
rından birinin, ve bir elin bütü n parmak oynaklarının vazifesini tatil eden daralmalar. 

e) Uzun kemiklerde yalancı oynak teşekkülü (pseudarthrose). 
d) Çatlaktan ve sair bir kazadan , ileri gelerek faaliyetin ve yük taşıma kabiliyetinin ağır 

derecede azalmasını intaç eden biçimsizlikler. 
2. Meselâ aşağıki vaziyetlerde olduğu gibi, tedaviye rağmen yaralanmayı takip eden sene 

içinde iyileşmeleri ihtimallerini bertaraf edecek kadar halleri müzminleşmiş bulunan bilûmum harb 
esirleri : 

a) Muhtelit tıbbi komisyonca yapılan muayenede vahim teşevvüşler müşahede edilmemiş olsa 
dahi, kalbe mermi isabeti. 

b) Muhtelit tıbbi komisyonca yapılan muayenede mahallî veya umumi aksülâmel müşahede 
edilmese dahi, beyinde veya akciğerde maden kırıntısı. 

c) Yaralanmayı takip eden sene içinde şifa bulacağı tahmin edilmiyen, ve, ya bir mafsal ilti-
sakma, yahut bir el veya ayağın kaybedilmesine muadil sair tagayyürlere müncer olması melhuz 
görülen kemik iliği iltihabı (osteomyelite). 

d) :Büyük 'mafsallarda delici ve irinli .vara. 
e) Kemik nescinin zıyaı, veya yerinden oyna ması ile müterafik kafatası yarası. 
f) Nesiç kaybı ve uzvi tagayyür ile müterafik yüz yanıkları. 
g) Murdarilik yarası, 
h) Avakıbı bir el veya bir ayağın kaybına muadil olup iyileşmesi için yaralanmadan sonra 

bir sene istiyen çevre sinirleri tagayyürleri; meselâ bazu veya kuyruksokumu örgüsü, sinir örgüsü, 
orta veya siyatik si'nir yarası, yukarı ve ön kol sinirlerinin, veya incik kemiği ile kasaba kemiği 
sinirlerinin memzucen yaralanması; kasılma veya vahim «neurotrophique» teşevvüşler olmadıkça 
yukarı kol, ön kol, incik kemiği ve kasaba kemiği sinirlerinin münferiden yaralanmış olması mem
lekete iade için sebep teşkil etmez. 

i) Tebevvül cihazının, uzviyet vazifesini tatil edecek kadar ağır yaralanması. 
3. Meselâ aşağıki vaziyetlerde olduğu gibi, tedaviye rağmen hastalığın başlangıcından son

raki sene içinde iyileşmesi ihtimalini bertaraf edecek kadar halleri müzminleşmiş bulunan bilûmum 
harb esirleri : 

a) Hangi uzuvda olursa olsun, tıbbi tahminlere göve bitaraf bir memlekette tedavi jle iyileşmesi, 
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veya hiç olmazsa haylice düzelmesi artık mümkün görünındyen faal (âvolutif) vereni; 

b) Sızıntılı zatülcenb; 
c) Menşei verem olmıyarak, iyile§miyeceği tahmin edilen teneffüs cihazının ağır arızaları; 

meselâ : Tahîm akciğer intifanı (bronşitle müterafik olan ve olmıyan) müzmin astma [*] ; esa
rette bir seneden fazla süren müzmin bronşit [*]; hava borusu genişlemesi [*J; ilâh. 

d) Kan deveranının ağır müzmin hastalıkları; me>;elâ Muhtelit Tıbbi Komisyonca yapılacak 
muayenede bu alametlerin hiçbiri müşahede edileuıest dahi, kalb desame ve adalesinin [*] esaret 
sırasında deveran sektesi alametleri1 göstermiş olan arızaları; kalb zarfı ve damarları arızaları 
(Buerger hastalığı, büyük damarlar anevrizmaları); ilâh. 

e) Hazım uzuvlarının ağır müzmin hastalıkları; meselâ : Mide veya onikiparmak barsağı 
ülseri; esaret sırasında midede yapılmış cerrahi müdahale neticesi; bir seneden fazla süren ve 
umumi ahvale vahim surette tesir eden müzmin mide, ince veya kalın barsak iltihapları; kara
ciğer teşemmüü ^cirrhose); müzmin safra kesesi iltihabı [*}; ilâh. 

f) Tenasül ve tebevvül cihazlarının ağır müzmin arızaları; meselâ : Müteakip teşevvüşlerle 
müterafik müzmin böbrek hastalıkları; veremli bir böbreğin çıkarılması; müzmin huveyza iltihabı 
veya müzmin mesane iltihabı; böbrek su toplaması (tiydronephrose) veya cerahat toplaması 
(pyonephrose); ağır müzmin kadın hastalıkları; bitaraf bir memlekette hastaneye yatırılması im
kânsız olduğu takdirde gebelik ve doğum arızaları; ilâh. 

g) Merkez ve muhit cümlei asabiyesinin ağır müzmin hastalıkları, ve meselâ bir mütehassıs 
tarafından usulen müşahede ve tesbit edilen ağır histerya, vahim esaret psikozu gibi bariz psikoz
lar ve psikonevrozlar; mütehassıs hekim tarafından usulen müşahede ve tesbit olunan her sara [*] ; 
beyin arteryosklerozu; bir seneden fazla süren müzmin nevrit; ilâh. 

h) Zihnî veya bedenî kabiliyetin külliyetli azalmasiyle, vücut ağırlığının düşmesiyle ve umu
mi halsizlikle müterafik olarak, nevrovejetatif cümlenin ağır ve müzmin hastalıkları; 

i) tki gözün körlüğü, yahut diğer gözün görme kabiliyeti gözlük kullanılmasına rağmen az 
olduğu halde bir gözün körlüğü; hiç olmazsa birgözün görme kabiliyeti tashih edilip 1/2 ye çıka-
rılamıyacak kadar azalması [*] ; diğer ağır göz arızaları; meselâ : glaukoma; iritis; kloroidit; 
trahom;; ilâh. 

k) öteki kulak alelade konuşmayı bir metreden ;ntık duymadığı halde bir tarafın tam sağır
lığı gibi,, işitme- teşevvüşleri [*]; ilâh. 

1) Ağjr metabolizma hastalıkları; meselâ : ensülin tedavisin* lüzum gösteren şekerli şeker 
hastalığı; ilâh,.. 

m) Daltili ifraz guddelerinin ağır teşevvüşleri; meselâ : Thyreotoxicose; hypothyreose; Ad-
dison hastalığ*; Simmonds; kaşeksisi; tetanya; ilâh.. 

n) Kasa yapus cümlenia (hematopietique) ağır ve müzmin hastalıkları; 
o> Ağır müam-in zehirlenmeler; meselâ kursun, civa zekMeraaçleri; moıdüa, kokarin, al

kol iptilâları; gazlarla, ve şualarla zehirlenmeler; ilâh.. 
p) İradî hareket uzuvlarının bariz vazife teşevvüşleriyim müterafik mszmift ânzatert;. meselâ: 

Şekü tagayyürüne müncer olan mafsal iltihapları (arthrose); birinci ve ikinci derecelerde faal 
müzmin poliartrit; vahîm şeriri manzaralı romatizma; ilâh.) 

q) Tedavisi netice vermiyen ağır müzmin cilt' hastalıkları; 
r) Her habis; ıseoplasıma.; 
s) Başlangıcından bir sene sonra da direnen ağır müzmin intani hastalıklar; meselâ : Bariz 

uzvi tagayyürlerle müterafik satma; büyük teşevvüşlerle nriüjaDEriok baaülî ve amipli diaamteri^ te
davisi» ııetica; VBEtnâyeıt üçüncü, dficeeede* ahşa frengisi; cüzam; ilâh. 

t) Vahîm vitamin mahremiyetleri, veya vahîm gıdasızlık. 

[*] Muhtelit Tıbbi Komisyonun karan, en-ziyada kamp hekimleriyle harb esirinin vatandaşları 
olan hekimlerin müşahedelerine,, yahut esirleri elinde tutan devlet mütehassıs hekimlerinin muayene
sine istinat edecektir. 
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Bitaraf bir memlekette hastaneye yatırılma 

Şunlar bitaraf bir memlekette hastaneye yatırılmak üzere ayrılabileceklerdir: 
1. Esarette şifa bulmaları melhuz olmıyan ve fakat bitaraf bir memlekette hastaneye yatırıl

maları takdirinde hallerinin bariz surette iyileşmesi muhtemel olan bilûmum harb esirleri. 
2. Esaretten evvel iyileşmiş bulunan birinci derecede verem hariç olmak üzere, musap olan 

uzuv hangisi olursa olsun veremin her şekline tutulmuş olup bitaraf bir memlekette tedavileri şifa 
bulmalarına veya hiç değilse haylice iyileşmelerine müncer olması muhtemel görünen harb esirleri. 

3. Tedavisi esarette yapılmasına kıyasen bitaraf bir memlekette açıkça daha iyi neticelar 
vermesi melhuz ise, teneffüs, deveran, hazım, sinir, havas, tenasül ve tebevvül, cilt, iradi hareket, 
ilâh. Cihazlarının tedavisini istilzam eden her türlü arızalara duçar olmuş harb esirleri. 

4. Esarette iken veremden gayrı bir böbrek arızasından dolayı böbreği kesilip çıkarılmış bu
lunan ve, ya iyileşme yoluna girmiş, yahut mahfi halde kemik iliği iltihabına, veya ensülin teda
visini istilzam etmiyen şekerli şeker hastalığına duçar olan harb esirleri; ilâh. 

5. Harbden veya esaret halinden ileri gelen nevrozlara duçar olmuş harb esirleri, bitaraf 
bir memlekette üç ay hastaneye yatırılmayı mütaakıp iyileşmiyen, veyahut bu müddet geçtikten 
sonra bariz surette katî şifa yoluna girmemiş olan harb nevrozu vakaları memlekete iade olunurlar. 

6. Bitaraf bir memlekette iyileşmeleri ihtimalleri bilhassa varit görünen müzmin zehirlenme
ler (gazlarla, madenlerle, şibihkalevilerle zehirlenmeler, ilâh.) 

7. Gebe olan her harb esiri kadın ile, anne olan esirler, emzikteki ve küçük yaştaki çocuk-
lariyle. 

Şunlar bitaraf bir memlekette hastaneye yatırılmıyaeaklardır : 
1. Usulen müşahede ve tesbit edilmiş bilûmum psikoz vakaları. 
2 Uzva ve uzvun vazifelerine taallûku olup iyileşmez telâkki edilen bilcümle asabi arızalar. 
3. Verem hariç olmak üzere, sirayet devresindeki bilûmum bulaşık hastalıklar. 

II : Umumi mülâhazalar 

1. Yukarıda tesbit edilen şartlar, umumi olarak, mümkün olduğu kadar geniş bir düşünce ile 
tefsir ve tatbik olunmalıdır. 

Gerek harbin veya esaretin tevlit ettiği sinir ve ruh hastalığı halleri, gerek her derecedeki 
verem, bilhassa bu geniş düşünceden istifade ettirilmelidir. Birer birer mütalâa edilince memlekete 
iadeyi müstelzim görülmiyecek olan mütaaddit yaralar almış harb esirleri, aynı düşünce ile, ve 
yaraların çokluğundan ileri gelen ruhi sadme hesaba katılmak suretiyle muayene olunacaklardır. 

2. Doğruca memlekete iade olunmak hakkını münakaşasız bahşeden bilûmum haller (bir uz
vun kesilmesi, tam körlük veya sağırlık, açık akciğer veremi, akıl hastalığı, habîs neoplasma, 
ilâh.), bir an evvel kamp hekimleri tarafından, yahut esirleri elinde tutan devletin tâyin ettiği as
kerî hekimler komisyonlarınca muayene, ve memleketlerine iade olunacaklardır. 

3. Harbden mukaddem ağırlaşmamış bulunan yaralarla, tekrar askerî hizmete alınmaya mâni 
teşkil etmemiş olan harb yaraları, doğrudan doğruya memlekete iade olunmak hakkını vermiyeeek-
tir. 

4. îşbu hükümler, ihtilâfa dâhil bilûmum devletlerde aynı surette tefsir ye tatbik olunacak
tır. Alâkalı devletler ve makamlar, muhtelit tıbbi komisyonlara vazifelerinin ifası zımnında lâ-
zımgelcn bütün kolaylıkları göstereceklerdir. 

5. Yukarıda 1 işaretli bentte zikredilen misaller ancak numune mahiyetinde birer vaka teşkil 
ederler. Bu hükümlere tamamen uymıyan vakalar işbu Sözleşmenin 110 ncu maddesi hükümle
rinin ruhu, ve bu anlaşmanın ihtiva ettiği prensipler dâhilinde mütalâa ve muhakeme olunacaktır. 
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Lahika : II. 

Muhtelit Tıbbi komisyonlar hakkında nizamname 

(112 nci maddeye bakılması) 

Madde — 1. 

Sözleşmenin 112 nci maddesinde derpiş olunan Muhtelit Tıbbi komisyonlar, ikisi bitaraf bir 
memleketten, ve üçüncüsü esirleri elinde tutan devletçe tâyin olunmak üzere üç azadan terekküp 
edeceklerdir. Bitaraf azalardan biri riyaset edecektir. 

Madde — 2. 

İki bitaraf âza, esirleri elinde tutan devletin talebi üzerine, hami devletle anlaşacak olan Bey
nelmilel Kızılhaç Komitesi tarafından tâyin olunacaklardır. Bunlar ya kendi memleketlerinde, 
ya diğer bitaraf bir memlekette, yahut da esirleri elinde tutan devletin ülkesinde ikamet edebile
ceklerdir. 

Madde — 3. 

Bitaraf azaların tâyini, ihtilâfa dâhil alâkalı Tarafların muvafakatine iktiran edecektir; mez
kûr Taraflar muvafakatlerini Beynelmilel Kızılhaç Komitesine ve hami devlete tebliğ edecekler
dir. Bu tebliğ üzerine azalar fiilen tâyin olunmuş sayılacaklardır. 

Madde — 4. 

İcabı halinde asıl azaların yerine geçmek üzere kâfi sayıda yedek azalar da tâyin olunacaktır. 
Bu tâyin, asıl azaların tâyini ile aynı zamanda, yahut hiç değilse mümkün olan en kısa zamanda 
yapılacaktır. 

Madde — 5. 

Şayet her hangi bir sebepten dolayı Beynelmilel Kızılhaç Komitesi bitaraf azaların tâyinine 
tevessül edemiyecek olursa, bu tâyine hami devlet tevessül edecektir. 

Madde — 6. 

îmkân elverdiği nispette, bitaraf iki azadan biri cerrah, diğeri hekim olacaktır. 

Madde — 7. 

Bitaraf azalar ihtilâfa dâhil Taraflardan tamamiyle müstakil bulunacaklar, ve mezkûr Taraflar 
onlara vazifelerinin ifası için lüzumlu her türlü kolaylıkları göstermekle mükellef olacaklardır. 

Madde — 8. 

Beynelmilel Kızılhaç Komitesi, işbu Nizamnamenin 2 nci ve 4 ncü maddelerinde derpiş olunan tâ
yinleri yaparken, esirleri elinde tutan devletle anlaşarak alâkadarların hizmet şartlarını kararlaştı
racaktır. 

Madde — 9. 

Bitaraf azalar hakkında muvafakat alınır alınmaz, ve her halde muvafakat tarihinden itibaren 
üç ay içinde, muhtelit tıbbi komisyonlar mümkün olan süratle çalışmalarına başlıyacaklardır. 
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Madde ~ 10. 

Muhtelit tıbbi komisyonlar Sözleşmenin 113 ncü maddesinde yazılı bilcümle harb esirlerini muaye
ne edeceklerdir. Komisyonlar, memlekete iadeyi, memlekete iadeden istisnayı, veya daha sonraki bir 
muayeneye terki teklif edeceklerdir. «Kararlan ekseriyetle alınacaktır. 

Madde — 1%. 

Muayeneyi takip eden ay içinde, her vaka hakkında komisyonca alınmış olan karar esirleri elin
de tutan devlete, hami devlete, ve Beynelmilel Kızılhaç Komitesine bildirilecektir. Muhtelit tıbbi ko
misyon, muayeneden geçen her harb esiri de hakkında alınan karardan haberdar edecek, ve memle
ketlerine iadelerini teklif etmiş olduğu esirlere işbu Sözleşmeye bağlı numunesine uygun birer tas
dikname verecektir. 

Madde — 12. 

Esirleri elinde tutan devlet, Muhtelit Tıbbi Komisyon kararlarından usulü dairesinde haberdar 
edilmesinden itibaren üç ay içinde bu kararları icra ile mükellef olacaktır. 

Madde -*• 13. 

Bir Muhtelit Tıbbi Komisyonun- faaliyetin* lüaıım görülen bir memlekette bitaraf hiçbir hekim 
buluammadığı ve diğer bir memlekette mukim bitaraf hekimler tâyinine her hangi bir sebeple im
kân olamadığı takdirde, esirleri elinde tutan devlet, hami devletle mutabakat halinde hareket ede
rek, işbu Nizamnamenin (1, 2, 3, 4, 5, ve 8 nci maddeleri hükümleri mahfuz kalmak kaydiyle, bir 
Muhtelit Tıbbi Komisyonla aynı vazifeleri deruhdo edecek olan bir tıbbi komisyon teşkil edecektir. 

Maddcf — 14. 

Muhtelit Tıbbi komisyonlar daimî surette vazife görecekler ve her kampı altı ayı geçmiyecek 
fasılalarla ziyaret edeceklerdir. 

Lahika : m. 

Harb esirlerin* yapılacak toplt» yardımlar hakkında Nizamname 

(73 ncü maddeye bakılması) 

: * » " Madde — 1. 

Mutemetler, kendıl;erîne mevdu föplü yârdım" sevkıyatını, hastanelerce veya nâplshanefercfe 
veya sair ceza müesseselerinde bulunan esirler de dâhil olmak üzere, idareten kendi kamplarına 
bağlı bulunan bilûmum esirlere dağıtmaya mezun olacaklardır. 

Madd* — 2. 

Toplu yardım sevkiyatmm tevzii, yardımları hibe eden kimselerin talimatına göre, ve müte-
metlerce tesbit edilen plân mucibince yapılacaktır; şu kadar ki, tıbbi yardımların tevzii tercihan 
başhekimlerle anlaşılarak yapılacak, ve bâghekimİeT hastalarının ihtiyacı emrettiği nispette has
tan* Ve< revMerde mezkûr1 talİHaat*fi*r iöhiraf edebilewkk>rdir. Böylece tesbit ©*UÎMWI ftattter çer
çevesinde bu tevzi» d*ima âdHân* bir şeMMe yapılacaktır. 
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Madde — 3. 

Alman emtianın gerek 'evsafını, gerek miktarını tahkim edebilmek ve bu hususta hibede bu
lunmuş olan kimselere mufassal raporlar verebilmek üzere, mutemetlerle muavinleri bu sevkiya-
tm kamplarına yakın muvasalat noktalarına gitmeye mezun olacaklardır. 

Madde — 4. 

Mutemetlere, toplu gelen yardımların, kendi kamplarının bilûmum tâli kısımlariyle mülhaka
tında talimatlarına uygun surette yapılıp yapılmadığını tahkik 'edebilmeleri için lüzumlu her türlü 
kolaylıklar gösterilecektir. 

Madde — 5. 

Mutemetler, yardımları hibe eden kimselere verilmek üzere ve toplu yardımlara ait olarak 
(tevzi, ihtiyaçlar, miktarlar, ilâh) sual varakaları doldurmaya ve bu varakaları çalışma müfreze
leri mutemetlerine, veya revir ve hastanelerin baş hekimlerine doldurtmaya mezun olacaklardır. 
Bu sual varakaları usulen doldurulduktan sonra vakit geçirilmeksizin hibe sahiplerine ulaştırıla
caktır. 

Madde — 6. 

Mutemetler, kamplarında bulunan esirlere toplu yardımların muntazaman dağıtılmasını temin et
mek, ve icabı halinde ceste ceste yeni esirler gelmesinden mütevellit ihtiyaçları karşılamak üzere, 
toplu yardımlardan kâfi miktarda ihtiyatlar tesis ve muhafaza etmeye mezun olacaklardır. Bu 
maksatla mutemetler emrine münasip ambarlar verilecektir; her ambarın, birinin anahtarları 
mutemedin, diğerininkiler kamp kumandanının yanında olmak üzere iki kilidi bulunacaktır. 

Madde — 7. 

Topluca elbise gönderilmiş olması halinde, her harb esiri en az tam bir takım elbiseye sahip ola
caktır. Bir harb esirinin bir takımdan fazla elbisesi olduğu takdirde, mutemet, en az pay almış 
esirlerin ihtiyacını tatmin için bu yolda hareket etmek icabederse, en çok takımları olanlardan faz
la elbiseleri ve birden ziyade olan bâzı eşyaları geri almaya mezun olacaktır. Şu kadar ki çama
şırı, çorapları veya ayakkabısı olmıyan bir esire bunları başka türlü temin etmek imkânsızlığı ol
madıkça, mutemet bu gibi eşyadan ikinci bir takımı geri alamıyacaktır. 

| W r - • • ••>• Madde — 8. 

Yüksek âkıd Taraflar ve bilhassa esirleri elinde tutan devletler, imkân elverdiği kadar ve aha
linin iaşesine mütaallik nizamat mahfuz kalmak kaydiyle, harb esirlerine topluca yardımlar dağı
tılmak üzere" ülkelerinde her türlü mubayaalar yapılmasına müsaade edecekler; bu maksatla yapıla
cak nakli nukut ve sair malî, teknik ve idari tedbirleri de aynı surette kolaylaştıracaklardır. 

Madde — 9. 

Yukariki hükümler, esirlerin gerek bir kampa varmazdan evvel veya nakilleri sırasında topluca 
yardım almak haklarına, gerek hami devlet, Beynelmilel Kızılhaç Komitesi ve harb esirlerine yar
dım eden ve bunları yardımları ulaştırmakla mükellef olan sair teşekküller mümessillerinin, müna
sip görecekleri her vasıta ile bu yardımları gönderildikleri kimselere yetiştirmek haklarına mâni olmı-
yacaktır. 
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Lahika : IV. 

A. Hüviyet kartı 

(4 ncü maddeye bakılması) 
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(Bu kartı veren memleket veya makamın adı) 

Silâhlı kuvvetleri takip eden şahıslara mahsus 

Hüviyet kartı 

Soyadı 
Adı 
Doğum tarihi ve yeri 
Silâhlı kuvvetleri ne sıfatla takip ettiği 

Kartın tanzim tarihi Kart hâmilinin imzası 

İHTAR : Bu kart biri beynelmilel kullanılan dillerden olmak üzere tercihan üç dilde tanzim 
edilmelidir. Noktalı hat boyunca bükülecek olan bu kartın hakiki ebadı 13 X 10 santimetredir. 
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'B. Tutulma kartı 

(70 nei maddeye bakılması) 

1. Yüz tarafı 

1 Harb esirleri postası Posta ücreti alınmaz 

1 Mühimdir : 
1 Bu kart her harb esiri tarafından hemen tu- Harb Esirleri Merkez Ajansı 
1 tulmasmı mütaakıp, ve bir hastaneye veya 

diğer bir kampa naklinden dolayı adresi de- Beynelmilel Kızılhaç Komitesi 
1 ğiştikçe doldurulacaktır. 
1 CENEVRE 
1 Bu kart, esirin ailesine göndermeye mezun 1 olduğu hususi karttan ayrıdır. isviçre 

2. Arka tarafı 

Okunaklı büyük harflerle yazılması 1. Esirin tâbi olduğu devlet 

2. (Soyadı 3. Adı (tam olarak) 4. Babasının adı 

5. Doğum tarihi 6. Doğum yeri 
7. (Rütbesi 
8. (Sicil numarası 
9. Ailesinin adresi 

•10. Esir edildiği tarih : (yahut) 
nereden geldiği ( numaralı kamp, hastane, ilh.) 

•11. a) (Sıhhattedir — b) Yaralı değildir — c) iyileşmiştir — d) Nekahat halindedir 
— e) Hastadır — f) Hafif yaralıdır — g) Ağır yaralıdır 

12. Şimdiki adresim : Esir numarası 

Kampın adı 

13. Tarih 14. imza 

• Lüzumsuz yerin çizilmesi — Bu malûmata hiçbir şey ilâve edilmemesi — Arkadaki 
izahata bakılması. 

İHTAR : Bu varaka iki üç dilde, ve bu arada esirin ana diliyle ve esiri elinde tutan devletin 
diliyle tanzim olunacaktır. Hakiki ebadı : 15 X 10,5 santimetredir. 
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C. Muhabere kartı ve mektubu 

(71 nei maddeye bakılması)' 

1. Kart 

1. Yüz tarafı 

2. Arka tarafı 

Harb esiri muhaberesi 

POSTA KARTI 

Gönderen : 

Adı ve soyadı 

Doğum tarihi ve yeri 

1 Kampın adı 

1 Mahreç memlekti 

Posta ücreti alınmaz 

Gideceği yer 1 

Memleketi .. 

Vilâyeti 

• 

İHTAR : Bu varaka üç dilde, ve bu arada esirin ana diliyle ve esiri elinde tutan devletin 
diliyle tanzim olunacaktır. Hakiki ebadı : 15 X 10 santimetredir. 
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Ç. Muhabere kartı ve mektubu 

(71 nci maddeye bakılması) 

2. Mektup 

Harb esiri muhaberesi 

Posta ücreti alınmaz 

Gideceği kimse 

Gideceği yer 

Sokak .. 

Memleket 

Vilâyet 
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İHTAR : Bu numune iki üç dilde, bu arada harb esirinin ana diliyle esirleri elinde tutan dev
letin diliyle tanzim olunmalıdır. Varaka, noktalı hat boyunca bükülür, yukarı kısmı (+ ) işaretle
rinden mürekkep yerde bir yarığın içine girer, ondan sonra bir mektup gibi görünür. Daha ev
velki kartpostalın (Lahika IV, C 1) arkası gibi çizgili olan arka kısmı harb esirinin yazacağı 
mektuba mahsus olup takriben 250 kelime alır. Varakanın hakiki ebadı açılınca 29 X 15 santi
metredir. 
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Z>. ölüm ihbarnamesi 

(120 nci maddeye bakılması») 

(Salahiyetli makamın adı) ölüm ihbarnamesi 

Esirin tâbi olduğu devlet 

Adı ve soyadı 

Babasının adı 
Doğum tarihi ve yeri 
ölüm tarihi ve yeri 
Rütbesi ve sicil numarası (hüviyet plâka-

sındaki yazı) 
Ailesinin adresi 
Nerede ve ne zaman esir alındığı 
ölüm sebebi ve şekli 
Medfun olduğu yer 
Mezar işaretli midir ve sonradan aile tara

fından bulunabilir mi? 
Tereke eşyası esirleri elinde tutan devletçe 

muhafaza mı edilmiştir, yoksa bu ölüm 
i'hbarnamesiyle aynı zamanda gönde
rilmiş midir? 

Eşya gönderilmiş ise, hangi vasıta ile goıı-
derilmiştir? 

Müteveffanın hastalığımda veya son nefe
sinde yanında bulunmuş olan bit kim
se (hekim, hastabakıcı, bir din adamı, 
harb esiri arkadaş) son demler veya 
defin hakkında bâzı tafsilât verebilir 
mi? 

(Tarih, salahiyetli makamın mührü 
ve imzası) 

İki şahidin imzaları ve adresleri 

Bu numune iki üç dilde, ve bu arada esirin ana diliyle esiri elinde tutan devletin diliyle tan
zim olunmalıdır. Varakanın hakiki ebadı : 21 X 30 santimetredir. 
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(Lahika II, madde 11 e bakılması) 

Memlekete tade Tasdiknamesi 

Tarih 

Kamp 

Hastane 

Soyadı 

Adı 

Doğum tarihi 

Rütbesi 

Sicil numarası 

Esirin numarası 

Yara - hastalık 

Komisyonun kararı 

Muhtelit Tıbbi Komisyon 
Reisi 

A =* Doğrudan doğruya memleketine iado 
B = Bitaraf bir memlekette hastaneye yatırılma 
NC =3 Gelecek komisyonda bir daha muayene 

Lahika :V. 

Harb esirleri tarafından memleketlerine gönderilen para havalelerine ait nizamname numunesi 

(63 ncü maddeye bakılması) 

1. 63 ncü maddenin 3 ncü bendinde zikredilen ihbarname şu hususları ihtiva ede^kîiı: 
a) 17 nci maddede yazılı sicil mvnurasiyle, parayı yollıyan harb esirinin rütbusi, adı ve 

soyadı; 
b) asıl memlekette parayı alacak kimsenin adı ve adresi; 
e) esirleri elinde tutan devletin parası olarak ifade edilen meblâğ; 
2. Bu ihbarname harb esiri tarafından imzalanacaktır. Harb esiri yazı bilmiyorsa, bir şahit ta

rafından tevsik" edilecek bir işaret koyacaktır. İhbarnameyi mutemet de imzalıyacaktır. 
3. kamp kumandanı bu ihbarnameye, harb esirinin hesabında gözüken alacak bakiyesinin öde

necek paradan az olmadığını tevsik eden bir tasdikname ekliyecektir. 
4. Bu gibi ihbarnameler listeler şeklinde yapılabilecektir. Bu listelerin her bir yaprağı mute

met tarafından tevsik ve kamp kumandanı tarafından aslına uygun olduğu tasdik edilecektir, 
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HARB ZAMANINDA SÎVÎLLERÎN KORUNMASINA DAİR 12 AĞUSTOS 1949 TARİHLÎ 

CENEVRE SÖZLEŞMESİ 

Sivil şahısların harb zamanlarında himayesi için bir sözleşme tanzim etmek üzere 21 Nisan 
1949 dan 12 Ağustos 1949 a kadar Cenevre 'de toplanmış olan diplomatik konferansta temsil edi
len hükümetlerin aşağıda imzaları bulunan salahiyetli murahhasları âtideki hususlarda mutabık 
kalmışlardır: 

, ; • ' • " " • B A P : 1 " * < ' / ' •*•• 

Umumi hükümler 

Madde — 1. 

Yüksek Âkıd Taraflar işbu Sözleşmeye bütün ahvalde riayet etmeyi ve ettirmeyi taahhüt ederler. 

Madde — 2. 

İşbu Sözleşme, daha sulh zamanında meriyete girmesi lâzımgelen hükümlerden maada, Yüksek 
Âkıd Taraflardan ikisi veya birçoğu arasında ilân edilmiş bir harb veya tahaddüs etmiş diğer 
her hangi bir silâhlı ihtilâf takdirinde, harb hali bunlardan biri tarafından tanmmasa dahi, vaeı-
büttatbik olacaktır. 

Sözleşme, Yüksek Âkıd Taraflardan birine ait toprağın tamamen veya kısmen işgali hallerin
de de, bu işgal hiçbir askerî mukavemetle karşılaşmasa dahi, tatbik edilecektir. 

İhtilâf halinde bulunacak devletlerden biri işbu Sözleşmeye dâhil olmasa da, dâhil olan devlet
ler kendi aralarındaki karşılıklı münasebetlerde Sözleşme ile bağlı olacaklardır. Bundan maada, 
mezkûr devlet de Sözleşme hükümlerini kabul ve tatbik ederse, ona karşı da Sözleşme ile bağlı ola
caklardır. 

Madde — 3. 

Yüksek Âkıd Taraflardan birinin toprağında çıkacak fakat beynelmilel bir mahiyet arzetmiye-
cek olan silâhlı bir ihtilâf takdirinde, ihtilâf halinde bulunacak taraflardan her biri hiç değilse 
aşağıdaki hükümleri tatbik etmekle mükellef bulunacaktır: 

1. Silâhlarını teslim eden silâhlı kuvvetler mensuplariyle hastalık, mecruhiyet, mevkufiyet 
dolayısiyle veya diğer her hangi bir sebeple harb dışı olan kimseler de dâhil olmak üzere, muha
samata doğrudan doğruya! iştirak etmiyen şahıslara, bilcümle ahvalde, ırk, renk, din veya itikat, 
cinsiyet, doğum, servet veya bunlara mümasil diğer her hangi bir kıstasa dayanan gayrimüsait 
fark gözetilmeksizin, insani muamele yapılacaktır. 

Bu bapta, yukarda zikredilen şahıslara karşı her ne zaman, her nerede olursa olsun, şu mua
melelerde bulunmak memnudur: 

a) Hayata veya beden bütünlüğüne kasitler, bilhassa her şekilde katil, tatili uzuv, zulüm, 
azap ve işkenceler; , 

b) Rehine almalar, 
c) Şahısların haysiyet ve şerefine tecavüzler, bilhassa tehzil ve terzil edici muameleler, 
d) Nizami şekilde teessüs etmiş bir mahkeme tarafından ve med'eni milletlerce zaruri addedi

len adli teminat altında verilmiş hükümlere dayanmıyan mahkûmiyetler ve idamlar. 
2. Yaralılar ve hastalar toplanacak ve tedavi olunacaktır. 
Beynelmilel Kızılhaç Komitesi gibi bitaraf insani bir teşkilât, ihtilâfa dâhil Taraflara hik

metlerini arz ve teklif edebilecektir, 
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İhtilâfa dâhil Taraflar, işbu Sözleşmenin diğer hükümlerini de tamamen veya kısmen hususi 

anlaşmalarla meriyete koymaya çalışacaklardır. 
Yukarıki hükümlerin tatbiki, ihtilâfa dâhil Tarafların hukuki statülerine tesir 'etmiyecektir. 

Madde — 4. 

Bir ihtilâf veya işgal halinde, ihtilâfa dâhil bir Tarafın işgal devletinin, her ne zaman ve her 
ne tarzda olursa olsun, eline düşen ve onların tâbiiyetinde olmıyan şahıslar işbu Sözleşmenin 
himayesi altındadır. 

İşbu Sözleşme, onunla bağlı olmıyan bir devletin tebaalarını himaye etmez. Muharip bir 
devletin topraklarında bulunan bitaraf bir devlet tebaalariyle muharip ortak bir devletin te
baaları, eline düştükleri devlet nezdinde kendi devletlerinin normal siyasi bir mümessilliği bu-
hıduğu müddetçe, himaye görecek şahıslar olarak telâkki edilmezler. 

Mamafih, II nci bap hükümlerinin bu hususta daha geniş bir tatbik sahası vardır ve bu ci
het 13 ncü maddede tâyin edilmiştir. 

Sefer halindeki silâhlı kuvvetlere mensup yaralı ve hastaların vaziyetini ıslaha matuf 12 
Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi, veya denizlerdeki silâhlı kuvvetlere mensup yaralı, has
ta, ve kazazedelerin vaziyetini ıslaha matuf 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi, yahut 
da harb esirlerine yapılacak muameleye mütedair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesi ile 
himaye edilen şahıslar, işbu Sözleşme medlûlünce himaye edilecek şahıslar cümlesinden telâkki edil
mezler. 

Madde — 5. 

Şayet, ihtilâfa dâhil bir Taraf kendi toprağında, işbu Sözleşme ile himaye gören bir şahsın 
ferdî olarak devlet emniyetine zarar verecek faaliyette bulunduğundan haklı olarak şüphe etmek 
için Ciddî sebeplere malik olursa veya bu faaliyette bulunduğu sabit olursa bu şahıs, tatbik edil
diği takdirde devletin emniyetine zarar getirecek olan işbu Sözleşmenin bahşettiği hak ve imti
yazlar üzerinde hiçbir iddiada bulunamaz. 

Şayet, işgal altındaki bir toprakta, Sözleşme ile himaye gören bir şahıs casuslukta veya sabo
tajcılıkta, yahut işgal devletinin emniyetine zarar getirecek faaliyette bulunduğundan dolayı 
kendisinden bihakkın şüphe edilerek tevkif edilirse mezkûr şahıs, işbu Sözleşmede derpiş edilen mu
habere hakkından, askerî emniyet mutlaka zaruri kıldığı takdirde, mahrum bırakılabilir. 

Mamafih, bu hallerin her birinde, yukarıki bentlerde zikredilen şahıslara insani muamele 
yapılacak ve bunlar, adlî takibat takdirinde, işbu Sözleşmede derpiş edildiği üzere, nizamî 
ve âdilâne bir muhakemeye olan haklarından mahrum bırakılmıyacaklardır. Keza, bunlar, sırası
na göre, devletin veya işgal devletinin emniyetleri bakımından ka&bil olduğu kadar kısa bir za
manda, işbu Sözleşme medlûlünce himaye görecek şahısların hak ve imtiyazlarından faydalana
caklardır. 

Madde — 6. 

işbu Sözleşme, ikinci maddede zikrolunan İhtilâf veya işgalin daha bidayetinde vacibüttatbik 
olaeaktır. 

ihtilâfa dâhil Tarafların topraklarında Sözleşmenin tatbiki askerî harekâtın umumi hitamında 
sona Serecektir. 

işgal altındaki topraklarda ise, Sözleşmenin tatbiki askerî harekâtın umumi hitamından bir 
sene ^sonra nihayet bulacaktır. Bununla beraber, işgal devleti, - mevzuubans topraklarda hükümet 
vazifesini görüyorsa - işgalin devamı müddetinee Sözleşmenin şu maddeleriyle bağlı olacaktır: 1 
den 12 ye kadar, 27, 29 dan 34 e kadar, 47, 49, 51, 52, 53, 59, 61 den 77 ye kadar, ve 143. 
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Himaye edilen ve serbest bırakılmaları, vatanlarına iadeleri veya iskânları bu mühletlerden son

ra vukubulacak şahıslar, bu arada işbu Sözleşme hükümlerinden istifadede devam edeceklerdir. 

Madde — 7. 

Yüksek Akıd Taraflar, 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 ve 149 ncu maddelerde tahsisen 
derpiş edilen anlaşmalar dışında, ayrıca hallini muvafık görebilecekleri her hangi bir mesele hak
kında diğer hususi anlaşmalar da yapabilirler. Hiçbir hususi anlaşma, himaye gören şahısların 
işbu Sözleşme ile taayyün eden vaziyetini ihlâl edemiyeceği gibi bu Sözleşmenin onlara bahşey-
lediği hakları da takyit ve tahdit edemez. 

Himaye gören şahıslar, işbu Sözleşme kendi haklarında vacibüttatbik olduğu müddetçe, - mez
kûr anlaşmaların veya mütaakıp anlaşmaların tahsisen ihtiva edecekleri istisnai hükümler hariç 
olmak üzere - bu anlaşmalardan ve keza ihtilâfa dâhil taraflardan biri veya diğerinin alacağı da
ha müsait tedbirlerden istifadeye devam edeceklerdir. 

Madde — 8. 

Himaye gören şahıslar, işbu Sözleşmenin ve icabı halde yukarıki maddede işaret olunan husu
si anlaşmaların kendilerine temin eylediği haklardan ne kısmen ne de tamamen hiçbir suretle 
feragat edemezler. 

Madde — 9. 

îşbu Sözleşme, ihtilâfa dâhil Tarafların menfaatlerini himayeye memur devletlerin muzahareti 
ile ve onların kontrolü altında tatbik edilecektir. Bu hususta, hami devletler, siyasi veya konso
losluk personelleri dışında kendi tebaaları veya diğer bitaraf devletlerin tebaaları arasından da 
murahhaslar tâyin edebilirler. Bu murahhaslar hakkında, nezdinde ifayı vazife edecekleri devlet
ten istimzaçta bulunulacaktır. 

ihtilâfa dâhil Taraflar, hami devletler mümessillerinin veya murahhaslarının vazifesini müm
kün olduğu kadar geniş surette kolaylaştıracaklardır. 

Hami devletlerin mümessilleri veya murahhasları, işbu Sözleşmede gösterildiği üzere vazifeleri
nin hududunu hiçbir veçhile tecavüz edemiyeceklerdir. Bu mümessiller veya murahhaslar, nezdin
de ifayı vazife ettikleri devletin zaruri emniyet icaplarım bilhassa göz önünde bulunduracak
lardır. 

Maddo - 10. 

îşbu Sözleşme hükümleri, Beynelmilel Kızılhaç Komitesinin ve keza bitaraf diğer herhangi bir 
insani teşekkülün, ihtilâfa dâhil alâkalı Tarafların muvafakatiyle, sivil şahısları himaye ve bunlara 
yardım için girişecekleri insani faaliyetlere bir mâni teşkil etmez. 

Madde — 11. 

Yüksek Akıd Taraflar, işbu Sözleşme mucibince hami devletlere terettüp eden vazifeleri, her tür
lü bitaraflık ve müessir çalışma teminatını haiz bir teşkilâta tevdi hususunda her vakit aralannda 
anlaşabilirler. 

Şayet himaye gören şahıslar, her ne sebebe mebni olursa olsun, hami bir devletin veyVı birinci 
bent ahkâmına tâyin olunan bir teşekkülün faaliyetinden istifade etmiyorlarsa veya artık istifade 
edemiyorlarsa, zilyed devlet, ihtilâfa dâhil Tarafların gösterdikleri hami devletlere işbu Sözleşme 
mucibince terettüp elen vazifelerin ifasını bitaraf bir devletten veya mümasil bir teşekkülden talep 
edeceklerdir. 

Eğer himaye bu suretle temin edilemezse, bu şahısları elinde bulunduran devlet, hami devlete işbu 
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Sözleşme mucibince terettüp eden insani vazifeleri deruhde etmesini Beynelmilel Kızılhaç Komitesi 
gibi bir insani teşekkülden talep edecek veya işbu madde hükümleri mahfuz kalmak üzere, böyle 
bir teşekkülden sâdır olacak hizmet tekliflerini kabul eyliyecektir. 

Alâkadar devlet Tarafından davet olunan veya bu alâkadar devlete yukarda mezkûr gayeler için 
arzı hizmette bulunan her teşekkül veya herhangi bitaraf bir devlet, faaliyeti esnasında, işbu Sözleş
menin himaye ettiği şahısların mensup oldukları ihtilâfa dâhil Tarafa karşı mesuliyetini müdrik 
kalacak, ve mevzuubahis vazifeyi deruhdeye ve tarafsızlıkla ifaya muktedir olduğuna dair kâfi te
minat verecektir. 

Bir devletin, muvakkaten olsun, diğerine veya onun müttefiklerine karşı askerî hâdiselerden, 
bilhass.t topraklarının tamamı veya büyük bir kısmı işgal edilmiş olmasından dolayı müzakere ser
bestisi tahdit edilmiş olursa, bu iki devlet arasında hususi bir anlaşma ile yukarıki hükümler 
hilâfında hareket olunamaz. 

tşbu Sözleşmede mezkûr hami devlet tâbiri, aynı zamanda yine işbu Sözleşme medlûlünce hami 
devletin yerine kaim olacak teşekkülleri de ihtiva etmektedir. 

tşbu maddenin hükümleri, işgal altındaki topraklarda veya normal siyasi mümessillikten mah
rum olarak bir muharip devlet topraklarında bulunan bitaraf devlet tebaalarına da şâmil olacak 
ve onların vaziyetine intibak ettirilerek uygulanacaktır. 

Madde — 12. 

Hami devletler, himaye gören şahısların menfaatleri icabı lüzum gördükleri bütün hallerde, 
bilhassa işbu Sözleşme hükümlerinin tatbiki veya tefsiri hususunda, ihtilâfa dâhil Taraflar ara
sında bir anlaşamamazlık olursa bunu halletmek üzere, tavassut ve yardımda bulunacaklardır. 

Bu hususta, hami devletlerden her biri, ihtilâfa dâhil Taraflara, mümessillerinin ve bilhassa 
himaye gören şahısların işine bakmaya memur salahiyetli makam mümessillerinin iyi seçilecek 
muhtemelen bitaraf bir toprakta toplanmalarım, Taraflardan birinin talebi üzerine veya kendiliğin
den teklif edebilir, ihtilâfa dâhil Taraflar bu yolda kendilerine yapılacak teklifleri neticelendir
mekle mükellef olacaklardır. Hami devletler, icabında, bu toplantıya iştirak etmek üzere, 
bitaraf bir devlete mensup bir şahsı veya Beynelmilel Kızılhaç Komitesince murahhas olarak tâyin 
olunacak bir şahsiyeti ihtilâfa dâhil Tarafların tasvibine arzedebilirler. 

BAP: II 

Harbin bâzı tesirlerine karşı halkın umumi himayesi 

Madde — 13. 

İşbu bap hükümleri, bilhassa ırk, milliyet, din veya siyasi kanaat itibariyle aleyhte hiçbir fark 
gözetilmeksizin ihtilâfa dâhil memleketler halkının heyeti umumiyesini istihdaf etmektedir. 

"• Madde 14. 

Daha sulh zamanında, Yüksek Âkıd Taraflar ve muhasamat başladıktan sonra ihtilâfa dâhil 
Taraflar kendi topraklarında ve lüzumu halinde, işgal altındaki topraklarda yaralı ve hastaları, 
malûlleri, yaşlı kimseleri, on beş yaşından aşağı çocukları, gebe kadınları ve yedi yaşından küçük 
çocukların annelerini harbin tesirlerinden masun bulunduracak tarzda sıhhat ve emniyet mınta-
kaları ve mevkileri kurabilirler. 

Bir ihtilâf başlar başlamaz ve devamı müddetince alâkadar Taraflar, böylece tesis ettikleri 
mmtaka ve mevkilerin tanınması için aralarında anlaşmalar akdedebilirler. Bu hususta lüzumlu 
görecekleri melhuz tadilâtı yaparak işbu Sözleşmeye müzeyyel anlaşma projesinde derpiş olunan 
hükümleri meriyete koyabilirler, 
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Hami devletler ve Beynelmilel Kızılhaç Komitesi, bu sıhhat ve emniyet mmtakalarmm ve mev

kilerinin tesisini ve tanınmasını kolaylaştırmak için yardımda bulunmaya davet edilirler. 

; • * ' Madde — 15. 

İhtilâfa dâhil her hangi bir Taraf, muharebelerin cereyan ettiği yerlerde aşağıdaki şahısları 
hiçbir fark gözetilmeksizin harb tehlikelerinden masun bulundurmak üzere, bitaraf laştırılmış mın-
takalar ihdasını gerek doğrudan doğruya gerejs bitaraf bir devlet veya bir insani teşekkül vası-
tasiyle muhasım Tarafa teklif edebilir : 

a) Muharip veya gayrimuharip yaralılar ve hastalar; 
b) Muhasamata iştirak etmiyen ve bu mmtakalarda ikametleri müddetince askerî mahiyet 

te hiçbir iş görmiyen sivil şahıslar. 
İhtilâfa dâhil Taraflar, derpiş edilen bitaraf mıntakanın coğrafi vaziyeti, idaresi, iaşesi ve 

kontrolü hususlarında anlaşır anlaşmaz, bunların mümessilleri yazılı bir anlaşma tanzim ederek 
imzalıyacaklardır. Bu anlaşma, mevzuubahs mmt-'ka bitaraflığının ne zaman başlıyacağmı ve de
vam müddetini tesbit edecektir. 

Madde — 16. 

Yaralılar ve hastalar, malûller ve gebe kadınlar hususi bir himayeye ve saygıya mazhar olacak
lardır. 

Askerî icapların müsaadesi nispetinde, ihtilâfa dâhil her hangi bir Taraf, ölülerin veya ya
ralıların araştırılması, kazazedelere ve vahim tehlikeye mâruz diğer şahıslara yardım edilmesi 
ve bunların yağmalara ve fena- muamelelere karşı himaye olunması için alınan tedbirleri terviç 
ve iltizam edecektir. 

Madde — 17. 

İhtilâfa dâhil Taraflar, muhasara edilmiş veya çevrilmiş bir mmtakadan yaralıların, hasta
ların, malûllerin, ihtiyarların, çocukların ve loğusa kadınların tahliyesi ve bu mıntakalara her dinden 
ruhani mümessillerin, sıhhiye memurlarının ve malzemesinin serbestçe müruru için mahallî anlaşmalar 
akdine gayret sarfedeceklerdir. 

Madde 18. 

Yaralıları, hastaları, malûlleri ve loğusa kadınları tedavi için teşkil edilen sivil hastaneler, hiçbir 
veçhile taarruza uğrıyamazlar. İhtilâfa dâhil Taraflar her zaman bu hastanelere riayet ve bunları 
himaye edeceklerdir. 

İhtilâfa dâhil Taraflar, bütün sivil hastanelere, sivil hastane mahiyetlerini tevsik eden, ve 
işgal 'ettikleri binaların, 19 ncu madde medlûlünce onları himayeden mahrum bırakan maksatlarla 
kullanılmadıklarını tesbit eden bir vesika vereceklerdir. 

Sivil hastaneler, devlet tarafından müsaade olunursa, seferî silâhlı kuvvetlere mensup yaralı 
ve hastaların vaziyetini ıslâha mütedair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin 38 nci 
maddesinde derpiş edilen alâm'eti farika ile belirtilecektir. 

İhtilâfa dâhil Taraflar, melhuz her hangi bir tecavüz hareketini bertaraf etmek üzere, sivil 
hastaneleri belirten işaretlerin düşmanın kara, hava ve deniz kuvvetlerince açıkça görülebilme-
sini teminen, askerî icapların müsaadesi nispetinde, lüzumlu tedbirleri alacaklardır. 

Askerî hedeflerin yakınlığı hastaneler için tehlike teşkil edeceğinden, hastanelerin bu gibi 
hedeflerden imkân nispetinde uzakta bulunmasına itina gösterilmesi muvafık olur. 
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Madde — 19. 

Hastanelere karşı gösterilmesi lâzımgelen himaye, insani vazifeler haricinde ve düşmana za
rarlı hareketlerde bulunmak için kullanıldıkları takdirde, sakıt olur. Bununla beraber bu himaye, 
münasip görülecek bilcümle ahvalde, mâkul bir mühlet tesbit eden ve neticesiz kalan bir ihtar
dan sonra> sakıt olacaktır. 

Bu hastanelerde, yaralı veya hasta askerlerin tedavi edilmeleri veya bu askerlerden alınan 
ve henüz alâkalı makamlara tevdi edilmemiş olan portatif silâhların ve cephanelerin bulunması, 
zararlı bir hareket olarak telâkki edilmiyecektir. 

Madde — 20. 

Sivil yaralıların ve hastaların, malûllerin ve loğusa kadınların araştırılmasına, kaldırılmasına, 
naklolunmasına ve tedavi edilmesine memur edilenler de dâhil olmak üzere, usulü dairesinde ve 
münhasıran sivil hastanelerin işlemesine veya idaresine memur personel, riayete mazhar olacak ve 
himaye edilecektir. 

îşgal altındaki topraklarda ve askerî harekât mıntakalarmda bu personel, hâmilinin sıfatını 
gösteren ve mesul makamın mührünü taşıyan fotoğraflı bir hüviyet varakasiyle ve keza ifayı va
zife halinde, sol kolda taşman ve rutubete karşı mukavim, damgalı bir bazubent ile kendini tanı
tacaktır. Bu bazubent, devlet tarafından verilecek ve seferi silâhlı kuvvetlere mensup yaralıların 
ve hastaların vaziyetini ıslaha mütedair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin 38 nci mad
desinde derpiş olunan alâmeti havi olacaktır. 

Sivil hastanelerin işlemesine veya idaresine memur diğer her hangi bir personel de bu vazife
lerin ifasında, riayet ve himaye görecek ve bu parsonelin yukarda derpiş edildiği üzere ve işbu 
maddede muharrer şartlar altında bazubent taşımaya hakkı olacaktır. Ve hüviyet kâğıdında uh
desine terettüp eden vazifeler zikredilecektir. 

Her sivil hastanenin müdüriyeti, kendi personelinin muntazam bir listesini, salahiyetli millî ve
ya işgal makamlarının her an emrine amade buluuduracaktır. 

Madde — 21. 

Karada taşıt kafileleri ve hastane trenleriyle ve denizde bu nakliyata tahsis olunan gemilerle 
icra olunan sivil yaralı ve hasta, malûl ve loğusa kadın nakliyatı, 18 nci maddede derpiş edilen 
hastaneler misillû riayet ve himaye görecek ve seferi silâhlı kuvvetlere mensup yaralı ve hasta
ların vaziyetini ıslaha mütedair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin 38 nci maddesinde 
derpiş olunan alâmeti farika ile belirtilecektir. 

Madde — 22. 

Münhasıran sivil yaralı ve hastaların, malûllerin ve loğusa kadınların veya sıhhiye memurla
rının ve malzemesinin nakline tahsis edilen uçaklar, ihtilâfa dâhil alâkalı Taraflar arasında müş
tereken tekarrür ettirilecek irtifalarda, saatlerde ve yollarda uçtukları takdirde taarruza uğramı-
yacaklar, riayet göreceklerdir. 

Bu uçaklar, seferî silâhlı kuvvetlere mensup yaralı ve hastaların vaziyetini ıslaha mütedair 
12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin 38 nci maddesinde derpiş edilen alâmeti farika ile 
belirtilebilecektir. 

Hilâfında bir anlaşma olmadığı takdirde, düşman toprakları veya düşman işgalindeki toprak
lar üzerinden uçmak yasaktır. 

Bu uçaklar, bilcümle inme emrine itaat edeceklerdir. Bu suretle cebren vâki olacak inişlerde, 
uçak ve içindekiler, muhtemel muayeneden sonra, uçuşlarına devam edebileceklerdir. . 
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Madde — 23. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her biri, diğer Âkıd Tarafın, düşman dahi olsa, münhasıran siy^l hal
kına mahsus her türlü ilâç ve sıhhi malzeme sevkiyatının ve keza dinî levazımın serbestçe geç
mesine müsaade edecektir. 

Yüksek Âkıd Taraflardan her biri keza on beş yaşından aşağı çocuklara, gebe ve loğusa ka
dınlara zaruri olan yiyecek, giyecek ve kuvvet verici maddelerin de serbestçe geçmesine müsaade 
eyliyeeektir. 

Yukarıki bentte zikrolunan sevkiyatı serbestçe geçirmek hususunda her hangi bir Âkıd Tarafa 
terettüp eden mecburiyet, mezkûr Tarafın : 

a) Sevkiyatın tahsis edildiği hususlardan gayri hususlarda kullanılacağından; 
b) Murakabenin tesirli olamaması ihtimalinden; 
c) Düşmanın, aksi halde, vermek veya imal etmek mecburiyetinde kalacağı eşyanın yerine 

bunları ikame ederek veya bu gibi eşyanın imaline tahsis edeceği maddeleri veya hizmetleri bu 
suretle serbest bırakarak, kendi askerî gayretleri veya ekonomisi uğrunda mezkûr sevkiyattan 
bariz bir şekilde faydalanacağından; 

Şüphelenmesi için ciddî hiçbir sebep olmadığına itminan hâsıl etmesine bağlıdır. 
işbu maddenin birinci bendinde gösterilen sevkiyatın müruruna müsaade eden devlet, bu sev

kiyatın müteneffilere tevziinin mahallinde hami devletlerin kontrolü altında yapılmasını şart 
koşabilir. « 

Bu sevkiyat mümkün olduğu kadar çabuk yapılacak ve bunların serbestçe geçişine müsaade 
eden devletin, hangi teknik şartlar altında bu sevkiyata müsaade edeceğini tesbite hakkı ola
caktır. 

Madde — 24. 

İhtilâfa dâhil Taraflar, harb yüzünden öksüz kalan veya ailelerinden ayrı düşen on beş yaşından 
küçük çocukların başıboş bırakılmaması ve her türlü ahval ve şerait altında bakımlarının, talim 
ve terbiyelerinin ve kendi dinlerinde ibadette bulunmalarının kolaylaştırılması için icabeden ted
birleri alacaklardır. Bunların talim ve terbiyeleri, mümkün olursa, aynı harsî ananelere sahip 
şahıslara tevdi olunacaktır. 

İhtilâfa dâhil Taraflar, bu çocukların ihtilâf devam ettiği müddetçe bitaraf bir memlekete 
kabulünü, şayet mevcut ise hami devletin muvafakatiyle, ve birinci bentte zikredilen prensiplere 
riayet edileceği hususunda teminata malik olurlarda, terviç ve iltizam edeceklerdir. 

Bundan başka, ihtilâfa dâhil Taraflar, on iki yaşından aşağı çocukların bir hüviyet plâkası 
veya diğer her hangi bir suretle teşhis edilebilmeleri için, icabeden tedbirleri almaya gayret ede
ceklerdir. 

Madde — 25. 

İhtilâfa dâhil bir Tarafın topraklarında veya onun işgali altındaki topraklarda bulunan her 
şahıs, ailesi efradına, her nerede bulunurlarsa bulunsunlar, münhasıran ailevi mahiyette haber
ler verebilir ve alabilir. Bu muhabere, süratle ve gayrimuhik hiçbir teehhüre uğramaksızm temin 
olunur. 

Şayet ahval ve şerait dolayısiyle aile muhaberatının teatisi alelade posta yoliyle güçleşir veya 
imkânsız olursa, ihtilâfa dâhil alâkalı Taraflar, 140 ncı maddede derpiş olunan Merkez Ajansı gi
bi bitaraf bir mutavassıta müracaat ederek, taahhütlerini bilhassa Millî Kızılhaç cemiyetlerini a 
(Kızılay, Kızılarslan ve Güneş) muzaharetiyle en iyi şartlar altında ifa etmek vasıtalarını onunla 
birlikte tâyin edeceklerdir. 

Şayet ihtilâfa dâhil Taraflar, aile muhaberelerini tahdide lüzum görürlerse, olsa olsa, serbest-
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çe seçilecek 25 kelimeyi ihtiva eden tip - formüllerin kullanılmasını ve bunlardan ayda bir tane 
gönderilmesini mecburi kılabilirler. 

Madde — 26. 

ihtilâfa dâhil her Taraf, harb yüzünden dağılan aile efradının birbirleriyle temas etmek ve 
mümkünse birleşmek için yapacakları araştırmaları kolaylaştıracak ve bilhassa bu işe vakfınefs 
eden teşekküllerin, kendisince tanınmış olmaları ve aldığı emniyet tedbirlerine riayet etmeleri 
şartiyle, girişecekleri hareketleri terviç ve iltizam edecektir. 

BAP: III 

Himaye gören şahısların statüsü ve onlara yapılacak muamele 

KISIM - I 

thtilâfa dâhil Tarafların topraklarına ve işgal altındaki topraklara mütaallik müşterek hükümler 

Madde — 27. 

Her türlü ahval ve şerait altında, şahıslarına, namuslarına,, aile haklarına, dinî akidelerine ve 
ibadetlerine, itiyat, örf ve âdetlerine saygı gösterilmesi himaye edilen şahısların hakkıdır. Bun
lar her zaman insani muameleye tâbi tutulacaklar ve bilhassa şiddet veya tehdit hareketlerine, ha
karete veya halkın tecessüsüne karşı himaye olunacaklardır. 

Kadınlar, namuslarına taarruz, ve bilhassa ırzlarına tecavüz, fuhşa icbar ve her türlü müs
tehcen hareketlere mâruz kalmaktan vikaye olunacaklardır. 

Himaye gören şahıslar, sıhhi vaziyetlerine, yaşlarına ve cinsiyetlerine mütaallik hükümler de 
nazara alınarak, kendilerini hükmü altında bulunduran ihtilâfa dâhil Tarafça, bilhassa ırk. din 
veya siyasi kanaat itibariyle, gayrimüsait hiçbir fark gözetilmeksizin aynı itinalı muameleye tâbi 
tutulacaklardır. 

Maahaza, ihtilâfa dâhil Taraflar, himaye gören şahıslara karşı harbin icabettirdiği kontrol ve 
emniyet tedbirlerini alabilirler. * 

Madde — 28. 

Himaye gören hiçbir şahıs, bâzı noktaları veya bâzı bölgeleri orada bulundurulmak suretiyle 
askerî hareketlerden masun tutmak gayesiyle kullanılamaz. 

Madde — 29. 

Hükmü altında, himaye gören şahıslar bulunan ihtilâfa dâhil bir devlet, kendi memurlarının 
mezkûr şahıslara yapacakları muameleden, bu memurlara şahsan terettüp edecek mesuliyetler baki 
kalmak üzere, mesuldür. 

i . . . . . . . . . 4 . . . . 

Madde — 30. 

w Himaye gören şahıslar, hami devletlere, Beynelmilel Kızılhaç Komitesine, bulundukları mem
leketin Millî Kızılhaç cemiyetine (Kızılay, Kızıla rslan ve Güneş) ve keza kendilerine yardım ede
bilecek her teşekküle müracaat hususunda her türlü kolaylıklara mazhar olacaklardır. 

Bu muhtelif teşekküller, askerlik ve emniyet icaplarının çizdiği hudut dâlıilinde salahiyetli 
makamlardan her türlü kolaylıkları göreceklerdir. 
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Zilyed devletler veya işgal devletleri, 143 ncü maddede derpiş olunduğu üzere hami devletle

rin ve Beynelmilel Kızılhaç Komitesi murahhaslarının ziyaretinden maada-, maksadı himaye gö
ren şahıslara maddi veya ruhani yardımda bulunmak olan diğer müessesat temsilcilerinin de bun
lara yapmak istiyecekleri ziyaretleri mümkün mertebe kolaylaştıracaklardır. 

Madde — 31. 

Himaye gören şahıslara karşı, bilhassa kendilerinden veya başkalarından malûmat almak için, 
maddi veya mânevi hiçbir cebir kullanılamaz. 

Madde — 32. 

Yüksek Âkıd Taraflar, ellerinde bulundurdukları himaye gören şahısların bedeni ıstıraplarını 
veya imhalarını mucip olacak her türlü tedbirden kendilerini sarahaten menederler. Bu mem-
nuiyet yalnız cinayeti, işkenceyi, bedenî cezaları, tatili uzvu ve himaye gören bir şahsın tıbbi 
tedavisinin icap ettirmediği tıbbi veya ilmî tecrübelere tâbi tutulmasını değil, aynı zamanda, mülkî 
veya askerî memurların eseri olsun, diğer bilcümle fena muameleleri de istihdaf eder. 

Madde — 33. 

Himaye gören hiçbir şahıs, bizzat işlemediği bir cürümden dolayı tecziye edilemez. Kolektii 
cezaların tatbiki, ve keza diğer bilcümle tehdit ve tedhiş tedbirlerinin ittihazı memnudur. 

Yağma memnudur. 
Himaye gören şahıslara ve mallarına karşı misilleme tedbirleri memnudur. 

KISIM : II 

ihtilâfa dâhil bir tarafın topraklarında bulunan yabancılar 

Madde — 35. 

Himaye gören bir şahıs, bir ihtilâfın bidayetinde veya devamı esnasında bulunduğu toprağı 
terketmek isterse, devletin millî menfaatlerine mugayir olmadığı takdirde mezkûr şahsın bunu yap-
maya hakkı olacaktır. Toprağı terketmek hususunda böyle bir şahsın yapacağı talep üzerine 
nizami şekilde karar verilecek ve bu karar mümkün mertebe süratle ittihaz olunacaktır. Himaye 
gören ve bulunduğu toprağı terketmek müsaadesini istihsal eden bir şahıs, seyahatine lüzumlu 
olan parayı yanma alabilecek ve mâkul miktarda giyecek ve zatî eşyayı da beraberinde götü
rebilecektir. 

Toprağı terketmek müsaadesini istihsal edemiyen şahıslar, zilyed devlet tarafından bu hususta 
ihdas edilmiş bir mahkeme veya salahiyetli idari heyet marifetiyle en kısa bir zamanda bu ret 
keyfiyetinin yeni bir tetkika tâbi tutulmasını temin etmek hakkını haiz olacaktır. 

Böyle bir talep vukuunda hami devlet mümessilleri, emniyet sebepleri mâni olmadığı veya alâ
kalılar buna itiraz etmediği takdirde, mezkûr toprağı terketmek talebinde bulunan şahıslara 
bu müsaadenin verilmesinin reddi sebeplerinin, ve en kısa bir zamanda da, aynı vaziyette bulu
nan bütün diğer şahısların isimlerinin bildirilmesini elde edebileceklerdir, 

Madde — 31 

Yukardaki madde mucibince müsaade olunan azimetler, memnuniyet verici emniyet, hıfzıssıhha, 
sıhhat ve iaşe şartlan altında vukubulacaktır. Zilyed devletin toprağından çıkıldığı andan itibaren 
tahassül edecek bilcümle masraflar gidilecek memlekete, ve, bitaraf bir memlekette ikamet halinde 
de, müteneffiln tâbi bulunduğu devlete ait olacaktır. Bu yer değiştirmelerin tatbik şekilleri, icap 
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ederse, alâkadar devletler arasında hususi anlaşmalarla tesbit edilecektir. 

İhtilâfa dâhil Taraflarca, düşman eline düşen tabaalarmın mübadelesi ve vatanlarına iadesi 
hakkında akdedilmiş olabilecek hususi anlaşmalar mahfuz kalacaktır. 

Madde — 37. 

İhtiyaten mevkuf bulunan veya hürriyetten mahrum edici bir cezayı çekmekte olan mazharı hi
maye şanslara, mevkufiyetleri sırasında insani muamele yapılacaktır. 

Bu şahıslar, tahliye edilir edilmez, bulundukları toprağı yukardaki maddeler mucibince terket-
meyi talep edebilirler. 

Madde _ 3g. ' - " 

Himaye gören şahısların vaziyeti, işbu Sözleşme ve bilhassa 27 ve 41 nci maddeler mucibince 
alınabilecek tedbirler hariç olmak üzere, esas itibariyle sulh zamanında ecnebilere yapılan muamele
ye mütaallik hükümlere tâbi olmakta devam edecektir. Herhalde bunlara aşağıdaki haklar verile
cektir: 

1) Kendilerine gönderilecek ferdî veya kolektif yardımları alabileceklerdir. 
2) Sıhhi vaziyetleri icap ettirirse, alâkalı devlet tebaaları nispetinde, tıbbi tedavi görecekler ve 

hastaneye yatırılacaklardır. 
3. Kendi dinlerinde ibadette bulunabilecekler ve kendi din adamlarının ruhani muzaheretine 

mazhar olabileceklerdir. * ^ ' '; *" '•" 5 ~ ''" ' 
4. Şayet harb tehlikelerine bilhassa mâruz bir mıntakada ikamet ediyorlarsa, alâkalı devletin 

tebaaları nispetinde başka bir mmtakaya gitmelerine müsaade edilecektir. 
•5. On,beş yaşından küçük çocuklar, gebe kadınlar ve yedi yaşından aşağı) çocukların anneleri, alâ

kalı devletin tebaaları nispetinde, her türlü rüçhanh muameleden istifade edeceklerdir. # 

Madde — 39. 

Himaye gören şahıslar, geçim faaliyetlerini harb yüzünden kaybederlerse, paralı bir iş bulabile
cekler ve bu hususta, emniyet mülâhazaları ve 40 ncı madde hükümleri mahfuz kalmak üzere, top
raklarında bulundukları devletin tebaalariyle aynı istifadelere mazhar olacaklardır. 

Eğer ihtilâfa dâhil bir Taraf himaye gören bir şahsı, geçimini temin etmek imkânından mah
rum bırakacak kontrol tedbirlerine tabi tutarsa ve bilhassa bu şahıs emniyet sebepleri dolayı-
siyle mâkul şartlar altında ücretli bir iş bulamazsa, ihtilâfa dâhil mezkûr Taraf onun, ve bakımı 
ona ait olan şahısların ihtiyaçlarını temin edecektir. 

Himaye gören şahıslara, bütün ahvalde, kendi menşe memleketleri, himaye eden devletler veya 
30 ncu maddede zikrolıman hayır cemiyetleri para yardımında bulunabileceklerdir. 

Madde —40. "-'-"'—-
• • . 

Himaye gören şahıslar, toprağında bulundukları ihtilâfa dâhil Taraf tebaalariyle ancak aynı 
nispette çalışmaya mecbur edilebilirler. 

Şayet himaye gören şahıslar düşman ^tâbiiyetinde iseler, askerî harekâtın sevk ve idaresiyle 
doğrudan doğruya münasebeti olmıyan ve ancak insanların iaşesini, ibatesini, giyimini, naklini 
ve sıhhatini temin için normal olarak lüzumlu olan işlerde çalışmaya mecbur tutulabilirler. 

. Yukarıki bentlerde zikrolunan ahvalde, çalışmaya mecbur edilen bu şahıslar bilhassa ücret, 
mesai saatleri, teçhizat, o iş için yetişmiş olmak ve iş kazalariyle meslek hastalıklarının tazmini 
hususlarında millî işçilerin faydalandıkları aynı çalışma şartlarından ve aynı himaye tedbirlerin
den istifade edeceklerdir. 

Yukarıki hükümlerin ihlâli takdirinde, himaye gören şahısların 30 ncu madde mueiferâee şikâ
yet haklarını kullanmalarına müsaade olunacaktır. 
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Madde — 41. 

Himaye gören şahısları elinde bulunduran devlet, işbu Sözleşmede zikrolunan kontrol ted
birlerini kâfi görmezse, tevessül edebileceği en ağır kontrol tedbirleri ancak 42 nci ve 43 ncü 
maddelerin hükümlerine tevfikan mecburî ikamete tâbi tutmak veya enterne etmek olabilir. 

Zilyed devlet, verdiği mecburi ikamet kararı üzerine mûtat ikametgâhım terketmek zorunda 
kalan şahıslara 39 ncu maddenin ikinci bendi hükümlerini tatbik ederken, enternelere yapılacak 
muameleye mütaallik kaidelere (îşbu Sözleşmenin üçüncü babının dördüncü kısmı) mümkün mer
tebe sıhhatle tevfiki hareket edecektir. 

Madde — 42. 

Himaye gören şahısların enterne edilmeleri veya mecburi ikamete tâbi tutulmaları • ancak hük
mü altında bulundukları devletin emniyeti, katiyen zaruri kıldığı takdirde emrolunabilir. 

Şayet bir şahıs, hami devletin mümessilleri vasıtasiyle, kendiliğinden enterne edilmek tale
binde bulunursa ve bizzat kendi vaziyeti bunu lüzumlu kılarsa, hükmünde bulundukları devlet 
bu talebi is'af edecektir. 

Madde — 43. 

Enterne edilen veya mecburi ikamete tâbi tutulan her himaye gören şahıs, zilyed devlet tara
fından bu maksat için mühdes mahkeme veya salahiyetli idari heyetin mezkûr kararı en kısa müd
det içinde yeniden tetkik etmesini temin etmek hakkını haiz olacaktır. Şayet enternöraan veya 
mecburi ikamet idame ettirilirse, alâkalı mahkeme veya idari heyet muayyen zamanlarda ve en az 
senede iki defa bu şahsın vaziyetini tetkik edecek ve ahval ve şerait müsaade ettiği takdirde mez
kûr kararı o şahıs lehine tâdil edecektir. 

Alâkalı himaye gören şahıslar muhalefet etmedikleri takdirde, zilyed devlet enterne edilen
lerin ve mecburi ikamete tâbi tutulanların isimleriyle bunlardan tahliye olunanların isimlerini, 
mümkün mertebe süratle, hami devletin ıttılaına arzedecektir. Aynı şartlar altında, işbu madde
nin birinci bendinde zikrolunan mahkemelerin veya idari heyetlerin kararları da, mümkün merte
be süratle, hami devlete bildirilecektir. 

Madde — 44. 

îşbu Sözleşmede derpiş olunan kontrol tedbirlerini alırken, zilyed devlet fiilen hiçbir hükü
metin himayesinden istifade etmiyen mültecilere, münhasıran hukuki bakımdan bir düşman devlet 
tebaası oldukları esasına dayanarak, yabancı düşman muamelesi yapmıyacaktır. 

Madde — 45. 

Himaye gören şahıslar, Sözleşmeye dâhil bulunmıyan bir devlete nakledilemezler. 
Bu hüküm, himaye gören şahısların, muhasamat sona erdikten sonra vatanlarına iade edilme

lerine veya ikamet ettikleri memlekete dönmelerine mâni değildir. 
Himaye gören şahıslar, zilyed devlet tarafından işbu Sözleşmeye dâhil bir Devlete ancak bu 

devletin Sözleşmeyi tatbik arzusunda ve iktidarında olduğuna itminan hâsıl olursa nakledilebi
leceklerdir. Himaye gören şahıslar bu suretle nakledildikleri zaman, Sözleşmenin tatbiki mes
uliyeti bunları almayı kabul eden devlete terettüp edecektir ve kendisine emanet edildikleri müd
detçe bu mesuliyet devam eyliyecektir. Maahaza, mezkûr devlet ehemmiyetli her hangi bir noktada 
Sözleşme hükümlerini tatbik etmiyecek oluraa, himaye gören şahısları nakletmiş olan devlet, 
hami devletin tebligatı üzerine, vaziyeti ıslah için müessir tedbirler alacak veya himaye gören 
şahısların kendisine iadesini istiyecektir. Bu talep yerine getirilecektir, 
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Himaye gören bir şahıs, siyasi veya dinî âkidelerinden dolayı zulme uğramaktan korkabile-

eeği bir memlekete hiç bir veçhile nakİolunamaz. 
tşbu madde hükümleri, âdi cürümlerden maznun himaye gören şahısların muhasamat başlama

dan evvel akdedilmiş olan iadei mücrimin muahedeleri mucibince iade edilmelerine bir mâni teş
kil etmez. 

Madde — 46. 

Himaye gören şahıslara karşı alınmış olan tahdidi tedbirler, şayet daha önce kaldırılmamış 
ise, muhasamat sonunda mümkün mertebe sürati*' nihayete 'erecektir. 

Himaye gören şahısların mallarına konulan tahdidi tedbirler de, zilyed devletin kanunlarına 
tevfikan muhasamat sonunda mümkün mertebe süratle hitama erecektir. 

KISIM : III -£r 

İşgal edilen topraklar 

Madde — 47. 

tşgal altındaki bir toprakta mukim himaye çören şy.hıslaı\ yine mevzuubahis toprakların işgali 
üzerine müessesatta veya hükümette vukubala,cak her hangi bir değişiklik yüzünden, ne işgal edilen 
toprak makamlariyle işgali eden devlet arasında akdolunacak bir anlaşma ile, ne de işgal edilen 
toprağın şagil devletçe kısmen veya tamamen ilhakı dolayısiyle, hiçbir veçhile ve her ne suretle 
olursa olsun işbu Sözleşmenin bahşettiği istifadelerden mahrum bırakılamazlar. 

'Madde — 48. 

Toprağı işgal edilen devletin tebaası oimıyan mazhan himaye şahıslar, 35 nci maddede derpiş 
olunan şartlar altında bu toprağı terketmek hakkından istifade edebilirler ve bu bapdaki kararlar, 
mezkûr madde mucibince işgal devleti tarafından tesis olunacak usul dairesinde, ittihaz edilir. 

Madde — 49. 

Himaye gören şahısların, işgali altındaki topraklardan şagil devletin kendi topraklarına veya işgal 
edilmiş olsun olmasın başka bir devletin topraklanma ferdî olarak veya kitle halinde cebren nakilleri 
veya tehcirleri, her ne sebeple olursa olsun, yasaktır. 

Maamafih, şagil devlet, halkın emniyeti veya mücbir askerî sebepler îcabettirirse, muayyen bir 
işgal mmtakasınm kısmen veya tamamen tahliyesine tevessül edebilir. Tahliyeler, himaye gören 
şahısların - buna maddeten imkân olmadığı haller müstesna - ancak işgal altındaki topraklarda yer 
değiştirmelerini intaç edebilir. Bu suretle tahliye edilen halk, bu mıntakada muhasamat sona erer 
ermez tekrar yerlerine iade olunacaklardır. 

Şagil .devlet, bu tahliye ve nakillere tevessül ederken, himaye gören şahısların imkân nispetinde 
münasip tesisata kabul edilmelerini, yer değiştirmelerin memnuniyeti mucip sıhhat, hıfzıssıhha, 
emniyet ve iaşe şartları altında vukubulmasını ve aynı aile efradının birbirlerinden ayrılmamajan-
nı temin edecek surette hareket eyliyecektir. 

Haini devlet, nakillerden ve tahliyelerden, vuku bulur bulmaz, haberdar edilecektir. 
Şagil devlet, halkın emniyeti ve mücbir askerî sebepler zaruri kılmadıkça, himaye edilen şahıs

ları harb tehlikelerine bilhassa mâruz mmtakalarda alıkoyamaz. 
Şagil devlet, işgal ettiği topraklara bizzat kendi halkının bir kısmını tehcir veya nakledemez, 
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Madde — 50. 

Şağil devlet, çocukların bakımına ve talim ve terbiyesine tahsis olunan müesseselerin iyi işleme
sini millî ve mahallî makamların muavenetiyle kolaylaştıracaktır. 

Şagil devlet, çocukların teşhisini ve neseplerinin kaydını kolaylaştıracak bilcümle tedbirleri 
alacaktır. Şagil devlet bu çocukların şahsi statülerini hiçbir veçhile değiştirmiyeceği gibi bunları 
kendine bağlı teşekküllere veya teşkilâta da ithal edemeyecektir. 

Şayet mahallî müesseseler vazifelerini göremiyorlar ise, şagil devlet öksüz veya harb dolayısiyle 
ebeveynlerinden ayn düşen çocukların, onlara bakacak yakın bir akraba veya dost bulunmazsa, ba
kımlarını ve talim ve terbiyelerini temin etmek için lüzumlu tedbirleri alacaktır. 

136 ncı madde mucibince kurulacak büronun hususi bir şubesi, hüviyeti katı olarak büinmiyen 
çocukları teşhis etmekle tavzif kılınacaktır. Bu çocukların ana ve babalarına veya sair yakın akra
balarına mütaallik elde edilecek malûmat daima kaydolunacaktır. 

Şagil devlet, on beş yaşından aşağı çocuklar, gebe kadınlar ve yedi yaşından ajşağı çocukla
rın anneleri lehine iaşe, tıbbi müdavat ve harbin tesirlerinden vikaye hususunda işgalden evve\ 
alınmış olabilecek rüçhan tedbirlerinin tatbikma engel olrmyacaktır. 

Madde —• 51. 

Şagil devlet, himaye gören şahısları bizzat kcıdi silâhlı veya yardımcı kuvvetlerinde hizmet 
etmeye mecbur tutamaz. Gönüllü kaydını istihdaf eden her türlü tazyik veya propaganda mem
nudur. 

Şagil devlet, himaye gören şahısları ancak on sekiz yaşından yukarı olurlarsa, çalışmaya 
mecbur edebilir. Bu hususta ancak işgal kuvvetlerinin ihtiyacına ve âmme hizmetlerine, işgal 
altındaki memleket halkının iaşesine, ibatesine, giyimine, münakalâtına veya sıhhatine lüzumlu 
işler mevzuubahis olabilir. Himaye gören şahıslar, kendilerini askerî hareketlere iştirak zorunda 
bırakacak hiçbir işi yapmaya mecbur tutulamazlar. Himaye gören şahıslar, Şagil devlet tarafın
dan, bir işi zorla gördükleri tesisatın emniyetini kuvvet istimaliyle temine mecbur kılınacaktır. 

iş, ancak mevzuubahis şahısların bulundukları işgal altındaki topraklarında görülür, tşe da
vet olunan her şahıs, imkân nispetinde, kendi mûtat çalışma muhitinde bırakılacaktır. İstenilen 
işe mukabil âdilâne bir ücret verilecek ve bu iş, işçilerin bedenî ve fikrî kabiliyetleriyle mütena
sip olacaktır. Çalışma şartları ve koruma tedbirleri, bilhassa ücret, mesai saatleri, teçltfzat, o iş 
için yetiştirilmiş olma ve iş kazalariyle meslek hastalıklarının tazmini hususlarında işgal altın
daki memlekette mer'î mevzuat, işbu maddede mevzuubahis olan işlere tâbi tutulan mazharı hi-
mave şahıslar hakkında da vacibüttatbik olacaktır. 

Her halükârda, işçilerin çalışmaya mecbur tutulmaları askerî veya yarı askerî mahiyette bir 
işçi seferberliğine asla müncer olamaz. f^v*y*"J''*-

Madde — 52. 

Hiçbir mukavele, anlaşma veya nizamname her işçinin, gönüllü olsun olmasın, nerede bulu
nursa bulunsun, hami devletin mümessillerine müracaat ederek bu devletin müdahalesini istemek 
hakkını iİlâl edemez. 

İşgal altındaki memleket işçilerinin işsiz kalmalarını vçy& çalışma imkânlarının tahdidini intaç 
ederek Dunları şagil devlet hesabına çalışmaya mecbur eyliyecek her türlü tedbir memnudur. 

Madde — 53. 

Ferden veya müştereken hususi şahıslara, devlete veya âmme topluluklarına, içtimai teşekküllere 
veya kooperatiflere ait menkul ve gayrimenkul malların imhası, askerî harekât bu imhayı katî ola
rak zaruri kıldığı haller müstesna, yasaktır, 
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Madde — 54. 

Şâgil devletin, işgal altındaki topraklarda, vicdani mülâhazalarla vazife ifasından imtina ettik
leri için memurların ve hâkimlerin statüsünü değiştirmesi veya bunlar hakkında zecrî veya her 
hangi terhibî bir tedbir alması yasaktır. 

Bu yasak, 51 nci maddenin ikinci bendinin tatbikına bir mâni teşkil etmez. Ve âmme hizmet
lerinde bulunan memurları vazifelerinden uzaklaştırmak hususunda şagil devletin haiz olduğu 
salâhiyeti ihlâl edemez. 

Madde — 55. 

Şagil devlet, halka lüzumhı alan iaşe maddeleriyle, tıbbi: maddeleriı elinden geldiği nispette te
min etmekle mükelleftir. Bilhassa işgal altındaki toprakların kaynakları yetmediği takdirde yiye
cek ve tıbbi malzeme ile lüzumlu sair bilcümle eşyayı ithal edecektir. 

Şagil devlet, işgal altındaki topraklarda bulunan yiyecek ve tıbbi madde veya malzemeyi an
cak işgaL makamları ve işgal kuvvetleri için müsadere edebilir. Şagil devlet sivil halkın ihtiyaç
larını. göz önünde tutacaktır. Beynelmilel, diğer mukavelelerin hükümleri baki kalmak üzere, şa-
gir devlet her hangi bir müsaderenin hakiki değerinde tazmin edilmesi için icabeden tedbirleri ala
caktır. 

Hami devletler, askerî zaruretlerin icabettircliği muvakkat tahditler mahfuz kalmak üzere, iş
gal altındaki topraklarda iaşe ve mualece vaziyetini her zaman bilâmania tetkik edebileceklerdir. 

• M M -* « ' ^ ' • * * S ™ i « f *» * «* l * * * " ~ ' " 
^ r : " ** ~- :-r' - '•= ' Madde — 56. 

Şagil devlet, işgali altındaki topraklarda bulunan tıp müesseselerini, servislerini ve hastaneleri, 
ve keza halkın sıhhatini ve hıfzıssıhhasım, bilhassa sâri hastalıklara ve salgınlara karşı koruyucu 
ve önleyici tedbirler almak ve tatbik etmek suretiyle, elinden geldiği derecede, temin ve idame 
ile mükelleftir. Her sınıftan tıp personeline vazifesini yapmak müsaadesi verilecektir. 

İşgal altındaki topraklarda yeni hastaneler kurulur ve işgal edilen devletin salahiyetli teşekkül
leri bu hastanelerde vazife halinde bulunmazsa, işgal makamları 18 nci maddede derpiş edilen ta
nıma keyfiyetine icabında tevessül edeceklerdir. Mümasil ahvalde, işgal makamları 20 nci ve 21 
inci maddeler mucibince hastanelerin ve nakliye arabalarının personelini de tanıyacaklardır. 

Sıhhat ve hıfzıssıhha tedbirlerini alırken ve keza bunları meriyete koyarken şagil devlet, 
işgali altındaki toprakta bulunan halkın mânevi ve ahlâki ihtiyaçlarım nazarı itibara alacaktır. 

Madde — 57. 

Şagil devlet, ancak âcil zaruret halinde askerî yaralıları ve hastaları tedavi 'etmek üzere, ve 
hastanede yatan şahısların tedavisini temin ve sivil halkın ihtiyaçlarını karşılamak hususunda 
münasip tedbirleri zamanında almak şartiyle sivil hastanelere, o da muvakkaten, el koyabilir. 

Sivil hastanelerin malzemesine ve depolarına, sivil halkın ihtiyaçları için lüzumlu oldukları 
müddetçe el konulamaz. 

Madde — 58. 

Şagil devlet, ruhbanın kendi dindaşlarına ruhanî müzaherette bulunmasına müsaade edecektir. 
Şagil devlet, dinî ihtiyaçlara lüzumlu olan kitap ve eşyanın gönderilmesini de kabul edecek 

ve bunların işgal altındaki toprakta tevziini kolaylaştıracaktır. 

Maddo — 59. 

tşgal altındaki toprak halkı veya bu halkın bir kısmı k&fj (Jçreçed'e iaşe bilemiyorsa, şagil 
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devlet İra haİk lehinde yapılacak yardım hareketlerini kabul eyliyecek w elinden geldiği nispette 
kolaylaştıracaktır. 

Gerek devletler gerek beynelmilel Kızılhaç Komitesi gibi bir tarafsız insanî teşekkül tarafın
dan tevessül olunabilecek bu hareketler, bilhassa yiyecek, tıbbi maddeler ve giyecek sevkiyatından 
ibaret olacaktır. 

Bütün Âkıd Devletler, bu sevkiyatın serbestçe müruruna müsaade edecekler ve himayesini temin 
e.ylîyeceklerdir. 

Mamafih, muhasım bir Tarafın işgalinde bulunan bir toprağa gönderilen sevkiyatın serbestçe 
müruruna müsaade eden bir devlet, bu sevkiyatı muayeneye, sevkiyatın zamanlarını ve takip ede
ceği yolları tanzime ve şagil devletin istifadesiude kullanılmıyarak muhtaç halkın yardımına 
tahsis olunacağına dair hami devletten kâfi derecede teminat almak hakkını haiz olacaktır. 

i Madde — 60. 

Yardım gönderilmesi, 55, 56 ve 59 ncu maddelerin tahmil ettiği mesuliyetlerden şagil devleti 
v kurtaramaz. Şagil devlet yapılan sevkiyatı muhassas olduğu hedeften, işgal altındaki toprak 

halkının menfaati icabı olarak ve hami devletin muvafakatiyle âcil zaruret hali müstesna, hiçbir 
veçhile çeviremez. 

Madde — 61. 

Yukarıki maddelerde zikrolunduğu üzere gönderilen yardımların tevzii hami devletin müzahe-
retiyle ve kontrolü altında yapılır. Bu vazife, şagil devlet ile hami devlet arasında akdolunacak 
bir anlaşma mucibince bitaraf, bir devlete, Beynelmilel Kızılhaç Komitesine veya bitaraf diğer her 
hangi bir insanî teşekküle devredilebilir. 

Bu yardım sevkiyatından işgal altındaki topraklarda hiçbir vergi veya resim alınmaz. Böyle 
bir vergi veya resmin alınması mezkûr toprakların ekonomisi için lüzumlu olduğu haller müstes
nadır. Şiıgil devlet bu yardımların süratle tevziini kolaylaştıracaktır. 

Bütün Âkıd Taraflar, işgal altında bulunan topraklara muhassas bu yardım sevkıyatının tran
sit olarak geçmesine müsaade etmeye ve parasız nakline ceht ve gayret «yliyeceklerdir. 

Madde — 62. 

Zaruri emniyet mülâhazaları mahfuz kalmak şartiyle, işgal altında bulunan topraklardaki 
himaye gören şahıslar kendilerine gönderilecek ferdî yardımları alabileceklerdir. 

Madde —I 63. 

Şagil devletin mücbir emniyet mülâhazalariyle istisnai olarak koyacağı muvakkat tedbirler 
mahfuz kalmak şartiyle : 

•a) Tanınmış olan Millî Kızılhaç Cemiyetleri (Kızılay ve Kızılaslan ve Güneş), Beynelmilel Kı
zılhaç konferanslarınca tâyin olunduğu üzere kızılhaç esaslarına uygun olarak faaliyetlerine 
devam edeceklerdir. Diğer yardım cemiyetleri de mümasil şartlar dâhilinde insanî faaliyetlerine 
devam edebilmelidirler; 

b) Şagil devlet, bu cemiyetlerin personelinde ve bünyesinde yukarda zikredilen faaliyetlerine 
zarar verecek hiçbir değişikliği talep edemez. 

Aynı prensipler, esaslı menafii umumiye hizmetlerinin idamesi, yardımların tevzii, ve tahlisiye 
ameliyelerinin tertibi suretiyle sivil halkın yaşama şartlarının temini için mevcut veya ihdas olu-
ancak gayriaskerî mahiyetteki hususi teşekküllerin faaliyetine ve personeline de vacibüttatbiktir. 
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Madde — 64. 

İşgal altındaki toprakların Ceza Kanunu, şagil devletin emniyetine karşı bir tehlike teşkil etti-
ği veya.işbu Sözleşmenin tatbikma engel olduğu nispette ilga edildiği veya talik olunduğu haller 
müstesna olmak üzere, meriyette kalacaktır. Bu mülâhaza ve adaletin fiilen idaresini temin zaru
reti mahfuz kalmak üzere, işgal altındaki toprakların mahkemeleri, mezkûr kanunda derpiş edi
len bilcümle cürümler hususunda işlemeye devam edecektir. 

Mamafih şagil devlet, işgali altındaki toprak ahalisini, işbu Sözleşmeden kendi uhdesine te
rettüp eden vecibeleri yerine getirmek ve mezkûr toprakların muntazam idaresiyle birlikte ge» 
rek şagil devletin gerek işgal kuvvetleri veya idaresi mensuplarının ve bu devlet tarafından 
kullanılan müesseselerin ve muvasala yollarının emniyetini temin etmek için lüzumlu olan ted
birlere tâbi tutulabilecektir. 

Madde — 65. 

Şagil devlet tarafından ısdar olunacak cezai tedbirler, ancak halkın dilinde neşir ve onun 
ıttılaına götürüldükten sonra meriyete girecektir. Bu tedbirler, makabline şâmil olamaz. 

Madde — 66. 

Şagil devlet, 64 ncü maddenin ikinci bendi mucibince isdar edeceği cezai mevzuatın ihlâli tak* 
dirinde, maznunları gayrisiyasi ve nizami şekilde teessüs etmiş kendi askerî mahkemelerine tev
di edebilir. Ancak bu askerî mahkemelerin, bu işgal altındaki topraklarda bulunması şarttır. 
İstinaf mahkemeleri de tercihaıı işgal altındaki memlekette bulunacaktın. 

Madde — 67. 

Mahkemeler, ancak cürümden mukaddem mer':: bulunan ve umumi hukuk esaslarına, bilhassa ce
zaların nisbiyeti prensibi bakımından, uygun olan kanuni mevzuatı tatbik edebilirler. Mahkeme
ler, maznunun şagil devlet tebaasından olmadığını nazarı itibara alacaktır. 

Madde — 68. 

Himaye gören bir şahıs, münhasıran şagil devlete zarar vermek maksadiyle bir cürüm işler ve 
bu cürüm de işgal kuvvetleri veya idaresi mensuplarının hayatına veya beden bütünlüğüne dokun
maz, ciddî bir kolektif tehlike ihdas etmez ve işgal kuvvetleri veya idaresinin mallarını veya on
ların kullandıkları tesisatı vahim surette izrar etmezse, mezkûr şahıs enterne edilme veya hafif 
hapis cezasına çarpılır. Şu kadar var ki, bu enternömamn veya hapsin müddeti işlenen cürümle 
mütenasip olacaktır. Bundan başka, bu gibi cürümler için enterne edilme veya hapis cezası hi
maye gören şahıslar hakkında hürriyeti.selbeden yegâne tedbir olacaktır. İşbu Sözleşmenin 66 
ncı maddesinde derpiş olunan mahkemeler, hapis cezasını aynı müddetle enterne etme tedbirine 
serbestçe tahvil edebilirler. 

Şagil devlet tarafından 64 ncü ve 65 nci maddeler mucibince isdar olunan cezai mevzuat, 
himaye gören şahıslar hakkında ölüm cezasını, ancak casusluktan, şagil devletin askerî tesis
lerine karşı vahim sabotaj hareketlerinden veya bir şahsın veya mütaaddit şahısların ölümüne 
sebep olan kasdi cürümlerden clolayı, ve işgal edilen topraklarda işgal başlamadan evvel 
mer'i kanunlarda bu gibi hareketler için ölüm cezası mevcut olmak şartiyle, derpiş edebilir. 

Himaye gören bir şahıs hakkında ölüm cezası ancak, maznunun şagil devlet tebaasından olma
mak itibariyle ona hiçbir sadakat vazifesiyle bağlı olmadığı hususuna mahkemenin bilhassa nazarı 
dikkati celbedilmiş olması kaydiyle verilebilir. 

Cürüm sırasında en az on sekiz yaşında bulun mıyan mazharı himaye bir şahıs hakkında hiçbir 
suretle ölüm cezası verilemez. 
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Madde — 69. 

Bilcümle ahvalde, himaye gören maznun bir şahıs hakkında verilecek her türlü hapis cezasın
dan ihtiyati mevkufiyet müddeti tenzil olunacaktır. 

Madde — 70. 

Harb kanunlarına ve örf ve âdetlerine mugayir hareketler müstesna olmak üzere, himaye gö
ren şahıslar işgalden evvel veya işgalin muvakkaten inkitaa uğraması sırasında yaptıkları hare
ketlerden veya izhar ettikleri fikirlerden dolayı şagil devlet tarafından tevkif, takip ve mah
kûm edilemezler. 

İşgal edilen toprağa muhasamat başlamadan evvel iltica etmiş olan şagil devlet tebaaları an
cak muhasamat başladıktan sonra işlenilen cürümlerden veya muhasamattan evvel işlenilmiş, 
olup toprağı işgal edilen devletin, hukuki mevzuatı sulh zamanında iadeyi muhik kılan âdi cü
rümlerden dolayı, tevkif ve takip ve mahkûm edilebilirler veya işgal altındaki topraktan götürüle-
bilirler. 

""" '•"'*•' Madde — 71. 

Şagil devletin salahiyetli mahkemeleri, nizami bir muhakeme cereyan etmeden, hiçbir mah
kûmiyet kararı veremezler. 

Şagil devletçe takibata uğrıyacak her maznun, kendi aleyhinde tesbit olunan ittiham unsur
larından bütün teferruatiyle, anlıyabileceği bir lisanla yazılı olarak, bilâteehhür haberdar edile
cektir; ve dâvası, kabil olduğu kadar süratle, niyet, olunacaktır. 

Şayet ittiham unsurları, ölüm cezasına veya iki sene ve daha fazla hapis cezasına mahkûmiyeti 
intaç edecek mahiyette olursa, hami devlet himaye gören şahıslar hakkmda şagil devletçe tevessül 
olunacak her takipten haberdar edilecektir. Hami devlet, her an dâva safhası hakkında malûmat 
alabilir. Bundan başka hami devletin gerek bu dâvalar hakkında gerek himaye gören şahıslar 
aleyhinde şagil devlet tarafından tevessül olunan diğer her hangi bir takip hakkmda, kendi isteği 
üzerine, her türlü malûmatı almaya hakkı olacaktır. 

İşbu maddenin ikinci bendinde derpiş olunduğu üzere hami devlete vukubulacak tebligat, der
hal yapılacak ve her halde ilk celse tarihinden üç hafta evvel mezkûr devlete varmış olacaktır. 

Muhakemenin açılışında, işbu madde hükümlerine tamamiyle riayet olunduğu ispat edilemezse, 
muhakeme cereyan edemez. Tebligat bilhassa aşağıdaki hususları ihtiva edecektir : 

a) maznunun hüviyeti, 
b) ikamet veya mevkufiyet yeri, 
c) itham unsurunun veya unsurlannın tasrihen beyanı (ithamın dayandığı cezai mevzuat zik-

rolunacaktır), 
d) dâvayı hangi mahkemenin rüyet edeceği, 
e) ilk celsenin yeri ve tarihi. 

Madde — 72. 

Her maznun, kendi müdafaası için lüzumlu olan delilleri ibraz etmek hakkını haiz olacak ve 
bilhassa şahitler ikame edebilecektir. Her maznunun, bizzat intihap edeceği ehliyetli bir müdafi ta
rafından müzaheret görmeye hakkı olacaktır. Bu müdafi onu serbestçe ziyaret edebilecek ve müda
faasını hazırlamak için lüzumlu olan kolaylıkları görecektir. • 

Şayet maznun, bir müdafi intihap etmemiş olursa, hami devlet ona bir müdafi temin edecektir. 
Eğer maznun ağır bir ittihama muhatap olacaksa ve hami bir devlet de mevcut olmazsa, şagil dev
let, maznunun muvafakati şartiyle, ona bir müdafi temin eyliyecektir. 

Her maznuna, kendi arzusiyle feragat etmediği takdirde, gerek istintakta gerek mahkemede 
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bir tercüman müzaharet edecektir. Her maznun, her zaman tercümanı reddedebilecek ve yerine 
başka birinin ikamesini istiyebilecektir. 

Madde — 73. 

Her mahkûm, mahkeme tarafından tatbik edilen mevzuatta derpiş olunan temyiz yollarına git
mek hakkını haiz olacaktır. Mahkûm, malik olduğu temyiz haklarından ve bunları kullanmak 
için icabeden mühletlerden tamamiyle haberdar edilecektir. 

İşbu kısımda derpiş olunan ceza muhakeme usulleri, buna inrtisalen, temyize de tatbik edile
cektir. Şayet mahkemece tatbik olunan kanunda temyiz imkânları derpiş edilmiyorsa, maznunun, 
şagil devletin salahiyetli makamına muhakeme ve mahkûmiyet aleyhinde müracaata hakkı olacak
tır. *^ l" :!IİİIJ 

Madde — 74. 

Hami devlet mümessilleri, himaye gören bir şahsı muhakeme eden her mahkemede, şagil dev
letin emniyeti nef 'ine olarak istisnaen gMi cereyan etmesi halleri hariç, hazır bulunmak hakkı
na malik olacaktır. Bu takdirtte şagü devlet hami devlete keyfiyeti bil^reeektir. Muhakemenin 
mahallini ve başlıyacağı tarihi nrübeyyin bir ihbarname hami devlete gönderilecektir. 

ölüm cezasını veya iki sene ve daha fazla hapis cezasını mutazammın mahkeme kararlan, kabil 
olduğu kadar süratle ve esbabı izah olunarak hami devlete tebüğ edilecektir. Bu kararlar, 71 nei 
madde mucibince yapılan tebligatın beyanını ve hürriyeti selbeden bir cezayı tazammun eden hü
kümler hakkında da bu cezanın çekileceği yerin beyanını ihtiva edecektir. Diğer kararlar mah
keme zabıtlarına geçirilecek ve hami devlet mümessüleri tarafından tetkik olunabilecektir. Ölüm 
cezasına veya iki sene ve daha fazla müddetle hürriyeti selbeden bir cezaya mahkûmiyet takdi
rindir,* temyiz mühletleri ancak mahkeme kararı hami devletin eline vâsıl olduğu andan itibaren 
başlıyacaktır. ^ - r - * * - . ~. . * - . -.y -^ - * ^ , . „ - . „ . » . . , - , • , « 

» 
Madde — 75. 

İdama mahkûm edilen şahıslar hiçbir suretle af talebinde bulunmak hakkından mahrum edile
mezler. 

Hiçbir ölüm cezası, bu mahkûmiyeti teyit eden katı hüküm veya af talebini reddeden karar ha
mi devletin eline vâsıl olduğu andan itibaren en az altı aylık bir müddet mtmkazi olmadan, infaz 
edilemez. 

Bu altı aylık mühlet musarrah bâiı ahvalde, şagil devletin veya silâhlı kuvvetlerinin emniyeti
nin teşkilâtlı bir tehdide mâruz bulunduğu vahîm ve nazik ahval ve şeraitten anlaşıldığı takdirde, 
kısaltılafeilir. Bö mühlet kısaltılması hami devlete ihbar olunacak ve bu devlet, salahiyetli işgal 
makamları nezdinde mezkûr idam kararlara hakkında zamanında teşebbüslerde bulunmak imkâ
nına malik olacaktır. 

Madde — 76. 

Himaye gören maznun şahıslar, işgal altındaki memlekette mevkuf tutulacaklar, ve mahkûm 
oldukları takdirde de cezalarını orada çekeceklerdir. Mümkün olursa diğ»er mevkuflardan ayrı 
bulundurulacaklar ve hiç değilse işgal altındaki memleketin cezaevleri rejimine tekabül edecek VJ 
onları sıhhatli bir variyette tutmaya kifayet 'edecek bir iaşe ve hıfzıssıhha rejimine tâbi ola
caklardır. • 

Sıhhi vaziyetlerinin icabettirdiği tıbbi tedavi -altına alınacaklardır. 
Keza istiyebilecekleri, ruhani yardımı görmelerine müsaade olunacaktır. 
Kadınlar, ayrı mahallerde ikamet ettirilecekler ve doğrudan doğruya kadınların nezareti al-

^na konulacaklardır. 
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kagirler için derpiş edilmiş olan hususi rejim göz önünde bulundurulacaktır. 
Himaye gören mevkuf şahıslar, 143 ncü madde mucibince hami devlet mümessilleriyle Beynel

milel Kızılhaç Komitesi mümessillerinin ziyaretini kabul etmek hakkını haiz olacaklardır. 
Bundan başka, ayda hiç değilse bir adeçl yardım paketi almaya hakları olacaktır. 

A Madde — 77. 

İşgal altındaki topraklarda bulunan maznun veya mahkemelerce mahkûm, himaye gören şahısı-
lar, işgal sonunda, kurtarılan toprak makamlarına dosyalariyle birlikte teslim edileceklerdir. 

Madde — 78. » ^ , 

Şayet şagü devlet, himaye gören şahıslar hakkında mücbir emniyet sebeplerine mebni tedbir
ler almaya lüzum görürse, bunları nihayet mecburi ikamete memur veya enterne edebilir. 

Mecburi ikamete veya enterne edilmeye mütaallik kararlar, işbu Sözleşme hükümleri mucibince 
şağil devletçe tesbit olunacak muntazam bir usule tevfikan verilecektir. Bu usul alâkadarların, tem
yiz hakkını derpiş edecektir. Bu temyiz en kısa bir müddet zarfında intaç edilecektir. Şayet ka
rarlar tasdik olunursa, mezkûr devlet tarafmdan teşkil olunacak salahiyetli bir teşekkül vasıtasiyle 
muayyen devrelerde, kabilse altı ayda bir, yeniden tetkik olunacaktır. 

Mecburi ikamete tâbi tutulan ve bu suretle ikametgâhlarını terke mecbur olan mazharı himaye 
şahıslar, bilâkaydüşart işbu Sözleşmenin 39 ncu maddesi hükümlerinden istifade edeceklerdir. 

KISIM :IV 

Enternelere tatbik olunacak muameleye mütaallik kaideler 

Fasıl : I 

Umumi hükümler 

Madde — 79. 

İhtilâfa dâhil Taraflar, himaye gören şahısları ancak 41 nei, 42 nci, 43 ncü, 68 nci ve 78 nci mad
delerin hükümleri dâhilinde enterne edebilirler. 

Madde — 80. 

Enterneler bütün medeni ehliyetlerini muhafaza edecekler ve bundan mütevellit haklarını, en
terne vaziyetleriyle kabili telif olduğu nispette kullanacaklardır. 

Madde - 81. 

Himaye gören şahıslan enterne edecek ihtilâfa dâhil Taraflar, onların bakımım bilâücret temin 
etmek ve keza sıhhi vaziyetlerinin icabettirdiği tıbbi tedaviye tevessül eylemekle mükelleftirler. 

Bu masrafların tahsili zımnında,' enternelerin tahsisatından, yevmiyelerinden veya alacakların
dan hiçbir tevkifat yapılmıyaeaktır. 

Ziîyed devlet, enternelere bağlı şahısların da bakımını, kâfi geçim vasıtalarına malik olma
dıkları veya bizzat hayatlarını kazanmaya muktedir bulunmadıkları takdirde, temin eyliyecektir. 

Madde — 82. 

Zilyed devlet, enterneleri kabil olduğu derecede milliyetleri, dilleri ve örf ve âdetleri itibar} 



-m-
ile jsrupİandıracaktır. Aynı memleketin tebaaları olan enterneler, münhasıran fiilleri başka olduğu 
için, birbirlerinden ayrılmıyaeaklardır. 

Aynı ailenin efradı ve bilhassa ebeveyn ve çocukalar, enterne edildikleri müddetçe, aynı enternö-
maıı yerinde toplanacaklardır. Ancak iş ihtiyaçları, sıhhi sebepler veya işbu kısmın IX ncu fas
lında derpiş olunan hükümlerin tatbiki muvakkat bir ayrılığı lüzumlu kıldığı haller bundan 
müstesnadır. Enterneler, ebeveyn nezareti dışında serbest bırakılan çocuklarının kendileriyle bir
likte enterne edilmesini talep edebilirler. 

Aynı ailenin efradı, her türlü imkân nispetinde, aynı yerlerde toplanacaklar ve diğer enterne
lerden ayrı olarak ibate edileceklerdir. Kendilerine aile hayatı yaşıyabilmeleri için lüzumlu olan 
kolaylıklar gösterilecektir. 

Fasıl : H 

Enternöman yerleri 

Madde — 83. 

Zilyed devlet, enternöman yerlerini harb tehlikelerine bilhassa mânız mahallere koyamaz. 
Zilyed devlet, enternöman yerlerinin coğrafi mevkileri hakkında faydalı bilcümle malûmatı hami 

devlet vasıtasîyle düşman devletlere bildirecektir. 
Askerî mülâhazalar imkân verdikçe, enterne kampları, gündüz havadan bariz bir şekilde görüle

cek tarzda konulmuş (IC) harflerile -belirtilecektir. Mamafih, alâkadar devletler diğer bir işaret 
vasıtası hususunda mutabık kalabilirler. Bir enterne kampından başka hiçbir yer bu suretle işaretlen-
dirilemez. 

Madde — 84. 

Enterneler, harb esirlerinden ve diğer bir sebeple hürriyetten mahrum edilmiş olan şahıslardan 
ayrı olarak ibate ve idare olunacaklardır. 

Madde — 85. 

Zilyed devlet, himaye gören şahısların enterne edilmelerinin bidayetinden itibaren bilcümle hıf
zıssıhha ve sıhhat teminatını haiz ve şiddetli iklim şartlarına ve harbin tesirlerine karşı müessir bir 
himaye temin eyliyen binalarda veya konaklarda yerleştirileceklerdir. Daimî enternöman ye»leri hiç
bir halde gayri sıhhi veya iklimi enterneler için zararlı olabilecek mıntakalarda kurulamaz. Himaye 
gören şahıslar, gayrisıhhi veya iklimi sıhhat için muzır bir mıntakada muvakkaten enterne edil
dikleri bütün hallerde, bu tehlikelerden endişeye mahal olmıyan yerlere ahval ve şeraitin imkân 
verdiği süratle naklolunacaklardır. 

Binalar, tamamiyle rutubetten masun bulunacak ve bilhassa gece bastıktan sonra ışıklar sön-
dürülünceye kadar kâfi derecede ısıtılmış ve tenvir edilmiş olacaktır. Yatı yerleri kâfi derecede 
geniş ve havadar olacak, enterneler .münasip yatak takımlarına ve kâfi miktarda örtüye mâlik 
bulunacaklardır. Bu hususta iklim ve enternelerin yaşı, cinsiyeti ve sıhhi vaziyetleri göz önünde 
bulundurulacaktır. 

Enterneler, gece gündüz hıfzıssıhha icaplarına uygun ve daima temiz bir halde tutulacak sıhhi 
tesisata sahip olacaklardır. Enternelere, vücut temizliklerinin hergünkü bakımı ve çamaşırları
nın yıkanması için kâfi miktarda su ve sabun verilecektir. Bu hususta lüzumlu tesisat ve ko
laylıklar temin olunacaktır. Bundan başka enterneler, duş ve banyo tesislerine de maljk olacak
lardır. Enternelere hıfzıssıhha bakımı ve temizlik işleri için icabeden zaman verilecektir. 

Jstisnai ve muvakkat bir tedbir mahiyetinde olarak, enterne kadınları aynı aile gurupuna 



_ iöâ — 
mensup olmadıkları halde erkeklerle aynı enternöman yerine koymak icabederse, onlara ayri 
yatacak yerler ve sıhhi tesisat temini mecburidir. 

cc Madde — 86. 

Zilyed devlet, enternelerin emrine mezhepleri her ne olursa olsun, elverişli ibadet mahalleri 
verecektir. 

Madde — 87. 
« 

Enternelerin sabun ve tütün de dâhil olmak üzere, refahlarını ve şahsi konforlarını artıracak 
mahiyette olan gıda maddelerini ve kullanılacak eşyayı, mahallî ticaret fiyatlarını hiçbir veçhile 
aşmıyacak fiyatlarla tedarik edebilmelerine imkân vermek için bütün enternöman yerlerinde, şayet 
mümasil diğer kolaylıklara malik bulunmuyarlarsa, kantinler tesis olunacaktır. 

Kantinlerin kârı, her enternöman yerinde ihdas ve alâkadar enternöman yerinde bulunan enter
neler nef'ine idare edilecek olan hususi yardım fonuna yatırılacaktır. 102 nci maddede derpiş olu
nan enterneler komitesi, kantinlerin tedbirine ve bu fonun idaresine nezaret etmek hakkım haiz 
olacaktır. 

Bir enternöman yeri lâğvedildiği zaman, yardım fonunun alacak bakiyesi aynı milliyette enterne
lere tahsis edilmiş olan diğer bir enternöman yerinin yardım fonuna naklolunacak veya, böyle bir 
yer mevcut değilse, zilyed devlet nezdinde geri kalan diğer bütün enternelerin nef'ine olarak 
idare edilecek merkezî bir yardım fonuna yatırılacaktır. 

Madde — 88. 

Hava bombardımanlarına ve sair harb tehlikelerine mâruz bütün enternöman yerlerinde lüzum
lu himayeyi temin için münasip ve kâfi sayıda sığınaklar tesis olunacaktır. Alarm halinde, kendi 
konaklarının himayesine iştirak edecek olanlar müstesna olmak üzere, enterneler kabil olduğu 
kadar süratle bu sığmaklara gidebileceklerdir. Halk hakkında ittihaz olunacak bilcümle himaye 
tedbirleri bunlara da tatbik edilecektir. 

Enternöman yerlerinde yangın tehlikelerine karşı da kâfi ihtiyat tedbirleri alınacaktır. 

Pafıl : m. 
İaşe ve übas 

Madde — 89. 

Enternelere normal bir sıhhat muvazenesi temin etmek ve gıdasızlıktan tevellüt edecek.teşevvüş
lere mâni olmak için enternelerin günlük iaşe tayınları miktar, vasıf ve tenevvü itibariyle kâfi de
recede olacaktır. Keza enternelerin alışık oldukları rejim de nazarı itibara alınacaktır. 

Bundan başka enternelere, malik'olabilecekleri munzam yiyecekleri bizzat hazırlamak vasıtaları 
da verilecektir. 

Enternelere kâfi miktarda içecek su temin olunacaktır. Bunların tütün içmelerine müsaade edi
lecektir. 

İşçiler, gördükleri işin mahiyetiyle mütenasip munzam gıda alacaklardır. 
Grebe ve loğusa kadınlar ve on beş yaşından küçük çocuklar fiziyolojik ihtiyaçlariyle mütena

sip munzam gıda alacaklardır. 

Madde — 90. 

Enternelere, tevkif edildikleri sırada beraberlerinde elbise, ay#kkajbı ve yedek çamaşır almalar; 
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ve lüzumu halinde, bunları sonraları da tedarik etmeleri için her türlü kolaylıklar gösterilecek
tir. Enterneler, iklimin icabettirdiği derecede elbiseye malik değillerse ve bunları tedarik edemezler
se, zilyed devlet bu elbiseleri onlara parasız verecektir.. 

Zilyed devletin enternelere vereceği elbiseler ve enternelerin elbiselerine haricen koyabile
ceği işaretler ne terzil edici mahiyette ne de gülünç olacaktır. 

İşçilere, işin mahiyeti icap ettirdiği her yerde, münasip koruma elbiseleri de dâhil olmak 
üzere, iş kıyafetleri temin edilecektir, 

Fasıl : IV J - Î . ^ V V -,~ 

Hıfzıssıhha ve tıbbi tedavi 

Madde — 91. 

Her entenıöman yerinde, ehliyetli bir doktoran idaresinde, münasip bir revir bulunacak ve en
terneler burada muhtaç olabilecekleri tedaviyi görecekler ve muvafık bir gıda alacaklardır. Sâ
ri veya akli hastalıklara uğrıyanlar için tecrit mahalleri tahsis edilecektir. 

Loğusa kadınlar ve ağır bir hastalığa tutulan veya vaziyetleri hususi bir tedaviyi, cerrahi bir 
müdahaleyi veya hastaneye kaldırılmayı icap ettiren enterneler, bunları tedaviye elverişli bil
cümle müesseselere kabul olunacaklar ve halkın heyeti umumiyesine gösterilen ihtimamdan daha 
aşağı ölmıyan bir tedavi göreceklerdir. 

Enterneler tercihan kendi milliyetlerine mensup bir tıbbi personel tarafından tedavi oluna
caklardır. 

Enterneler, muayene olmak üzere tıbbi makamların önüne çıkmaktan menolunmıyacaklardır. 
Zilyed devletin tıbbi makamları tedavi altına alınan her hangi bir enterneye, talebi üzerine, 
hastalığının veya yaralarının mahiyeti, tedavinin müddeti ve yapılan müdavatı gösterir resmî bir 
vesika vereceklerdir. Bu vesikanın bir sureti 140 ncı maddede derpiş olunan Merkez Ajansına 
gönderilecektir. 

Enternelerin sıhhatli bir vaziyette kalmaları için yapılan lüzumlu tedavi ve verilen aletler, bil
hassa diş ve saire protezleri ve gözlükler onlara meccanen temin olunacaktır. 

Madde — 92. 

Enternelerin sıhhi teftişleri en az ayda' bir defa yapılacaktır. Bu teftişlerin hedefi bilhassa 
umumi sıhhat ve gıda vaziyet iyle temizlik vaziyetini kontrol etmek, ve sâri hastalıkları, bilhassa 
veremi, zührevi hastalıkları ve sıtmayı meydana çıkarmaktır. Bu teftişler bilhassa her enterne
nin tartılması ve senede en az bir defa radioskopik muayenesini ihtiva edecektir. 

Fasıl : V * 

Dinî, fikrî ve bedenî faaliyetler 

Madde — 93. 

Enterneler, zilyed makamlar tarafından tâyin olunacak mûtat inzibati tedbirlere riayet etmek şar-
tiyle, kendi mezheplerinin âyinlerine iştirak de dâhil olmak üzere, dinlerinin vecibelerini yerine 
getirmekte tamamiyle serbest bırakılacaklardır. 

Bir dinin rahibi olan enterneler, dindaşları arasında rahipliği tamamiyle ifaya mezun kılı
nacaklardır. Bu hususta, zilyed devlet rahiplerin aynı dili konuşan ve aynı dine sâlik olan en-
fteraelerm yerleştirildikleri enternöman kampları arasında âdilâne bir tarzda taksim edilmelerine iti-
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na gösterecektir. Şayet rahipler kâfi miktarda değilseler, zilyed devlet bir enternöman yerin
den diğerine gitmeleri için icabeden kolaylıkları gösterecek, bilhassa nakil vasıtaları verecektir 
ve hastanelerde yatan enterneleri ziyaret etmelerine müsaade olunacaktır. Bir dinin rahipleri, 
ruhani vazifeleri hususunda zilyed devletin dinî makamlariyle ve, imkân nisbetinde, kendi mez
heplerine ait beynelmilel dinî teşkilâtla muhabere serbestisinden istifade edeceklerdir. Bu mu
habere, 107 nei maddede zikrolunan kontenjana dâhil addedilmiyecek, fakat 112 nci maddejım 
hükümlerine tâbi tutulacaktır. 

Şayet enterneler kendi dinlerinin bir rahibinin yardımlarına mazhar olmazlarsa veya bu ra
hipler kâfi sayıda bulunmazlarsa, aynı mezhebin mahallî dinî makamı, zilyed devletle mutabık 
olarak, ya enternelerin salik bulundukları mezhebin bir rahibini, yahut da, mezkûr din itibariyle 
imkân varsa, müşabih bir mezhebin rahibini veya ehliyetli bir lâik'i tâyin edebilecektir. Bu lâik 
memur, deruhde ettiği vazifeye muzaf bütün hususlardan istifade edecektir. Bu suretle tâyin 
olunacak şahıslar, zilyed devletin koyduğu bilcümle nizamata, inzibat ve emniyetin nef'inle olarak, 
riayet edeceklerdir. 

* Madde — 94 
« 

Zilyed devlet, enternelerin fikir, terbiye, vakit geçirme ve spor faaliyetlerini, bunlara iştirak 
edip etmemekte kendilerini s*erbest bırakmakla beraber, teşci edecektir. Bunların ifasını teminen 
mümkün olan her tedbiri alacak ve bilhassa m iı nasip mahall'er tahsis edecektir. 

Enternelerin tahsillerine devam etmelerine ve yeni tahsillere koyulmalarına imkân vermek 
üzere kendilerine mümkün olan her türlü kolaylık gösterilecektir. Çocukların ve gençlerin talim 
ve terbiyeleri temin olunacaktır. Bunlar enternöman yerlerinin gerek içinde gerek dışında mek
teplere devam edebileceklerdir. 

Enterneler bedenî hareketlerde bulunmak, sporlara ve açık hava oyunlarına iştirak etmek 
imkânına malik olacaklardır. Bütün enternöman yerlerinde, bu husus için serbest sahalar tahsis 
edilecektir. Çocuklara ve gençlere hususi yerler tahsis olunacaktır. 

Madde — 95. 

Zilyed devlet, enterneleri aneak kendileri arzu ederlerse işçi olarak kullanabilir. Her halde, bun
ları enterne edilmemiş bir himaye gören şahsa tahmil edildiği takdirde işbu Sözleşmenin 40 ncı 
veya 51 nci maddelerini ihlâl edecek olan işlerde ve keza tehzil ve terzil edici mahiyetteki işlerde 
kullanmak yasaktır. 

Altı haftalık bir çalışma devresinden sonra enterneler sekiz gün evvelden haber vermek şartiyle 
her zaman çalışmaktan vazgeçebilirler. 

Bu hükümler, zilyed devletin, enterne doktorları, dişçileri ve diğer sıhhiye personeli azasını 
beraber ikamet ettikleri enterneler lehine olarak mesleklerini ifaya mecbur tutmak, enterneleri 
enternöman yerinin idare ve bakım işleriyle tavzif etmek, bu şahısları mutfak ve diğer ev işle
rinde kullanmak ve nihayet enterneleri hava bombardımanlarına ve harbden mütevellit diğer teh
likelere karşı korumaya matuf işlerde istihdam etmek hususlarındaki hakkına bir halel getiremez. 
Mamafih hiçbir enterne, idare doktoru tarafından bedenen kabiliyetsizliği beyan olunan işleri ifa
ya mecbur tutulamaz. 

Zilyed devlet, bütün çalışma şartlarına, tıbbi müdavata, ücretlerin ve iş kazalariyle meslekî 
hastalıklar tazminatının tediyesine mütaallik mesuliyetleri tamamiyle deruhde edecektir. Çalışma 
şartları ve iş kazalariyle meslekî hastalıklar tazminatı millî kanunlara ve örf ve âdete uygun ola
caktır ve hiçbir veçhile aynı mmtakada aynı mahiyetteki işe tatbik edilenden aşağı olmıyacaktır. 
Ücretler, zilyed devletle enterneler ve icabı halde zilyed devletten gayri iş verenler arasında mu
tabık kalınarak, ve zilyed devletin enterneye meccanen bakmak ve keza ona sıhhi vaziyetinin lü
zumlu kıldığı tıbbi müdavatı meccanen temin eylemek hususundaki mükellefiyeti göz önünde bu
lundurularak, âdilâne bir tarzda tâyin olunacaktır. Üçüncü bentte istihdaf olunan işlerde devam-
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h olarak istihdam edilen enterneler, zilyed devletten âdilâne bir ücret alacaklardır; çalışma şart
ları ve iş kazalariyle meslek hastalıkları tazminatı aynı mmtakada aynı mahiyetteki işler için tat
bik olunandan aşağı olmıyacaktır. 

Madde — 96. 

Her iş müfrezesi bir entemöman yerine bağlı olacaktır. Zilyed devletin salahiyetli makamları 
ve bu entemöman yerinin kumandanı, iş müfrezelerinde îşbu Sözleşme hükümlerine riayet edilme
sinden mesul olacaklardır. Kumandan, kendine tâbi iş müfrezelerinin muntazam bir listesini tu
tacak ve entemöman yerlerini ziyaret edecek olan hami devletin, Beynelmilel Kızılhaç Komitesinin 
veya diğer insani teşkilâtın murahhaslarına tevdi edecektir. 

Fasıl: VI. 

Şahsi mülkiyet ve malî menabi * 

Madde — 97. . . • . - . - . . . . 

Enternelerin zatî eşyalarını muhafaza etmelerine müsaade olunacaktır. Üzerlerinde bulunan 
paralar, çekler, esham, ilâh. ve keza kıymetli eşya ancak mevzu usuller dairesinde ellerinden alına
bilecektir. Kendilerine bunlar için tafsilâtlı bir makbuz verilecektir. 

Paralar, 98 nci maddede derpiş olunduğu üzere, her enterneye ait hesabın matlubuna kaydo
lunacaktır. Bu paralar başka bir paraya tahvil edilemez; meğer ki sahibinin enterne edildiği toprak
ların kanunu bunu zaruri kılsın veya bizzat enterne buna muvafakat eylesin. 

Bilhassa şahsi veya hissi kıymeti olan eşya enternelerden alınamaz. 
Enterne edilen bir kadın ancak bir kadın tarafından araştırılabilir. 
Enterneler, tahliye edildikleri veya vatanlarına iade olundukları vakit, 98 nci madde mucibince 

tutulacak hesaplarının matlubunda bulunan bakiyeyi nakden alacaklan gibi zilyed devletin, mer'i 
kanunlarına göre, alıkoyması icap eden eşya ve kıymetler hariç olmak üzere, enterne edilmeleri sı
rasında, kendilerinden alman bilcümle eşyayı, paralan, çekleri, eshamı vesaireyi de geri alacaklar
dır. Enterneye ait bir mal bu kanunlar sebebiyle alıkonulacak olursa alâkadara tafsilâtlı bir tasdik
name verilecektir. 

Enternelerin elinde bulunacak aile vesikaları ve hüviyet varakalan ancak makbuz mukabilinde 
kendilerinden alınabilir. Hiçbir zaman enterneler hüviyet varakasız bulunmıyacaklardır. Eğer hüvi
yet varakalan yoksa kendilerine zilyed makamlar tarafından tanzim edilen ve enteraömanın sonu
na kadar hüviyet varakasının yerini tutacak olan hususi vesikalar verilecektir. 

Enterneler, mubayaat yapabilmek için, üzerlerinde nakit veya mubayaa bonoları olarak bir 
miktar para bulundurabileceklerdir. 

Madde — 98. 

Enterneler, yiyecek ve tütün, tuvalet levazımı gibi eşya» mubayaa edebilmek için muntazamaıı 
tahsisat alacaklardır. Bu tahsisat, kredi veya mubayaa bonoları tarzında olabilir. 

Bundan maada, enterneler, tebaası bulundukları devletten, hami devletten, kendilerine yardım 
edebilen her hangi bir teşekkülden veya ailelerinden para alabilecekleri gibi, zilyed devletin ka
nunları mucibince mallarının gelirlerini de alabilirler. Menşe devletinin tahsis ettiği para miktar
ları her sınıf enterneler için (malûl, hasta, gebe kadın, ilâh.) aynı olacak ve mezkûr devlet tara
fından işbu Sözleşmenin 27 nci maddesinde menedilen fark gözetmeye müstenit bir tesbit yapıla-
mıyacağı gibi zilyed devlet tarafından da böyle bir esasa istinaden tevzi edilemiyecektir. 

Zilyed devlet, her enterne için muntazam bir hesap tutacak ve bu hesabın matlubuna işbu mad
dede zikrolunan tahsisatla, enternenin kazandığı ücretler ve kendisine yapılan para irsalâtı kay-



f 

— 112 — 
dokunacaktır. Keza, kendisinden alınan ve enternenin bulunduğu topraklarda, nıer 'i -kanunlar mu
cibince serbest bırakılabilecek olan paralar da bu matluba geçirilecektir. Ailesine veya iktisaden 
kendisine bağlı şahıslara para göndermesi için enterneye, alâkadar topraklarda mer'i kanunlarla 
telifi kabil olan her türlü kolaylık gösterilecektir. Enterne, zilyed devletin tesbit ettiği hadler 
dâhilinde, şahsi masrafları için lüzumlu olan parayı bu hesaptan çekebilecektir. Enterneye, hesa
bını incelemek ve hülâsalar almak hususunda her zaman mâkul kolaylıklar gösterilecektir. Bu 
hesap, talep üzerine, hami devlete bildirilecek, ve enterne başka bir yere naklolunursa, onu takip 
edecektir. 

Fasıl : VII 

İdare ve inzibat 

Madde — 99. 

Her enternöman yeri, zilyed devletin muntazam askerî kuvvetleri arasından veya muntazam 
sivil idari kadrosundan seçilmiş mesul bir subay veya memurun idaresi altına konulacaktır. Enternö
man yerinin kumandanı olan subay veya memurun elinde işbu Sözleşmenin kendi mensup olduğu 
memleketin resmî dilinde veya resmî dillerinden birinde yazılmış metni bulunacak ve kendisi bu 
mukavelenin tatbikmdan mesul olacaktır. Nezarete memur personele gerek işbu Sözleşme hükümleri 
gerek Sözleşmenin tatbikim istihdaf eden nizamnameler öğretilecektir. 

tşbu Sözleşmenin ve yine işbu Sözleşme mucibince akdedilmiş olan hususi anlaşmaların enter-
nelerce anlaşılacak bir lisanda yazılmış metinleri' enternöman yerlerine asılacak veya enterneler ko
mitesinin elinde bulunacaktır. 

Nizamnameler, emirler, ihtarlar ve her türlü ihbarlar enternelerin anladıkları lisanda kendile
rine tebliğ olunacak ve enternöman yerlerinin içine asılacaktır. 

Enternelere verilecek ferdî bütün emirler ve kumandalar keza, kendilerinin anlayabilecekleri bir 
lisanda verilecektir. 

Madde — 100 

Enternöman yerlerindeki inzibat insanlık prensiple rile kabili telif olacak ve hiçbir halde enter
nelerin sıhhatine muzir yorgunlukları veya maddi veya mânevi ezalarını mucip olmıyacaktır. 
Teşhis için damga vurulması veya bedenî alâmetler ve işaretler konulması memnudur. 

Bilhassa ayakta uzun bekletmeler veya yoklamalar, ceza mahiyetindeki beden talimleri, as
kerî manevra talimleri ve yiyecek tahditleri yasaktır. 

" Madde — 101. 
» 

Enterneler, ellerinde bulundukları makamlara, kendilerinin tâbi tutuldukları rejim hakkında 
istida vermek hakkını haiz olacaklardır. 

Enterneler-, enternöman rejimi hususunda şikâyetlerini mucip noktaları bildirmek üzere, lü 
zum görürlerse, gerek enterneler komitesi vasıtasiyle gerek doğrudan doğruya, hami devlet mü
messillerine keza bilâtahdit müracaat hakkını haiz olacaklardır. 

Bu istida ve şikâyetler müstacelen ve değiştirilmeden sevkolunacaktır. Bu şikâyetler, esassaz ol
dukları anlaşılsa bile. hiçbir cezayı istilzam etmiveceklerdir. 

Enterneler Komitesi, hami devlet mümessillerine enternöman yerlerindeki vaziyet ve enternele
rin ihtiyaçları hakkında muayyen zamanlarda muntazaman raporlar gönderebilirler. 
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. Madde —102. 

Her enternöman yerinde enterneler, zilyed devlet makamları, hami devletler, Beynelmilel Kızıl
haç Komitesi ve yardımda bulunan diğer her hangi bir teşekkül nezdüıde kendilerini temsil etmek 
üzere', her altı ayda bir serbestçe ve gizli rey ile bir komiteye âza seçeceklerdir. Bu komitenin 
azaları tekrar intihap olunabilir. 

Seçilsen enterneler, zilyed makam bu intihabı tasdik ettikten sonra, vazifeye başlıyacaklardır. 
Ret veya azil halinde sebepleri alâkadar hami devletlere bildirilecektir. 

Madde — 103. 

Enterne komiteleri, enternelerin bedenî, ruhi ve fikrî vaziyetlerinin iyiliğine hadim olacak
lardır. 

Bilhassa, enterneler kendi aralarında karşılıklı bir yardım sistemi teşkil etmek isterlerse, bu 
teşkilât, işbu Sözleşme ile tevdi olunan hususi vazifelerden ayrıca, mezkûr komitelerin salâhi
yeti cümlesinden olacaktır. 

Madd'3 — 104. 

Enterne komiteleri azalarına, vazifelerini güçleştirecek olursa, başka bir iş tahmil edilmiye-
cektir. 

Komite azaları, «enterneler arasından kendilerine lüzumlu olan yardımcıları tâyin edebilirle!'. 
Komite azalarına, vazifelerinin ifası için lüzumlu bilcümle kolaylıklar ve bilhassa bâzı hareket 
serbestlikleri bahşolunacaktır. (îş müfrezelerini ziyaretler, eşyanın tesellümü, ilâh.) 

Komite azalarına, zilyed makamlarla, hami devletlerle, Beynelmilel Kızılhaç Komitesiyle ve 
mümessilleriyle ve enternelere yardımda bulunacak teşekküllerle olan posta ve telgraf muhabera
tında keza bütün kolaylıklar gösterilecektir. Müfrezelerde bulunacak komite azalan, esas enternö
man yeri komiteleriyle olan muhaberelerinde aynı kolaylıklardan istifade edeceklerdir. Bu mu
habereler ne tahdit olunacak n<e de 107 nci maddede zikredilen kontenjana dâhil addolunacaktır. 

Komitenin hiçbir âzası, cari işleri halefine göstermek için lüzumlu olan mâkul zaman kendisine 
verilmeksizin, başka bir yere naiklolunamaz. 

Fasıl: VIII 
Hariçle Münasebetler .'.-••-. ? 

Madde — 105 

Zilyed devletler, himaye gören şahısları enterne eder etmez, işbu fasıl hükümlerinin icrası için 
derpiş olunan tedbirleri hem kendilerine, hem tabii oldukları devlete hem de hami devlete bildirecek
lerdir; zilyed devletler keza, bu tedbirlerde yapacakları değişiklikleri de bildireceklerdir. 

Madde — 106 • 

Her enterneye, enterne edilir edilmez veya bir enternöman yerine geldikten en geç bir hafta son
ra, ve keza bir hastalık halinde veya diğer bir enternöman yerine veya hastaneye nakledildiği takdirde 
bir taraftan ailesine ve diğer taraftan 140 ncı maddede derpiş olunan Merkez Ajansına, kabil olursa, 
işbu Sözleşmeye müzeyyel numuneye göre tanzim edilmiş bir enternöman kartı göndererek enterne 
edildiğinden, adresinden ve sıhhi vaziyetinden haberdar etmek imkânı verilecektir. Mezkûr kartlar 
mümkün olan âzami süratle sevkedüecek ve hiçbir suretle tehir olunmıyacaktır. 
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Madde — 107 

Enternelerin mektup ve kart göndermelerine ve almalarına müsaade edilecektir. Şayet zilyed dev* 
let, enternenin göndereceği mektup ve kart adedini tahdit etmeye lüzum görürse bu aded, ayda ikî 
mektup ve dört karttan aşağı olmıyacaktır. Bu mektup ve kartlar kabil olduğu nispette, işbu Söz
leşmeye müzeyyel numunelere göre tanzim edilecektir. 

Enternelere gönderilen muhaberata tahditler konulmak lâzımgelirse, bu tahditler ancak menşe 
devleti tarafından, icabında zilyed devletin talebi üzerine, ısdar olunabilir. Bu mektuplar ve kart
lar mâkul bir mühlet zarfında nakledilecektir; inzibati sebepler dolayısiyle ne tehir edilebilir ne 
de alıkonulabilir. 

Ailelerinden uzun müddet haber almıyan veya alelade tarikle almak veya vermek imkânına 
malik bulunmıyan enternelerin ve keza ailelerinden fevkalâde uzakta olanların, ellerinde ne cins 
para varsa, o para ile bedelini ödemek suretiyle, telgraflar göndermelerine müsaade edilecek
tir. Bunlar, kabul edilecek müstacel hallerde de böyle bir tedbirden istifade edeceklerdir. 

Umumi kaide olarak, enternelerin muhaberatı kendi ana dillerinde yazılmış olacaktır. İhtilâ
fa dâhil Taraflar başka dillerde de muhabere yapılmasına müsaade edeceklerdir. 

Madde — 108. 

Enternelerin, posta veya diğer her hangi bir vasıta ile, bilhassa yiyecek maddeleri, elbise, ilâç, 
ve keza din, tahsil ve vakit geçirme ihtiyaçlarım karşılamaya matuf kitap ve eşya ihtiva e-
den ferdi veya kolektif irsalâtı almalarına müsaade olunacaktır. Bu irsalât, zilyed devleti işbu 
Sözleşme mucibince uhdesine terettüp eden vecibelerden ibra edemez. 

Bu irsalâtm miktarını askerî sebepler dolayısiyle tahdit etmek lüzumu hâsıl olursa, bu irsalâ
tı yapmıya memur hami devlet, Beynelmilel Kızılhaç Komitesi veya enternelere yardımda 
bulunan diğer her hangi bir teşekkül keyfiyetten usulü dairesinde haberdar edileceklerdir. 

Ferdî veya kolektif irsalâtm şevki tarzları, icabında alâkadar devletler arasında hususi anlaş
malara mevzu teşkil edecektir. Alâkadar devletler, yardım irsalâtmm enterneler tarafından a-
lmmasını hiçbir halde tehire uğratamazlar. Yiyecek ve giyecek irsalâtı, kitap ihtiva etmiyecek-
tir. Tıbbi yardımlar, umumiyet itibariyle kolektif paketler içinde gönderilecektir. 

Madde — 109. 

İhtilâfa dâhil Taraflar arasında, kolektif yardım irsalâtmm gerek ahzma gerek tevziine mü-
taallik usuller hakkında hususi anlaşmalar mevcut değilse, kolektif irsalât hususunda işbu Söz
leşmeye müzeyyel nizamname tatbik edilecektir. 

Yukarıda derpiş olunan hususi anlaşmalar, enterne komitelerinin enternelere ait yardım ir-
salâtını tesellüm etmek, tevziine tevessül eylemek ve bunları mürselünileyhler nef'ine olarak kul
lanmak hususundaki haklarını hiçbir veçhile takyit edemiyecektir. 

Mezkûr hususi anlaşmalar keza, bu kolektif irsalâtı sevketmeye memur hami devlet, Beynel
milel Kızılhaç Komitesi veya enternelere yardımda bulunan diğer her hangi bir teşekkül mümes
sillerinin, bu irsalâtm mürselünileyhlerine, tevziini kontrol etmek haklarını da takyit edemez. 

Madde—110. 

Enternelere ait bilcümle yardım irsalâtı bilûmum ithal, Gümrük ilâh. Resimlerinden muaf 
olacaktır. 

Başka memleketlerden posta ile gerek doğrudan doğruya gerek 136 ncı maddede derpiş olunan. 
istihbarat büroları ve 140 ncı maddede derpiş edilen Merkez Ajansı vasıtasiyle enternelere ya
pılacak ve enternelerin yapacakları bilcümle irsalât, posta paketleri ve para irsalâtı da dâhil olmak 
üzere, gerek menşe ve mürselünileyh memleketlerde gerek mutavassıt memleketlerde her türlü pos
ta resminden muaf tutulacaktır. Bu hususta, bilhassa, kamplarda veya sivil hapishanelerde mer* 
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kuf tutulan düşman tabiiyetindeki siviller lehine 1947 Dünya Posta Mukavelesinde ve Dünya 
Posta İttihadı Anlaşmalarında derpiş olunan muafiyetler işbu Sözleşme rejimi altında enterne edil
miş mazharı himaye diğer şahıslara da teşmil olunacaktır. Bu anlaşmalara iştirak etmemiş 
olan memleketler, aynı şartlar altında derpiş edilen muafiyetleri bahşetmekle mükelleftir. 

Enternelere gönderilen fakat ağırlıklarından veya diğer her hangi bir sebepten dolayı posta 
ile sevkedilemiyen yardım irsalâtının nakil masrafları, kontrolü altında bulunan bilcümle toprak
larda, zilyed devlete ait olacaktır. Mukaveleye dâhil diğer devletler kendi topraklarındaki nakil 
masraflarını deruhde edeceklerdir. 

Bu irsalâtm naklinden mütevellit olup da yukardaki bentler mucibince karşılanamıyan masraf
lar mürsile terettüp edecektir. 

Yüksek Âkıd Taraflar, enternelerin gönderdikleri veya enternelere gönderilen telgraflara ait 
, telgraf ücretlerini kabil olduğu kadar indirmeye çalışacaklardır. 

Madde — 111. 

Askerî hareketler, 106, 107, 108 ve 113 ncü maddelerde derpiş edilen irsalâtın nakli husu
sunda alâkadar devletlerin uhdelerine terettüp eden vecibeyi ifa etmelerine mâni olursa, alâkadar 
hami devletler, Beynelmilel Kızılhaç Komitesi veya ihtilâfa dâhil Taraflarca kabul edilmiş diğer 
her hangi bir teşekkül, bu irsalâtm münasip vasıtalarla (vagon, kamyon, vapur veya uçak ilâh.) 
şevkini temine teşebbüs edebileceklerdir. Bu hususta Yüksek Âkıd Taraflar, mezkûr nakil vası^ 
talarmı temin etmeye çalışacaklar ve bilhassa lüzumlu serbest geçiş vesikaları vermek suretiyle 
bu nakil vasıtalarının seyrüseferine müsaade edeceklerdir. 

Bu nakil vasıtaları keza : 
a) 140 ncı maddede derpiş olunan Merkezî İstihbarat Ajansı ile 136 ncı maddede derpiş 

olunan millî bürolar arasında teati olunacak muhaberatın, listelerin ve raporların; 
b) Hami Devletin, Beynelmilel Kızılhaç Komitesinin veya enternelere yardımda bulunan 

diğer her hangi bir teşekkülünün enterneler hakkında gerek bizzat kendi murahhaslariyle gerek 
ihtilâfa dâhil Taraflarla teati edecekleri muhaberat ve raporların; 

Şevkinde de kullanılabilecektir. 
İşbu hükümler, ihtilâfa dâhil her hangi bir Tarafın, tercih ederse, başka nakliyat tertip etmek 

ve mutabık kalınacak şartlar altında serbest geçiş vesikaları vermek hususundaki hakkını hiçbir 
veçhile tahdit ve takyit edemez. 

Mezkûr nakil vasıtalarının istimalinden tevellüt edecek masraflar, irsalâtm ehemmiyeti ile mü
tenasip olarak, bu hizmetlerden tebaaları istifade eden ihtilâfa dâhil Taraflara ait olacaktır. 

Madde — 112. 

Enternelere gönderilen ve enternelerin gönderdikleri muhaberatın sansürü kabil olduğu kadar 
en kısa bir zamanda yapılacaktır. 

Enternelere gönderilen irsalâtm muayenesi, ihtiva ettikleri istihlâk maddelerinin muhafazasını 
İhlâl edecek şartlar altında yapılmıyacak ve mürselünileyhin veya mürselünileyh tarafından tev
kil edilen bir arkadaşının muvacehesinde vukubulacaktır. Ferdî veya kolektif irsalâtm enterne
lere tevdii sansür müşkülâtı bahanesile tehir edilemez. 

İhtilâfa dâhil Tarafların, askerî veya siyasi sebeplerle koyacakları muhabere memnuiyeti an
cak muvakkat mahiyette olacak ve kabil olduğu kadar kısa bir müddete inhisar edecektir. 

Madde — 113. 

Zilyed devletler, enternelere gönderilen veya enternelerden çıkan bilcümle vasiyetname, vekâ
letname veya sair her türlü vesaikin hami devlet veya 140 ncı maddede derpiş olunan Merkez 
Ajjansı vasıtasile veya icabeden diğer vasıtalarla sevk ve irsali hususunda, mâkul bütün kolaylıkları 
temin eyliyeceklerdir. 
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Her halde Zilyed devletler, enternelere bu vesaikin usulüne tevfikan tanzim ve tasdiki işini kolay

laştıracaklardır; bilhassa enternelerin bir hukukçu ile istişarede bulunmalarına müsaade edeceklerdir. 

Madde ~ 114. 

Zilyed devlet, enternelere, mallarını idare edebilmeleri için, mer'i enternöman rejimi ve kanun
lar ile telifi kabil bilcümle kolaylıkları göstereceklerdir. Zilyed devlet bu hususta enternelerin müs
tacel hallerde ve şartlar imkân veriyorsa, enternöman yerinden çıkmalarına müsaade edecektir. 

Madde — 115. 

Bir enterne, herhangi bir mahkemede, ne olursa olsun, dâhili dâva edilirse, zilyed devlet, alâka
darın talebi üzerine, mahkemeyi mevkufiyetinden haberdar edecek ve dâvasının hazırlığı ve rüyeti 
veya malıkemece verilecek herhangi bir kararın infazı hususlarında, enterne edilmesinden dolayı 
hiçbir zarara uğramaması için kanunun çerçevesi dâhilinde icabeden bilcümle tedbirlerin alınması
na itina edecektir. 

Madde — 116. 

Her enterne, başta yakınlarının ziyaretleri olmak üzere, muntazam fasılalarla ve kabil olduğu 
kadar sık ziyaretler kabul etmeye mezun kılınacaktır. 

Müstacel hallerde ve imkân nispetinde, bilhassa bir akrabanın vefatı veya ağır hastalığı halinde 
enterneye ailesi nezdine gitmek müsaadesi verilecekti!. 

Fasıl : IX 

Cezai ve inzibati müeyyideler 

Madde - 117. 

işbu fasıl hükümleri mahfuz kalmak üzere, enterne edilme sırasında suç işliyecek enterneler hak
kında üzerinde bulundukları topraklarda mer'i kanunların tatbikınat devam olunacaktır. 

Enterne edilmemiş şahıslar tarafından işlendiği takdirde mücazatı mucip görülmediği halde 
enterneler tarafından işlendiği zaman kanunlar, nizamnameler veya umumi emirler mucibince 
cezayı müstelzim addedilen hareketler, ancak inzibati müeyyideleri intaç edebilir. 

Bir enterne, aynı vakadan ve aynı ittiham unsurundan dolayı ancak bir defa tecziye olunabilir. 

Madde — 118. 

Mahkemeler veya makamlar, cezayı tâyin ederken, maznunun zilyed devlet tebaası olmadığını 
en geniş imkân nispetinde nazarı itibara alacaklardır. Mezkûr mahkeme veya makamlar, enter
nenin maznun bulunduğu suç için derpiş olunan cezayı hafifletmekte serbest olacaklar ve bu 
hususta, bu suç için asgarî cezaya riayet etmekle mükellef bulunmıyacaklardır. 

Gün ışığı almıyan yerlere hapis ve umumiyet itibariyle her şekilde eza ve cefa memnudur. 
Ceza gören enterneler, kendilerine verilen inzibati veya adlî cezaları çektikten sonra, diğer 

enternelerden başka türlü muameleye tâbi tutulmayacaklardır. 
Bir enternenin duçar olacağı ihtiyati mevkufiyetin müddeti, kendisine hürriyeti selbedici ma

hiyette verilecek her türlü inzibati veya adlî cezalardan indirilecektir. 
Enterne komiteleri, vekilleri bulundukları enternelere karşı tevessül olunacak her türlü adlî 

takibattan ve bunların neticelerinden haberdar edilecektir. 
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Madde — 119. 

Enternelere tatbik olunacak inzibati cezalar şunlardır : 
1. 95 nci maddede derpiş olunan ücretin yüzde ellisine kadar ve otuz günü aşmıyacak bir 

devre için para cezası, 
2. İşbu Sözleşmede derpiş edilen ücrete zamimeten temin olunan istifadelerin ilgası, 
3. Günde iki saati aşmıyan ve enternöman yerinin bakımım istihdaf eden angaryalar, 
4. Mevkufiyetler. 
Hiçbir halde inzibati cezalar gayriinsani, dürüst veya enternelerin sıhhati için tehlikeli ma

hiyette olamaz. İnzibati cezalar, enternelerin yaşını, cinsiyetlerini ve sıhhi vaziyetlerini göz önün
de bulunduracaktır. 

Aynı cezanın müddeti, bir enterne kendi hakkında karar verilirken, birbiriyle münasebettar 
• olsun olmasın, inzıbaten mütaaddit vakalardan mesul olsa dahi, devamlı surette âzami otuz günü 

asla tecavüz edemez. 

Madde — 120. 

Firar eden ve tekrar yakalanan ve firara teşebbüs eden enterneler, bu hareketlerinden dolayı, 
tekerrür vâki olsa dahi, ancak inzibati ceza görebilirler. 

118 nci maddenin üçüncü bendi hilâfına olarak, firardan veya firara teşebbüsten dolayı ceza 
gören enterneler hususi bir nezaret rejimine tâbi tutulabilirler; şu şartla ki bu rejim sıhhi vazi
yetlerini ihlâl etmiyecek, bir enternöman yerinde çekilecek ve işbu Sözleşme ile kendilerine veri
len teminattan hiçbirinin ilgasını tazammun etmiyecektir. 

Bir firarda veya firara teşebbüste iş birliği yapmış olan enterneler, bu yüzden ancak inzibati 
cezaya uğrıyabilirler. 

Madde — 121. 

Bir enterne, firar esnasında işlediği suçtan dolayı mahkemeye verilirse, firar veya firara 
teşebbüs hâdisesi, mükerrer dahi olsa, esbabı müşeddededen addedilmiyecektir. 

İhtilâfa dâhil Taraflar, bir enterne tarafından işlenen suçun, bilhassa firar veya firara teşeb
büsle alâkalı hâdiselerde, inzibati olarak mı yoksa adlî olarak mı tecziyesi icabettiğini takdir eder
ken, salahiyetli makamların müsamaha göstermelerine itina eyliyeceklerdir. 

Madde — 122. 

İnzibata aykırı bir suç teşkil eden vakalar derhal tahkikata mevzu teşkil edecektir. Bilhassa 
firar veya firara teşebbüs hususunda böyle olacak ve yakalanan enterne kabil olduğu kadar kısa 
bir zamanda salâhayetli makamlara teslim edilecektir. 

Bilcümle* enterneler için, inzibati suçlarda ihtiyati mevkufiyet asgari hadde indirilecek ve 
14 günü tecavüz eylemiyecektir. Bütün hallerde, ihtiyati mevkûfiyet müddeti, kendisine hürriyeti 
selbedici mahiyette verilecek cezadan tenzil olunacaktır. 

124 ncü ve 125 nci maddelerin hükümleri, inzibati suçtan dolayı ihtiyaten mevkuf tutulan en
ternelere tatbik edilecektir. 

Madde — 123. 

Mahkemelerin ve üst makamların salâhiyetine halel gelmeksizin, inzibati cezalara, ancak enternö
man yerinin kumandanı veya inzibati salâhiyetini kullanmaya tevkil ettiği mesul bir subay veya 
memur tarafından hükmolunur. 

İnzibati bir cezaya hükmolunmadan evvel maznun enterne, kendiline isnat olunan suçlardan 
sarahatle haberdar edilecektir, Enterneye, hattı hareketini muhik göstermek, kendisini müdafaa 
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ötmek, şahitler dinletmek ve lüzumu halinde ehliyetli bir tercümanın müzaharetine müracaat eyle
mek müsaadesi verilecektir. Karar, maznunun ve enterneler komitesinin bir âzası muvacehesin
de tefhim olunacaktır. 

İnzibati kararla bu kararın icrası arasında bir aydan fazla bir müddet geçmiyecektir. 
Bir enterne inzibati yeni bir cezaya uğrarsa, cezalardan birinin müddeti on gün veya daha faz

la olduğu takdirde, cezalardan her birinin infazı en az üç günlük bir fasıla ile ayrılacaktır. 
Enternöman yerinin kumandanı, verilecek inzibati cezaların bir defterini tutacak ve bu defter 

hami devlet mümessillerinin emrine amade tutulacaktır. 

Madde — 124. 

Hiçbir halde enterneler, inzibati cezalar çekmek için ceza müesseselerine (hapisaııe, ıslah
hane, kürek cezası çekilen yerler, ilâh.) nakledilemezler. 

İnzibati cezaların çekileceği mahaller, hıfzıssıhha icaplarına uygun olacak ve bilhassa kâfi ya
tak malzemesini muhtevi olacaktır; tecziye edilen enternelerin temiz bir halde bulunabilmele
rine imkân verilecektir. 

Enterne edilen ve inzibati bir ceza çekmekte olan kadınlar, erkeklerinkinden ayrı mahaller
de mevkuf tutulacaklar ve doğrudan doğruya kadınların nezareti altına konulacaklardır. 

Madde — 125. 

İnzıbaten tecziye edilen enternelerin her gün idman yapmalarına ve en az iki saat açık ha
vada kalmalarına müsaade olunacaktır. 

Bu enternelere, kendi talepleri üzerine, günlük tıbbi muayeneye gitmeleri için müsaade veri
lecektir; enterneler, sıhhi vaziyetlerinin icap ettirdiği tedaviyi görecekler ve, lüzumu halinde, en
ternöman yerinin revirine veya bir hastaneye sevkolunacaklardır. 

Bu enternelerin okuyup yazmalarına, ve keza mektup göndermelerine ve almalarına müsaade 
edilecektir. Buna mukabil, paketler ve gönderilen paralar onlara ancak cezanın hitamında veri
lebilir; buna intizaren, paketler ve paralar enterneler komitesine emanet edilecek ve komite 
de bu paketlerde bulunan çürüyebilecek istihlâk maddelerini revire tevdi eyliyecektir. 

tnzibaten tecziye edilen hiçbir enterne 107 nci ve 143 ncü madde hükümlerinden istifade ey
lemekten mahrum edilemez. 

Madde — 126. 

71 ilâ 76 ncı (dâhil) maddeler, zilyed devletin millî topraklarındaki enternelere karşı girişi 
len takibatta da, kıyas yolu ile tatbik olunacaktır. 

Fasıl : X 

Enternelerin nakli 

Madde — 127. 

Enternelerin nakli daima insani bir tarzda yapılacaktır. Umumi kaide olarak buna şimen
diferle veya diğer nakil vasıtalariyle tevessül olunacak ve en az, zilyed devlete ait asker kı
talarının yer değiştirmelerinde .istifade ettikleri şartlar altında vukubulacaktır. Şayet istisna-
en, nakiller yaya olarak yapılacaksa, ancak enternelerin bedenî vaziyetleri buna müsait oldu
ğu takdirde vukubulacak ve onlara hiçbir halde fazla yorgunluklar tahmil etmiyecektir. 

Zilyed devlet, enternelere nakilleri sırasında sıhhatlerini idame için içecek su ve kâfi miktarda, 
vasıfta ve nevide gıda vereceği gibi, münasip elbise ve sığınak ve lüzumlu tıbbi müdavatı da temin 
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»eyliyecektir. Zilyed devlet, enternelerin nakilleri esnasında emniyetlerini sağlamak için bilcümle 
faydalı ihtiyat tedbirlerini alacak ve nakledilen enternelerin, hareketten evvel, 'tam bir listesini 
tanzim 'edecektir. 

Hasta, yaralı veya malûl enterneler, ve keza, loğusa kadınlar seyahat yüzünden sıhhatleri muh-
tel olabileceği müddetçe nakledilmiyeceklerdir; meğer ki emniyetleri bunu mutlak surette icabet-
tirsin. 

Harb cephesi bir enternöman yerine yaklaştığı takdirde, enterneler ancak nakilleri kâfi emni
yet şartları altında yapılabilirse veya oldukları yerde kalmaları nakledilmelerinden daha fazla 
tehlikeyi mucip olacaksa, nakledileceklerdir. 

Zilyed devlet, enternelerin nakline karar verirken, bilhassa vatanlarına iad'e veya ikametgâh-
ılarına avdet güçlüklerini artırmamak bakımından menfaatlerini göz önünde bulunduracaktır. 

Madde — 128. 

Bir nakil halinde, enterneler resmen hareketlerinden ve yeni posta adreslerinden haberdar 
edileceklerdir; bu haber onlara zatî eşyalarını ihzar ve ailelerine keyfiyeti hüdirebilmeleri içiu 
zamanında verilecektir. 

Enternelerin şahsi eşyalarını, muhaberatını ve adreslerine gelen paketleri beraberlerinde gö
türmelerine müsaade edilecektir. Nakil şartları icabettirdiği takdirde bu zatî eşyanın ağırlığı 
azaltılabilirse de hiçbir halde enterne başına yirmi beş kilodan aşağı indirilemez. 

Enternelerin eski enternöman yerlerine gönderilecek muhaberat ve paketler derhal kendilerine 
irsal olunacaktır. 

Enternöman yerinin kumandanı, enterneler komitesiyle anlaşarak, enternelerin kolektif malla
rını ve işbu maddenin ikinci bendi mucibince vâki olacak tahdit sebebiyle beraberlerinde götüreme-
dikleri zatî eşyanın naklini temin için lüzumlu tedbirleri alacaktır. 

Fasıl :XL 

Vefat 

Madde — 129. 

Enterneler vasiyetnamelerini mesul makamlara tevdi edebilirler. Bu makamlar vasiyetname
leri muhafaza edeceklerdir. Enternelerin vefatı halinde bu vasiyetnameler enterneler tarafından 
gösterilen şahıslara süratle irsal olunacaktır. 

Her enternenin vefatı bir doktor tarafından tesbit edilecek ve vefatın sebeplerini ve hangi şart
lar altında vukubulduğunu müş'ir bir rapor tanzim edilecektir. 

Usulüne tevfikan tescil edilmiş resmî bir ölüm ilmühaberi enternöman yerinin bulunduğu toprak
larda mer'i nizamata göre tanzim olunacak ve bunun musaddak bir sureti hami devlete ve keza 
140 neı maddede derpiş edilen Merkez Ajansına süratle gönderilecektir. 

Madde — 130. 

Zilyed makamlar, esarette bulunurken vefat eden enternelerin şerefli bir surette ve mümkün
se mensup oldukları dinin merasimiyle gömülmelerine, mezarlarına hürmet edilmesine, bu mezar
ların münasip bir şekilde muhafazasına ve daima bulunabilecek bir tarzda işaretlendirilmesine iti
na edeceklerdir. 

Vefat eden enterneler, kolektif bir mezarı zaruri kılan haller müstesna olmak üzere, ayrı 
ayn gömüleceklerdir. Cesetler ancak mücbir hıfzıssıhha sebepleriyle veya müteveffanın dini icabı 
olarak veyahut da böyle bir arzu izhar etmişse yakılabilir. Ceset yakıldığı takdirde bu keyfiyet, 
enternelerin ölüm ilmühaberine sebepleri gösterilerek kaydolunacaktır. Küller, zilyed makamlar 
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tarafından itina ile muhafaza olunacak ve müteveffanın yakın akrabalarına, şayet böyle bir ta
lepte bulunurlarsa, kabil olduğu kadar süratle tevdi edilecektir. 

Zilyed devlet, vefat eden enternelere ait mezarların listelerini mensup oldukları devletlere, 
ahval ve şerait müsaade eder etmez ve en geç muhasamatın hitamında, 136 ncı maddede derpiş edi
len istihbarat büroları vasıtasiyle isal edecektir. Vefat eden enternelerin teşhis ve mezar yerleri
nin sıhhatle tâyin edilebilmesi için lüzumlu bütün izahat bu listelerde verilecektir. 

Madde — 131. 

Bir enternenin bir nöbetçi veya diğer bir enterne veya başka her hangi bir şahıs tarafından 
öldürülmesi veya ağır surette yaralanması veya bunun böyle olduğundan şüphe edilmesi halinde 
ve keza sebebi bilinmiyen her vefat hâdisesi vukuunda, zilyed devleti derhal resmî tahkikat aça
caktır. 

Bu hususta, hami devlete derhal tebligatta bulunulacaktır. Her şahidin ifadesi alınacak, bu 
ifadeleri ihtiva eden bir rapor hazırlanarak mezkûr devlete tevdi olunacaktır. 

Şayet tahkikat neticesinde bir veya mütaaddit şahısların mücrimiyeti sabit olursa, zilyed 
devlet mesul veya mesuller hakkında adlî takibat yapılması için bilcümle tedbirleri alacaktır. 

Fasıl : XII * 

Tahliye, vatana iade ve bitaraf bir memlekette hastaneye yatırılma 

Madde — 132. 

Her hangi enterne bir şahıs, enterne edilmeyi mucip olan sebepler zail olur olmaz, zilyed 
devlet tarafından tahliye olunacaktır. 

Bundan maada, ihtilâfa dâhil Taraflar, bâzı aayıf enternelerin ve bilhassa çocukların, gebe 
kadınların ve süt çocuklariyle annelerinin, ve küçük yaşta çocukların, yaralıların ve hastaların 
veya uzun müddet esarette kalmış enternelerin tahliyesi, vatanlarına iadesi, ikametgâhlarına av
deti veya bitaraf bir memlekette hastaneye yatırılması için, muhasamat esnasında anlaşmalar 
akdine çalışacaklardır. 

Madde —133. 

Enterne edilme, muhasamatın sonunda kabil olduğu kadar süratle nihayet bulacaktır. 
Maahaza, ihtilâfa dâhil bir Tarafın topraklarında, münhasıran inzibati olmıyan bir cezayı müş

tekim suçlardan dolayı cezai takibat altında bulunan enterneler, takibatın sonuna kadar, ve 
icabında ceza bitinceye kadar, alıkonulabileceklerdir. Keza, daha önce hürriyeti münselip bir ceza
ya uğramış olanlar da aynı muameleye tâbi tutulabileceklerdir. 

Muhasamatın veya işgalin hitamında, dağılmış olan enterneleri aramak üzere, alâkalı devlet
lerle zilyed devlet arasında bir anlaşma yapılarak komisyonlar kurulacaktır. 

Madde — 134. 

Yüksek Âkıd Taraflar, muhasamatın veya işgalin hitamında, bütün enternelerin en son ika
metgâhlarına avdetlerini temine veya vatanlarına iadelerini teshile gayret edeceklerdir. 

Madde — 135. 

Zilyed devlet, serbest bırakılacak enternelerin, enterne edildikleri zaman ikamet etmekte ol
dukları yerlere avdçt masraflarını veya seyahatleri sırasında veya açık denizde yakalanmışlarsa, 
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seyahatlerini - ikmal etmelerine veya hareket noktalarına dönmelerine imkân vermek için lüzumlu 
masrafları deruhde edecektir. * 

Şayet zilyed devlet, nizami ikametgâhı evvelce kendi topralarında olan tahliye edilmiş bir 
enternenin o topraklarda ikametine müsaade etmezse, bu enternenin vatanına iadesi masrafları
nı tediye eyliyecektir. Maamafih enterne, kendi mesuliyeti altında veya tabii bulunduğu hüküme
te mutavaat için memleketine dönmeyi tercih ederse, zilyed devlet bu masrafları kendi topra
ğı haricinde ödemiye mecbur değildir. Zilyed devlet, bizzat isteğile enterne edilmiş olan bir en
ternenin vatanına dönmesi masraflarını da ödemiye mecbur olmıyacaktır. 

Eğer enterneler, 45 nci madde mucibince nakledilirlerse, onları nakleden devletle kabul eden 
devlet her birine bu masraflardan düşen hisse üzerinde anlaşacaklardır. 

Bu hükümler, ihtilâfa dâhil Taraflar arasında düşman elinde bulunan tebaalarının mübadelesi 
ve vatanlarına iadesi hakkında akdolunabilecek hususi anlaşmaları ihlâl edemez. 

Kısım : V 

' İstihbarat büroları ve merkez ajansı 

Madde — 136. 

Bii' ihtilâfın daha bidayetinde ve bilcümle işgal hallerinde, ihtilâfa dâhil Taraflardan her biri, 
elinde bulundurduğu himaye gören şahıslar hakkında malûmat alıp vermeye memur resmî bir büro 
tesis edecektir. 

İhtilâfa dâhil Taraflardan her biri, yakalanatı iki haftadan fazla olan, mecburi ikamete memur 
edilen veya enterne olunan her mazharı himaye şahıs aleyhinde aldığı tedbirlere dair mezkûr 
istihbarat bürosuna en kısa bir zamanda malûmat verecektir. Bundan maada, zilyed devlet, bu 
himaye gören şahısların nakil, tahliye, vatanlarına iade, firar, hastaneye yatırılma, doğurma ve 
vefat gibi, vaziyetlerinde vukubulacak değişiklikler hakkında da mezkûr büroya süratle malûmat 
verilmesiyle ilgili servislerini vazifelendirecektir 

Madde — 137. 

Millî istihbarat bürosu, himaye gören şahıslar hakkındaki malûmatı, bu şahısların tabi olduk
ları devlete ve topraklarında ikametgâhlarının bulunduğu memlekete bir taraftan hami devletler 
ve diğer taraftan 140 ncı maddede derpiş edilen Merkez Ajansı vasıtasile müstacelen ve en seri 
vasıtalarla isal edecektir. Bürolar keza, himaye gören şahıslar hakkında kendilerinden yapılacak 
bilcümle taleplere cevap vereceklerdir. 

İstihbarat büroları, verilmesinin alâkalı şahıs veya ailesi için zararlı olabileceği haller müstesna 
olmak üzere, himaye gören şahıslara ait malûmatı göndereceklerdir. Bu takdirde dahi, mezkûr 
malûmatı Merkez Ajansına vermemezlik edemiyeoeklerdir. Merkez Ajansı, ahval ve şeraitten haber
dar edilmiş bulunacağından, 140 ncı maddede gösterilen lüzumlu ihtiyat tedbirlerini alacaktır. 

Bir büro tarafından yapılacak tahriri tebligat bir imza veya bir mühür ile tasdik edilmiş ola
caktı*. 

Madde — 138. 

Millî istihbarat bürosu tarafından alınan ve verilen malûmat, himaye gören şahsın sıhhatle teş
hisini ve ailesine süratle haber verilmesini mümkün kılacak tarzda olacaktır. Bu malûmat, her şa
hıs için en az soy adını, kendi adını, doğum yerini ve tam olarak tarihini, milliyetini, son ikametgâ
hını, alâmeti farikalarını, baba adını ve annenin soyadını, mezkûr şahıs hakkında alman tedbirlerin 
tarihini ve mahiyetini, ve keza bu tedbirlerin alındığı yeri, muhaberatın kendisine hangi adrese gön
derilebileceğini ve keyfiyetten haberdar edilmesi lâzımgelen şahsın adı ve adresini ihtiva edecektir. 
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Keza, hasta veya ağır yaralı enternelerin sıhhi vaziyetleri hakkında muntazaman ve kabilse her 

hafta malûmat verilecektir. > 

Madde — 139. 

Millî İstihbarat Bürosu bundan maada, 136 ncı maddede istihdaf olunan mazharı himaye şahıs
ların bilhassa vatanlanna iade, tahliye, firar veya vefatlan sırasında bıraktıklan kıymetli zatî eş
yayı toplamak ve doğrudan doğruya ve icabı halinde Merkez Ajansı vasıtasiyle alâkadarlara gönder
mekle de muvazzaf olacaktır. Bu eşya, büro tarafından mühürlenmiş paketler içinde gönderilecek; 
bu paketlere, eşyanın ait olduğu şahısların hüviyetlerini sarahatle tesbit eden vesikalar ve keza 
paketin tam bir müfredat cetveli ilsak olunacaktır. Bütün bu neviden eşyanın ahzı ve irsali taf
silâtlı olarak defterlere kaydedilecektir. 

Madde — 140 

Himaye gören şahıslar ve bilhassa enterneler için, bir bitaraf memlekette, Merkez istihbarat 
Ajansı tesis edilecektir. Beynelmilel Kızılhaç Komites'i, lüzum görürse, alâkalı devletlere, bu ajan
sın teşkilini teklif edecektir. Bu ajans, harb esirlerine yapılacak muameleye mütedair 12 Ağustos 
1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin 123 ncü maddesinde derpiş edilenin aynı olabilir. 

Merkez ajansı, resmî veya hususi yollarla, elde edebileceği 136 ncı maddede derpiş edilen 
mahiyetteki bütün malûmatı temerküz ettirmeye memur kılınacaktır. Mezkûr ajans bu malûmatı, 
verilmesinin alâkalı şahıslar veya aileleri için zararlı olabileceği haller müstesna olmak üzere, alâ
kalı şahısların menşe memleketine veya ikamet ettikleri memlekete kabil olduğu kadar süratle 
isal edecektir. Bu irsalâtı yapmak için, ihtilâfa dâhil Taraflardan mâkul her türlü kolaylıkları 
görecektir. 

Yüksek Âkıd Taraflar, ve bilhassa Merkez Ajansının hizmetlerinden tebaası müstefit olan 
devletler mezkûr ajansa muhtaç olabileceği malî müzaharette bulunmaya davet edilir. 

Yukarıki hükümler, Beynelmilel Kızılhaç Komitesinin ve 142 nci maddede zikrolunan yardım 
«emiyetlerinin insani faaliyetlerim takyit edici mahiyette bir tefsire uğramıyacaktır. 

Madde — 141. 

Millî istihbarat büroları ve Merkez istihbarat Ajansı, bilcümle posta muafiyetinden ve keza 
110 ncu maddede derpiş olunan muafiyetlerden ve, kabil olduğu nispette, telgraf muafiyetinden ve 
hiç değilse ehemmiyetli surette ücret tenzilâtından istifade edecektir. 

BAP : TV 

Sözleşmenin terası 

KISIM : I 

Umumi Hükümler 

Madde — 142. 

Zilyed devletler, kendi emniyetlerini teminat altına almak veya mâkul diğer her türlü icapları 
karşılamak için zaruri gördükleri tedbirler mahfuz kalmak üzere, dinî teşekküllere, yardım cemiyet
lerine, ve himaye gören şahıslara yardımda bulunacak diğer her hangi bir teşekküle en iyi hüsnüka-
bulü göstereceklerdir. Bunlara ve usulü veçhile tâyin edilmiş nıurahhaslanna, himaye gören şahıslan 
ziyaret, yardımları tevzi ve membaı ne olursa olsun talim ve terbiyeye, vakit geçirmeye veya dine 



— 123 — 
mûtaallik malzemeyi keza tevzi, veya entemoman yerleri içinde eğlenceler tertip etmek için icap eden 
bilcümle kolaylıkları göstereceklerdir. Yukarda zikrolunan cemiyetler ve teşekküller, gerek zilyed 
devletin toprağında gerek diğer bir memlekette teessüs edebilecekleri gibi beynelmilel bir mahiyeti de 
haiz olabilirler. 

Zilyed devlet, kendi topraklarında ve kendi kontrolü altında, murahhaslarının faaliyette bulun-
malarına müsaade edeceği cemiyetlerin ve teşekküllerin adedini tahdit edebilir; şu şartla ki böyle bir 
tahdit, himaye gören bütün şahıslara müessir ve kâfi yardımda bulunulmasına mâni olmasın. 

Beynelmilel Kızılhaç Komitesinin bu sahadaki hususi vaziyeti her zaman tanınacak ve saygı ge
recektir. 

M a d d e - 1 4 3 . r - ^ r - » - - * * - - » ı ^ r 

Hami devletlerin mümessilleri veya murahhasları, himaye gören şahısların bulunduğu her ye
re, ve bilhassa entemoman, mevkufiyet ve iş yerlerine gitmeye mezun olacaklardır. 

Bunlar, himaye gören şahıslarca kullanılan bütün mahallere girebilecekler ve onlarla, şahitsiz ve 
icabediyorsa, bir tercüman delaletiyle görüşebileceklerdir. 

Bu ziyaretler , ancak mücbir askerî zaruretler dolayısiyle ve yalnız istisnai ve muvakkat mahi
yette olarak yasak edilebilir. Ziyaretlerin sıklığı ve devamı tahdit olunamaz. 

Hami devletlerin mümessilleri veya murahhasları, ziyaret edecekleri yerlerin intihabında tama-
miyle serbest bırakılacaklardır. Zilyed veya şagil devletle, hami devlet ve icabı halde, ziyaret 
edilecek şahısların menşe devleti, bu ziyaretlere enternelerin vatandaşlannm da iştirak etmesi 
için aralarında anlaşabilirler. 

Beynelmilel Kızılhaç Komitesinin murahhasları, aynı imtiyazlardan istifade edeceklerdir. Bu 
murahhasların tâyini, icrayı faaliyet edecekleri topraklar hangi devletin idaresi altında bulunu
yorsa, o devletin tasvibine arzolunacaktır. 

Madde — 144. 

Yüksek Âkıd Taraflar, işbu Sözleşme esaslarının bütün halkça bilinmesini teminen, Sözleşme 
metnini sulh zamanında ve harb zamanında kabil olduğu kadar geniş bir surette yaymayı ve bil
hassa bunun öğretimini askerî ve mümkünse sivil tedrisat programlarına ithal etmeyi taahhüt ey
lerler. 

Sivil ve askerî makamlarla zabıta makamları veya harb zamanında, himaye gören şahıslara 
karşı mesuliyetler deruhde edecek olan diğer makamlar, Sözleşme metnini ellerinde bulundura
caklar ve hükümlerinden bilhassa malûmattar olacaklardır. 

Madde — 145. 

Yüksek Akıd Taraflar, işbu Sözleşmenin resmî teıvümelerini, ve keza Sözleşmenin tatbikim. 
teminen kabul edecekleri kanunları ve nizamnameleri İsviçre Federal Meclisi vasıtasiyle, ve mu
hasamat esnasında da, hami devletler vasıtasiyle birbirlerine tebliğ edeceklerdir. 

Madde — 146. 

Yüksek Âkıd Taraflar, aşağıdaki maddede tâyin edilen işbu Sözleşmeyi vahim surette ihlâl eden 
hareketlerden birini irtikâp eyleyen veya irtikâp etmek emrini veren şahıslara tatbik olunacak mü
nasip cezai müeyyideleri tesbit için lüzumlu bilcümle teşriî tedbirleri almayı taahhüt ederler. 

Her Âkıd Taraf, bu vahim Hilâl hareketlerinden birini irtikâp etmek veya irtikâp etmek emrini 
vermekle maznun şahıslan aramaya mecburdur; ve bunlan, milliyetleri ne olursa olsun, bizzat kendi 
mahkemesine sevkedecektir. Âkıd Taraflardan her biri, şayet tercih ederse ve bizzat kendî mevzua
tında derpiş edilen şartlara göre, bu şahısları takibatla alâkadar diğer Âkıd bir Tarafa da berayı mu-
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hakeme teslim edebilir; yeter ki, bu Âkıd Taraf mezkûr şahıslar aleyhinde kâfi cüıiim delâüine 
mâlik bulunsun. 

Her Âkıd Taraf, aşağıdaki maddede derpiş olunan vahim ihlâl hareketlerinden maada işbu Sözr 
leşme hükümlerine muhalif diğer hareketleri durdurmak için de icabeden tedbirleri alacaktır. 

Bilcümle ahvalde maznunlar, harb esirlerine yapılacak muameleye mütedair 12 Ağustos 1949 
tarihli Cenevre Sözleşmesinin 105 nci ve mütaakıp maddelerinde derpiş edilenlerden aşağı olmamak 
üzere muhakeme usulü ve müdafaa serbestisi teminatından istifade edeceklerdir. 

Madde — 147. 

Yukardaki maddede istihdaf olunan vahim ihlâl hareketleri, Sözleşme ile himaye edilen şahıs
lara ve bu şahısların mallarına karşı irtikâp edildiği takdirde, aşağıdaki hareketlerden biridir: 
Kasden adam öldürmek, biyolojik tecrübeler de dâhil olmak üzere işkence ve gayriinsani muamele
ler, kasden azap vermek veya beden bütünlüğünü veya sıhhati vahim surette ihlâl etmek, gayri 
kanuni tehcir veya nakil, gayrikanuni tevkif, himaye gören bir şahsı düşman devletin silâhlı kuv
vetlerinde hizmet görmeye mecbur etmek veya işbu Sözleşme hükümleri mucibince nizamen ve 
bitarafane muhakeme edilmek hakkından mahrum eylemek, rehine almak, askerî icapların haklı 
kılmadığı, gayri meşru ve keyfî büyük ölçüde mal tahribatı ve mal tesahubu. 

Madde — 148. 

Hiçbir Âkıd Taraf, yukarıki maddede derpiş edilen ihlâl edici hareketlerden dolayı bizzat ken
disine veya Âkıd Taraflardan diğer birine terettüp edecek mesuliyetten ne kendi kendini ne de 
diğer bir Âkıd Tarafı tebriye edemez. 

Madde — 149. 

İhtilâfa dâhil Taraflardan birinin talebi üzerine, Sözleşmenin ihlâl edildiğine dair yapılacak her 
iddia hususunda, alâkalı Taraflar arasında tesbit olunacak usul dairesinde tahkikat açılacaktır. 

Şayet tahkikatta takip olunacak usul hakkmda itilâf hâsıl olmazsa, Taraflar, takip edilecek 
usulü kararlaştırmak üzere bir hakem intihabında anlaşacaklardır. 

İhlâl keyfiyeti bir kere tesbit edildikte, ihtilâfa dâhil Taraflar buna bir nihayet verip mümkü'i 
olan süratle tenkiline geçeceklerdir. 

KISIM : II 

Nihai hükümler 

Madde — 150. 

İşbu Sözleşme Fransızca ve İngilizce olarak tanzim edilmiştir. Her iki metin de aynı derecede 
muteberdir. 

İsviçre Federal Meclisi Sözleşmenin Rusça ve İspanyolca resmî tercümelerim yaptıracaktır. 

Madde — 151. 

Bugünkü tarihi taşıyacak olan işbu Sözleşme, Cenevre 'de 21 Nisan 1949 da açılan konferansta 
temsil edilen devletler adına 12 Şubat 1950 ye kadar imzalanabilir. 

Madde — 152. 

îşbu Sözleşme kabil olduğu kadar süratle tasdik edilecek ve musaddak suretler Berne'e tevdi olu
nacaktır, 
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Her musaddak suretin tevdiinde bir zabıt tutulacak ve İsviçre Federal Meclisi, bu zaptın aslına 

mutabık suretini, adlarına Sözleşme imzalanmış olan veya ilhakları tebliğ edilmiş bulunan bütün 
devletlere tevdi eyliyecektir. 

Madde 153. 

işbu Sözleşme, en az iki musaddak suretin tevdiinden altı ay sonra meriyete girecektir. 
Müteakiben, her Yüksek Âknd Taraf için kendine ait musaddak suretin tevdiinden alta ay sonra 

meriyete girecektir. 

Madde — 154. 

Kara harblerinin kanunlarına ve örf ve âdetlerine mütedair, 29 Temmuz 1899 tarihli olsun 
18 Ekim 1907 tarihli olsun, La Haye Mukavelesiyle bağlı bulunan ve işbu Sözleşmeye iştirak eden 
devletler arasındaki münasebetlerde işbu Sözleşme mezkûr La Haye Mukavelelerine müzeyyel Nizam
namenin II nci ve III ncü kısımlarını itmam edecektir. 

Madde — 155. 

İşbu Sözleşme, meriyete girdiği tarihten itibaren, adına imzalanmadığı devletlerin iltihakına 
açık bulunacaktır. 

Madde — 156. 

iltihaklar tahriri olarak isviçre Federal Meclisine bildirilecek ve mezkûr Meclisin eline vardık
tan, altı ay sonra muteber olacaktır. 

isviçre Federal Meclisi bu iltihakları, adlarına mukavele imzalanmış olan veya iltihakları bildi
rilmiş bulunan bütün devletlere iblâğ edecektir. 

Madde — 157. 

2 nci ve üçüncü maddelerde derpiş olunan vaziyetler, ihtilâfa dâhil Tarafların muhasamat veya 
işgal başlamadan evvel veya sonra tevdi edecekleri tasdiknameleri ve tebliğ eyliyecekleri iltihakları 
derhal muteber kılacaktır, ihtilâfa dâhil Taraflardan gelecek tasdiknamelere veya iltihaklara mü
tedair tebligat, isviçre Federal Meclisi tarafından en seri vasıta ile yapılacaktır. 

Madde —158. * 7 

Yüksek Akıd Taraflardan her biri işbu Sözleşmeyi feshedebilir. 
Fesih, isviçre Federal Meclisine tahriri olarak bildirilecektir, isviçre Federal Meclisi, bu ihbarı 

bütün Yüksek Akıd Tarafların hükümetlerine iblâğ edecektir. 
Fesih, isviçre Federal Meclisine bildirildikten bir sene sonra muteber olacaktır. Ancak, feshe

den devlet bu feshi bir ihtilâfa dâhil bulunduğu esnada yaparsa, sulh akdedilmedikçe, ve her hal
de, işbu Sözleşme ile himaye gören şahısların serbest bırakılması, vatanlarına iadesi ve iskânları 
tamamlanmadıkça, fesih muteber olmıyacaktır. 

Feshin, sadece fesheden devlet için hükmü olabilir. Medeni Milletlerarasında müesses teamül
lerden, beşeriyet kanunlarından ve âmme vicdanının icaplarından olan devletler hukuku kaide
leri mucibince, ihtilâfa dâhil Tarafların ifaya devam etmekle mükellef oldukları vecibeler üzerin
de hiçbir tesiri olamaz. 

Madde — 159. 

isviçre Federal Meclisi, işbu Sözleşmeyi Birleşmiş Milletler Sekreterliğine tescil ettirecektir. 
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İsviçre Federal Meclisi, işbu Sözleşme hakkında alabileceği bilcümle tasdikleri, iltihakları r e fe
sihleri de Birleşmiş Milletler Sekreterliğine bildirecektir. 

Tasdikanlilmakal, aşağıda imzaları bulunanlar salâhiyetnamelerini tevdi ederek işbu Sözleşme
yi imzalamışlardır. 

Cenevre'de, 12 Ağustos 1949 da Fransızca ve İngilizce olarak tanzim edilmiştir. Aslı, İsviçre 
Konfederasyonu Hazinei evrakına vaz'olunacaktır. İsviçre Federal Meclisi, Sözleşmenin musaddak 
bir suretini mümzi devletlerden her birine ve keza Sözleşmeye iltihak edecek devletlere göndere
cektir. 

Afganistan adına : 
M. Osman Amiri 

Arnavutluk Halk Cumhuriyeti adına : 
11 nci ve 45 nci maddeler hakkında ili
şik ihtirazı kayıtlarla : J. Malo 

Arjantin adına : 
İlişik ihtirazi kayıtlarla : Guillermo A. 
Speroni 

Avustralya adına : 
Tasdik edilmek ihtiraz kaydiyle : Nor-
man R. Mıghell 

Avusturya adına : 
Dr. Rud. Bluehdorn 

Belçika adına : 
Maunce Bourquin 

Beyaz Rusya Sosyalist Soviyet Cumhuriyeti 
adına : 

İlişik ihtirazi kayıtlarla : M. Koutcmı-
kov 

Bolivya adına : 
G. Medeıros 

Brezilya adına . 
İlişik ihtirazi kayıtlarla : Joao Pinto 
Da Sılva - Gen. Floriano De Lima Bray-
ner 

Bulgaristan Halk Hükümeti adına : 
İlişik ihtirazi kayıtlarla : K. B. Svetlov 
Kanada adına : 

İlişik ihtirazi kayıtlarla : Max H. Wer-
shof 

Şili adına : 
F. Cisternas Ortiz 

Çin adına : 
Wu Naıı Ju 

Kolombiye adına : 
Tiafael Rocha Schloss 

Küba adına : 
J. De La Luz Leon 

Danimarka adına : 
Georg Cohn - Paul İpsvm Bagge 

Mısır adına : 
A. K. Safwat 

Ekuatör Adına : 
Alex. Gastelu 

İspanya adına : 
Luis Calderon 

Amerika Birleşik Devletleri adına : 
İlişik ihtirazi kayıtla : John Carter Vin-
cent 

Habeşistan adına : 
Gachaou Zelleke 

Finlandiya adına : 
Reinhhold Svento 

Fransa adına : 
G. Cahen - Salvador - Jacquinot 

Yunanistan adına : 
M. Pesmazoglou 

Guatemala adına : 
A. Dupont - Willemin 

Macaristan Halk Cumhuriyeti adına : 
İlişik ihtirazi kayıtlarla : Anna Kara 

Hindistan adına : 
D. B. Desaı 

İran adına : 
A. H. Meykadeh 

İrlanda Cumhuriyeti adına : 
Sean Macbride 

İsrail adına : 
İlişik ihtirazi kayıtlarla : M. Kahany 

İtalya adına : 
Giacinto Auriti - Ettore Baistrocchi 

Lübnan adına : 
Mikaoui 

Liechtenstein adına : 
Comte F. Wilczek 

Laxembourg adına. 
J. Sturm 

Meksika adına: 
Pedro de Alba-W. R. Ca*tro 

Monako Prensliği adına: 
U. Loze 
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Nikaragua adına: 

Tasdik edilmek ihtirazi kaydiyle : Lif-
schitz • 

Norveç adına: 
Bolf Andersen 

Teni Zelanda adına: 
İlişik ihtirazi kayıtlarla: G. R. Laking 

Pakistan adına: 
S. M. A. Faruki - M. G. * A. H. Shaikh 

Paraguay adına: 
Conrad Pehr 

Holanda adına: 
İlişik ihtirazi kayıtlarla : J. Bosch de 
Rosenthal 

Peru adma: 
Gonzalo Pizarro 

Filipin Cumhuriyeti adma: 
P Sebastian 

Polonya adına: 
İlişik ihtirazi kayıtlarla: Julian Przybos 

Portekiz adına: 
İlişik ihtirazi kayıtlarla: G. Caldeira 
Coelho 

Romanya Halk Cumhuriyeti adma : 
İlişik ihtirazi kayıtlarla: I. Dragomir 

Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik 
Kırallığı adına: 

İlişik ihtirazi kayıtlarla: Robert Craigie 
H. A. Strutt - W. H. Gardner 

Papalık adma: 
Philippe Bernardini 

El Salvador adma: 
R. A. Bustamante 

İsveç adma: 
Rikstag'm tasvibi ve Majeste İsveç Kı-
ralınm tasdiki kaydı ihtirazisiyle: Staf-
fan Söderblom 

İsviçre adma: 
Max Petitpierre * Plinio Bolla • Colonel 
Div. Du Pasquier - Ph. Zutter - H. Meuli 

Suriye adına: 
Omar El Djabri - A. Gennaoui 

Çekoslovakya adma: 
İlişik ihtirazi kayıtlarla: Tauber 

Türkiye adına: 
Rana Tarhan 

Ukrayna Sosyalist Sovyet Cumhuriyeti adına: 
İlişik ihtirazi kayıtlarla: M. Bogomoletz 

Sosyalist Sovyet Cumhuriyetleri İttihadı 
adına: 

İlişik ihtirazi kayıtlarla: Gen. Slavine 
Uruguay adma: 

Consvîiller Colonel Hector J. Blanco 
Venezüella adma : 

A. Posse de Rivas 
Yugoslavya Halk Federal Cumhuriyeti adına: 

İlişik ihtirazi kayıtlarla: Milan Ristic 
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Zeyil : I 

Sağlık ve emniyet mmtakalart ve mahallerine mütaaUik anlaşma^ projesi 

Madde 1. 

Sağlık ve emniyet bölgeleri münhasıran, seferi silâhlı kuvvetlere mensup yaralıların ve hasta
ların vaziyetini ıslaha mütaaUik 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşmesinin 23 ncü maddesinde, 
ve harb zamanında sivil şahısların himayesine mütedair 12 Ağustos 1949 tarihli Cenevre Sözleşme
sinin 14 ncü maddesinde zikrolunan şahıslarla bu mmtakaların ve mahallerin teşkilâtlandırıl
masına ve idaresine ve buralarda temerküz ettirilecek şahısların tedavisine memur personele tahsis 
olunacaktır. 

Maamafih, daimî ikametgâhları bu bölgelerin içinde bulunan şahıslar buralarda ikamet etmek 
hakkını haiz olacaktır. 

Madde — 2. 

Her ne sıfatla olursa olsun, bir sağlık ve emniyet mıntakasında bulunan şahıslar, ne bu mıntaka-
nın içinde ne de dışında askerî harekâtla veya harb malzemesi istihsaliyle doğrudan doğruya alâ
kadar hiçbir işle meşgul olmıyacaktır. 

Madde — 3. 

Bir sağlık ve emniyet mıntakası ihdas eden devlet bu mıntakaya, girmek veya orada bulunmak 
hakkını haiz olmıyan bilcümle şahısların bu mıntakaya girmelerini menetmek için münasip bütün 
tedbirleri alacaktır. 

Madde — 4. 

Sağlık ve emniyet mıntakalan aşağıdaki şartları haiz olacaktır : 
a) ihdas eden devletin kontrolü altındaki toprakların ancak pek cüzi bir kısmını teşkil edecektir; 
b) tstiab kabiliyetlerine nispetle pek az meskûn olacaktır; 
o) Her türlü askerî hedeften ve ehemmiyetli sınai veya idari tesisattan uzak ve mahrum bulu

nacaktır ; 
d) Harbin sevk ve idaresinde kuvvetli bir ihtimalle ehemmiyeti olabilecek sahalarda bulunmı-

yacaktır. 

Madde — 5 . 

Sağlık ve emniyet mıntakalan aşağıdaki mecburiyetlere tâbi tutulacaktır: 
a) Bu bölgelerde bulunabilecek münakale yolları ve nakil vasıtaları basit bir transit için olsa da, 

askerî personelin veya malzemenin şevkinde kullaüıılmıyacaktır; 
b) Bu noktalar hiçbir halde askerce müdafaa edilmiyecektir. 

Madde —6. 

Sağlık ve emniyet mıntakalan, beyaz zemin üzerine kırmızı iğri şeritlerle gösterilecektir. Bu şerit
ler mıntakamn çevresine ve binaların üstüne konulacaktır. 

Münhasıran yaralılara ve hastalara tahsis olunnan bu mmtakalar, beyaz zemin üzerine kızılhaç-
la da (kızılay, kızılarslan ve güneş) gösterilebilir. 

Bu mıntakalar, geceleri münasip tenviratla gösterilebilir. 
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Madde — 7 . 

Daha sulh zamanında veya muhasamat başlayınca, her devlet kendi kontrolü altında bulunan top
raktaki sağlık ve emniyet mıntakalarınm listesini bütün Yüksek Akıd Taraflara bildirecektir. Mu
hasamat sırasında ihdas edilecek her yeni mıntakadan da bunları haberdar edecektir. 

Muhasım Taraf yukarda zikredilen tebligatı alır almaz, mıntaka nizamen teessüs etmiş ola
caktır. 

Mamafih, şayet muhasım Taraf işbu Anlaşma ile konulan bir şartın sarahaten yerine getiril
mediği mütalâasında bulunursa, ret keyfiyetini mmtakamn tâbi bulunduğu Tarafa müstacelen 
tebliğ etmek suretiyle bu mmtakayı tanımaktan imtina edebileceği gibi tanımayı 8 'nci maddede 
derpiş olunan kontrolün tesisine de mütevakkıf tutabilir. 

Madde — 8. 

Muhasım Tarafça ihdas olunan bir veya mütaaddit sağlık ve emniyet mıntakalarmı tanımış 
olan her devletin, işbu Anlaşmada zikredilen şartların ve vecibelerin mezkûr mmtakalarda yeri
ne getirilip getirilmediğini bir veya mütaaddit komisyonların kontrol etmesini istemek hakkıdır. 

Bu hususta, hususi komisyonların âzası her zaman muhtelif mıntaksalarâ serbestçe girecekler 
ve hattâ daimi olarak orada ikamet edebileceklerdir. Kontrol vazifeletti ifa edsbömeleri için 
kendilerine her türlü kolaylıklar gösterilecektir. 

Madde — 9. ~ ** -•*••-- -----

Hususi komisyonlar, işbu Anlaşma hükümlerine aykırı telâkki «edebilecekleri vakıalar müşahe
de ettikleri takdirde, mintakanın tâbi olduğu devlete keyfiyeti derka?. bildirecekler ve bunu dü
zeltmesi için kendisine âzami beş günlük bir mühlet vereceklerdir. Mmtakayı tanımış olan dev
leti de keyfiyetten haberdar edeceklerdir. 

Şayet, bu mühletin hitamında, mintakanın tâbi bulunduğu devlet kendisine yapılan ihtarı 
nazarı itibara almamış olursa, muhasım Taraf, mezkûr mıntaka hakkında, işbu Anlaşma ile bağ
lı bulunmadığını beyan edebilir. 

Madde —10. 

Bir veya mütaaddit sağlık ve emniyet mıntakaları tesis etmiş olan devletle bu mmtakalarm 
mevcudiyeti kendilerine tebliğ edilmiş olan devletler, 8 nci ve 9 ncu maddede ' zikrolunan husu
si komisyonlara dâhil olabilecek şahısları bizzat tâyin edebilecekleri gibi hami devletlere veya di
ğer bitaraf devletlere de tâyin ettirebilirler. 

••"•-•" i—' ' ' -"-- ' — " - - Madde — 1 1 . - - - - -

Sağlık ve emniyet mıntakaları hiçbir ^ halde, ihtilâfa dâhil Tarafların taarruzuna uğrıyamaz. 
ihtilâfa dâhil Taraflar bu mmtakalara her zaman riayet edeceklerdir. 

'••' Madde —12. '*' 

Bir toprak işgal edildiği takdirde, orada bulunan sağlık ve emniyet mıntakaları, aynı suretle 
kullanılmıya ve riayet görmiye devam edeceklerdir. 

Maahaza, şagil devlet, bu mıntakalann ciheti tahsisini, oralara kabul edilmiş olan şahısların va
ziyetini temin ettikten sonra, değiştirebilir. 
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Madde — 13. 

tşbu Anlaşma, devletlerin sağlık ve emniyet mmtakalariyle aynı gayeye tahsis edecekleri ma
hallere de tatbik olunacaktır. 

Zeyil : II 

Sivil enternelere kolektif yardımlara mütmllik nizamname projesi 

Madde — 1. 

Enterne komitelerinin, tevzi ile mükellef oldukları kolektif yardım irsalâtım idareten kendi en-
ternöman yerlerine bağlı bütün enternelere, ve keza hastanelerde, veya hapisanelerde veya sair 
ceza müesseselerinde bulunan enternelere tevzi etmelerine müsaade olunacaktır. 

Madde — 2. 

Kolektif yardım irsalâtuaın tevzii, bu yardımda bulunanın talimatı mucibince ve enterne komite-
lerince tanzim olunan plâna tevfikan yapılacaktır; mamafih, tıbbi yardımların tevzii, tercihan 
hastane sertabipleriyle mutabık olarak yapılacak ve bu sertabipler, hastanelerde ve tahaffuzhane
lerde, hastaların ihtiyaçları lüzum gösterdiği nispette, mezkûr talimattan inhiraf edebileceklerdir. 
Bu suretle tâyin olunan çerçeve dâhilinde, bu tevziat daima âdilâne bir tarzda. icra olunacaktır. 

Madde — 3. 

Alman eşyanın vasfını ve miktarını muayene etmek ve yardımda bulunanlar için mufassal ra
porlar tanzim eylemek üzere, enterne komitelerinin âzası kolektif yardım irsalâtınm geleceği en-
ternöman yerlerine yakm garlara veya diğer muvasalat mahallerine gitmeye mezun olacaklardır. 

Madde — 4. 

Enterne komiteleri, kolektif yardımların kendi enternöman yerlerinin tâli ve mülhak kısımların
da talimatları mucibince yapılıp yapılmadığını muayene için icap eden kolaylıkları göreceklerdir. 

Madde — 5 . 

Enterne komiteleri, yardımda bulunanlara gönderilecek olan ve kolektif yardımlara (tevzi, ihti
yaç, miktarlar ilâh.) mütaallik bulunan formülleri veya sual varakalarını doldurmaya, ve keza iş müt-
rezelerindeki enterne komiteleri azasına veya tahaffuzhane ve hastane sertabiplerine doldurtmaya 
mezun kılınacaklardır. Usulü veçhile doldurulacak olan bu formüller ve sual varakaları yardımda 
bulunanlara bilâmühlet irsal olunacaktır. 

Madde — 6. 

Enterne komiteleri, kendi enternöman yerlerindeki enternelere kolektif yardımların muntazaman 
tevziini temin etmek ve yeni enterne kontenjanlarmın gelmesiyle hâsıl olacak melhuz ihtiyaçları 



- l â i -
karşılamak üzere kâfi miktarda kolektif yardım ihtiyatları teşkil ve muhafaza etmeye mezun ola
caklardır. Bu hususta münasip antrepolara malik olacaklardır. Her antrepoda iki kilit bulunacak 
ve birinin anahtarı enterneler komitesinde, diğerinin anahtarları da enternöman yerinin koman-
danında olacaktır. 

Madde — 7. 

Yüksek Âkıd Taraflar ve bilhassa zilyed devletler, imkân nispetinde ve halkın iaşesine mütal-
İik nizamla mahfuz kalmak üzere, enternelere kolektif tevziatta bulunulmak üzere kendi topfakla-
rmda yapılacak bilûmum mübayaata müsaade edeceklerdir. Keza, bu mubayaalar için yapılacak para 
nakillerini ve sair malî, teknik ve idari tedbirleri kolaylaştıracaklardır. 

Madde — 8. .* 

Yukardaki hükümler, enternelerin bir enternöman yerine muvasalatlarından evvel veya nakil sıra
sında kolektif yardımlar almak, ve keza hami devlet mümessilleriyle Beynelmilel Kızılhaç Komitesi 
veya enternelere yardımda bulunan ve bu yardımları göndermeye memur edilen diğer her hangi bir 
insani teşekkül mümessillerinin mezkûr kolektif yardımları münâsip görecekleri diğer her hangi bir 
vasıta ile mürselünileyhlerine tevzi etmek hususundaki haklarını nezedemez. 



Zeyil :III 

I. Enternömem kartt 

i. Kartın ön tarafı 

1 Sivil enterneler servisi 

1 POSTA KARTI 

Ehemmiyetlidir 

Her enterne, enterne edilir edilmez ve başka bir 
enternöman yerine veya bir hastaneye nakil dolayı-
siyle adresi her değiştikçe bu kartı dolduracaktır. 

Bu. kart, enternenin kendi ailesine göndermeye me
zun olduğu hususi karttan ayrıdır. 

Posta ücretinden muaftır 

Himaye gören şahıslar 
Hakkında istihbarat merkez ajansı 

Beynelmilel Kızılhaç Komitesi 

2. Kartın, arka tarafı 

1. Milliyet - okunaklı ve büyük harflerle yazılacaktır. 

2. Soyadı 3. Adları (tam olarak) 4. Babasının adı 

5. Doğum tarihi 

7. Mesleki 

8. Enterne edilmeden önceki adresi 

9. Aile adresi 

6. Doğum yeri 

•10 tarihte enterne edilmiştir. 
yahut 

(hastaneden, ilâh.) gelmiştir. 

*11. Sıhhi vaziyet 

12. Şimdiki adresi 

13. Tarih 14. İmza 

* Lüzumsuz olanı çizilecektir - bunlara hiçbir şey ilâve edilmiyecektir - arka taraftaki 
izahata müracaat. 

(Enternöman kartının ebadı: 10X15 cm.) 
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II. Mektup 

Sivil enterneler servisi 

Posta ücretinden muaftır. 

Sokak ve numara 
Gideceği yer (büyük harflerle) 
Eyalet veya vilâyet 
Memleket (büyük harflerle) 

U9A* 9A tUTJUJ tOTlŞO(J 
ipBA*OS 9A i p y 

: U9J9pUOf) 

(Mektubun eb'dı : 29X15 em.) 

/ / / . Muhabere kart* 

1.— Kartın yüss tarafı 

Sivil enterneler Beresi 

Posta kartı 

Posta ücretinden muaftır 

Sokak ve numara 
Gideceği yer (büyük harflerle) 
Eyalet veya vilâyet 
Memleket (büyük harflerle) 

2. — Kartın arka tarafı 

Tarih 

Âneak satırlarda ve okunaklı olarak yazılacaktı!. 
M M M M ^ a M H M M I l 

.„.. ....... 

H M a M M a M ^ n M M M M 

(Muhabere kartının ebadı t 10 X 15 cm.) 
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Nihai Senet 

Harb halinde bulunan ordulardaki yaralılarla hastaların vaziyetlerinin ıslahına mütedair 27 
Temmuz 1929 tarihli Cenevre Sözleşmesini, 

6 Temmuz 1906 tarihli Cenevre Sözleşmesi prensiplerinin Deniz Harbine intibak ettirilmesine 
matuf 18 Ekim 1907 tarihli X uncu La Haye Sözleşmesini, 

27 Temmuz 1929 tarihinde Cenevre'de akdolunan ve harb esirlerine yapılacak muameleye mü
tedair olan Sözleşmeyi gözden geçirmek ve, 

Sivil şahısların harb zamanında korunmasına matuf bir sözleşme hazırlamak üzere toplantıya 
çağırılan Diplomatik konferansın Nihaî Senedi. 

Harb halinde bulunan ordulardaki yaralı ve hastaların vaziyetlerinin ıslahı hakkındaki 27 
Temmuz 1929 tarihli Cenevre Sözleşmesini, 

6 Temmuz 1906 tarihli Cenevre Sözleşmesi prensiplerinin Deniz Harbine intibak ettirilmesine 
matuf 18 Ekim 1907 tarihli X ncu La Haye Sözleşmesini, 

27 Temmuz 1929 tarihinde Cenevre'de akdolunan ve harb esirlerine yapılacak muameleye mü
tedair olan Sözleşmeyi; 

Gözden geçirmek ve & ' " ' ' " 
Sivil şahısların harb zamanında korunmasına matuf bir sözleşme, 
Hazırlamak üzere İsviçre Federal Meclisi tarafından toplantıya çağrılan Konferans, 
Stockholm'de toplanmış olan XVII nci Milletlerarası Kızılhaç Konferansı, tarafından tetkik ve 

tasvip olunan dört Sözleşme tasarısını esas ittihaz ederek, 21 Nisandan 12 Ağustos 1949 tarihine ka
dar Cenevre'de müzakerelerde bulunmuştur. 

Konferans, aşağıda gösterilen Sözleşmenin metinlerini kararlaştırmıştır. 
I. Harb halindeki silâhlı kuvvetlerin hasta ve yaralılarının vaziyetlerinin ıslahı hakkında Ce

nevre Sözleşmesi. 
II. Denizde bulunan silâhlı kuvvetlere mensup yaralıların hastaların ve deniz kazazedelerinin 

vaziyetini ıslaha matuf Cenevre Sözleşmesi. 
I II . Harb esirlerine yapılacak muamele hakkında Cenevre Sözleşmesi. 
IV. Harb zamanında sivillerin korunmasına mütedair Cenevre Sözleşmesi. 
Metinleri Fransızca ve ingilizce olarak tesbit edilen bu Sözleşmeler işbu Senede eklenmiştir. Bu 

Sözleşmelerin İspanyolca ve Rusça tercümeleri isviçre Federal Meclisince yaptırılacaktır. 
Konferans, keza bu Senede rapdolunan 11 karar kabul etmiştir. 
Tasdikanlilmakal hükümetlerince usulü dairesinde salâhiyet verilmiş olan aşağıdaki vaziülimza-

lar, işbu Nihai Senedi imzalamışlardır. 
Aslı ve merbut vesikaları isviçre Federasyonu evrak mahzenine konmak üzere, 12 Ağustos 1949 

tarihinde, Cenevre'de Fransızca ve ingilizce olarak tanzim edilmiştir. 

Belçika namına : 
Maurice Bourquin - M. Mineur - H. 
Adam - R. Du Moulin 

Byelorusya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti na
mına : 

(Rusça ibane ve imza) 

Birmanya namına : 
Tun Hla Oung 

Brezilya namına: 
Joao Pinto Da Sılva 

Afganistan namına : 
M. Osman Amiri, - N. Bammate - Mb-
hammed Ali Cherzad. 

Arnavutluk Halk Cumhuriyeti namına : 
Halim Budo 

Arjantin namına : 
B. Llambi - Guillermo A. Speroni 

Avustralya namına : . • 
W. R. Hodgson 

Avusturya namına : 
Dr. Rud. Bluehdorn 
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Bulgaristan Halk Cumhuriyeti namına : 

K. B. Svetlov 
Kanada namına : 

Emile Vaillancourt - Max H. Wershof 
Şili namına : 

F . Cisternas Ortiz - Ramon Rodriguez 
Çin namına : 

Wu Nan - Ju 
Kolombiya namına : 

Rafael Rocha Schloss 
Kosta Rica namına : 

M. Bourk 
Küba namına : 

J . de la Luz Leon 
Danimarka namına : 

Georg Cohn - Paul îpsen - Bagge 
Mısır namına : 

A. K. Safwat - M. S. Ghıenena 
Kkuador namma : 

Alex. Gastelu 
İspanya namına : 

Luis öalderon - Le Marquis de Villalobar 
Amerika Birleşik Devletleri namına : 

Leland Harrison - Raymund J. Yingling 
Habeşistan namına : 

Gaehaou Zelleke 
Finlandiya namına : 

V. Ahokas 
Fransa namına : 

Albert Lamarle - Dr. Pierre Puyo - G. 
Cahen - Salvador 

Yunanistan namına : 
R. Ax. Agathocles 

Guatemala namına : 
A. Dupont - Willemin 

Macaristan Halk Cumhuriyeti namına : 
Dr. G. Haraszti - Kara Anna 

Hindistan namına : 
B. M. Rao Colonel - P. N. Haksar - R, 
A. Narayanan 

İran namma : 
Abdol Hossein Meykadeh 

îilânda Cumhuriyeti namına : 
Michaen Rynne - Georgc P. Hodnett -
William M. Cashman 

İsrail namına : 
Maurice Fischer - Zvi Loker 

İtalya namma : 
Giacinto Auriti - Mario Peruzzi - Ettore 
Baistrocchi - Adolfo Maresca 

Lübnan namına : 
Mikaoui 

Liechtenstein namına : 
Comte F. Wilczek 

Lükseıhburg namına : 
J. Sturm 

Meksika namına : 
Pedro de Alba - T. Sanehez - Hernan-
dez - J. Orozco 

Monako Prensliği namma : 
M. Loze 

Nikaragua namına : 
Lifschitz 

Norveç namına : 
Rolf Andersen 

Yeni Zelanda namına : 
R. Quentin - Baxter 

Pakistan namına : 
S. M. A. Faruki - M. G. - A. H. Shaikh 

Holânda namına : 
J. Boseh de Rosenthal 

Peru namına : 
'Gonzalo Pizarro 

Polanya namına : 
Stahislaw Kalina 

Portekiz namına : 
General Luiz Pinto Lello 

Romanya Halk Cumhuriyeti namına : 
E. Luca - Dr. V. Dimitriu - Octavian 
Feneşan 

Büyük Britanya ve Şimalî İrlanda Birleşik 
Krallığı namına : 

Robert Craigie - W. H. Gardner 
Papalıik Makamı namma : 

-Paul Bertoli - Charles Comte 
isveç namına : 

* ıStaffan Söderblom 
İsviçre namına : 

Max Petitpierre - Plünio Bolla - Colonel 
div. du Pasquier - Ph. Zutter - H. Meuli 

Suriye namına : 
Omar El Djabri - A. Gennaoui 

Çekoslovakya namma : 
Dr. P. Winkler 

Teyland namına : 
L. D. Bhakdi 

Türkiye namına : 
Rana Tarhan - Nedim Abut - H. Maya-
tepek 
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Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti na
mına : 

(Rusça ibare ve imza) 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Binliği na
mına : 

(Rusça ibare ve imza) 

Uruguay namına : 
Conseiller Colonel Hector J. Blanco 

Venezüella namına : 
A. Posse de Rivas 

Yugoslav Federal Halk Cumhuriyeti namına: 
Consul Pleic Ratko 



S. SAYISI : 254 
Askerî Ceza Kanununun 114 ncü maddesinin değiştirilmesine da
ir kanun tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu ve Geçici Komisyon 

raporları (1/323) 

TC. ' ' ' ' - ' !'"'!:-: ' " 
Başbakanlık - . , 

Muamelât Genel Müdürlümü 24:1 .193* 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71,2239, 6/225 
Büyük Millet Veelft Yüksek Başkanlığına 

22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 114 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında Millî Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 10.1.1952 tari
hinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulmuş 
olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
v "•.''*.*••. •;<•.;,.:.;„,..,-~ - A. Menderes 

G E R E K Ç E . " " 

Neferleri kanuna muhalif olarak hizmetçiliğe veren veya alanlar hakkında Askerî Ceza Kanu
nunda cezai müeyyide mevcut olduğu halde,, emir ve seyis erlerini kanunda tesbit edilen ve yönet
melikte gösterilen hizmetler dışında kullananlar hakkında cezai bir hüküm mevcut bulunmamasın
dan mevzuattaki bu boşluğu doldurmak amaciyle Askerî Ceza Kanununun 114 ncü maddesine bir 
hüküm ilâvesi suretiyle mezkûr 114 ncü maddenin değiştirilmesi lüzumlu görülerek ilişik kanun 
tasarısı hazırlanmıştır. 

Tasarıda yeni 114 ncü madde hükmünün 1 nci fıkrası aynen eski hükmü ihtiva etmekte, 2 nci 
fıkrası ise emirber ve seyis erlerini kanunda tesbit edilen ve yönetmelikte gösterilen hizmetler 
dışında kullananların 6 aydan az olmamak üzere hapis suretiyle cezalandırılacakları ve her iki fık
radaki cezaların tecil edilemiyecekleri açıklanmıştır. 
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MilK Savunma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No. 1/323 
Karar No. 14 

7. IV. 1952 

Yüksek Başkanlığa 

22 Mayıs 1950 tarihli ve 1632 sayılı Askerî 
Oeza Kanununun 1.14 ncü maddesinin değiştiril
mesi hakkında Millî Savunma Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunca 10 . 1 . 1952 ta
rihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırı
lan kanun tasarısı Komisyonumuzca ve Millî Sa
vunma Bakanı ve temsilcilerinin huzuriyle mü
zakere edildi. 

Hükümet gerekçesinde de tebarüz ettirildiği 
gibi erleri askerî kanun ve tüzüklere muhalif 
olarak hizmetçiliğe veren ve alanlar, hakkında 
cezai ahkâm mevcut olduğu halde (emir erlerini 
kanun ve tüzüklere aykırı olarak kullananlar) 
hakkında sarih cezai hüküm yoktur. Hükümet 
tasarısı ile beraber bu mahzuru takdir eden ko
misyonumuz her iki halde de gayet açık hüküm
leri ihtiva etmek üzere maddenin tadilini kabul 
eylemiş yalnız Hükümet tasarısında son fıkra
daki (altı aydan az olmamak) kaydını (üç ay
dan az olmamak) şeklinde tadil ve (bu müddet 
kadar emir emri kullanmak kaydından mahru
miyet) şeklinde tadil ve son fıkradaki (cezalar 
tecil olunmaz) kaydını kaldırarak kabul edil
miştir. Ayrıca yeni tanzim olunan emir ve se
yis erleri kanun tasarısında da zikredilmek su
retiyle bu husustaki cezai ahkâm tasrih olunmuş 
ve suiistimalleri önliyeeek bir hale konmuştur. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna ve

rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Millî Savunma Komisyonu 

Başkanı Bu rapor sözcüsü 
Kocaeli Elâzığ 

S. önhon M. Ş. Yazmam 
Kâtip 
Niğde Çanakkale Denizli 

/ / . N. Yurdakul S. Endik F. Karabudak 
Erzurum Erzurum 

Fehmi Çobanoğlu M: Zeren 
İmzada bulunamadı. 

Eskişehir 'İstanbul 
A. P. Cebesoy S Yaver 

İmzada bulunamadı. İmzada bulunamadı. 
Kars Kastamonu 

H. Tugaç. G. Denk 
Kayseri Kırşehir 

Disiplin cezasına yer veril- R. özdeş 
memesi hususuna muhalifim. İmzada bulunamadı. 

/. Berkok 
Kütahya Muğla 

Disiplin cezasına yer veril- N. Poyrazoğlu 
mediğinden muhalifim. 

B. Besin 
Rize Rize Seyhan 

Muhalifim. Z. R. Spor el S. Tekelioğlu 
K. Balta 
Trabzon Van 
N. Altuğ K. Özalp 

İmzada bulunamadı. 

( S. Sayısı : 254 ) 
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Gtoçiei Komisyon raporu 

T. B. M. M. 
Geçici 
E**$Nö.İ73»3 
Karar No. 3 

20 .VI . 1952 

Yüksek Başkanlığa 

Emir ve Seyis Erleri Kanunu tasarısı ve tek* 
lifini görüşmek üzere kurulan Geçici Komis
yonumuza havalesi Kamutayca kararlaştırılan 
Askerî Ceza Kanununun 114 ncü maddesinin 
değiştirilmesine dair olan kanun tasarısı Hü
kümet temsilcileri hazır olduğu halde incelendir. 

Hususi hükümleri ihtiva edettJ bir kanuna ait 
ceza müeyyidesinin o kaanmun bünyesi içinde 
bulunması daha muvafık mütalâa edilerek emir 
ve seyis erleri hakkındaki kanun tasarısına ce
za hükümlerini muhtevi madde halinde; 
konulmuş Ask«rîX!5eza Kanununun 134 ncü mad
desinin tadiline böylece lüzum kalmamıştır. Ay
ın zamanda yeni tasariyle konulan ceva müeyyi-
•deleri • daha ağır olduğundan V%1144WÎÜ madde 
de tarif edilen suçu da-ihtiva ettiğinden birbi
rine benziyen suçlar için iki ayrı kanunla muh
telif cezalar tâyinine doğru olamıyacağı düşün
cesiyle ve yukarda "Sözü geçen tasarının 10 nen 

maddesi gereğince.Askerî Oeza Kanununun 114 
ncü maddesinin yürürlükten kadınlmasma karar 
verilmiştir. 

Kamutayın tasvibine arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Geçici K. Başkanı 
Ankara 

0. T. lltekin 
Afyon K. 
A. Tan 
Elâzığ 

M. Ş. Yutman 
Konya 

M. Obuz 

Tokad 
M. özdemir 

Sözcü Kâtip 
Bursa Siird 

H. Şaman M. D. Süalp 
Bilecik 

Ql. Y. Üresin 
Erzurum 

F. Çobanoğlu 
Rize 

Söz hakkım mahfuzdur. 
/. Akçal 

Van 
/. Aktn 

İmzada bulunamadı 

i ^ S ; «ajeîsi <&254 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

22 Mayıs 1930 tarihli ve 1632 sayılı Askerî Ceza 
Kanununun 114 ncü maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun tasarı 

MADDE 1. — 1930 tarihli ve 1632 sayılı 
Askerî Ceza Kanununun 114 ncü maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Neferleri kanmm muhalif olarak hizmetçiliğe 
verenlerin veya alanların ve emir erlerini kanu
na ve talimatına aykırı istihdam edenlerin cezası 

Madde 114. — Askerî kanun ve tüzükler
de yazılı kaidelere muhalif olarak erleri hiz
metçiliğe veren veya alan iki aydan, 

Emir ve seyis erlerini kanunda tesbit edi
len ve yönetmelikte gösterilen hizmetler dışın
da kullananlar 6 aydan, 

Az olmamak üzere hapis olunur. 
Bu cezalar tecil olunmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yurütü*. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Millî Savunma Bakanı 
B. Köymen 

Dışişleri Bakanı 
F. Köprülü 

Millî Eğitim Bakanı 
T. îleri 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Muhlis Ete 

G. ve Tekel Bakanı 
S. Ttrcah 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

İçişleri Bakanı ve 
D vlet B. V. 

F. L. Karaosmanoğlu 
Maliye Bakanı 
H. Polatkan 

Bayındırlık Bakanı 
K. Zeytinoğlu 

S», ve So. Y. Bakanı 
Dr. E. H. Vstündağ 

Tarım' Bakam 
N. ökmen 

Çalışma Bakanı ve 
İşletmeler Bakanı V. 

N. öasm 

MİLLİ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞt 

22 M o HU 1930 tarihli ve 1632 saplı Askerî Ce
za Kanununun 114 ncü maddesinin değiştirilme

sine dair kamın tasarısı 

MADDE 1. — Hükümetin birinci madd«ei 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 114. — Askerî kanunda yazılı hüküm
lere lykın olarak erleri hizmete veya emir erliğine 
vereplerle alanlar iki aydan az olmamak üzere 
hapsolunur. 

F*nir ve seyis erlerini kanunda tesbit edilen 
hizmetler dışında kullananlar hakkında fiilin ma
hiyet ve derecesine göre üç aydan az olmamak 
üzere haposlunur ve mahkûmiyeti müddeti ka
dar emir eri kullanmak hakkından mahrum edilir. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. —• Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(ft. Sayısı : 864) 
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GEÇİCİ KOMİSYONUN DEÖtŞTİRİŞl 

Askerî Ceza Kanununun 114 ncü maddesinin 
yürürlükten kaldırılmasına dair kanun tasarısı 

MADDE 1. — 22 Mayıs 1930 tarih ve 1632 
sayılı Askerî Ceza Kanununun 114 ncü maddesi 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

( S. Sayısı : 254 ) 




