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Genel Sözleşme» nin tasdik belgelerinin teati edildiği tar ih i takip eden 
aydan sonraki ayın birinci günü yürürlüğe girmek üzere onaylanması; 
Dışişleri Bakanlığının 22/9/1967 tarih ve 545.585-SOİŞ/452 sayılı yazısı 
üzerine, 31/5/1963 tar ihl i ve 244 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü madde
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C U M H U R B A Ş K A N I 
C. SUN AY 

Başbakan 
S. DEMİREL 

Devlet Bakanı 

S. ÖZTÜRK 
Devlet Balkanı 

H. ATABEYLI 
Devlet Bakanı 

K. OCAK 

Türkiye Cumhuriyeti 
ile 

Belçika Krallığı 
arasında 

Sosyal Güvenlik Hakkında Genel 
Sözleşme 

Türkiye Cumhurbaşkanı 
ve 
Majeste Belçika Kralı, 

Haklarında Âkit Tarafların sosyal güvenlik mevzuatı uygulanan ve
ya uygulanmış bulunan kimselerin her i k i Âkit Tarafın sosyal güvenlik 
mevzuatıyla sağlanan yardımlardan faydalanmalarını arzu ederek bir 
sözleşme akdetmeyi kararlaştırmışlar ve bu maksatla tam yetki l i tem
silcileri o l a r a k : 
Türkiye Cumhurbaşkanı: Ekselans F u a t Bayramoğlu 

Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçisi, 
Majeste Belçika Kiralı : Ekselans P . de P A E P E 

Belçika Sosyal Güvenlik İşleri Bakanı 
görevlendirmişlerdir. 

Temsilciler, usulü dairesinde düzenlenmiş bulunan selâhiyet belge
lerini teati ettikten sonra, aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmış
lardır : 

KISIM I 
Genel hükümler 

Madde 1 
Türkiye veya Belçika vatandaşı işçiler veya bu Sözleşmenin 2 nci 

maddesinde yazılı sosyal güvenlik mevzuatı bakımından bunların benzer-

Devlet Balkanı 
S. T. MÜFTÜOĞLU 

Dışişleri Bakanı V . 
F . SÜKAN 

Adalet Bakanı 
H. DİNÇER 

Maliye Bakanı V. 

A. TOPALOĞLU 

M i l l i Sa . Bakanı 
A. TOPALOĞLU 

Millî Eğit. Bakanı 
İ. ERTEM 

Ticaret Bakanı 
A . TÜRKEL 

Ulaştırma Bakanı 
s. BILGIÇ 

Sağ. ve Sos. Y . Bakanı Güm. ve T e k . Bakanı 

V. A. ÖZKAN 1. TEKİN 

içişleri Bakanı 
F. SÜKAN 

Bayındırlık Bakanı 
O.ALP 

Tarım Bakam 
B. DAĞDAŞ 

Çalışma Bakanı 
A. N. ERDEM 

Sanayi Bakanı 
M. TURGUT 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. KÜRŞAD 

İmar ve İskân Bakanı 
H. MENTEŞEOĞLU 

E n . ve Ta. K a y . Bakanı 
R. SEZGİN 

Köy işleri Bakanı 
T. TOKER 

Convention Générale 
sur la Sécurité Sociale 

entre la République de Turquie 
et le Royaume de Belgique 

L e Président de l a Républiqe de Turquie, 
Sa Majesté le R o i des Belges 
et 
Animés du désir de garantir le bénéfice des législations sur l a 

sécurité sociale en vigueur dans les deux Etats contractants aux per
sonnes auxquelles s'appliquent ou ont été appliquées ces législations, 

Ont résolu de conclure une Convention et, à cet effet, ont nommé 
leurs plénipotentiaires, savoir : 

L e Président de la République de Turquie : 
Son Excellence Monsieur F u a t B A Y R A M O G L U , 
Ambassadeur de l a République de Turquie 
à Bruxelles, 
Sa Majesté le Ro i des Belges : 
Son Excellence Monsieur P . D E P A E P E , 
Ministre de la Prévoyance sociale, 
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en 

bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes : 

T I T R E I. 
Dispositions Générales 

Art i c le 1 
Les travailleurs ressortissants belges ou turcs, salariés ou assimilés 

aux salariés par les législations de sécurité sociale énumérées à l 'article 

T . C . 
Resmî Gazete 
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leri , karşılıklı olarak, Belçika veya Türkiye'de uygulanmakta olan söz 
konusu mevzuata, bu memleketlerin vatandaşları imiş gibi tabidirler ve 
gerek kendileri, gerek aile fertleri, bu mevzuat ile sağlanan yardımlar
dan aynı şartlarla faydalanırlar. 

Madde 2 

1 — B u Sözleşme aşağıda yazılı sosyal güvenlik mevzuatı hakkında 
uygulanır : 

1) Belçika'da : 
a) Beden işçileri, f ik i r işçileri, maden işçileri ve ticaret gemilerin

de çalışan gemiadamlarının haftalık ve malüllük sigortasına ilişkin mev
zuat; 

b) Beden işçileri, f ik i r işçileri ve ticaret gemilerinde çalışan gemi-
adamlarının emeklilik ve ölüm aylıklarına ilişkin mevzuat; 

c) Maden işçileri ve benzerlerinin emeklilik ve ölüm aylıklarına 
ilişkin mevzuat; 

d) İşçilerin ile yardımlarına ilişkin mevzuat; 
e) Gemiadamları hakkında mevzuat da dahil olmak üzere, işkaza-

larına ilişkin mevzuat; 
f) Meslek hastalıklarına ilişkin mevzuat 
2) Türkiye'de : 
a) Sosyal sigortalara ilişkin mevzuat : 
i) Hastalık ve analık sigortalan, 
i i ) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları, 

i i i ) Işkazalariyle meslek hastalıkları sigortası; 
b) Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İş

çileri E m e k l i Sandığına ilişkin mevzuat, 
c) Askerî Fabr ikalar Tekaüt ve Muavenet Sandığına ilişkin mev

zuat. 
2 — B u sözleşme hükümleri, ticaret gemilerinde çalışan gemiadam-

ları hakkında, yapılacak bir idar i anlaşmadan sonra uygulanır. 
3 — B u Sözleşme hükümleri, bu maddenin 1 inci fıkrasında yazılı 

mevzuatı tadil edecek veya tamamlayacak olan bütün kanun ve tüzük
lere de uygulanır. 

Şu kadar k i , Sözleşme : 
a) Yeni bir sosyal sigorta koluna ilişkin mevzuata, A k i t Taraf lar 

arasında bu maksatla bir anlaşma yapıldığı, 
b) Mevzut sosyal sigorta rejimlerinin yeni çalışanlar zümrelerine 

teşmiline mütedair mevzuata, bu hükümlerin yayınlandığı tarihten i t iba
ren 3 ay içinde i lg i l i hükümet tarafından diğer Âkit Taraf hükümetine 
aksine bir bildiride bulunulmadığı, 

takdirde uygulanır. 

Madde 3 

B u Sözleşme hükümleri: 
— Kançılarya kadrolarındaki memurlar dahil, elçilik ve konsolos

luklardaki meslek memurlan, 
— İşçiler ve benzerleri dışındaki çalışan kimseler, 
hakkında uygulanmaz. 

Madde 4 

1 — Âkit Taraflardan bir inin ülkesinde çalışan işçiler veya bu mem
lekette uygulanan mevzuat bakımından bunların benzerleri, çalıştıkları 
yerde yürürlükte olan mevzuata tabidirler. 

2 — Aşağıda yazılı haller bu maddenin 1 inci fıkrası hükümlerin
den istisna edilmiştir. 

a) Kanunî ikametgâhlarının bulunduğu memleketteki bir işyerine 
bağlı olup işveren müessese tarafından diğer memlekette çalıştırılan iş
çilerle benzerleri, bu memleketteki çalışma süreleri 12 ayı geçmemek 
şartiyle, mutat çalışma yerlerinin bulunduğu memleket mevzuatına tabi 
olurlar. B u sürenin, önceden bilinemiyen sebeplerle, 12 ayı aşması halinde 
geçici olarak çalışan memleketin yetki l i makamının muvafakati ile, m u 
tat çalışma yerinin bulunduğu memleket mevzuatının uygulanmasına 
istisnai olarak devam edilebilir. Uzatma talebinin 12 aylık sürenin sona 
ermesinden önce yapılması gerekir. 

2 de la présente Convention, sont soumis respectivement aux dites 
législations applicables en Turquie ou en Belgique et en bénéficient, ainsi 
que leurs ayants droit, dans les mêmes conditions que les ressortissants 
de chacun de ces Etats . 

Art i c le 2 

§ 1 — Les législations de sécurité sociale auxquelles s'applique l a 
présente Convention sont : 

1. E n Belgique : 
a) la législation relative à l'assurance maladie - invalidité des ouv

riers, des employés, des ouvriers mineurs et des marins de la marine 
marchande; 

b) la législation relative à la pension de retraite et de survie des 
ouvriers, des employés et des marins de l a marine marchande; 

c) la législation relative à l a pension de retraite et de survie des 
ouvriers mineurs et assimilés; 

d) l a législation relative aux allocations familiales des t rava i l 
leurs salariés; 

e) la législation relative aux accidents du travail , y compris celle 
relative aux gens de mer; 

f) la législation relative aux maladies professionnelles. 
2. E n Turquie : 
a) la législation relative aux assurances sociales des travailleurs 

salariés : 
i) l'assurance maladie-maternité, 

ii) l'assurance in validité-vieillesse-décès, 
i i i ) l'assurance accidents du t rava i l et maladies professionnelles; 
b) la législation relative à l a retraite des ouvriers de la Direction 

Générale des chemins de fer et des ports d 'Etat ; 
c) la législation relative à l a retraite et à l'assistance des U s i 

nes Mil itaires. 
§ 2 — Les dispositions de la présente Convention ne seront appli 

cables aux marins de l a marine marchande qu'après l a conclusion d'un 
Arrangement administratif. 

§ 3 — L a présente Convention s'applique également à tous les 
actes législatifs ou réglementaires qu i modifieront ou compléteront les 
législations énumérées au paragraphe 1er du présent article. 

Toutefois, elle ne s'appliquera : 
a) aux actes législatifs ou réglementaires couvrant une branche 

nouvelle de la sécurité sociale que s i un Arrangement intervient à cet 
effet entre les pays contractants; 

b) aux actes législatifs ou réglementaires qu i étendront les régi
mes existants à de nouvelles catégories de bénéficiaires que s ' i l n'y a 
pas, à cet égard, opposition du Governement du pays intéressé, notifié 
au Gouvernement de l'autre pays, dans un délai de trois mois à dater 
de l a publication officielle desdits actes. 

Ar t i c l e 3 

Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent pas : 
— aux agents diplomatiques et consulaires de carrière, y compris 

les fonctionnaires appartenant au cadre des chancelleries; 
— aux travailleurs autres que les travailleurs salariés ou assimilés 

aux salariés. 

Art i c l e 4 

§ 1 —• Les travailleurs salariés ou assimilés aux salariés par les 
législations applicables dans chacun des pays contractants, occupés 
dans l 'un de ces pays, sont soumis aux législations en vigueur au lieu 
de leur travai l . 

§ 2 — L e principe posé au paragraphe 1 du présent article com
porte les exceptions suivantes : 

a) les travailleurs salariés ou assimilés, occupés dans un pays au
tre que celui de leur résidence habituelle par une entreprise ayant dans 
le pays de cette résidence un établissement dont les intéressés relèvent 
normalement, demeurent soumis aux législations en vigueur dans le pays 
de leur lieu de travai l habituel, pour autant que leur occupation sur le 
territoire du deuxième pays ne se prolonge pas au delà de douze mois; 
dans le cas où cette occupation, se prolongeant pour des motifs imprévi
sibles au delà de l a durée primitivement prévue, excéderait douze mois, 
l 'application des législations en vigueur dans le pays du lieu de t rava i l 
habituel pourra exceptionnellement être maintenue, avec l 'accord des 
autorités compétentes du pays du lieu de travai l occasionnel. L a de
mande de prolongation doit être introduite avant l 'expiration du délai 
de douze mois. 
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b) Âkit Taraflardan birinin resmî veya özel bir nakliyat müesse
sesinde çalışan işçiler veya benzerleri, devamlı veya geçici veyahut gezici 
olarak diğer Âkit Taraf ülkesinde çalıştırıldıkları müddetçe, münhasıran, 
müessese merkezinin bulunduğu memlekette yürürlükte bulunan hüküm
lere tabi olurlar; şu kadar k i , müessesenin, diğer Âkit Taraf ülkesinde 
bir şubesi veya daimî temsilciliği varsa, bu şube veya temsilcilik tarafın
dan çalıştırılan kimseler şubenin veya daimî temsilciliğin bulunduğu Âkit 
Taraf mevzuatına tabi olurlar. 

c) Âkit Taraflardan bir inin resmî bir dairesine bağlı iken geçici 
olarak ayrılıp diğer Âkit Taraf ülkesine gönderilen işçiler veya benzer
leri hakkında, ayrıldıkları memlekette yürürlükte bulunan mevzuat hü
kümleri uygulanır. 

3 — A k i t Tarafların yüksek idare makamları, aralarında anlaşmak 
suretiyle, bu maddenin 1 inci fıkrası hükümlerinden istisnalar yapılma
sını öngörebilirler. B u makamlar, 2 nc i fıkrada yer alan istisna hükümle
r inin bazı özel hallerde uygulanmaması hususunda da anlaşabilirler. 

Madde 5 

4 üncü maddenin 1 inc i fıkrası hükümleri, vatandaşlık durumları ne 
olursa olsun, Türkiye veya Belçika elçilikleri ve konsolosluklarında veya 
buralardaki memurların şahsî hizmetlerinde çalışan işçiler veya benzer
ler i hakkında da uygulanır. 

Şu kadar k i , bu kimseler, elçilik veya konsoloslukla temsil edilen 
Devletin vatandaşı oldukları takdirde, çalıştıkları memleket mevzuatı ile 
kendi memleketleri mevzuatından birinin uygulanmasını tercih edebilir
ler. B u tercih hakkı yalnız bir defa kullanılabilir. 

Madde 6 

Âkit Taraflardan bir inin mevzuatına göre, bir yardımın diğer bir 
sosyal güvenlik yardımı veya bir kazançla birleşmesi halinde yardımın 
azaltılması, kesilmesi veya durdurulması gerektiği takdirde, diğer A k i t 
Taraf mevzuatına göre bir sosyal güvenlik yardımına hak kazanılmış 
olması veya diğer Âkit Taraf ülkesinde bir kazanç elde edilmesi halinde 
de aynı hüküm uygulanır. 

Şu kadar k i , Âkit Tarafların ülkelerinde geçen sürelere göre kısmi 
olarak hesaplanan aynı mahiyetteki i k i yardımın birleşmesi halinde bu 
hüküm uygulanmaz. 

K I S I M I I — ÖZEL HÜKÜMLER 

1. Bölüm - Hastalık ve Analık yardımları 

Madde 7 
Türkiye'den Belçika'ya veya Belçika'dan Türkiye'ye giden işçiler 

veya benzerleri ile aile fertleri, yeni işyerinin bulunduğu memleketin 
hastalık sigortası yardımlarından, aşağıda yazılı şartlarla faydalanırlar : 

işçilerin, 
1 — B u memlekette de işçi olarak çalışmış olmaları; 
2 — B u âkit taraf ülkesinde son defa girdikleri tarihte çalışabilir 

durumda olmaları; 
3 — Ayrıldıkları memlekette geçen sigortalılık süreleri ile geldik

leri memlekette çalışmaya başladıktan sonra geçen süreler nazara alın
mak suretiyle, yeni işyerinin bulunduğu memleket mevzuatına göre bu 
yardımlardan faydalanmak için gerekli şartları yerine getirmiş bulun
maları. 

Madde 8 

Türkiye'den Belçika'ya veya Belçika'dan Türkiye'ye giden işçiler 
veya benzerleri ile aile fertleri, yeni işyerlerinin bulunduğu memlekette 
analık sigortası yardımlarından, aşağıda yazılı şartlarla faydalanırlar : 

işçilerin, 
1 — B u memlekette de işçi olarak çalışmış olmaları; 
2 — Ayrıldıkları memlekette geçen sigortalılık süreleri ile, geldik

leri memlekette çalışmaya başladıktan sonra geçen süreler nazara alın
mak suretiyle, yeni işyerinin bulunduğu memleket mevzuatına göre bu 
yardımlardan faydalanmak için gerekli şartları yerine getirmiş bulun
maları. 

Madde 9 

7 nci maddenin 3 üncü fıkrasında ve 8 inci maddenin 2 nci fıkra
sında bahis konusu olan sürelerin birleştirilmesi, ancak, işçinin, eski iş-

b) les travailleurs salariés ou assimilés des entreprises publiques 
ou privées de transport de l 'un des pays contractants, occupés dans 
l'autre pays, soit d'une façon permanente, soit passagèrement, soit 
comme personnel ambulant, sont exclusivement soumis aux dispositions 
en vigueur dans le pays où l'entreprise a son siège; toutefois, dans le 
cas où l'entreprise possède sur le territoire du pays contractant autre 
que celui où estéabli son siège, une succursale ou une représentation 
permanente, les travailleurs occupés par celle-ci sont soumis à la légis
lation du pays contractant sur le te/ritoire duquel la succursale ou la 
présentation permanente se trouve; 

c) les travailleurs salariés ou assimilés d'un service administratif 
officiel, détachés de l 'un des pays contractants dans l'autre pays, sont 
soumis aux dispositions en vigueur dans le pays d'où ils sont détachés. 

§ 3 —• Les autorités administratives suprêmes des pays contractants 
pourront prévoir, d'un commun accord, des exceptions aux règles énon
cées au paragraphe 1 du présent article. Elles pourront convenir égale
ment que les exceptions prévues au paragraphe 2 ne s'appliqueront pas 
dans certains cas particuliers. 

Art i c le 5 
Les dispositions du paragraphe 1 de l 'article 4 sont applicables aux 

travailleurs salariés ou assimilés, quelle que soit leur nationalité, occu
pés dans les postes diplomatiques ou consulaires belges ou turcs ou qui 
sont au service personnel d'agents de ces postes. 

Toutefois, ces travailleurs salariés ou assimilés, s'ils sont des res
sortissants de l 'Etat représenté par le poste diplomatique ou consulaire, 
peuvent opter entre l 'application de la législation de leur pays d'origine 
et celle du lieu de leur travail . Ce droit d'option ne peut être exercé 
qu'une seule fois. 

Art ic le 6 

Lorsque la législation de l 'un pays contractants prévoit la réduc
tion, la suppression ou la suspension d'une prestation en cas de cumul 
de cette prestation avec une autre prestation de sécurité sociale ou avec 
une rémunération, la prestation acquise en vertu de la législation de 
l'autre pays contractant ou une rémunération obtenue sur le territoire 
de l'autre pays contractant est également opposable au bénéficiaire de 
la prestation. 

Toutefois, cette règle n'est pas applicable au cumul de deux pres
tations de même nature calculés au prorata de l a durée des périodes 
accomplies dans les deux pays contractants. 

T I T R E II . 

Dispositions particulières 
Gliapitre I. Prestations en cas de maladie et de maternité 

Art i c le 7 
Les travailleurs salariés ou assimilés ainsi que les membres de 

leur famille qui se rendent de Belgique en Turquie ou inversement, béné
ficient des prestations de l'assurance maladie dans le pays du nouveau 
lieu de travai l , pour autant que ces travailleurs : 

1 —• aient effectué, dans ce pays, u n t r a v a i l salarié ou assimilé; 
2 —• aient été aptes au travail à leur dernière entrée sur le t e r r i 

toire de ce pays; 
3 — remplissent les conditions requises pour bénéicier de ces presta

tions au regard de l a législation du pays de leur nouveau de travai l , 
compte tenu de la période d'assurance dans le pays qu'ils ont quitté et 
de la période postérieure à leur mise au travai l dans l'autre pays. 

Art i c le 8 
Les travailleurs salariés ou assimilés ainsi que les membres de 

leur famil le qui se rendent de Belgique en Turquie ou inversement, béné
ficient des prestations de l'assurance maternité dans le pays du nouveau 
lieu de travai l , pour autant que ces travailleurs : 

1 —• aient effectué, dans ce pays un travai l salarié ou assimilé; 
2 —• remplissent les conditions requises pour bénéficier de ces 

prestations au regard de l a législation du pays le leur nouveau lieu de 
travai l , compte tenu de la période d'assurance dans le pays qu'ils ont 
quitté et de la période postérieure à leur mise au travail dans l 'autre 
pays. 

Ar t i c l e 9 
Pour les travail leurs salariés ou assimilés ainsi que les membres de 

leur famille qui se rendent de Turquie en Belgique, la totalisation des 
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yerinin bulunduğu memleketteki işinden ayrıldığı tarihten itibaren bir 
aylık süre içinde yeni işyerinin bulunduğu memlekette çalışmaya baş
lamış olması şartıyla mümkündür. 

Madde 10 
Sigortalı bulunduğu memleket mevzuatına göre yardıma hak k a 

zanmış olan bir işçi veya benzerinin aile fertleri, diğer Âkit Taraf ülke
sinde ikamet ettikleri sırada da, ikamet ettikleri memleketin mevzuatına 
göre sağlık yardımlarından faydalanma hakkına sahip bulunmamak 
şartiyle, hastalık ve analık sigortasıyla sağlanan sağlık yardımlarından 
faydalanırlar. 

Söz konusu yardımlara hak kazanılıp kazanılmadığı sigortalının çalış
tığı memleket mevzuatına göre; aile fertleri, yardımların kapsamı, sü
resi ve i fa şekil ise aile fertlerinin ikamet ettiği memleket mevzuatına 
göre tayin edilir. 

Y e t k i l i sosyal sigorta kurumu, bu yardımlar için, i k i Âkit Tarafın 
Yüksek İdare Makamlarınca tespit edilecek götürü bir miktarın dörtte 
üçünü ikamet mahallindeki sosyal sigorta kurumuna öder. 

Madde 11 
İşçiler veya benzerleri ile bunların aile fertleri, Âkit Taraflardan 

birinin ülkesinde idari anlaşma ile tespit edilecek bir süreyi aşmamak 
üzere geçici olarak bulundukları sırada, sigortalı oldukları memleket 
mevzuatına göre yardımlardan faydalanma hakkına sahip bulundukları 
takdirde, geçici olarak ikamet ettikleri memleket mevzuatına göre sağ
lanmakta olan hastalık ve analık sigortası sağlık yardımlarından fayda
lanırlar. 

Y e t k i l i sosyal sigorta kurumu, bu yardımların, yardımı yapmış 
olan müesseselerin muhasebe kayıtlarından çıkarılacak fiilî tutarının 
dörtte üçünü geçici olarak bulunulan memleketteki sosyal sigorta k u 
rumuna öder. 

Madde 12 
Âkit Taraflardan bir inin mevzuatına göre yardım görmeye başla

mış bulunan işçiler veya benzerleri, ikametgâhlarını diğer Âkit Taraf 
ülkesine naklett ikleri takdirde de, yetki l i sosyal sigorta kurumunun bu 
yer değiştirmeye muvafakat etmiş olması şartiyle, yardımdan fayda
lanma hakkını muhafaza ederler. 

10 uncu maddenin İkinci ve üçüncü bentleri hükümleri kıyas yo
luyla , bu halde de uygulanır. 

Madde 13 
1 — Her i k i A k i t Taraf mevzuatına göre malûllük, yaşlılık veya 

ölüm aylığı a lmakta olan bir kimse, i k i memlekette geçen sigortalılık 
sürelerinin toplamı nazara alınmak suretiyle, ikamet ettiği memleket 
mevzuatına göre sağlık yardımlarından faydalanma hakkına sahip bulu
nuyorsa, kendisine veya aile fertlerine yapılacak sağlık yardımları, sanki 
yalnız bu tarafın mevzuatına göre aylık alıyormuş gibi, bu tarafın sos-
yol sigorta, kurumunca sağlanır. 

2 — Âkit Taraflardan yalnız birinin mevzuatına göre malûllük, 
yaşlılık veya ölüm aylığı a lmakta olan bir kimsenin diğer Âkit Taraf 
ülkesinde ikamet etmesi halinde, kendisine veya aile fertlerine yapılacak 
sağlık yardımları sanki aylık, İkamet olunan taraf mevzuatına göre 
ödeniyormuş gibi, bu tarafın sosyal sigorta kurumunca sağlanır. 

Söz konusu yardımlara hak kazanılıp kazanılmadığı, aylığı öde
yen taraf mevzuatına göre, yardımların kapsamı, süresi ve i fa şekli ise 
ikamet olunan taraf mevzuatına göre tayin edilir. 

İlgili kimsenin ikamet ettiği memlekette başka bir sıfatla bu yar
dımlardan faydalanma hakkına sahip olmaması şartiyle, bu yardımların 
t u t a n aylığı bağlanmış olan tarafın yetki l i kurumunca ödenir. 

3 — Âkit Tarafların Yüksek İdare Makamları 11 inci madde ile bu 
maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen masraf ödemelerinin, tespit ede
cekleri götürü bir miktar üzerinden yapılmasına karar verebilirler. 

II. Bölüm - Işkazası veya Meslek Hastalığı sonucu malullük halleri 
dışındaki malûllük yardımları 

Madde 14 
1 — B i rb i r in i takip eden sürelerde veya münavebeli olarak, her i k i 

A k i t Taraf ülkesinde bir veya birden fazla malûllük sigortasına tabi 

périodes visées à l 'article 7,3 et à l 'article 8,2, n'est applicable que s i 
l'occupation en Belgique débute dans un délai d'un mois.à compter de la 
fin de l'occupation en Turquie. 

Art i c le 10 

Les membres de la famille d'un travail leur salarié ou assimilé qui 
a droit à prestations en vertu de la législation du pays d'affiliation, 
bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité 
lorsqu'ils résident sur le territoire du pays contractant autre qui celui 
du lieu d'affiliation du travailleur, pour autant q'ils n'aient pas droit 
aux prestations en nature de la législation du pays de résidence. 

L'ouverture du droit auxdites prestations est déterminée suivant 
les dispositions de la législation du pays d'affiliation. Les membres de 
la famille ainsi que l'étendue, la durée et les modaliés du service des 
prestations sont déterminés suivant les dispositions de la législation du 
pays de résidence. 

L'institutios du pays d'affiliation rembourse à l'Institution du pays 
de résidence les trois quarts des dépenses afférentes à ces prestations, 
sur l a base d'un montant forfaitaire qui sera déterminé par les auto
rités administratives suprêmes des pays contractants. 

Art ic le 11 

Les travailleurs salariés ou assimilés ainsi que les membres de leur 
famille bénéficient, en cas de séjour dans l 'un des pays contractants 
n'excédant pas un délai à f ixer dans un Arrangement administratif, des 
prestations en nature de l'assurance maladie-maternité conformément à 
la législation du pays de séjour, pour autant qu'ils puissent prétendre à 
ces prestations en vertu de l a législation du pays d'affiliation. 

L ' inst itut ion du pays d'affiliation rembourse à l ' institution du pays 
de séjour les trois quarts des dépenses effectives afférentes à ces presta
tions, telles qu'elles résultent de l a comptabilité des institutions qui les 
ont servies. 

Art ic le 12 

Les travailleurs salariés ou assimilés admis au bénéfice des presta
tions en vertu de la législation de l 'un des pays contractants, conservent 
ce bénéfice lorsqu'ils transfèrent leur résidence l 'autre pays, à condition 
que l ' institution compétente du pays d'affiliation autorise ce transfert. 

Les dispositions de l 'article 10, alinéas 2 et 3, s'appliquent par 
analogie. 

Art i c le 13 

§ 1 — Lorsque le titulaire de pensions dues au titre des législations 
des deux pays contractants, a droit aux prestations en nature au titre 
de l a législation du pays contractant sur le territoire duquel i l réside, 
compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance accomplies dans 
les deux pays, ces prestations sont servies à ce titulaire et aux membres 
de sa famille, par l ' institution du pays de résidence et à l a charge de 
cette institution, comme s ' i l était titulaire d'une pension au titre de l a 
seule législation de ce dernier pays. 

S 2 — Lorsque le titulaire d'une pension due au titre de l a législa
tion de l 'un des pays contractants seulement, réside sur le territoire de 
l 'autre pays contractant, les prestations en nature l u i sont servies, ainsi 
qu'aux membres de sa famille, par l ' institution du pays de résidence, 
comme si l'intéressé était titulaire d'une pension au titre de l a législation 
de ce dernier pays. 

L'ouverture du droit aux dites prestations est déterminée suivant 
les dispositions de la législatio du pays débiteur de l a pension. L'étendue, 
l a durée et les modalités du service des prestations sont déterminées 
suivant les dispositions de l a législation du pays de résidence. 

Ces prestations sont remboursées par l ' institutien compétente du 
pays qui accorde l a pension, sauf s i , dans son pays de résidence, l'intéressé 
à droit, en une autre qualité, à ces prestations. 

§ 3 — Les autorités administratives suprêmes des pays contractants 
peuvent décider que les remboursements visés à l 'article 11 et au parag
raphe 2 du présent article, s'opéreront sur l a base d'un montant forfaitaire 
qu'elles déterminent. 

Chapitre II. Prestations d'invalidité autres que celles servies en cas 
d'accident du travail ou de maladie professionnelle 

Art i c le 14 
§ 1 — Pour les travailleurs salariés ou assimilés belges ou tures 

qui ont été affiliés successivement ou alternativement dans les deux pays 
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tutulmuş bulunan Türk veya Belçika'lı işçilerle benzerlerinin bu sigor
talara tabi olarak geçmiş sigortalılık süreleri ile muadil süreler, sağlık 
yardımlarına veya para yardımlarına hak kazanılıp kazanılmadığmın, 
veyhut buhakkın idamesi veya ihyasının gerekip gerekmediğinin tayini 
bakımından, 20 nci maddenin 1, 2 ve 3 üncü fıkralarıda yazılı şartlarla, 
birleştirilir. 

2 —• Malûllük sebebiyle yapılacak para yardımları, malûllükle so
nuçlanan işgöremezlik halinin vukua geldiği tarihte i lg i l inin tabi bulun
duğu mevzuat hükümlerine göre tayin edilir ve bu yardımlar sözü edi
len mevzuatı uygulamakla görevli sosyal sigorta kurumu tarafından 
ödenir. 

3 — Şu kadar k i , işçinin A k i t Taraflardan birinin ülkesine vardığı 
tarihten itibaren bir yıldan daha kısa bir süre içinde meydana çıkan 
bir işgöremezliğin sonucu olan malûllük hali , bu Âkit Tarafça para yar 
dımı yapılmasına hak kazandırmaz; i l g i l i , daha önce diğer Âkit Taraf 
ülkesinde bîr malûllük sigortasına tabi olmuş ise, bu Taraf mevzuatıyla 
sağlanan yardımlardan bu mevzuattaki şartlar dahilinde faydalanır. 

Madde 15 
Türkiye ve Belçika'da madenlerde çalışmış bulunan işçilere yapıla

cak malûllük yardımları 14 üncü maddenin 2 nci fıkrası hükümleri dı
şında olmak üzere ve 23 üncü madde hükmü uygulanmadığı takdirde, bu 
memleketlerde geçen sigortalılık sürelerinin toplamı nazara alınmak 
suretiyle, maden işçilerinin emekliliği hakkındaki özel Belçika mevzu
atında belirtilen şartlar yerine getirilmiş olmak ve bu memleketlerden 
her birinde geçen sigortalılık süreleri 20 inc i maddenin 4 üncü fıkrasında 
öngörülen bir yıllık süreden daha az olmamak kaydiyle, mezkûr 4 üncü 
fıkrada yazılı esaslara göre tayin edilir. 

Madde 16 
15 inci maddede bahis konusu olan sigortalı, malûllükle sonuçlanan 

işgöremezlik halinin meydana çıktığı tarihte Türkiye'deki bir maden 
ocağında çalışmakta bulunuyorsa, maden işçilerinin emekliliği hakkın
daki özel Belçika rejiminden bağlanacak aylığın hesabında^ sigortalının 
bu tarihte dahil bulunduğu meslek sınıfındaki işçilere Belçika'da öden
mekte olan ücret esas alınır. 

Madde 17 
1 —1 Malûllük aylık veya ödeneğinin durdurulmasından sonra s i 

gortalı bu yardıma tekrar hak kazandığı takdirde, malûllük halinin i lk 
yardımın yapılmasına sebep olan işgöremezlik vakasından i leri gelmiş 
olması kaydiyle, i l k aylık veya ödeneği bağlanmış olan sosyal sigorta 
kurumu tarafından bu yardımın ödenmesine devam olunur. 

2 — Malûllük aylık veya ödeneğinin kesilmesinden sonra, sigorta
lının durumu kendisine yeniden bir malûllük aylık veya ödeneği bağ
lanmasını gerektirdiği takdirde bu yardım, icabında, 15 inci madde hü
kümleri de gözönünde bulundurulmak suretiyle, 14 üncü maddede belir
tilen esaslara göre yeniden tespit edilir. 

Madde 18 
Malûllük aylık veya ödeneğinin ödenmesine başlamadan önce i l g i 

l iye hastalık sigortasından ödenek verilmesi gereken süre, her halde, 
malûllükle sonuçlanan işgöremezlik halinin meydana çıktığı tarihte s i 
gortalının çalışmakta olduğu memleket mevzuatında öngörülen süredir. 

Madde 19 
Malûllük aylık veya ödeneği, icabında, i lgil iye yaşlılık aylığı bağ

lanması mümkün olan i k i memleketten bir inin mevzuatında öngörülen 
şartlar - yerine getirildiği tarihte, yaşlılık aylığına çevrilir. 

Gerekirse, aşağıdaki I H . bölüm hükümleri uygulanır. 

i n . BÖLÜM 

Yaşlılık yardımları ve işeakası veya meslek hastalığı sonucu ölüm halleri 
dısmdaki ölüm (Aylık) yardımları 

Madde 20 
1 — Birb i r in i takip eden sürelerde veya münavebeU olarak, i k i A k i t 

rara f ülkesinde bir veya birden fazla yaşlılık veya ölüm sigortasına tabi 

contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance invalidité, les pério
des d'assurance accomplies sous ces régimes ou les périodes reconnues 
équivalentes à des périodes d'assurance en vertu desdits régimes, sont 
totalisées dans les conditions prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 de l ' a r 
ticle 20, tant en vue de l a détermination du droit aux prestations en 
espèces ou en nature qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce 
droit. 

§ 2 — Les prestations en espèces de l'assurance Invalidité sont 
liquidées conformément aux dispositions de la législation qui était app l i 
cable à l'intéressé au moment où est survenue l'incapacité du travai l 
suivie d'invalidité et supportées par l ' institution compétente aux termes 
de cette législation. 

§ 3 — Toutefois, l'invalidité résultant d'une incapacité d» t rava i l 
constatée moins d'un an après l'arrivée du travailleur dans un paya, ne 
donne lieu à aucune prestation en espèces de l a part de ce pays. S i l'inté
ressé était soumis antérieurement à un régime d'assurance-invalidité dans 
l'autre pays, 11 bénéficie des prestations en espèces prévues par la légis
lation de ce pays et dans les conditions de cette législation. 

Art i c le 15 
P a r dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l 'article 14 et 

sauf s ' i l est fait application de l 'article 23, les droit» aux prestations 
d'invalidité des travailleurs qui ont été occupés dans les mines en B e l g i 
que et en Turquie, sont déterminés suivant les règles définies au parag
raphe 4 de l 'article 20 lorsque, compte tenu de l a totalisation, ces travaU-
leurs remplissent les conditions prévues par l a législation spéciale belge 
sur l a retraite des ouvriers mineurs et assimilés et pour autant que les 
périodes d'assurance atteignent, dans chacun des deux pays, le minimum 
d'une année prévu audit paragraphe 4. 

Art i c le 16 
Lorsque, à l a date où est survenue l'incapactité de travai l suivie 

d'invalidité, l'assuré visé à l 'article 15 était occupé dans les mines turques, 
i l est tenu compte, le cas échéant, pour l a détermination du montant de 
la pension d'invalidité prévue par le régime spécial belge de retraite des 
ouvriers mineurs et assimilés, du salaire accordé en Belgique aux t rava i l 
leurs de la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré appartenait à 
cette date. 

Art i c le 17 
§ 1 — S i , après suspension de l a pension ou de l'Indemnité d'inva

lidité, l'assuré recouvre son droit, le service des prestations est repris 
par l ' institution débitrice de l a pension ou de l'indemnité primitivement 
accordée, lorsqu l'état d'invalidité est imputable à l'incapacité de travai l 
ayant entraîné l 'attribution de cette pension ou indemnité. 

§ 2 — S i , après suppression de l a pension ou de l'indemnité d ' inva
lidité, l'état de l'assuré justifie l 'octroi d'une pension ou d'une indemnité 
d'invalidité, cette dernière est liquidée suivant les règles fixées à l 'article 
14, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l 'article 15. 

Art i c le 18 
Pour l'ouverture du droit à l a pension ou à l'indemnité d'invalidité, 

la période pendant laquelle l'intéressé doit avoir reçu l'indemnité en 
espèces au titre de l'assurance maladie préalablement à l 'attribution de 
l a pension ou de l'indemnité d'invalidité est, dans tous les cas, celle prévue 
par l a législation du pays dans lequel i l travail lait au moment où est 
survenue l'incapacité de travai l suivie d'invalidité. 

Art i c l e 19 
L a pension ou l'indemnité d'invalidité est transformée, le cas échéant, 

en pension de vieillessse au moment où se trouvent remplies les condi-
tiosn requises par la législation d'un des deux pays susceptibles de par 
ticiper aux charges de l a pension de vieillesse. 

I l est fait application, le cas échéant, des dispositions du chapitre 
I I I ci-après. 

Chapitre III. Prestations de vieillesse et prestations de décès (pension) 
autres que celles servies en cas d'accident du travail ou de 

maladie professionnelle 

A r t i c l e 20 

§ 1 — Pour les travailleurs salariés ou assimilés belges ou turcs 
qui ont été affilies successivement ou alternativement dans les deux pays 
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tutulmuş bulunan Türk veya Belçika'lı işçilerle benzerlerinin bu sigor
talara tabi olarak geçen sigortalılık süreleri ile muadil süreler, aynı 
zamana rastlamamak şartiyle, yardımlara hak kazanılıp kazanılmadığı-
nın veya bu hakkın idamemin veya ihyasının tayininde birleştirilir. 

Sigortalılık sürelerine muadil olarak nazara alınacak süreler, her 
A k i t Taraf mevzuatına göre muadil süre olarak kabul edilen sürelerdir. 

Aynı zamanda hem Türkiye hem de Belçika mevzuatına göre muadil 
süre olarak kabul edilen bir süre, yardımın tayin ve tespitinde, i lg i l in in 
bu süreden önce son olarak çalıştığı memleketteki sosyal sigorta kurumu 
tarafından nazara alınır. 

2 — Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, bazı yardımların 
yapılması sigortalılık sürelerinin özel bir sosyal sigorta rejimine tabi bir 
meslekte geçmiş olması şartına bağlandığı takdirde, bu yardımlardan 
faydalanıp faydalanılmıyacağının tayininde, diğer memlekette yalnız bu 
rejime tekabül eden bir veya birden fazla özel rejimlere tabi olarak geç
miş olan süreler birleştirilir. Bununla beraber, i k i memleketten birinde 
bu meslek için özel bir sigorta rej imi yoksa, yukardaki 1 inci fıkrada 
bahis konusu olan rejimlerden birine tabi olarak aynı meslekte geçmiş 
olan süreler de toplama katılır. 

Âkit Taraflardan bir inin mevzuatına göre bazı yardımların yapıl
ması sigortalılık sürelerinin özel bir sosyal sigorta rejimine tabi bir mes
lekte geçmiş olması şartına bağlandığı ve bu süreler söz konusu mevzuat 
gereğince sağlanan yardımlardan faydalanma hakkını kazandıramadığı 
takdirde, sözü edilen süreler, beden işçileri hakkında uygulanan mevzu
atta öngörülen yardımların tayininde muteber sayılır. 

3 — Belçika'da maden işçileriyle benzerlerinin emekliliği hakkında
k i özel rej imin uygulanmasında : 

a) Türkiye'deki maden ocaklarında geçen sürelerden, yalnız, bu 
özel rejime tabi olabilecek nite l ikteki ocaklarda geçmiş olan süreler, ba
his konusu rejimine tabi sigortalılık süreleriyle birleştirilebilir. 

b) Âkit Taraflardan her birinin mevzuatına göre sigortalılık süre
sine muadil sayılan sürelerden, yalnız, maden ocaklarında geçen bir sü
reyi takip eden veya maden ocaklarmda geçmiş bir süreden hemen önce 
gelen süreler nazara alınır. B u süreler, yardımların hesabında, sigortalı
nın bu süreden hemen önce maden ocaklarmda çalışmış bulunduğu mem
leketin sosyal sigorta kurumu tarafmdan nazara alınır. Sigortalı daha 
önce madenlerde çalışmamış ise, bahis konusu süreler, sigortalının bu 
sürelerden hemen sonra madenlerinde çalışmış bulunduğu memleketin sos
yal sigorta kurumu tarafından nazara alınır. 

4 — B i r sigortalıya yetki l i sosyal sigorta kurumlarının her b i r i t a 
rafından yapılacak yardımların tutarı, esas itibariyle, yukarıdaki 1 ve 2 
nci fıkralarda belirtilen sürelerin tamamı bu sosyal sigorta kurumunun 
uyguladığı mevzuata tabi olarak geçmiş bulunsaydı sigortalının hak k a 
zanabileceği yardım tutarı ne olacak idiyse, bu tutar bahis konusu mev
zuata tabi olarak geçmiş süreye göre azaltılmak suretiyle tayin edilir. 

Her sosyal sigorta kurumu, sürelerin geçtiği A k i t Taraf ülkeleri 
arasında bir fark gözetmeksizin, bu sürelerin toplamım nazara almak 
suretiyle ve kendi uyguladığı mevzuat hükümlerine göre, i lg i l inin bu 
mevzuatta öngörülen yardımlara hak kazanıp kazanmadığını tespit eder. 

H e r sosyal sigorta kurumu, birleştirilen sigortalılık sürelerinin ta 
mamını münhasıran kendi mevzuatına göre geçmiş gibi kabul ederek 
i lg i l inin hak kazanabileceği nazarî yardım tutarını hesap eder ve bu tu
tarın, kendi mevzuatına tabi olarak geçmiş sürelere tekabül eden kısmını 
tayin eder. 

Şu kadar k i , bir sosyal sigorta kurumunun uyguladığı mevzuata 
göre geçen sürelerin toplamı, bu mevzuatta öngörülen asgarî bir fiilî ça
lışma günü veya benzeri bir gün sayısını ihtiva etmek üzere, b i r yılı 
doldurmadığı takdirde, bu kurum tarafından hiç bir yardım yapılmaz; 
bu takdirde, diğer Âkit Tara fm sosyal sigorta kurumu, sigortalılık süre
lerinin toplamı nazara alınmak suretiyle, kendisinin uyguladığı mevzuata 
göre i lg i l inin hak kazanacağı yardımın tamamını öder. 

5 — Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, aylık bağlanmasına 
hak kazanılması için bel ir l i b ir sigortalılık süresi şartı aranmaksızın, s i 
gortalılık süresinin her yılı için belirli bir miktar üzerinden aylık bağlan
dığı takdirde, bu A k i t Tara fm yetki l i sosyal sigorta kurumu bağlayacağı 

contractants à un ou plusieurs régimes d'assurance-vieillesse ou d'assu
rance-décès (pension), les périodes d'assurance accomplies sous ces 
régimes ou les périodes reconnues équivalentes à des périodes d'assurance 
en vertu desdits régimes sont totalisées, à la condition qu'elles ne se su
perposent pas, tant en vue de l a détermination du droit aux prestations 
qu'en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit. 

Les périodes à prendre en considération comme équivalentes à des 
périodes d'assurance sont, dans chaque pays, celles considérées comme 
telles par la législation de ce pays. 

Toute période reconnue équivalente à une période d'assurance en 
vertu, à la fois, de la législation belge et de la législation turque, est prise 
en compte, pour l a liquidation des prestations, par les institutions du 
pays où l'intéressé a travaillé en dernier lieu avant la période en cause. 

§ 2 — Lorsque la législation de l 'un des pays contractants subor
donne l'octroi de certaines prestations à l a condition que les périodes 
aient été accomplies dans une profession soumise à un régime spécial 
d'assurance, ne sont totalisées pour l'admission au bénéfice de ces presta
tions que les périodes accomplies sous le ou les régimes spéciaux corres
pondants de l'autre pays. S i , dans l 'un des deux pays contractants, i l 
n'existe pas de régime spécial pour l a profession, les périodes accomplies 
dans ladite profession sous l 'un des régimes visés au paragraphe 1 ci-des
sus sont néanmoins totalisées. 

Lorsque l a législation de l 'un des pays contractants subordonne 
l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes aient été 
accomplies dans une profession soumise à un régime spécial d'assurance 
et lorsque ces périodes n'ont pu donner droit aux prestations prévues 
par ladite législation, lesdites périodes sont considérées comme valables 
pour la liquidation des prestations prévues par le régime applicable aux 
ouvriers. 

§ 3 — Pour l 'application du régime spécial belge de retraite des 
ouvriers mineurs et assimilés : 

a) sont seules susceptibles d'être totalisées avec les périodes ac-
1 compiles sous ce régime, les périodes accomplies dans les mines turques 
qui seraient assujetties audit régime spécial s i elles étaient situées en 
Belgique; 

b) sont seules à prendre en considération comme équivalentes à 
des périodes d'assurance, celles des périodes considérées comme telles par 
l a législation de chaque pays qui ont été, soit immédiatement précédées, 
soit immédiatement suivies d'une période accomplie dans les mines. Ces 
périodes sont prises en compte, pour la liquidation des prestations par 
l ' institution du pays où l'assuré a travaillé dans les mines immédiatement 
avant lesdites périodes; lorsque l'assuré n 'a pas travaillé dans les mines 
avant lesdites périodes, celles-ci sont prises en compte par l ' institution 
du pays dans lequel i l a travaillé dans les mines immédiatement après 
ces périodes. 

§ 4 —• Les prestations auxquelles un assuré peut prétendre de l a 
part de chacune des institutions compétentes sont déterminées, en principe, 
en réduisant le montant des prestations auxquelles i l aurait droit s i l a 
totalité des périodes visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus avait été 
effectué sous le régime correspondant, et ce au prorata de la durée des 
périodes effectuées sous ce régime. 

Chaque institution détermine, d'après l a législation qui lu i est 
propre et compte tenu de l a totalité des périodes, sans distinction du pays 
contractant où elles ont été accomplies, si l'intéressé réunit les conditions 
requises pour avoir droit aux prestations prévues par cette législation. 

E l l e détermine pour ordre le montant des prestations auxquelles 
l'intéressé aurait droit si toutes les périodes totalisées avaient été accom
plies exclusivement sous sa propre législation et réduit ce montant au 
prorata de l a durée des périodes accomplies sous ladite législation. 

Toutefois, aucune prestation n'est prise en charge par une inst i 
tution lorsque les périodes accomplies sous l'empire de l a législation qui 
la régit, n'atteignent pas au total une année comportant le minimum 
annuel de journées de travai l effectif ou de journées assimilées au travai l 
effectif prévu par cette législation; dans ce cas, l ' institution de l'autre 
pays supporte la charge entière des prestations auxquelles l'assuré a 
droit d'après la législation qui régit cette institution et compte tenu de 
la totalité des périodes. 

§ 5 — S i d'après l a législation d'un des pays contractants, le droit 
â la pension n'est pas subordonné à l'accomplissement d'un stage mais 
est acquis année, par année, l ' institution compétente de ce pays calcule 
le droit à la pension directement et exclusivement en fonction des périodes 
d'assurance accomplies dans ce pays et des périodes reconnues équivalen-
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aylığı, doğrudan doğruya ve münhasıran bu memlekette geçen sigortalı
lık süreleriyle muadil sürelere göre hesaplar; bu halde, i l g i l i sosyal s i 
gorta kurumu, aylık bağlama kararının muteber olduğu tarihte normal 
ihtiyarlık yasma varmış olan sigortalılar hakkında yürürlükte olan mev
zuat hükümlerini uygular. 

Madde 21 
1 — B i r sigortalı, 20 n c i maddenin 1, 2 ve 3 üncü fıkralarında belir

ti len sigortalılık sürelerinin toplamı nazara alınmak suretiyle, her i k i 
memleket mevzuatına göre gerekli şartları aynı anda yerine getirmediği 
takdirde, bahis konusu mevzuatın her bir i bakımından yardım hakkı, bu 
şartlar yerine geldikçe doğar. 

2 — B i r memleket mevzuatına göre gerekli şartların yerine get ir i l 
miş olması dolayısiyle 1 inc i fıkra gereğince aylık ödenmiş bulunan süre
ler, diğer memleket mevzuatına göre aylığa hak kazanılıp kazanamadığı
nın tayininde, aylığı ödeyen taraf ülkesinde geçmiş sigortalılık süreleri 
imiş gibi kabul edilir. 

3 — B u maddenin 1 inci fıkrasında bahsohman hallerde, daha önce 
bağlanmış olan aylık, diğer Âkit Taraf mevzuatına göre aylığa hak k a 
zanıldığı tarihten itibaren, 20 nci maddenin 1-4 üncü fıkraları hüküm
lerine uygun olarak yeniden tespit edilir. 

Madde 22 
1 — Belçika özel mevzuatında, erken-aylığın veya yaşlılık aylığının 

madenlerde elde edilen bir ücretle birleştirilmesini öngören hükümler, bu 
mevzuatta belirtilen şartlar ve hadler dahilinde, yalnız Belçika kömür 
madenlerinde çalışmaya devam eden kimseler hakkmda uygulanır. 

2 — Belçika özel mevzuatında maden işçilerine erken-aylık bağlan
masını öngören hükümler, 20 nc i madde hükümleri dışında olmak üzere, 
yalnız Belçika kömür madenlerinde geçen hizmetler nazara alınmak su
retiyle, sözü geçen mevzuata göre gerekli şartlan yerine getirmiş olan 
kimseler hakkmda uygulanır. 

Madde 23 
Her sigortalı, aylığa hak kazandığı tarihte, hakkında su Sözleşme

nin 20 nc i maddesi hükümlerinin uygulanmasmı isteyebilir. B u takdirde 
sigortalının Âkit Taraflardan her bir inin mevzuatına göre hak kazandığı 
yardımlar, i l g i l i sosyal sigorta k u r u m l a n tarafından, diğer Âkit Taraf 
ülkesinde geçen sigortalılık süreleriyle muadil süreler nazara alınmaksı
zın tespit edilir. 

Madde 24 
20-23 üncü maddeler hükümleri, ölen sigortalının hak sahiplerine 

bağlanacak aylıklar hakkında da, kıyas yoluyla, uygulanır. 

I V . BÖLÜM 

II. ve III. bölümlere ilişkin müşterek hükümler 

Madde 25 
Âkit Taraf lardan bir inin mevzuatına göre, malûllük, aylık veya öde

nekleriyle yaşlılık, ölüm veya aile aylıklarının ödenmesi ikamet şartına 
bağlı bulunduğu takdirde, gerek 20 nc i madde hükümlerine göre, gerekse 
yalnız bir memleket mevzuatma tabi olarak geçmiş sigortalılık sürele
rine göre bağlanan aylıkların ödenmesinde, Âkit Taraflardan birinin ül
kesinde ikamet ettikleri sürece, Türk veya Belçika vatandaşları için bu 
şart aranmaz. 

Şu kadar k i , maluliyet aylık veya ödeneği almakta olan kimse diğer 
Âkit Tara f ülkesine dönmeden veya ikametgâhını diğer Âkit Taraf ülke
sine nakletmeden önce yetki l i kurumun müsaadesini almak zorundadır. 

Müsaade talebi, yalnız, i lg i l in in yer değiştirmesinin sağlık bakımın
dan mahzurlu olduğunun usulü dairesinde tespit edilmesi halinde reddo-
lunabilir. 

Madde 26 
Âkit Taraflardan bir inin mevzuatına göre yardım tutarının tay in in

de bütün sigortalılık süresi veya bu sürenin bir kısmmda elde edilen k a 
zançların ortalaması nazara alındığı takdirde, bu tarafça ödenecek yar 
dımın hesabmda nazara alınacak ortalama kazanç, yalnız bu memlekette 
geçen sigortalılık süresi içinde elde edilen kazançlara göre tespit edil ir . 

tes à des périodes d'assurance en vertu de l a législation de ce pays; 
l ' institution intéressée fait application, dans ce cas, des dispositions de l a 
législation de ce pays qui sont applicables aux assurrés qui, à la date 
à laquelle da décision sortit ses effets, atteignent l'âge normal de l a 
pension. 

Art i c le 21 

§ 1 — Lorsqu'un assuré, compte tenu de l a totalité des périodes 
visées aux paragraphes 1, 2 et 3 de l 'article 20, ne remplit pas au même 
moment les conditions exigées par les législation des deux pays, son 
droit à pension est établi, au regard de chaque législation, au fur et à 
mesure qu'i l remplit ces conditions. 

§ 2 — Les périodes pendant lesquelles une pension est liquidée par 
le pays dans lequel les conditions sont remplies en vertu du paragraphe 
1, sont assimilées, pour l'ouverture des droits au regard de l a législation 
de l'autre pays, à des périodes d'assurance du premier pays. 

§ 3 —• Dans le cas visé tu paragraphe 1 du présent article, l a pen
sion déjà liquidée est revisées conformément aux dispositions des para
graphes 1 à 4 de l 'article 20 à partir de l a date à laquelle le droit 
à la pension est établi au regard de la législation de l'autre pays cont
ractant. 

Art i c le 22 

§ 1 — L e droit prévu par l a législation spéciale belge, de cumuler 
l a pension anticipée ou une pension de vieillesse, avec un salaire minier, 
n'est reconnu, dans les conditions et dans les limites fixées par ladite 
législation, qu'aux intéressés qui continuent à travail ler dans les mines 
de charbon belges. 

§ 8 — P a r dérogation aux dispositions de l 'article 20, l 'octroi aux 
ouvriers mineurs de l a pension anticipée prévue par l a législation spéciale 
belge, est réservé aux intéressés qui remplissent les conditions exigées 
par ladite législation, compte tenu de leurs services dans les seules mines 
de charbon belges. 

Art i c le 23 

Tout assuré, au moment où s'ouvre son droit à pension, peut renoncer 
au bénéfice des dispositions de l 'article 20 de l a présente Convention. Les 
prestations auxquelles i l peut prétendre au titre de chacune des législa
tions nationales sont alors liquidées séparément par l a institutions 
intéressées, indépendamment des périodes d'assurance ou reconnues 
équivalentes accomplies dans l 'autre pays. 

Art ic le 24 

Les dispositions des articles 20 à 23 s'appliquent par analogie pour 
les pensions aux survivants. 

Chapitre IV. Dispositions communes aux chapitres II et III 

Art i c le 25 
Si la législation de l 'un des pays contractants subordonne à des 

conditions de résidence le paiement des pensions ou indemnités d ' invali 
dité ou des pensions de vieillesse, de survie et familiale, qu'elles soient 
dues en application de l 'article 20 ou calculées en fonction des seules 
périodes d'assurance accomplies en vertu de cette législation, lesdites 
conditions de résidence ne sont pas opposables aux ressortissants belges 
ou turcs, tant qu'ils résident dans l 'un des deux pays contractants. 

Toutefois, le titulaire d'une pension ou indemnité d'invalidité devra 
obtenir l 'autorisation de l ' institution compétente avant de retourner sur 
le territoire de l'autre pays contractant ou d'y transférer sa résidence. 

L'autorisation ne peut être refusée que si le déplacement de l'inté
ressé est déconseillé pour des raisons médicales dûment établies. 

Art i c le 26 
S i , d'après l a législation de l 'un des pays contractants, la liquidation 

des prestations tient compte du salaire moyen de l a période entière 
d'assurance ou d'une partie de ladite période, le salaire moyen pris en 
considération pour le calcul des prestations à l a charge de ce pays est 
déterminé d'après les salaires constatés pendant l a période d'assurance 
accomplie sous l a législation dudit pays. 
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Madde 27 
Sigortalının bağlı bulunduğu sosyal sigorta kurumlanndan yalnız 

birine yapılan müracaat diğer yetki l i kurumlara da yapılmış sayılır. 

Madde 28 
Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalan hakkındaki Türk mevzuatı

nın uygulanmasında, sigortalı, Türkiye'de yaşlılık sigortasına tabi işe 
girmeden önce Belçika'da bir yaşlılık sigortasına tabi olmuş İse, bu s i 
gortaya tabi tutulduğu i lk gün Türk mevzuatına göre sigorta kanunlarına 
tabi işe Uk defa girdiği gün olarak kabul edüir. 

V. Bölüm - Aile Yardımları, 

Madde 29 
1 — Belçika'da çalışan ve çocukları da Belçika'da ikamet eden 

Türk işçileri, işçilerin aile yardımlarına ilişkin Belçika mevzuatı ile sağ
lanan yardımlardan Belçika'lı işçilerle aynı şartlarla faydalanırlar. 

2 — Milî mevzuata göre aile yardımlanndan faydalanma hakkının 
doğması bir çalışma süresinin veya muadil sürenin tamamlanmış olması 
şartına bağlı olduğu takdirde, her i k i memlekette geçen süreler de na 
zara alınır. 

3 —• Belçika'da çalışan Türk işçilerinden çocukları Türkiye'de i k a -
metedenler, özel yardımlar ve zamlar hariç olmak üzere, Belçika mev
zuatında «aile yardımlan» olarak adlandırılan yardımlardan faydala
nırlar. 

H a n g i çocukların yardımdan faydalanacaklan, yardımdan fayda
lanma şartları ve yardım tutarları ile yardım süreleri bir idarî anlaşma 
ile tespit olunur. 

VI. Bölüm - Işkasası ve Meslek Hastalığı halinde yapılacak 
yardımlar 

Madde 30 
A k i t Taraflardan birinin mevzuatına göre, bir işkazası veya mes

lek hastalığı halinde yapılacak yardımların ödenmesi ikamet şartına 
foağl ııolduğu takdirde, Âkit Taraflardan bir inin veya diğerinin ülkesinde 
İkamet ett ikleri sürece, Türk veya Belçika vatandaşları için bu şart 
aranmaz. 

Madde 31 
Belçika mevzuatına göre ihtiyaç şartına bağlı olarak yapılan yar

dımlar, yalnız, Belçika'da ikamet eden kimselere sağlanır. 

Madde 32 
Türkiye'de çalışan Belçika'lı b ir işçinin veya Belçika'da çalışan bir 

Türk işçisinin uğradığı işkazası veya tutulduğu meslek hastalığı, ölüm
le yahut tam veya kısmı sürekli işgöremezlikle sonuçlanabilecek nite
l ikte olduğu takdirde, bu işkazası veya meslek hastalığı, işveren yahut 
yetki l i sosyal sigorta kurumu tarafmdan, işkazasına uğrayan veya mes
lek hastalığına tutulan kimsenin vatandaşı bulunduğu tarafın mahallî 
konsolosluk makamlarına bi ldir i l ir . 

Madde 33 
1 — Âkit Taraflardan birinin ülkesinde bir meslek hastalığı sebe

biyle kendisine yardım yapılmış olan sigortalı, aynı mahiyetteki b ir 
meslek hastalığı sebebiyle, yeni işyerinin bulunduğu memleket mevzu
atına göre yardım talebinde bulunduğu takdirde, kendisine daha önce 
bu hastalık sebebiyle yapılmış olan yardım hakkında bu memleketin 
yetki l i sosyal sigorta kurumuna bilgi vermeye mecburdur. Yeni yardımı 
yapmakla yükümlü olan sosyal sigorta kurumu, daha önce hak kazanıl
mış olan yardımı, kendisi tarafından yapılmış gibi nazara alır. 

2 — İlgili kimse, işçinin meslek hastalığına tutulduğu memlekette 
değil de diğer Âkit Taraf ülkesinde ikamet ediyorsa, yardım talebi, i l 
gi l inin ikamet ettiği memleketteki sosyal sigorta kurumuna verilebilir, 
bu takdirde talebin, yardımı ödeyecek olan tarafın mevzuatında belirtüen 
şekil ve şartlara göre yapılması gerekir. 

Madde 34 

Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre meslek hastalığı sebe
biyle yardım yapılabilmesi bu hastalığa sebep olabilecek işlerde belirli 
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Art ic le 27 
L'introduction d'une demande de prestation à l'une des institutions v 

auprès de laquelle l'intéressé a été assuré, est considérée comme valable 
par les autres institutions compétentes. 

Art i c l e 28 
Pour l 'application de la législation turque relative aux assurances 

invalidité, vieillesse et décès, lorsqu'un travail leur a été assujetti à un 
régime de pension belge avant d'être soumis à l'assurance vieillesse 
turque, son assujettissement audit régime de pension belge est considéré 
comme le début de l'assujettissement à l a législation turque. 

Chapitre V. Prestations familiales 

Art i c l e 29 
I l — S i l a législation nationale subordonne l'ouverture du droit 

aux prestations familiales à l'accomplissement de périodes de travai l ou 
assimilées, i l est tenu compte des périodes effectuées tant dans l 'un que 
dans l 'autre pays. 

§ 2 — Les travailleurs turcs qui sont occupés en Belgique et dont 
les enfants sont élevés en Turquie ont droit aux allocations familiales 
proprement dites, à l'exclusion de toute allocation spéciale ou majorée, 
résultant de l a législation belge. 

U n Arrangement administratif déterminera notamment les catégories 
d'enfants bénéficiaires, les conditions d'octroi et les taux des allocations 
familiales ainsi que les périodes pour lesquelles ces allocations seront 
accordées. 

Chapitre VI. Prestations en cas d'accident du travail ou de 
maladie professionnelle 

Art ic le 30 

SI la législation de l 'un des pays contractants subordonne à des 
conditions de résidence le paiement des prestations dues en cas d'acci
dent du travai l ou de maladie professionnelle, lesdites conditions de 
résidence ne sont pas opposables aux ressortissants belges ou turcs, tant 
qu'ils résident dans l 'un des deux pays contractants. 

Art i c l e 31 

Les prestations prévues par l a législation belge dont l 'octroi est 
subordonné à une condition de besoin ne sont servies qu'aux bénéficiaires 
résidant en Belgique. 

Art i c l e 32 
Tout accident de travai l ou maladie professionnelle survenu à un 

travailleur belge en Turquie ou à un travailleur turc en Belgique et qui 
a occasionné ou qui est de nature à occasionner soit l a mort, soit une 
incapacité permanente, totale ou partielle, doit être notifié par l'emplo
yeur ou par les institutions compétentes aux autoriés consulaires locales 
du pays auquel ressortit l a victime. 

Art i c le 33 

§ 1 — Lorsque l'assuré auquel une prestation au titre de maladie 
professionnelle a été attribué dans un pays, introduit une demande de 
prestations au titre de maladie professionnelle de même nature en appl i 
cation de l a législation du pays du nouveau lieu de travai l , i l est tenu de 
présenter à l ' institution compétente dudit pays une déclaration relative 
aux prestations attribuées antérieurement à l a suite de cette maladie. 
L' institution chargée de l 'attribution de nouvelles prestations considérera 

la prestation acquise antérieurement comme s i elle avait été servie à 
sa charge. 

I 2 — Lorsque l'intéressé réside sur le territoire du pays contrac
tant autre que celui dans lequel le travailleur a contracté l a maladie 
professionnelle, l a demande de prestations peut être introduite auprès de 
l ' institution compétente du pays de résidence de l'intéressé. Dans ce cas, 
l a demande doit être établie dans les formes et conditions exigées par l a 
législation du pays débiteur. 

Art i c l e 34 
S i la législation d'un pays contractant subordonne l 'octroi des 

prestations de maladie professionnelle h l a condition qu'une activité 
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bir süre çalışmış olma şartına bağlı bulunduğu takdirde, yardıma hak 
kazandın, kazanılmadığının tespitinde, işçinin diğer A k i t Taraf ülkesin
de aynı mahiyetteki işlerde çalıştığı süreler de nazara alınır. 

Madde 35 

E i r işkazasına uğrayan veya meslek hastalığına tutulan ve yetki l i 
kurum hesabına sağlanan yardımlardan faydalanmaya başladıktan son
ra diğer Âkit Taraf ülkesine dönmesine veya. ikametgâhını diğer Âkit 
Taraf ülkesine nakletmesine yetki l i kurumca müsaade edilen işçi ve ailesi 
fertleri hakkında da, 13 üncü maddenin 2 ve 3 üncü fıkraları hüküm
leri , kıyas yoluyla, uygulanır. 

VII. Bölüm - Cenaze Yardımları 

Madde 36 

1 — A k i t Taraflardan birinin ülkesinden diğerine giden işçilerin 
veya benzerlerinin ölümü halinde, yeni işyerinin bulunduğu memleket 
mevzuatiyle sağlanan yardımlara, aşağıda yazılı şartlarla hak kazanılır : 

1) B u memlekette işçi veya benzeri olarak çalışmış olmak; 
2) ölüm tarihinde, ayrıldıkları memlekette geçen sigortalılık sü

releri ile bu memlekette çalışmaya başladıktan sonra geçen süreler na 
zara alınmak suretiyle, yeni işyerinin bulunduğu memleket mevzuatına 
göre yardımlardan faydalanmak için gerekli şartları yerine getirmiş 
bulunmak. 

2 — Sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi suretiyle, kendisine her 
i k i memleketin sosyal sigorta kurumlarınca aylık ödenmekte olan bir 
kimsenin veya ailesi fertlerinden birinin ölümü halinde, cenaze yardımı, 
sigortalılık sürelerüin toplamı nazara alınmak suretiyle, işçinin son ola
rak sigortalı bulunduğu memleket mevzuatına göre gerekli şartlar ye
rine getirilmiş ise, bu memleketteki yetk i l i sosyal sigorta kurumu t a r a 
fından ödenir. 

3 — A k i t Taraflardan yalmz birinin sosyal sigorta kurumunca ken
disine aylık ödenmekte olan veya işkazalariyle meslek hastalıkları hak
kındaki Türk veya Belçika mevzuatına .göre sağlanan yardımlardan fay
dalanmakta bulunan bir kimsenin veya ailesi fertlerinden birinin ölümü 
halinde, cenaze yardımı, bu aylık veya geliri ödeyen taraf mevzuatına 
göre gerekli şartlar yerme getirilmiş ise, bu memleketin yetki l i sosyal 
sigorta kurumu tarafından ödenir. 

K I S I M III — İDARÎ Y A R D I M L A R 

Madde 37 

1 — H e r i k i Âkit Tara fm İdare makamlariyle sosyal sigorta veya 
sosyal güvenlik k u r u m l a n kendi mevzuatlarının uygulanması bahis 
konusu imiş gibi, karşılıklı olarak, birbirlerine yardım ederler. 

Âkit Tarafların, birbirleriyle doğrudan doğruya yazışmaya ve ge
rekirse i lg i l i ler in müracaatlannı ve ödemeleri merkezileştirmeye yetki l i 
sayılacak makam ve k u r u m l a n bir idarî anlaşma ile tay in edilir. 

2 — B u makam ve kurumlar, aynı maksatla, diğer Âkit Tarafın 
elçilik ve konsolosluklannm da yardımlannı talep edebilirler. 

3 — Âkit Taraflardan bir inin elçilik ve konsolosluklan, kendi v a 
tandaşlarının menfaatlerinin korunması için lüzumlu bilgüeri toplamak 
maksadiyle, diğer A k i t Tarafın idare m a k a m l a n ve millî sosyal sigorta 
veya sosyal güvenlik k u r u m l a n nezdlnde doğrudan doğruya teşebbüste 
bulunabüirler. 

Madde 38 

1 — A k i t Taraflardan bir inin mevzuatına göre, bu tarafm makam
larına, sosyal sigorta kurumlanna ve kaza mercilerine verilecek olan bel
geler, kaydiye, harç, pul ve konsolosluk resimlerinden muaf ise bu mua
fiyet, bu Sözleşmenin uygulanmasında, diğer Âkit Tarafın makamlanna, 
sosyal sigorta kurumlanna veya kaza mercilerine verilecek olan belge
lere de teşmil olunur. 

susceptible de provoquer une telle maladie ait été exercée pendant une 
durée déterminée, les périodes pendant lesquelles le travailleur a exer
cé une activité de même nature dans l'autre pays, sont également p r i 
ses en considération pour la détermination de l'ouverture du droit aux 
prestations. 

Art i c l e 35 

Les dispositions de paragraphes 2 et 3 de l 'article 13 s'appliquent 
par analogie au travailleur victime d'un accident du travai l ou d'une 
maladie professionnelle qui, après avoir été admis au bénéfice des pres
tations à charge de l 'institution compétente, est autorisé par cette ins
titution à retourner sur le territoire de l'autre pays contractant ou à y 
transférer sa résidence, ainsi qu'aux membres de sa famille. 

Chapitre VII — Indemnité ou allocation funéraire 

Art i c le 36 
§ 1 — Les travailleurs salariés ou assimilés qui se rendent d'un 

pays dans l'autre, ouvriront dro i taux indemnités ou allocations funéraires 
prévues par la législation du pays du nouveau lieu de travail , pour autant 
que : 

I o ) Ils aient effectué dans ce pays un travai l salarié ou assimilé; 
2°) Ils remplissent, au moment du décès, les conditions requises 

pour le bénéfice des prestations au regard de la législation du pays de 
leur nouveau lieu de travai l , compte tenu de la période d'assurance dans 
le pays qu'ils ont quitté et de a période potérieure à leur mise au t ra 
va i l dans l'autre pays. 

§ 2 — E n cas de décès d'une personne bénéficiant d'une pension 
des institutions compétentes des deux pays contractants par totalisation 
des périodes d'assurance ainsi qu'en cas de décès d'un membre de sa 
famille, l 'aliocation ou l'indemnité funéraire est due par l 'institation 
compétente du pays dans lequel le travailleur avait été assuré en dernier 
lieu s i , en tenant compte des périodes totalisées, les couditions exigées 
par la législation de ce pays sont remplies. 

§ 3 — E n cas de décès cd'une personne bénéficiant d'une pension 
auprès de l ' institution d'un seul pays contractant ou d'une prestation due 
en vertu de la législation belge ou turque relative aux accidents du travail 
ou aux maladies professionnelles ainsi qu'en cas de décès d'un membre 
de la famille de cette personne, l'allocation ou l'indemnité funéraire est 
due par l ' institution compétente du pays débiteur de la pension ou de l a 
prestation, s i les conditions exigées par la législation de ce pays sont 
remplies. 

T I T R E I H 

Entraide administrative 

Art i c le 37 

§ 1 — Les autorités administratives ainsi que les institutions d'asu-
rances ou de sécurité sociale des deux pays contractants se prêteront 
mutuellement leurs bons offices, dans la même mesure que s'il s'agissait 
de l 'application de leurs propres régimes. 

U n Arrangement administratif déterminera les autorités et insti 
tutions de chacun des deux pays contractants qui seront habilitées à 
correspondre directement entre elles à cet effet, ainsi qu'à centraliser, 
le cas échéant, les demandes des intéressés et les versements de presta
tions. 

§ 2 — Ces autorités et institutions pourront subsidiairement recourir, 
dans le même but, à l 'invervention des autorités diplomatiques et con
sulaires de l 'autre pays. 

§ 3 — Les autorités diplomatiques et -consulaires de l 'un des deux 
pays peuvent intervenir directement auprès des autorités administratives 
et des institutions nationales d'assurances ou de sécurité sociale de 
l 'autre pays, en vue de recueillir tous renseignements utiles pour l a 
défense des intérêts de leurs ressortissants. 

Art i c l e 38 

§ 1 — L e bénéfice des exemptions du droit d'enregistrement, de 
greffe, de timbre et de taxes consulaires prévues par la législation de 
l 'un des pays contractants pour les pièces à produire aux autorités, 
institutions ou juridictions de ce pays, est étendu aux pièces correspon
dantes à produire, pour l 'application de l a présente Convention, aux 
autorités, institutions ou juridictions de l 'autre pays. 
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2 — - B u madde ile 38 ve 40 ıncı maddelerin uygulanmasında kaza 
mercii tabiri : 

Belçika'da : Sosyal güvenlik konusunda yetki l i idarî kaza mercile-
rini, 

Türkiye'de : Sosyal güvenlik konusunda yetkil i kaza mercilerinl 
ifade eder. 

3 — B u Sözleşmenin uygulanmasında düzenlenecek bütün belgeler 
elçilik ve konsoloslukların tasdikinden muaftır. 

Madde 40 

Âkit Taraflardan birinin, sosyal güvenlik konusunda yapılacak bir 
müracaat veya talebi kabul etmeye yetki l i b i r makamına, sosyal sigorta 
kurumuna veya kaza merciine belirli bir süre içinde yapılması gereken 
müracaat veya talepler, aynı süre içinde, diğer Âkit Tarafın bunlara te
kabül eden bir makamına, kurumuna veya merciine yapılabilir. B u mü
racaat veya talepleri alan makam k u r u m veya merciler, bunları gecik
meksizin gerekli yere int ikal ettirirler. 

Madde 41 

1 — Âkit Tarafların Yüksek idare Makamları bu Sözleşmenin ic
rası ve uygulanması İçin gerekli bütün tedbirleri alırlar. 

Aynı İdare makamları 2 nc i maddede yazılı sosyal güvenlik mev
zuatında yapılacak değişiklikler hakında birbirlerine zamanında b i lg i ve
r i r ler . 

2 —• Âkit Tarafların yetküi makamları, bu Sözleşmenin kendi mem
leketlerinde icrasiyle i lg i l i olarak ittihaz olunan hükümler hakkında da 
birbirlerine bi lgi verirler. 

Madde 42 

B u Sözleşmenin uygulanmasında, Âkit Tarafların Yüksek idare M a 
kamları şunlardır : 

Türkiye'de : Çalışma Bakanı; 
Belçika'da : Sosyal Güvenlik Bakanı. 

K I S I M I V 

Çeşitli hükümler 

Madde 43 

1 —>Bu Sözleşme gereğince yapılacak yardımları ödemekle yüküm
lü sosyal sigorta kurumlan , bu ödemeyi kendi memleketlerinin parasiyle 
yapmak suretiyle görevlerini yerine getirmiş olurlar. 

A k i t Taraf lardan birinin ülkesinde döviz alış verişini kısıtlayan hü
kümler yürürlüğe konduğu takdirde, b ir veya öbür tarafça ödenecek 
paraların bu Sözleşme esaslarına göre transfer edilmesini mümkün kı
lacak tedbirler, i k i Hükümet arasında mutabık kalınmak suretiyle, der
hal alınır. 

2 — Âkit Tarafların Yüksek idare Makamları arasında mektup 
teati suretiyle tespit edilecek bir miktarın altındaki aylık veya gelirleri 
ödemekle görevli sosyal sigorta kurumu, bu aylık veya gelirleri 3 aylık, 
6 aylık veya yıllık olarak ödeyebilir. 

tlgüi sosyal sigorta kurumu, yukarıki bentte öngörüldüğü gibi mek
tup teatisi suretiyle tespit olunacak bir miktarın altındaki aylık veya 
gelirleri , bu aylık veya gelirlerin sermaye değerine tekabül eden b i r 
meblâğı toptan ödemek suretiyle, tasfiye edebilir. 

Madde 44 

1 — Sosyal Güvenlik hakkındaki Belçika mevzuatına göre öden
mesi gereken yardımlar Türkiye'de ikamet eden ilgililere, A k i t Tara f la 
rın Yüksek idare Makamları arasında akdolunacak bir idari anlaşma 
Ue tayin edilen usullere göre transfer edilir. 

§ 2 — Pour l 'application du présent article, ainsi que des articles 
39 et 40, le terme «juridictions» désigne .* • 

— en Belgique : les juridictions administratives compétentes en 
matière de sécurité sociale; 

— en Turquie : les juridictions compétentes en matière de sécurité 
sociale. 

§ 3 — Tous actes, documents et pièces quelconques à produire 
pour l'exécution de l a présente Convention sont dispensés du visa de 
légalisation des autorités diplomatiques et consulaires. 

Art i c l e 39 
Les communications adressées pour l 'application de l a présente 

Convention par les bénéficiaires de cette Convention ou par les autorités, 
institutions ou juridictions aux autorités, institutions ou juridictions de 
l 'autre pays seront rédigées dans l'une des langues officielles des deux 
Etats . 

A r t i c l e 40 
Les demandes et les recours qui revdaient être introduits dans un 

délai déterminé auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction 
d'un des pays contractants, compétente pour recevoir les demandes ou 
des recours en matière de sécurité sociale, aont considérés comme 
recevables s'ils sont présentés dans le même délai auprès d'une autorité, 
d'une institution ou d'une juridiction correspondante de l 'autre pays. 
Dans ce cas, cette dernière autorité, institution ou juridiction devra 
transmettre, sans retard, ces demandes ou ces recours. 

Art i c l e 41 
§ 1 — Les autorités administratives suprêmes des pays contrac

tants arrêteront directement les mesures nécessaires à l'exécution et à 
l 'application de l a présente Convention. 

Les mêmes autorités administratives se communiqueront en temps 
utile les modifications survenues dans l a législation ou l a réglementation 
de leur pays concernant les régimes énumérés à l 'article 2. 

§ 2 — Les autorités compétentes de chacun des pays contractants 
se communiqueront les autres dispositions prises en vue de l'exécution 
de l a présente Convention à l'intérieur de leur propre pays. 

Art i c l e 42 
Sont considérés dans chacun des pays contractants, comme auto

rités administratives suprêmes au sens de l a présente Convention : 
en Belgique : le Ministre de l a Prévoyance sociale; 
en Turquie : le' Ministre du Travai l . 

T I T R E I V 

Dispositions diverses 

Art ic le 43 
§ 1 — Les institutions débitrices de prestations en vertu de l a pré

sente Convention s'en libéreront valablement dans l a monnaie de leur 
pays. 

A u cas où des dispositions seraient arrêtées dans l 'un ou dans 
l 'autre des deux pays contractants en vue de soumettre à des restriction:, 
le commerce des devises, des mesures seraient prises austitôt, d'accorô 
entre les deux Gouvernements, pour assurer, conformément aux disposi 
tions de la présente Convention, les transferts des sommes dues de pari 
et d'autre. 

| 2 — L' institution débitrice de rentes ou pensions dont le montani 
mensuel est inférieur à déterminer par échange de lettres entre te 
autrités administratives suprêmes des deux pays contractants, peut paye-, 
lesdites rentes et pensions trimestriellement, semestriellement ou annu 
ellement. 

H peut également racheter, moyennant le paiment d'une somm= 
représentant leur valeur en capital, les rentes ou pensions dont le montan 
mensuel est inférieur à une somme fixée par échange de lettres tel qu'i 
est prévu à l'alinéa précédent. 

Art i c l e 44 
§ 1 — L e transfert en Turquie des prestations dues au titre de 

législations belges sur la sécurité sociale, à des bénéficiaires résidant e 
Turquie, sera effectué suivant les modalités définies dans un Arrangemen 
administratif conclu entre les autorités administratives suprêmes de 
pays contractants. 
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2 — Sosyal güvenlik hakkındaki Türkiye mevzuatına göre öden
mesi gereken yardımlar Belçika'da ikamet eden ilgililere, A k i t Tarafların 
yüksek İdare makamları arasmda akdolunacak idarî anlaşma ile tayin 
edilen usullere göre transfer edilir. 

Madde 45 
Âkit Taraflardan birinin sosyal sigorta kurumları işgöremezlik ha 

l inin ve malûllük derecesinin tespitinde, diğer Âkit Tarafın sosyal sigorta 
kurumlarınca elde olunan bilgileri ve hekim raporlarını nazara alırlar. 

Şu kadar k i , sosyal sigorta kurumları, i lg i l iy i , seçecekleri bir heki 
me muayene ettirme hakları saklıdır. 

Madde 46 

Âkit Taraflardan birinin sosyal sigorta kurumları, tarafından sağ
lanan yardımların memleket dışında bulunan kimselere ödenebilmesi için 
bu A k i t Tarafın mevzuatında öngörülen usuller, bahis konusu yardım
lara bu Sözleşme gereğince hak kazanan kimseler hakkmda da, bu Âkit 
Tarafın vatandaşları imiş gibi , aynı şartlarla uygulanır. 

Madde 47 
B u Sözleşmenin tefsirinde ve uygulanmasında çıkacak zorluklar 

Âkit Tarafların yüksek idare makamları arasmda anlaşmak suretiyle 
halledilir. 

Madde 48 
1 —• B u Sözleşme tasdik edilir ve tasdik belgeleri en kısa zaman

da Ankara 'da teati olunur. 

2 — Sözleşme, tasdik belgelerinin teati edildiği tar ihi takip eden 
aydan sonraki ayın birinci günü yürürlüğe girer. 

Madde 49 

1 —• E s k i işçiler veya benzerleriyle bunların ölümlerinde hak sahibi 
kimselerin durumları, malûllük, yaşhk-k veya ölüm hallerinde bağlanan 
aylıklarla aile aylığına ilişkin, haklar bakımından, aşağıdaki hallerde, 
yeniden tespit edilir. 

1) Vatandaşlık durumları veya ikamet mahalleri sebebiyle aylığın 
ödenmesi durdurulmuş ise; 

2) Vatandaşlık durumları, ikamet mahalleri veya i k i memlekette 
geçmiş sigortalılık süreleriyle muadil sürelerin birleştirilmemis olması 
sebebiyle aylık bağlanamamış ise; 

3) Vatandaşlık durumları sebebiyle aylıkta bir indirim yapılmış 
İse; 

4) Sözleşmenin uygulanması, halen almakta oldukları veya talep
leri halinde alabilecelcbri aylığın üstünde bir aylık bağlanmasını gerekti
rirse, 

2 — Yeniden tespit, ügililerin, Akıt Tarafların yetki l i sosyal sigor
t a kurumları aracılığı ile yapacakları müracaat üzerine yapılır. 

B u mi ' racaatlar üzerine yeniden tespit edilecek aylık, müracaat ta
r ih ini takip eden ay başmdan muteberdir. 

Şu kadar k i , bu müracaatlar, Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tar ih
ten itibaren i k i yıllık süre içinde yapıldığı takdirde, yeniden tespit edilen 
aylık, yürürlük tarihinden muteber olur. 

Madde 50 
1 — B u Sözleşme süresiz olarak akdedilmiştir. Âkit Taraf lar Söz

leşmeyi feshedebilirler. Fes ih için, en geç, takvim yılının bitmesinden 6 
a y önce karşı tarafa ihbarda bulunmak şarttır; bu takdirde Sözleşme, o 
takv im yılının sonunda yürürlükten kalkar . 

2 —• Fesih halinde, daha önce İktisap edilmiş olan haklar İçin, Söz
leşme' hükümlerinin uygulanmasına, ilgüinin yabancı bir memlekette i k a 
met etmesi halinde mevzuata öngörülen kısıtlayıcı hükümlere bakılmak
sızın, devam olunur. 

3 — Sözleşmenin yürürlükten kalktığı tarihten önceki devrelerde 
geçmiş sogortalıhk süreleri dolayısiyle Ueride iktisap edilecek olan hak-

§ 2 — L e transfert en Belgique des prestations dues au titre des 
législations turques sur la sécurité sociale, à des bénéficiaires résidant 
en Belgique, sera effectué suivant les modalités définies dans un A r r a n 
gement administratif conclu entre les autorités administratives suprêmes 
des pays contractants. 

Ar t i c l e 45 

Pour l'appréciation de l'incapacité de travai l et du degré d'invalidité, 
les institutions d'assurance de chaque pays font état des constations 
médicales et des renseignements recueillis par les institutions d'assurance 
de l 'autre pays. 

Ils conservent toutefois le droit de faire procéder à l 'examen de 
l'intéressé par un médecin de leur choix. 

Ar t i c l e 46 

Les formalités que les dispositions légales ou réglementaires de 
l 'un des pays contractants pourraient prévoir pour le service en dehors 
de son territoire, des prestations dispensées par ses Institutions de 
sécurité sociale, s'appliqueront également, dans les mêmes conditions 
qu'à leurs ressortissants, aux personnes admises au bénéfice de ces 
prestations en vertu de l a présente Convention. 

Art ic le 47 

Les difficultés relatives à l'interprétation et à l 'application de l a 
présente Convention seront réglées, d'un commun accord, par les autorités 
administratives suprêmes des pays contractants. 

Art i c l e 48 
§ 1 — L a présente Convention sera ratifiée et les instruments de 

ratification en seront échangés, aussitôt que possible, à A n k a r a . 
§ 2 — El le entrera en vigueur le premier jour du mois succédant à 

celui qui suivra l'échange des instruments de ratification. 

Ar t i c l e 49 
§ 1 — Sera revisée l a situation des anciens travailleurs salariés ou 

assimilés aux salariés ainsi que celle de leurs ayants droit, en ce qui 
concerne leurs droits à une pension d'invalidité, vieillesse, de survie 
ou familiale : 

1°) s i le paiement de la pension a (été suspendu en raison de leur 
nationalité ou de leur résidence; 

2°) si la pension n'a pas été accordée en raison de leur nationalité, 
de leur résidence ou à défaut de la totalisation des périodes d'assurance 
ou des périodes assimilées accomplies dans les deux pays; 

3°) s i la pension a été réduite en raison de leur nationalité; 
4") si l 'application de l a Convention a pour effet de leur accorder 

une pension supérieure aux prestations dont i ls bénéficient déjà ou 
auraient pu bénéficier s'ils en avaient fait l a demande. 

§ 2 — L a revision a lieu à la demande des intéressés, introduite 
par l'intermédiaire des institutions compétentes des deux pays con
tractants. 

Ces demandes produisent leurs effets le premier du mois qui suit 
celui au cours duquel elles sont introduites. 

Toutefois, si ces demandes sont introduites dans le délai de deux 
ans à compter de l a date de l a mise en vigueur de l a présente Convention, 
elles produisent leurs effets à part ir de cette date. 

Ar t i c l e 50 
§ 1 — . L a présente Convention est conclue pour une durée indéter

minée. E l l e peut être dénoncée par chacun des pays contractants. L a 
dénonciation devra être notifiée au plus tard six mois avant l 'expiration 
de chaque année civile considérée; l a Convention cessera alors d'être en 
vigueur à l a f in de cette année. 

| 2 — E n cas de dénonciation, les stipulations de l a présente 
Convention resteront applicables aux droits acquis, nonobstant les disposi
tions restrictives que les régimes intéressés prévoiraient pour le cas de 
séjour à l'étranger d'un bénéficiaire. 

§ 3 — E n ce qui concerne les droits en cours d'acquisition afférents 
aux périodes d'assurance accomplies antérieurement à l a date à laquelle 
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lar için, bu Sözleşme hükümlerinin uygulanmasına, Âkit Taraflar arasın
da anlaşmak suretiyle tayin ve tespit olunacak şartlarla devam edilir. 

Her i k i Tarafın usulüne göre yetki l i kılınmış temsilcileri, yukarı
da yazılı hussuları tasdik zımnında, bu Sözleşmeyi imzalamış ve mühür-
lemişlerdir. 

4 Temmuz 1966 tarihinde Brüksel'de, Türkçe, Fi lamanca ve F r a n 
sızca ve her üç metin aynı derecede muteber olmak üzere ikişer nüsha 
olarak tanzim edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet i adına 
imza 

Belçika Krallığı adına 
imza 

la pésente Convention cessera d'être en vigueur, les stipulations de cette 
Convention resteront applicables dans les conditions qui seront définies 
d'un commun accord par les pays contractants. 

E N F O I D E QUOI , les plénipotentiaires respectifs ont signé l a 
présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets. 

F A I T à Bruxelles, le 4 Juil let 1966, en double exemplaire en langues 
turque, française et néerlandaise, les trois textes faisant également foi. 

Pour la République de Turquie 
Imza 

Pour le Royaume de Belgique 
Imza 

Karar Sayısı : 6/9185 

ilişik listede k iml ik ler i yazılı 17 (Onyedi) kişiden 3. 4, 7, 8, 9, 16 
ncı sıralarda kayıtlı 6 kişinin durumları 403 sayılı Kanunun 7 nci ve geri 
kalan 11 kişinin durumları aynı Kanunun 6 ncı maddelerine uygun bu
lunduğundan Türk vatandaşlığına alınmaları içişleri Bakanlığının 
8/11/1967 tarih ve 3.3/5855 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulunca 
20/11/1967 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C. SUN AY 

Başbakan 
S. DEMİREL 

Dwlut Balkanı 
S. T. MÜFTÜOĞLU 

Dışişleri Bakanı 
t.S-ÇAĞLAY ANGİL 

Devlet Bakanı 
S. ÖZTÜRK 

Adalet Bakanı 
H. DlNÇER 

Malive Bakanı 
C BlLGEHAN 

Devlet Bakam 
H. ATABEYLİ 

Millî Sa- Bakanı 
A. TOPALOĞLU 

D e v M Bakanı 
K. OCAK 

îci?Wi Bakanı 
F. SÜKAN 

Millî Eğit- Bakam V. Baymdwhk Bakam 
H. ATABEYLİ O. ALP 

Tioarîıt Baıkanı 
A. TÜRKEL 

Ulaştırma Bakanı 
S. BİLGİÇ 

Sağ- ve Sos- Y. Bakanı Güm ve Tefle. Baıkanı Tarım Bakanı 
V. Â. ÖZKAN !. TEKİN B. DAĞDAS 

Çalışma Bakamı 
A. N. ERDEM 

Sanayi Bakanı 
M- TURGUT 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. KÜRŞAD 

îmar ve tskân Bakanı 
H. MENTEŞEOĞLU 

En. ve Ta- Kav- Baıkanı 
R. SEZGİN 

Köy İşleri Bakanı 
T. TOKER 

20/11/1961 tarihli ve 6/9185 sayılt kararnamenin ekidir 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

Adî ve sovadı Babasının adı Doğum veri 
Doğum 

tar ih i 

Ayşe Sezgin Hacısalihoğlu 
Emine Şenol 
Bekir Al iev 
Eşi Nebile Al iev 
Zeliha Çatakh 
Süleyman K a y a 
Feyzullah Hafızof 
Eşi Halime Hafızof 
Zekiye (Tuncer 
(Hüseyinoğlu) 
Yusuf Cebbarzade 
Yavuz Mehdi Khanlı 
Sema K i b a r 
Şengül F i r u z 
Mehmet Şen 
Süleyman Ars lan 
Na im Dıloğlu 
Ercan Hıfzı 

ibrahim 
Raşit 
Süleyman 
Süleyman 
Süleyman 
Mustafa 
Abdullah 
Hasan 

Hasan 
Yakup 
A l i Mehdi 
i smai l 
Abdul lah 
Yusuf 
İbrahim 
izzet 
Hıfzı 

Gümülcine 1889 
Yugoslavya 1930 
V . Guejdova 5/1/1911 
Yuvalar 
Kırcali 
Şunımu 
Razgrat 

Gümülcine 
Iran 
K a r t a l 
istanbul 

Özalp V a n 
K u m çiftlik 
Magosa 
Kıbrıs 

1911 
1891 
1925 

20/6/1885 
1889 

1941 
1341 
1945 
1946 
1945 
1946 
1928 

10/10/1930 
1936 

Karar Sayısı: 6/9186 

ilişik listede k iml ik ler i yazılı 9 (Dokuz) kişiden 2, 3, 5, 6, 7, 8 inci 
sıralarda kayıtlı altı kişinin durumları 403 sayılı Kanunun 6 ncı ve geri 
kalan üç kişmin de durumları aynı Kanunun 7 nci maddelerine uygun 
bulunduğundan Türk vatandaşlığına atamaları; içişleri Bakanlığının 

8/11/1967 tarih ve 240-00-3/5856 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar K u r u 
lunca 20/11/1967 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

CUMHURBAŞKANI 
C- SUN AY 

Başbakan 
S. DEMİREL 

Devlet Bakam 
S. T. MÜFTÜOĞLU 

Devlet Balkanı 
S. ÖZTÜRK 

Adalet Bakamı 
H. DlNÇER 

Devıfet Balkanı 
H. ATABEYLİ 

Millî Sa- Bakana 
A. TOPALOĞLU 

Devlet Bakanı 
K. OCAK 

içişleri Balkanı 
F. SÜKAN 

Dışişleri Baıkanı Maliye Baıkanı Millî Eğit. Bakanı V. Ba.ymdrr.liik Bakanı 
/. S- ÇAĞLAYANGİL C B l L G E H A N H. ATABEYLİ O. ALP 

Tdcaıret Bakanı 
A. TÜRKEL 

Ulagtntma Bakanı 
5- BİLGİÇ 

Sağ. ve Sos. Y- Baıkanı Güm- ve Telk. Bakanı Tarım Bakanı 
V. A. ÖZKAN t- TEKlN B- DAĞDA? 

Çalınma Bakanı Sanayi Bakanı En. ve Ta. Kay. Balkanı 
A. N. ERDEM M. TURGUT R- SEZGİN 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
N. KÜRSAT 

îmar ve İskân BaJkanr 
H. MENTEŞEOĞLU 

Köy İşleri' Bakam 
T. TOKER 

20/11/1961 tarih ve 6/9186 sayılt kararname ekidir 
1,03 sayıh Türk Vatandaşlığı Kanununa göre vatandaşlığımıza 

alınacak yabancı soylulara ait listedir 

Sıra 
No. 

1 
2 
3 

Adı ve sovadı Babasının adı Doğum yeri 

Khona J a n Baroman H a n 
Angelina Perpinyani M a r k o 
Hanımşah (Milka) Şengül 
(Bajrami) Grga 

4 Elisabeth Jeanne Mar ie 
Keskınoğlu Pau l 

5 Elen i Sist ir ini Kostantin 
6 Hasan Adem Vatansever Adem 

Balatsa 
7 Simo Stanisiç Stanko 
8 Eşi Kalyopi Stanisiç Kostantin 
9 Dr . K a r i Herbert Wendt Kostantin 

Vazir istan 
istanbul 

Pr iv loka 

Fiers (Orne) 
istanbul 
Gi lan 

istanbul 

Doğum 
tarihi 

1924 
1895 

1933 

1941 
1911 
1920 

1912 
1907 

Grevesmuhlen 
Meclenbug 
A lmanya 10/8/1929 

Bayındırlık Bakanlığından: 

Karar Sayısı: 5789 
1 — Bayındırlık Bakanlığında açık bulunan 4. derece 1250 l i r a 

maaşlı i k i n c i H u k u k Müşavirliğine, 3656 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi 
uyarınca Mehmet Da im Süalp'in 1250 l i ra maaşla atanması uygun gö
rülmüştür. 

2 — B u kararı Bayındırlık Bakanı yürütür. 

12/12/1967 
CUMHURBAŞKANI 

O. BUN AY 
Başbakan Bayındırlık Bakanı 

S. DEMIREL O. ALP 

http://Ba.ymdrr.liik
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Y Ö N E T M E L İ K 

Çalışma Bakanlığından: 

Yıüık Ücretli tzin Yönetmeliği Uygulama Planı 

Madde 1 — 931 sayılı Iş Kanununa dayanılarak işverenler tara
fından işçilere verilecek yıllık ücretli izinler, aynı Kanun 'un 2 nci mad
desi kapsamına giren işyerlerinde bu Yönetmelikte belirtilen y o l ve 
koşullara göre yürütülür. 

İzin hakkının tespiti 

Madde 2 — 931 sayılı Kanun'un 49 uncu maddesi birinci fıkrası 
ve 50 nci maddesindeki esaslar ve 51 inci maddesindeki haller gözö
nünde tutularak her işçinin yıllık ücretli izne hak kazandığı tarih b u 
Yönetmeliğin 17 nci maddesinde sözü geçen yıllık ücretli i z in defteri
nin buna ilişkin sütununa yazılır, Yıllık izin süresinin hesabında işçi
nin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. 

Aynı Bakanlığa bağlı işyerleri ile aynı Bakanlığa bağlı tüzel kişi
liklerin işyerlerinde geçen süreler işçinin yıllık ücretli izin hakkının 
hesaplanmasında birleştirilerek gözönünde bulundurulur. 

öteyandan kamu iktisadî teşebbüsleri yahut özel Kanuna veya 
özel Kanunla verilmiş yetkiye dayanılarak kurulan banka ve k u r u 
luşlar veya bunlara bağlı işyerlerinde geçen süreler işçinin yıllık 
ücretli izin hakkının- hesaplanmasında da aynı esas uygulanır. 

Yıllık ücretli izin hakkını kazanan işçileri gösterir listeler işve
ren tarafından bu Yönetmeliğin 15 inci maddesindeki bilgileri kapsa
yacak şekilde işyerinde ilân olunur. 

İzin kullanma dönemleri 

Madde 3 — işveren veya işveren vekilleri bu Yönetmeliğin 10 
uncu madesinde sözü edilen izin kurulu veya 18 inci maddeye daya
nılarak bunun yerine geçenlere danışmak suretiyle işyerinde yürütü
len işlerin nitelik ve özelliklerine göre, yıllık ücretli izinlerin, her yıl 
senenin belli bir döneminde veya dönemlerinde verileceğini tayin ve 
bunu işyerinde ilân edebilirler. 

Bundan başka 931 sayılı Kanun'un 52 nci maddesi uyarınca taraf
ların uyuşmasıyle aynı Kanun'un 49 uncu maddesinin (b), (c) bendin
de belirtilmiş bulunan izin süreleri bir bölümü 12 günden aşağı olma
mak üzere ikiye bölünebilir. Bu takdirde işveren işçiye 7 günden fazla 
ücretsiz yol izni vermeye mecbur tutulamaz. Ancak işçi isterse toplamı 7 
günü geçmemek kaydiyle söz konusu ücretsiz izin hakkını 2 bölümde 
kullanabilir. 

tzin isteğinin zamanı 

Madde 4 — işçi yukarıdaki maddelere göre hak ettiği yıllık üc
retli iznini kullanmak istediği zamanı izin hakkını kazandığı tarihten 
sonra ve sözü edilen zamandan en az bir ay önce işverene yazılı ola
rak bildirir. 

işveren veya işveren vekilleri bu istekleri Yönetmeliğin 10 uncu 
maddesinde sözü geçen «izin Kuruluna» bildirirler. 

İsteğin şekli 

Madde 5 — işçi yıllık izin istek kâğıdına, adını, soyadını varsa 
sicil numarasını, iznini hangi tarihler arasında kullanmak istediğini 
ve yol izni isteyip istemediğini yazar. 

izin Kurulu veya işveren istenilen izin kullanma tarihi ile bağlı 
değildir. Ancak, izin sıra ve münavebesini göstermek üzere anılan 
Kurulca düzenlenecek çizelgelerin hazırlanmasında bu istekler müm 
kün olduğu kadar gözününde tutulur. 

Aynı tarihe rastlayan izin isteklerinde işyerindeki kıdemi fazla 
olanlara öncelik tanınır. 

Yol izni alanların bu süreyi kullanmadan işe dönmeleri halinde 
işveren veya işveren vekili işçiyi anılan sürenin bitiminden önce işe 
başlatmayabilir. 

Yukarı derecedeki izin süresi 

Madde 6 — izin Kurulunca tespit olunan iznini kullanmadan 
önce 931 sayılı Iş Kanunu'nun 49 uncu madesinde gösterilen kıdemi

ne göre daha yukarı derecedeki izin süresine hak kazanan işçiye bu 
izin süresi uygulanır. 

Yıllık genel izin 
Madde 7 — işveren veya işveren vekili Nisan ayı başlangıcı ve 

Ekim ayı sonu arasında kalan döneme ratslatmakla bağlı olarak, işye
rinin ve işçilerin tümünü kapsayan genel bir izin zamanı tespit ve te
min edebilir. 

Bu yolun uygulanmasi halinde izin kurulu izin çizelgesini, bütün 
işçiler aynı zamanda izne başlıyacak ve Kanun'un 49 uncu maddesin
deki izin sürelerine ve yol izni isteklerine göre her işçinin izin süre
sinin bitimini gösterecek şekilde düzenler ve ilân eder. 

işveren veya işveren vekili genel izin dönemini bu dönemde yıl
lık ücretli izin hakkını henüz kazanmıyan işçileri de kapsayacak şe
kilde tespit edebilir. Şu kadar ki ertesi yıl veya yıllarda bu genel izin 
usulünün uygulanmaması halinde bu gibilerin gelecek yıllık ücretli 
izne hak kazanacakları tarih genel esaslara göre tayin ve tespit olunur. 

İşyerinin güvenliği 

Madde 8 — Genel iznin uygulanması halinde işveren veya işve
ren vekili işyerinin korunması, işyerindeki araç, gereç, tesisat veya 
makinelerin bakımı hazırlanması, temizlenmesi veya güvenliği gibi 
zorunluklann bulunması halinde bu zorunlukları karşılayacak sayı
da işçiyi genel izin dönemine katmıyabilir. 

Bu durumda olanların yıllık izinleri genel izin döneminden öace 
veya sonra diledikleri tarihte verilir. 

Sürekli İşçiler 

Madde 9 — 931 sayılı Kanun'un 50 nci maddesinin beşinci fık
rasında sözü geçen ve nitelikleri yönünden bir yıldan az süre mevsim 
ve kampanya işlerinin yürütüldüğü işyerlerinde sürekli olarak çalı
şan işçilerin yıllık ücretli izinleri hakkında da bu Yönetmelik hüküm
leri uygulanır. 

İzin Kurulu 

Madde 10 — işçi sayısı 100 den fazla olan işyerlerinde işveren 
veya işveren vekilinin tayin edeceği bir kişinin başkanlığı altında iki 
işçi temsilcisinden meydana gelen bir izin Kurulu kurulur. Başkanın 
bulunmadığı zamanlarda Kurula aynı yol ile seçilecek yedeği başkan
lık eder. Kurulun başkanı hariç işçi üyeleri ve ikişer yedeği 274 sayılı 
Kanun'un 20 nci maddesi uyarınca işyerinde bulunan sendika temsilci
leri tarafından seçilir. 

Sözü edilen sendika temsilcileri yoksa o işyerinde işçilerin yan
dan bir fazlasının katılacağı bir toplantıda açık oyla seçilir. 

Kurulun başkanı, üye ve yedekleri işyerinde işveren tarafından 
ilân olunur. 

Asil üyelerin bulunmadığı zamanlarda toplantılara, yedeklerden 
biri başkanın çağırışı üzerine katılır. 

Eksilen üye ve yedekler aynı yol ile tamamlanır. 

Kurutun görev ve yetkileri 

Madde 11 — izin Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda göste
rilmiştir. 

a) işçiler tarafından verilip işveren veya vekili tarafından izin 
Kuruluna tevdi edilecek izin dilekçe|prine göre hazırlıyacağı izin çi
zelgelerini işverenin onayına sunmak, 

b) işçilerin yıllık izin hakları ile ilgili dilek ve şikâyetlerini in
celeyerek sonucunu işverene ve şikâyetçiye bildirmek. 

c) Her yıl ücretli izinlerin daha yararlı ve eğlenceli geçirilebil
mesi için kamplar veya geziler düzenleme yollarını ve bu yolların iş 
çiler ve aile fertleri için en az külfet yükleme çarelerini aramak ve bu 
konuda alınması mümkün olan tedbirleri araştırmak ve işverenle ge
rekli danışmalarda bulunmak, 

d) Bu Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre işveren tarafından 
tutulması gereken yıllık ücretli izin defterini inceleyerek yıllık izin 
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hakkım kazanan işçilerin en az her 15 günde bir çizelgelerini hazır
layarak onaylamak ve işyerinde ilân edilmek üzere işverene sunmak, 

Gözönünde tutulacak hususlar 

Madde 12 — İzin Kurulu, izin çizelgelerini hazırlarken işçilerin 
kıdem derecelerini, izni belirli bir dönemde kullanmak bakımından 
içinde bulundukları zorunluklar veya engellerini, işin aksamadan yü
rütülmesini ve işçi sayısını gözönünde bulundurmaya mecburdur. 

Toplantt zamanları 

Madde 13 — izin Kurulu kendisine yüklenen görevleri yerine ge
tirmek üzere başkanın çağrısı ile en geç 15 günde bir kerre ve yıllık 
izin çizelgelerinin hazırlanması sırasında gerektikçe iş saatleri içinde 
toplanır. 

Toplantılarda alınan kararlar ve yapılan işler bir deftere sıra ile 
yazılarak imzalanır. 

Yazı işleri 
Madde 14 — İzin Kurulu'nun yazı, yazışma ve büro işlerinin ge

rektirdiği eleman ve büro gereç ve eşyası işveren tarafından sağlanır. 

Yıllık izin çizelgeleri 

Madde 15 — 11 inci maddenin (a) fıkrası ve 12 nci maddeye göre 
izin Kurulunca hazırlanacak çizelgelerde: 

a) İşçinin adı soyadı, 
b) Varsa işyeri sicil numarası, 
c) Yıllık ücretli izne hak kazandığı tarih, 
d) İşyerindeki çalışma süresi, 
e) İznin başlangıç tarihi, 
f) İznin sona erdiği tarih, 
g) Yol izni gün sayısı, 
gösterilir. 

İzne hak kazananların çizelgesi 

Madde 16 — 11 inci maddenin (d) fıkrasına dayanılarak izin 
Kurulunca hazırlanacak «Yıllık ücretli izin hakkını kazananların çi
zelgelerinde» 

a) İşçinin adı ve soyadı, 
b) işçinin bir önceki yıllık izin hakkını kazandığı tarih, 
c) «Yıllık ücretli izin hakkını ilk defa kullananlar için» işçinin 

işe giriş tarihi, 
d) işçinin 931 sayılı Kanun'un 51 inci maddesi kapsamı dışın

da kalan çalışma süresi kesilmelerine ait gün sayısı, (Çizelgelerin bu 
sütununa çeşitli kesilme sebeplerine göre değişik sütunlar da açı
labilir.) 

e) İşçinin yıllık ücretli izin hakkı için bir yıl çalışma şartını 
yerine getirdiği ve yıllık ücretli izin hakkını kazandığı tarih gösterilir. 

Yıllık ücretli izin defteri 

Madde 17 — İşveren veya işveren vekili çalıştırdığı işçileri yaz
mak üzere bir yıllık izin defteri tutmaya ve bu defteri istenildiğinde 
yetkili memurlara göstermeye veya izin Kuruluna tevdi etmeye mec
burdur. 

Söz konusu defter her işçinin 10 yıllık ücretli izin durumunu bir 
arada ve birbirini izler bir şekilde gösterilmek suretiyle düzenlenir. 
Defterde her işçiye ayrılacak olan sahife veya kısmın kapsıyacağı bil
giler ve düzenlenme şekli Yönetmelik ekinde gösterilmiştir. 

İşveren veya vekili dilerse her işçinin yıllık izin durumunu aynı 
esaslar dairesinde kartoteks sisteminde de yürütebilir. 

İzin Kurulu kurulmtyan işyerleri 

Madde 18 — İşçi sayısı 100 den az olan işyerlerinde 11 inci ve 
sonraki maddelerde sözü edilen işlem ve işler, işveren veya işveren 
vekili veya bunların tayin edeceği bir kişi ile işçilerin kendi araların
da toplanarak açık oyla seçecekleri bir temsilci tarafından aynı esas 
ve yollarla yürütülür. 

Seçimler 

Madde 19 — 10 ve 18 inci maddelerde sözü geçen seçimler, bu 
Yönetmeliğin Resmî Gazete ile yayımını izleyen bir ay içinde yapılır. 
Ve her iki yılda bir ve tek senelerin Kasım ayının başından Aralık 
ayının sonuna kadarki süre içinde yenilenir. Yeni izin Kurulu seçilin
ceye kadar eski kurul görevine devam eder. Yeni açılan işyerlerinde 
seçim bir sene içinde ve sene dolmadan yapılır. 

Ücretin ödenmesi 

Madde 20 — İşveren veya işveren vekili, işçinin izin dönemine 
ait ücreti ile ödenmesi aynı süre içersine rastlayan diğer ücret ve ücret 
niteliğindeki haklarını, izne başlamadan önce peşin olarak ödemeye 
veya avans olarak vermeye mecburdur. 

İzin süresine rastlayan hafta tatili günü ile kanunî bayram ve 
genel tatil günleri izin süresine eklenerek izin süresi bu günler sayı
sınca uzatılır. 

Günlük ücretin hesabında fazla saatlerle çalışma karşılığı alı
nacak ücretler, primler, işyerinin temelli işçisi olup normal saatler 
dışında hazırlama, tamamlama, temizleme işlerinde çalışan işçileri bu 
işler için aldıkları ücretler ve sosyal yardımlar ulusal bayram, hafta 
tatili ve genel tatil günleri için verilen ücretler günlük ücret tutarının 
bulunmasında hesaba katılmaz. 

Madde 21 — 931 sayılı Kanun'un 57 nci maddesine dayanılarak 
Çalışma Bakanlığınca hazırlanan bu Yönetmelik Resmî Gazetede ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

YILLIK ÜCRETLİ İZİN DEFTERİ 

işçi veya müstahdemin : 
Soyadı: Adı: Sicil No : işe giriş t a r i h i : 
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NOT : 1 — Kanunun mer'iyet tarihi olan 12/8/1967 günü işyerlerinde çalışmakta olup eski kıdemlerine göre bir yıl çalışma şartını, bu tarihte ikmal 
eden işçi veya müstahdemlerin (İzne hak kazandığı tarih) sütununa 12/8/1967 tarihi yazılacaktır. 

2 — İlk defa yıllık ücretli izin hakkından faydalandırılanlar için (Bir yıl önceki izin hakkım intisap ettiği tarih) sütunu boş bırakılacaktır. 
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G E N E L G E L E R 

Ticaret Bakanlığından: 

ihracat işlerine Dair Sirküler 
Çok Taraflı Anlaşmalar : (67/24)1 

1 —• «Türkiye ile A v r u p a Ekonomik Topluluğu arasında bir Ortak
lık yaratan Anlaşma» y a bağlı Geçici Protokolün 6 nci maddesi hükmü 
uyarınca, Topluluk tarafından çeşitli ihracat maddelerimiz için tarife 
kontenjanı - veya vergi indirimi şeklinde tanınmış olan sürüm kolaylık
ları, Sirkülerin ekinde, maddeler itibariyle gösterilmiştir. 

2 — 08.02 pozisyonundaki taze portakal, mandalina, klemantin ve 
limon için tanınmış sürüm kolaylıkları, gereken uygulama şekillerinin 
Topluluk tarafından tespitini müteakip tatbik mevkiine konulacaktır. 

08.04 pozisyonundaki sofralık taze üzüm için öngörülmüş olan vergi . 
indir imi 18 Haz i ran - 17 Temmuz döneminde uygulanacaktır. 

22.05 pozisyonundaki kalite şaraplarına ait sürüm kolaylığının uy
gulanması, Türkiye - A v r u p a Ekonomik Topluluğu Ortaklık Konseyi 

tarafından gereken liste ve tatbik usullerinin tespitine bağlı bulunmak
tadır. 

B u Uç grup maddemizin Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye mem
leketlere ihracında uygulanacak esaslar bilâhare ilân edilecektir. 

3 — E k ' i n 03.01, 03.03, 55.08, 55.09, 60.05, 62.02, 58.01 ve 58.02 nu 
maralı pozisyonlarına giren diğer maddelere taallûk etmekte olup t a 
rife kontenjanı veya indir iml i gümrük vergisi şeklinde sağlanmış olan 
sürüm kolaylıkları ise, A v r u p a Ekonomik Topluluğuna Üye Devletler 
tarafından gerekli iç tedbirlerin alınmasını müteakip tatbik mevkiine 
konulacak olmakla beraber, ek'de açıklandığı üzere, 1 Aralık 1967 t a r i 
hinden itibaren muteber bulunmaktadır. 

B u itibarla, mezkûr maddelerin A v r u p a Ekonomik Topluluğuna 
yönelen ihracatı için, Sirkülerin neşrini takip eden işgününden itibaren 
iş'arı ahire kadar, 24/6/1967 tarih ve 12630 sayılı Resmî Gazete'de y a 
yımlanmış olan «İhracat Yönetmeliği» nin 42-47 nci maddelerinde belir
tilen esaslar dahilinde, şekli Yönetmeliğe bağlı «Tedavül Belgesi» ver i 
lecektir. 

EK 
Avrupa Ekonomik Topluluğu tarafından sürüm kolaylığı tanınmış olan ihraç maddelerimiz 

Ortak Gümrük Türk Gümrük Tar i f e A v r u p a Ekonomik Topluluğuna Üye Devletler tarafından Türkiye'ye 
Tarife No. ve istat ist ik No. Madde adı sağlanmış olan sürüm kolaylıkları 

Yalnız 03.01 B l a 03.01.23 Uskumru , taze, soğutulmuş 
veya dondurulmuş, bütün, 
kafası kesümiş veya uzun
lamasına parçalanmış 

Yalnız 03.01 B l b 03.01.21 
03.01.22 
03.01.24 

Ton balıkları (Palamut ve to
rik cinsleri dahil) taze, soğu
tulmuş, dondurulmuş, bütün, 
kafası kesilmiş veya uzunla
masına parçalanmış 

Yalnız 03.01 BIc 03.01.25 
03.01.29 (Ançüvez 

hariç) 

Diğer deniz balıkları (Ancü-
vez hariç) taze, soğutulmuş, 
dondurulmuş, bütün, kafası 
kesilmiş veya uzunlamasına 
parçalanmış 

Belçika - Lüksemburg 
Ekonomik Birliği 
Federal A l m a n y a 
Fransa 
i t a l y a 
Hollanda 

20 Tonluk tarife kontenjanı 
110 » » » 
100 » » » 
50 » » » 
20 » » » 

B u kontenjanlar yıllık olup 1 Ocak - 31 Aralık dönemi için muteberdir. 
Bununla beraber, başlangıç kontenjanları, 1 Aralık 1967 - 31 Aralık 1968 
dönemi için, yukarıdaki miktar lar 1/12 nispetinde arttırılmak suretiyle 
açılacaktır. 
A v r u p a Ekonomik Topluluğuna Üye Devletler, bahis konusu kontenjan
lar çerçevesinde, Türkiye'den yaptıkları ithalâta ithal tarihindeki Ortak 
Gümrük Tarifesi İtaddinin yansına eşit b ir gümrük vergisi uygulayacak
lardır. 

Belçika - Lüksemburg 
Ekonomik Birliği 
Federal A lmanya 
Fransa 
' italya 
Hollanda 

75 Tonluk tarife kontenjanı 
250 » » » 

25 »" » » 
1150 » » » 

150 » » » 
B u kontenjanlar yıllık olup 1 Ocak - 31 Aralık dönemi için muteberdir. 
Bununla beraber, başlangıç kontenjanları, 1 Aralık 1967 - 31 Aralık 1968 
dönemi için, y u k a n d a k i miktar lar 1/12 nispetinde a r t t m l m a k suretiyle 
açılacaktır. 
A v r u p a Ekonomik Topluluğuna Üye Devletler, bahis konusu kontenjan
lar çerçevesinde, Türkiye'den ithal ettikleri maddelere birbirlerinden yap-
tıklan ithalâta kabiü tatbik gümrük vergilerini (Topluluk içi rejimi) uy 
gulayacaklardır. 

Belçika - Lüksemburg 
Ekonomik Birliği 60 Tonluk tarife kontenjanı 
Federal A lmanya 390 » » » 
Fransa 60 » » » 
i t a l y a 870 » » » 
Hollanda 30 » » » 

B u kontenjanlar yıllık olup 1 Ocak - 31 Aralık dönemi için muteberdir. 
Bununla beraber, başlangıç kontenjanları, 1 Aralık 1967 - 31 Aralık 1968-
dönemi için, yukandaki miktar lar 1/12 nispetinde arttınlmak suretiyle 
açılacaktır. 
A v r u p a Ekonomik Topluluğuna Üye Devletler, bahis konusu kontenjan
lar çerçevesinde, Türkiye'den yapacakları ithalâta Ortak Gümrük T a r i 
fesi haddinin yansına eşit b ir gümrük vergisi uygulayacaklardır. 

03.03 A l 

03.03 A l i 

03.03.14 Istakoz ve kıskaçsız ıstakoz Belçika - Lüksemburg Istakoz ve kıskaçsız ıstakoz 
Ekonomik Birliği 135 Tonluk tarife kontenjanı 
Federal A lmanya 150 » » » 
Fransa 325 » » » 
i t a l y a 50 » » » 
Hollanda 90 » » » 

03.03.19 (Yalnız Yengeç, karides, kerevit Belçika - Lüksemburg 
yengeç) Ekonomik Birliği 95 Tonluk tarife kontenjanı 

03.03.12 Federal A lmanya 140 » » » 
03.03.13 Fransa 600 » » » 

i t a l y a 50 » » » 
Hollanda 65 » » » 
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Ortak Gümrük 
Tarife No. 

Türk Gümrük Tarife 
ve istatist ik No. Madde adı 

Yalnız 03.03 B l I I b 03.03.19 Mürekkep balığı, kalamar ve 
ahtapot 

Yalnız 08.04 A 

Yalnız 08.02 A 

Yalnız 08.02 B 

Yalnız 08.02 C 

08.04.10 

08.02.11 
08.02.12 
08.02.19 

08.02.21 
08.02.29 

08.02.30 

Sofralık taze üzüm 

Taze portakal 

Taze mandalina ve klemantin 

Taze limon 

Yalnız 22.05 B 22.05.20 
TKöpüklü şarap
lar) dışındakiler 

Kal i te şaraplar 

55.08 

55.09 

60.05 

62.02 

55.08.10,90 

55.09.11,12, 
21-26,29 

60.05.10,20, 
30,90 

62.02.10,20, 
30,40,90 

H a v l u nev'i bukleli pamuk 
mensucat 
Sair pamuk mensucat 

E l a s t i k i veya kauçuklu olma
yan örme g iy im eşyası, tefer
ruatı ve diğer örme eşya 
Yatak çarşafları, masa örtü
leri , tuvalet ve mutfak bezleri, 
perdeler v. s. mefruşat eşyası 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna Üye Devletler tarafından Türkiye'ye 
sağlanmış olan sürüm kolaylıkları 

Fransa 50 Tonluk tarife kontenjanı 
Yukarıdaki üç grup maddeye ait kontenjanlar yıllık olup, 1 Ocak - 31 
Aralık dönemi için muteberdir. Bununla beraber, başlangıç kontenjanları, 
1 Aralık 1967 - 31 Aralık 1968 dönemi için, yukardaki miktar lar 1/12 
nispetinde arttırılmak suretiyle açılacaktır. 
A v r u p a Ekonomik Topluluğuna Üye Devletler, bahis konusu kontenjan
lar çerçevesinde, Türkiye'den ithal ettikleri maddelere birbirlerinden yap
tıkları ithalâta kabil i tatbik gümrük vergilerini (Topluluk içi rejimi) 
uygulayacaklardır. 

Türk menşe ve mahreçli sofralık taze üzümlerin Topluluğa ithalinde, 
herhangi bir miktar kısıtlaması yapılmaksızın, 18 Haziran - 17 Temmuz 
dönemine münhasır ka lmak üzere, ithal tarihindeki Ortak Gümrük T a 
rifesi haddlnin yansına eşit bir gümrük vergisi uygulanacaktır. 

Türkiye menşe ve mahreçli bu maddelerin ithalinde, Topluluk i thal t a 
rihinde mer'i Ortak Gümrük Tarifesi haddelerinde % 20 nispetinde bir 
indirim yapacaktır. B u sürüm kolaylığı herhangi bir kontenjanla kısıt-
lanmamıştır. 
Söz konusu sürüm kolaylığı, gereken uygulama şekillerinin Topluluk t a 
rafından tespitini müteakip uygulama alanına konulacaktır. 

Türkiye Avrupa Ekonomik Topluluğu Ortaklık Konseyi tarafından b i 
lâhare tespit edilecek listeye dahil ve konseyce belirtilecek kalite kontrolü 
normlanna uygun Türk kalite şaraplan için, A v r u p a Ekonomik Toplulu
ğuna Üye Devletler aşağıda yazdı tarife kontenjanlanni açacaklardır : 

Belçika - Lüksemburg 
Ekonomik Birliği 
Federal A lmanya 
Fransa 
i t a l y a 
Hollanda 

1.000 Hektolitre 
3.000 » 

500 » 
500 > 

1.000 » 
1 Aralık 1967 - 31 Aralık 1968 dönemi için açılacak kontenjanlar 1/12 
nispetinde artınmlı olacaktır. 
Bahis konusu kontenjanlar çerçevesinde, Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
Üye Devletler Türkiye'den yapacakları ithalâta ithal tarihinde mer'i Or 
tak Gümrük Tarifesinin yansına eşit bir gümrük vergisi uygulayacak
lardır. 

Türkiye menşe ve mahreçli mezkûr maddelerin Topluluğa ithali için aşa
ğıdaki yıllık kontenjanlar açılmıştır : 

55.08 75 Ton 
55.09 105 » 
60.05 30 > 
62.02 30 » 

Kontenjanlann 1 Temmuz 1968 tarihinden sonraki idare usulleri, bilâ
hare Topluluk tarafından tespit edilecektir. 
1 Aralık 1967 - 30 Haziran 1968 dönemi için, yukarda yazılı kontenjanlar 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna Üye Devletler arasında aşağıdaki şekilde 
bölüştürülmüştür : 
55.08 Hav lu nev'i bukleU pamuk mensucat. 

Federal A l m a n y a 16 Ton 
Fransa 11 * 
İtalya 15 » 

55.09 Sair pamuk mensucat. 
Federal A l m a n y a 24 Ton 
Fransa ^4 » 
i t a l y a 15 » 

60.05 Elâstiki veya kauçuklu olmayan örme g iy im eşyası, teferruatı ve 
diğer örme eşya. 

Federal A lmanya 6 Ton 
Fransa 6 » 
İtalya 6 » 

62.02 Yatak çarşaflan, masa örtüleri, tuvalet ve mutfak bezleri, perde
ler vesair mefruşat eşyası. 

Federal A lmanya 6 Ton 
Fransa 6 » 
i ta lya 6 » 

Bahis konusu kontenjanlar çerçevesindeki ithalâta A v r u p a Ekonomik 
Topluluğuna Üye Devletler ithal tarihinde mer'i Ortak Gümrük Tarifesi 
haddinin yarısına eşit bir gümrük vergisi uygulayacaklardır. 
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Ortak Gümrük 
Tarife No. 

Yalnız 58.01 A 

Yalnız 58.01 B 

Yalnız 58.01 B 

Y a l m z 58.02 A 

Türk Gümrük Tarife 
ve İstatistik No. Madde adı 

58.01.11-13 

58.02.21 

58.01.22,23,29 

58.02.90 

Yalnız 58.02 B 58.02.20,30 

Ticaret Bakanlığından : 

Yalnız elle yapılmış yünden ve 
ince kıldan halılar 
Yalnız elle yapılmış tabiî 
ipekten halılar 

Yalnız elle yapılmış diğer e l 
yaftan halılar 
Yalnız elle yapılmış diğer ha
lılar 

Yalnız elle yapılmış ki l imler 

Avrupa Ekonomik Tooluluğuna Üye Devletler tarafından Türkiye'ye 
sağlanmış olan sürüm kolaylıkları 

1 Aralık 1967'den sonra Topluluğa i thal edilecek elle yapılmış Türkiye 
menşe ve mahreçli halılara aşağıda yazılı gümrük vergileri uygulana
caktır : 

Vergi 

Yalnız 58.01 A 

Yalnız 58.01 B 
Yalnız 58.01 C 
Yalnız 58.02 A 
Yalnız 58.02 B 

% 24 
Metrekarede 4 hesap 
bir imlik (A .B .D. do
larlık) azam! tahsilat 

% 20 
% 12 
% 20 
% 10,5 

Mühim Not : B u beş pozisyon için verilecek tedavül belgelerinde, 
maddenin e l tezgâhında dokunmuş (fabriqué à l a 
main) olduğu kaydı, behemehal, yer alacaktır. 

4 Temmuz 19S7 tarih 12633 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 1967 Yılı İkinci Altı Aylık Devreye A i t Liberasyon Listesinde 80.01.10 gümrük 
tarife ve istatistik pozisyonunda yer alan ve tamamen A I D den finanse edilen ham kalaydan A kalitesi gıda sanayiinde de kullanılabilecektir. 

İ L A N L A R 
Danıştay Başkanlığından : 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı tarafından gümrük ihtilâfından dolayı 
Yaşar Sümer ve ortakları aleyhine Danıştay nezdinde idarî dava açıl
mış isede, davalının adresinin meçhul olması sebebiyle davetiye tebliğ 
edilmemiş bulunduğundan, Danıştay 7 nci Dairesinin 13/9/1967 tar ihl i 
67/2496 sayılı kararma istinaden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 
inc i maddesi mucibince davalıya davetiye yerine ilânen tebliğ olunur. 

9884 

A n k a r a 7. Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

966/239 

Davacı İller Bankası Genel Müdürlüğü veki l i A v u k a t Mehmet Gü
ler tarafından davalı N i d a Şensal ile davalılardan F u a t Muhasipoğlu'nun 
aleyhine açmış olduğu alacak davasının yapılan açık duruşması sonunda : 

Davalı N i d a Şensal'ın Basın-lş Sendikasında, çalışmakta olduğu 
adresine yapılan tebligatta bulunamadığından ve İller Bankasına müra
caat ederek «Yeni Türkiye 1965» is iml i bir almanak basmak için 2.000 
l i r a para çektikleri ve bu paranın 1.000 lirasını ödediklerini geri ka lan 
1.000 liranın ödenmediğinden ve adreslerine yapılan davetiyede buluna
madıklarından işbu dava dilekçesinin kısa özeti davetiye yerine k a i m 
olmak üzere ilânına ve 1.000 liranın faiz ve diğer masraflariyle bir l ikte 
tahsi l ini istemekte olduklarından ilânın kendilerine duyurulmak üzere 
tebliğine ve duruşmamn l t / 1 / 1 9 6 8 günü saat 10,40 a muallâk olduğu 
tebliğ olunur. 

9888 

967/368 
Davalı Hazine v e k i l i A v u k a t A k a y Sezer tarafından davalı A l i m e 

Şencan aleyhine açılan alacak davasının yapüan açık duruşmasında : 
Davalının adresine yapılan tebligatta bulunamadığından ve davalı 

A l i m e Şencan'ın A n k a r a Hastanesinde tedavi olduğunu ve bundan dolayı 
150 l i ra borçlu olduğunu ve adresine yapılan tebligatta bulunamadığını 
ve işbu ilânın davetiye yerine k a i m olmak üzere tebliğine ve duruşmamn 
29/1/1968 günü saat 9.25 e muallâk olduğu tebliğ olunur. 

9908 

A n k a r a Asl iye Onuncu H u k u k Hâkimliğinden : 

1966/558 
A n k a r a Zafertepe Mahallesi O k u l Karşısı No. 102 de ve aynı za 

manda Bahçelievler Emek Mahallesi Dumlu Durağında 06 A T 272 p laka 
sayılı dolmuş şöfürü davalı Hasan Boğa'ya, 

13/8/1965 tarihinde sevk ve idarenizde bulunan vasıta ile davacı 
Millî Savunma Bakanlığına ait vasıtaya çarparak 1115 liralık hasara 
sebebiyet verdiğinizden dolayı Millî Savunma Bakanlığı adına Hazine 
vekil i Avukat Ayhan ören tarafından aleyhinize ikame olunan 1115 l i r a 
lık alacak davasının yapılmakta olan muhakemesinde : 

Adresinı^ıiı meçhul bulunması sebebiyle dava arzuhalini taşıyan 
dilekçeli davetiyenin ilânen tebliğine karar verilerek karar gereği yerine 
getirilmiştir. 

Be l i r l i gün ve saatte mahkemeye gelmediğinizden hakkınızda ilâ
nen gıyap kararı tebliğine karar verilerek duruşma 22/2/1968 Perşembe 
günü saat 9.30 a tal ik olunmuştur. 

Yukarıda yazılı gün ve saatte bizzat gelmeniz veya kendinizi tem-
silen bir avukat göndermeniz aksi takdirde bundan böyle davaya gıya
bınızda devam olunacağı gıyap kararı yerine ka im olmak üzere keyfiyet 
ilân olunur. 

9909 • 
Çayırlı Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

967/148 
Davacı Çayırlı Kazasının Saraycık Köyünden Hüseyin Gündüz ve

k i l i Avukat Sezer Kayaş'ın davalılar aynı köyden İsmail Hakkı Soyde-
mir, Mehmet Zeki Soydemir, Z ihni Soydemir, Haydar Toraman, Hüsnü 
Toraman ve B i n a l i Toraman aleyhlerine açmış olduğu men'i müdahale 
davasının mahkememizde yapılan açık duruşması sırasmda; 

Davalılardan Bina l i Toraman'ın bütün aramalara rağmen bulunama
mıştır. B u sebeple namına çıkarılan gıyap kararının tebliği mümkün ol
madığından namına ilânen gıyap kararı tebliğine, ve davalının t a y i n , 
olunan 13/2/1968 Salı günü saat 9 da bizzat veya bir veki l marifetiyle 
mahkemede hazır bulunmadığı takdirde ilânen gıyap kararı yerine k a i m 
olmak üzere tebliğ olunur. 

9899 
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A n k a r a H u k u k Fakültesi Dekanlığından : 

Fakültemizde 30.105,36 T .L . keşif bedelli ve 2.258 T .L . geçici temi
natlı lokanta ve diğer yerlerinde yapılmakta olan tadilâttan noksan k a 
lan işler, 2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıka
rılmıştır. 

Eksi l tme 9/1/1968 tarihinde saat 15.00 de Fakülte binasında yapıla
caktır. 

Eksiltmeye gireceklerin en geç aynı gün saat 12.00 ye kadar Üni-
yersitemiz İnşaat Müdürlüğünde bulunan dosyayı incelemeleri, iştirak 
belgesi almaalrı ve kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evvel Komis 
yon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
9937 /4-2 

Fakültemizin 39.960 — T . L . keşif bedelli ve 2.997,— T . L . geçici te
minatlı kanalizasyon işi 2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü ile 
eksitlmeye çıkarılmıştır. 

Eksi l tme 5/1/1968 Cuma günü saat 14.00 de Fakülte binasında yapı
lacaktır. 

Eksiltmeye gireceklerin en geç aynı gün saat 12.00 ye kadar Üni
versitemiz İnşaat Müdürlüğümüzde bulunan dosyayı incelemeleri, iştirak 
belgesi almaları ve kapalı zarflarını ihale saatinden 1 saat evvel Komis 
yon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
9938 /4-a » 

Karayolları Genel Müdürlüğünden : 

9 Kasım 1967 gün ve 12746 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ilâ
nımızın 3 üncü maddesinde bahsedilen ve serbest kaynaklarımızdan ( A P A 
ve serbest dolar sahası) karşılanacağı bildirilen 67-0505-1 sayılı dosya 
muhteviyatı 246 kalem bilyalı yatak ile 67-0508-1 sayılı dosya muhtevi
yatı 370 kalem bilyalı yatakların son tekli f verme günü 29 Aralık 1967 
C u m a s a a t : 14.00 dür. 

B u saatten sonra verilenler ile şartnamesine uygun olmayan tek
lifler ve postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. 

10055/1-1 
• — — 

Eyüp Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Esas No. : 965/342 
K a r a r No. : 966/144 
Hâkim : Yaşar Turan 6853 
Başkâtip : Şinasi Altınok 
Davacı : K . H . 
Maznun : Mehmet Çiçek, B. Mustafa, 1945 yılında Zehra'dan doğ

ma, Üsküdar, Hacı Hesnehatun M h . si Cami Sokak hane 11 de nüfusa 
kayıtlı 

Suç : Hırsızlık 
Suç tar ihi : 23/6/1965 
Hırsızlıktan sanık Mehmet Çiçek hakkında yapılan duruşma neti

cesinde : Hareketine uyan C. K . 491/4, 522, 525 inci maddeleri gereğince 
dört ay hapis ve dört ay E . U . nezareti cezasile mahkumiyetine dair olan 
15/3/1966 tarih ve 965/342-144 sayılı gıyabi karar maznunun uzun za 
mandan beri araştırmalara rağmen ikametgâhı tespit edilemediğinden 
7201 sayılı Kanunun 28, 29 uncu maddeleri gereğince keyfiyetin Resmî 
Gazete ile ilânen neşri suretile kendisine tebliğine, aynı kanunun 31 inci 
maddesine tevfikan ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkemeye 
müracaat etmediğiniz veya adresinizi bildirmediğiniz takdirde tebüğatın 
yapılmış sayılmasına 6/12/1967 tarihinde karar verildi . 

9898-1 

Esas No. : 966/162 
K a r a r No. : 966/782 
Hâkim : Yaşar Turan 6852 
Başkâtip : Şinasi Altınok 
Maznun : Zeyyat Karmdağ, B. Kemal , A . Fatma, 1939 Sürmene 

doğumlu, Baştımar Köyü hane 25 de nüfusa kayıtlı. 
Suç : Hırsızlık 
Suç t a r i h i : 28/3/1966 
Hırsızlıktan sanık Zeyyat Kanndağ hakkında yapılan duruşma 

neticesinde : Hareketine uyan C .K . 491/ l lk , 522, 525 inci maddeleri gere

ğince i k i ay hapis ve i k i ay E . U . N . cezasile mahkumiyetine dair olan 
4/10/1966 tarih ve 966/162-782 sayılı gıyabi hüküm maznunun uzun za 
mandan beri araştırmalara rağmen bulunamamış ve İkametgâhı tespit 
edilememiş bulunduğundan 7201 sayılı Kanunun 28, 29 uncu maddeleri 
gereğince keyfiyetin Resmî Gazete ile ilânen neşri suretile kendisine teb
liğine, aynı kanunun 31 inci maddesine tevfikan ilân tarihinden itibaren 
15 gün cinde mahkemeye müracaat etmediği veya adresini bildirmediği 
takdirde tebligatın yapılmış sayılmasına 6/12/1967 tarihinde karar ve
ri ld i . 

9898-2 
• — 

Sakarya Su lh Hukuk Hâkimliğinden : 

967/215 
Davacı: Saniye Aydın, Ozanlar Mahallesi Alaca Sokak No 8 

Adapazarı 
Davalı: Remzi Aydın, Almanya Wuhnhaim ziegel Werk bochhau-

senbai de iken halen adresi meçhul 
Dava: Nafaka 
Davacı vekili tarafından mahkemeye verilen 15/4/1967 tarihli di

lekçe ile davalı müvekkilinin eşi bulunduğunu ve müvekkili ile çocuk
larına bakmadığından 750 lira nafakanın tahsili hususunda açılan dava
da davalıya çıkartılan tebligat bila tebliğ iade edilmiş olduğundan ilâ
nen tebligat ifasına karar verildiğinden duruşmanın bırakıldığı 
25/12/1967 Pazartesi saat 9. 30 da davalı bizzat veya kanunî bir vekil 
göndermek suretile mahkemede hazır bulunması dilekçe ve tebligat 
yerine kaim olmak üzere ilân olunur. 

9393 

Tarsus İkinci Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

967/445 
Davacı Muhi t t in Uçar tarafından davalı Gülhanım Uçar aleyhine 

açılan boşanma davasının yapılan duruşmasınd : 
Davalı evli iken başka bir şahısla kaçarak zina yapmış olduğundan 

mebni kanunun 129 uncu maddesi gereğince boşanmalarına. Tarafların 
müşterek hayatlarından olma çocukları Hasan ve Kâzım'ın halen dava
cının yanında olduğu gibi ve davalıda z ina yapmış olduğundan çocuk
ların velayet hakkının davacıya verilmesine ve kabahatin davalıda o l 
duğundan i k i sene evlenmekten memnuniyetine karar verilmiştir. 

Dava davalının gıyabında cereyan ettiğinden kararın ilân tar ih in 
den itibaren (15) gün içinde temyiz edilmediği takdirde hükmün kesin
leşeceği ilân olunur. 

9901 

Söke Asl iye H u k u k Hâkimliğinden : 

967/203 
Şokenin K a n a k Mahallesi Balcılar Sokak No. 6 da oturur Mehmet 

Kıryar tarafından aynı yerde oturur ve adresi meçhul F a t m a Kıryar 
aleyhine İkame olunan boşanma davasının duruşması sırasında : 

Davalının tebligata yarar adresi bulunmadığından davalıya Resmî 
Gazete ile ilânen tebligat yapılması için karar verilmiş olduğundan da-
davahnın duruşmanın muallâk bulunduğu 30/1/1968 Salı günü saat 10 da 
hazır bulunması, veya kendisini b ir v e k i l i le temsil ettirmesi davetiye ye
rine ka im olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

9900 • 
Gediz As l iye H u k u k Hâkimliğinden : 

967/548 
Davacı Gediz' in Göynükören Köyünden Mehmet oğlu Mehmet Çe

t i n tarafından davalı Gediz ' in Göynükören Köyünden İbrahim kızı ve 
Mehmet Çetin eşi Hamide Çetin aleyhine açtığı z ina sebebiyle boşanma 
davasının yapılmakta olan duruşmasında : 

Davalı Gediz' in Göynükören Köyünden İbrahim kızı Hamide Çetin 
yapılan tebliğlere ve tahkikata göre ikametgâhı meçhul olduğu anlaşıl
dığından dava arzuhali ve davetiyenin ilânen tebliği kararlı olup duruş-
manmın atılı bulunduğu 12/2/1968 Pazartesi saat 10,50 de bizzat kendisi 
veya bir vekille de temsil ettirmediği takdirde hakkmda gıyap kararı 
verileceğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 31 İnci maddesi gereğince 
dava dilekçesi ve davetiye yerine k a i m olmak üzere on gün müddetle 
Uânen tebliğ olunur. 

9907 



21 ARALIK 1967 (Resmî Gazete) Sabife: 19 

Bayındırlık Bakanlığa Yapı ve İmar İşleri Reisliğinden : 

İstanbul H a r p Akademileri 2 nci Etap Proje Yarışması sonuçlanmış 
olup, mükâfaat ve mansiyon kazanan proje müellifleri aşağıda göste
rilmiştir.' Başarılarından dolayı kendilerini tebrik ederiz. 

1 inci Mükâfaat: 
Yüksek M i m a r 

2 nci Mükâfaat: 
Yüksek M i m a r 

3 üncü Mükâfaat: 
Yüksek Mühendis M i m a r 

1 inci Mansiyon : 
Yüksek M i m a r 

» » 

2 nen Mansiyon : 
Yüksek M i m a r 

3 üncü M a n s i y o n : 
M i m a r 
Yüksek M i m a r 

4 üncü Mansiyon : 
Yüksek Mühendis M i m a r 
Yüksek M i m a r 

5 inci Mansiyon : 
Yüksek Mühendis M i m a r 
Yüksek Mühendis M i m a r 

İller Bankasından : 

Yurdanur Sepkin 
Hal is Pektaş 
Öner Olcay 

Yılmaz Çakılcı 

Doğan Hasol 
Ayşe Hayzuran Hasol 

Özdemir Erverd i 
Harun Özer 

Selçuk M e r a l 
Okyay Öke 

Siray Erdemir 
Yüksel Erdemir 

E r o l K u r t 
Eng in Yenal 

Uğur E r k m a n 
Erdoğan Yaşlıca 

10022 / 2-1 

E l e k t r i k tesisatı yaptırılacaktır. 
İhale evrakı Malî İhale evrakı 

Kasabanın Keşif bedeli Geçici Tem. yeterlik satış bedeli 
Adı İli T. L . T. L . T. U T. L . 

Kütahya Merkez 1.305.137,70 54.905 — 130.514 — 125 — 
Karabük (Zonguldak) 903.998,65 39.910,— 90.400,— 100 — 
Karabiga (Çanakkale) 265.571,17 14.529,— 26.558,— 30,— 
Çukurca (Hakkâri) 234.320,20 12.966,— 23.500 — 25,— 
G R U P 
U l a (Muğla) 579.200,75 26.918,— 57.921 — 60,— 
Turgut (Muğla) 148.679,86 8.684 — 14.868,— 

1 — Yukarıda ad lan yazılı kasabaların elektrik tesislerinin yapımı 
işleri kapalı zarf usulü ve b i r im fiyat esası ile eksiltmeye konmuştur. 

2 — Tekl i f zar f lan 10/1/1968 günü saat 15,00 de Ankara 'da İller 
Bankası Satmalma Komisyonunda açılacaktır. 

Tekl i f mektuplarının 10/1/1968 günü saat 12.00 ye kadar B a n k a y a 
teslimi gerekmektedir, 

3 — Tekl i f vereceklerin, yeterlik belgesi almak için 5/1/1968 günü 
saat 17,00 ye kadar B a n k a y a dilekçe vermeleri ve dilekçelerine yükle
nici karnelerini, şimdi} e kadar yaptıkları işlere ait belgelerin listesini, 
örneğine göre teknik personel beyannamesini, halen taahhütleri -altında 
bulunan işleri gösterir taahhüt beyannamesini ve t u t a n yukanda yazılı 
malî yeterlik belgesini eklemeleri lâzımdır. 

4 — Grup olarak gösterilen işlere dahil olan tesislerin hepsine tek
l i f verilecektir. 

10017 / 1 - 1 

Tarsus Asl iye İkinci H u k u k Hâkimliğinden : 

967/131 
Davacı Nimet Geniş tarafından davalı A r i f Geniş aleyh'ne açılan 

boşanma davasının yapılan duruşmasında : 
Davalı A r i f namına çıkarılan gıyap kararında gösterilen adresten 

adres bırakmadan ayrılmış olduğundan ve gıyap k a r a n bilâ ikmal iade 

edilmiş olduğundan gıyap kararının mahkemece Resmî Gazete'de ilânına 
ve duruşmanın 26/12/1967 Salı günü saat 10 a talikine karar ver i l 
miştir. 

Mezkûr gün ve saatte mahkemeye gelmediğiniz bir vekille kendini 
kendinizi temsil ettirmediğiniz takdirde gıyap kararı yerine kaim olmak 
üzere ilân olunur. 

10001 / 1-1 

Salihl i As l iye H u k u k Hâkimliğinden : 

Davacı Z iya Tekelioğlu veki l i A v u k a t Hasan Hüseyin Saçaklıoğlu 
tarafından davalı Salihl i E s k i C a m i Mahallesinden Birsen Can aleyhine 
açlıan veraset davasının yapılmakta olan açık duruşması sırasında : 

Davalı Birsen Can adına çıkarılan davetiye adı geçenin adresini 
bırakıp semti meçhule gittiğinden bahisle toila tebliğ iade edilmiş ve 
davetiyenin ilânen tebliğine Mahkemece karar verilmiş 'olmakla duruş
manın muallak bulunduğu 25/12/1967 gün ve saat 9,00 da Salihl i Asl iye 
H u k u k Mahkemesinde hazır bulunması veya kendisim temsilen b i r vek i l 
göndermesi davetiye yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ olunur. 

10003 / 1-1 

Ordu Soya Fabrikası Müdürlüğünden : 

1 — İşletmemiz ihtiyacı olan bir adet kutu kapatma makinesi 
28/12/1967 Perşembe günü saat 15.00 te kapalı teklif almak suretiyle 
satın alınacaktır. 

2 —• B u işe ait şartname Fabrikamız Ticaret Servisinden temin 
edilebilir. 

3 — Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ver
mekte serbesttir. 

9882 / 2-1 

Tarsus 2. Asl iye Hukuk Hâkimliğinden : 

965/103 
Davacı Hasan Karamehmet veki l i avukat M . Sıtkı Elçi tarafından 

davalı Kâzım Tataroğlu aleyhine açılan alacak davasının yapılan duruş
ması sonunda : 

4,660 l i r a 09 kuruş ve 131 l i r a 95 kuruş masraf ile birlikte davalı
dan tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiş davalı gösterilen ad
resinde bulunmadığından davetiye ve gıyap kararı ilânen tebliğ edilmiş 
olduğundan kararında ilânen tebliğine karar verümiştir. 

İşbu ilân tarihinden itibaren 15 gün İçinde hükmü temyiz etmedi
ğiniz takdirde hükmün kesinleşeceği tebliğ olunur. 

9905 

A n k a r a 10 uncu İcra Memurluğundan : 

966/10714 
Tasfiye halinde Raybank T. A . Ş. ne masraf hariç 32.315,14 T . L . 

sına borçlu A n k a r a Konur Sok. N o : 6 da Kâmil Haznedar'ın bu adresi 
terkettiği ve ikametgâhı meçhul olduğundan hakkındaki ödeme emrinin 
ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat K . nun 31 inci maddesi gereğince ödeme emrinde yazılı 
7 gün müddete 20 gün ilâvesiyle 27 gün içerisinde borcu ödemeniz, i t i 
razınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse bu müddet içinde açık
ça bildirmeniz, imzayı red ettiğiniz takdirde mercide yapılacak duruşma
da hazır bulunmanız, bulunmadığınız takdirde itirazınızın muvakkatan 
kaldırılacağı, İcra İflâs K . nun 74 üncü maddesi gereğince mal beyanında 
bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, borcu ödemez 
veya it iraz etmezseniz cebri icraya devam olunacağı, takibe i t i raz etti 
ğiniz takdirde i t i raz la bir l ikte tebliğ giderini ödemeniz, aksi halde i t iraz 
etmemiş sayılacağınız ödeme emri yerine k a i m olmak üzere ilânen tebliğ 
olunur. 

9912 

Turhal Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

Davacı Turhal'ın Pazar Nahiyesinden Ferhat Şanlı'nm davalılar 
aynı Nahiyeden İsmail Şanlı ve M u r a t Şanlı aleyhine ikame eylediği 
izaleyi şüyuu davasında davalılardan M u r a t Şanlı'ya çıkanlan davetiye
ler tebliğ edilemediğinden davalı tebligatın ilânen tebliğine karar ver i l 
miş olmakla ilân olunur. 



Sahife: 20 (Resmî Gazete) 21 ARALIK 1967 

Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü B i r inc i Bölge 
Müdürlüğünden : 

10.000,— l i r a tahmini bedelli dokuz adet harç kantarı, açık eksilt
me ile tamir ettirilecektir. 

Geçici teminatı 750,— liradır. Eksi l tmesi 5 Ocak 1968 Cuma günü 
saat 10.00 da istanbul - Küçükyalı'daki Bölge Müdürlüğünde görülebüir. 

B u işe ait şartname Bölgede görülebilir. İsteklilerin 1967 yılı ticaret, 
sanayi odası veya esnaf belgesi teminat makbuzları ile eksütme gün ve 
saatinde Komisyona müracaatları. 

9933 /1 -1 

400 adet dış, 1089 adet iç lastik ile 800 adet kolon kapalı zarf usulü 
ile satmalınacaktır. Muhammen bedeli : 7.004,— l i r a geçici teminatı : 
525,30 liradır. Eks i l tmes i 8 Ocak 1968 Pazartesi günü saat 11.00 de i s 
tanbul Küçükyalı'daki Bölge Müdürlüğünde yapılacaktır. B u işe ait 
şartname Ankara 'da Karayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Müdürlü
ğünde istanbul 'da Bölge Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin 1967 yılı 
ticaret, sanayi odası vesikası veya esnaf belgesi veya ikametgâh senedini 
havi usulüne göre tanzim edecekleri zarfları ihal saatinden bir saat ev
veline kadar Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri lâzımdır 

Postada vak i gecikmeler nazarı itibare alınmaz. 
9934 / 4-1 

İzmir Valiliğinden : 

1 — İzmir, Şaşal Köyünde özel idareye ait Şaşal İçme Suyu M e m -
baında şartnameleri dahüüıde 1.870.00,— l i r a muhammen bedeli oto
mat ik şişe yıkama - doldurma - kapsülleme tesisleri ve müştenülâtı i n 
şaatı işi k i r a bedeli karşılığı olarak yapmak suretiyle işletmesi en az 
k i r a müddeti tekli f eden kiracıya kapalı zarf usulü ile kiralanacaktır. 

2 — İhalesi, İzmir Hükümet konağı binası içinde toplanacak İl 
Daimî Komisyonunca 25/1/1968 tarihine tesadüf eden Perşembe günü 
saat 15.00 de yapılacaktır. 

3 — Şartnameler İzmir, istanbul, A n k a r a özel İdare Müdürlükle
rinde ve İzmir II Daimî Komisyonunda görülebilir. 

4 — istekl i ler in ihaleye girebilmek için ihale tarihinden en az üç 
gün evvel i z m i r Bayındırlık Müdürlüğüne müracaatla gerekli belgeyi a l 
maları şarttır. 

5 — Geçici teminatı : (69.850,—) liradır. 
6 — istekl i ler in 2490 sayılı Kanun dairesinde hazırlıyacaklan tek

lif mektuplarım ihale saatinden 1 saat evveline kadar makbuz karşılığın
da i z m i r t l Daimî Komisyon Başkanlığma vereceklerdir. 

Telgrafla müracaat ve postada v a k i gecikmeler kabul edilmez. 

9783 / 1 - 1 

A . Ü. H u k u k Fakültesi Dekanlığından : 

Tavzih ilâm 
Tahsisat çıkmadığından 7 Aralık 1967 tarihinde yapılması gereken 

Fakültemiz ihata duvarı ve bazı tadil tamir işleri ihalesinden vazgeçü-
m iştir. 

Durum tavzihen ilân olunur. 
9675 / 3-3 

Devlet H a v a Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğünden : 

1 — idaremizde mevcut 1958 - 1959 - 1963 model Fort araçlarına 
ait 70 kalfem yedek parça 2490 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü 
ile satm alınacaktır. 

2 — Muhammen bedeli 16.255,50 lira olup geçici teminatı 1220.— 
liradır, işbu teminat idaremizin T. C. Merkez Bankasındaki 57 sayı
lı hesabına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp karşılığında mak
buz alınacaktır . 

3 — Eksiltme 28/12/1967 tarihine tesadüf eden Perşembe günü 
saat 1530 da Ankara'da Genel Müdürlük Alım Satım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 — Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme 
Dairesi Başkanlığında, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdür
lüğünde görülebilir. 

5 — isteklilerin belirli günde 1967 yılı Ticaret Odası Belgesi, Te
minat mektup veya makbuzunu havi usulüne göre tanzim edecekleri 

kapalı zarflarını ihale dsaatinden bir sat evvel Alım, Satım Komis
yon Başkanlığına vermiş olmaları şarttır. 

Postada olacak vaki gecikmeler kabul edilmez. 
9579/4-3 

Ankara Jandarma Satınalma Komisyonu Başkanlığından : 

Subay Okulu ihtiyacı için aşağıda yazılı iki kalem malzeme ka
palı zarfla satın alınacaktır. Şartnamesi Komisyonda görülebilir, is
teklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri ilân olunur. 

Cins i 
Miktarı M . bedeli G. teminatı 

Adet L i r a K r . L i r a K r . 

F o r m i k a yemek masası 35 
» » sandalya 210 

9.625,— ] 
12.600,— \ 1.667,— 

İHALE 
Günü Saati 

5/1/1968 15,30 

98204-a 

A n k a r a Dördüncü Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

Davalı : Melek Sipahi, Demirlibahçe Güzeltepe Sokak Mut lu lar Apt . 
N o : 5 - A n k a r a . 

Davacı F i k r i Durdu tarafından aleyhinize ikame olunan 634 sayılı 
K a t Mülkiyeti Kanununa muhalefet davasının yapılmakta olan duruşma
sında : 

Adresinize çıkarılan davetiye bilâ tebliğ iade edilmiş ve savcılıkça 
yaptırılan aramalara rağmen adresiniz de tespit edUememiş olduğundan 
davetiyenin ilânen tebliğine karar verilmiş ve duruşma 30/12/1967 C u 
martesi saat 9.30 a ta l ik edümiştir. 

Mezkûr gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya kendinizi bir 
veküle temsil ettirmediğiniz takdirde U s u l Kanununun 509 uncu maddesi 
gereğince ayrıca gıyap kararı çıkanlmıyarak duruşmaya katî gıyabınız
da devam olunacağı davetiye yerine k a i m olmak üzere Uân olunur. 

8678 

A n k a r a Toplu Asl iye Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 966/869 
K . N o : 967/532 
Dikkats iz l ik ve tedbirsizlikle yaralamaya sebebiyet vermekten sa

nık Nazım oğlu Ayşe'den 1941 yılında doğma Sarıkaya Kazası Kerpiç 
Köyü nüfusunda kayıtlı, A n k a r a Aktaş A t i l l a Mahallesi 468 No. da otu
rur F a h r i Demir hakkında A n k a r a Toplu As l iye Ceza Mahkemesinde i c ra 
kılman açık duruşma sonunda : 

Sanığın sabit görülen fullerden dolayı hareketine uyan T. C. K . 
nun 459/2, 501/2 maddesine göre neticeden maznunun bir a y y i r m i gün 
müddetle hapse konulmasına ve üç yüz oniki l i r a elli kuruş ağır para 
cezası ile tecziyesine dair 12/10/1967 tarihinde verüen gıyabî kararın 
tebliği için sanık adına çıkarılan tebligatın gösterilen adreslerde bulun
maması sebebiyle tebliğ edilememiş ve usulen yapılan tahkikatta sanığın 
adresi tesbit edilemediğinden. 7201 sayılı kanunun 28, 31 inci maddeleri 
gereğince tebligatın İlânen icrasına ve işbu kararın Ankara 'da yayınla
nan Resmî Gazete ile neşredilmesine ve tebligatın ilân tarihinden itibaren 
15 gün sonra yapılmış sayılmasına, tebligat yerine k a i m olmak üzere 
İlân olunur. 

9889 

Tavşanlı 1. Sulh H u k u k Hâkimliğinden : 

967/192 
Davacı Nur iye Balım tarafından Gürağaç Köyünden olup halen 

adresi meçhul olan kocası Muhi t t in Balîm aleyhine açılan nafaka da
vasının duruşmasına gelmediği ve 31/1/1968 Çarşamba günü saat 9,00 
da yapılacak duruşmaya da gelmediği takdirde duruşmaya gıyabında 
devam olunacağı gıyap kararı yerine k a i m olmak üzere davalı Muhitt in 'e 
ilânen tebliğ olunur. 

9906 
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A . Ü. Eğitim Fakültesi Dekanlığından : 

Fakültemizin 48.000,— T L . keşif bedelli ve 3.600,— T L . geçici te
minatlı çatı onarım işi 2400 sayılı Kanuna göre kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

Eksi l tme 6/1/1968 Cumartesi günü saat 11.00 de Fakülte binasın
da yapılacaktır. 

Eksiltmeye gireceklerin engeç aynı gün, saat 10.00 a kadar Üni
versitemiz İnşaat Müdürlüğümüzde bulunan dosyayı incelemeleri, iştirak 
belgesi almaları ve kapalı zar f lan ihale saatinden bir saat evvel Komis 
yon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. 

Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
9940 /4-2 

. » . . . . » • 

Çankın Asliye Hukuk Hâkimliğinden: 

967/335 
Çankırı Alibey Mahallesinden Mustafa Özgül vekili avukat Tahir 

Şehirlioğlu tarafından, aynı mahalleden Münevver özgül aleyhine açı
lan terk sebebiyle boşanma davasının yapılmakta olan muhakemesinde : 

Davalı münevver Özgül'ün tebligata salih adresi tespit edileme
diğinden dava dilekçesine havi tebligatın ilânen yapılmasına mahke
mece karar verilmiş olup, davalı Çankın Alibey Mahallesi 192 hanede 
kocada nüfusta kayıtlı Mehmet kızı Hatice'den olma 1936 doğumlu 

ve Mustafa kansı Münevver Özgül, kocası Mustafa Özgül'ün aleyhine 
açtığı ihtara müstenit boşanma davasının duruşması olan 25/1/1968 
Perşembe günü sat 9 da duruşmada hazır bulunmaz veya kendisini 
kanunî bir vekille temsil ettirmediği takdirde hakkında gıyap karan 

verileceği dava dilekçesi ve davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen 
tebliğ olunur. 

9624 • 
Eyüp 1. Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

E . N o : 966/454 
K . N o : 966/871 

K A R A R 
Hâkim : Yaşar Turan 6853 
Başkâtip : Şinasi Altınok 
Maznun : Mesut K i r a z , B . Taha A . Hayr iye , 26/11/1949 Si i r t do

ğumlu, Ve fa Muhaddi Sokak Şahin Gür Hanında 
Suç : Hırsızlık 
Suç t a r i h i : 17/9/1966 
Hırsızlıktan samk Mesut K i r a z hakkmda yapılan duruşma netice

sinde : 
Hareketine uyan T . C . K . 491/tlk fıkrası, 61, 522, 55 inc i maddeleri 

gereğince 13 gün hapis cezasiyle mahkûmiyetine dair verilen 5/11/1966 
tar ih ve 966/454-871 sayılı gıyabi karar maznunun uzun aramalara 
rağmen adresinin tespit edüememiş bulunduğundan 7201 sayılı K a n u 
nun 28, 29 uncu maddeleri gereğince keyfiyetin Resmî Gazete ile ilânen 
neşri suretiyle kendisine tebliğine, aynı kanunun 31 inc i maddesine tev
f ikan ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde mahkemeye müracaat etme
diği veya adresini bildirmediği takdirde tebligatın yapılmış sayılmasına 
6/12/1967 tarihinde karar verildi . 

9898 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından : 

Muhammen Geçici İ H A L E İhalenin ne suretle Şartname 
Sıra Eksiltmeye konan isin çeşidi ve miktan bedeli teminatı Tarihi Günü Saati yapılacağı bedeli 

1 2 Kalem şişe 37.500,— 2.812,50 22/12/1967 Cuma 11.00 Kapalı zarf 190 K r . 
2 3 Adet ameliyat lâmbası 22.500,— 1.687,50 » » 11.15 » » Bedelsiz 
3 1 » » masası 50.000,— 3.750,— 1150 D » 250 K r . 
4 25 Kalem malzeme 16.294,80 1.222,10 15.00 » » Bedelsiz 
5 2 » » 31.530,— 2.364,75 » 15.15 Müteahhit nam ve hesabına 160 K r . 
6 5 » tıbbi malzeme 6.300,— 472,50 » 1550 s » » » Bedelsiz 
7 14 » oto yedek parçası 10.750,— 472,50 » 15.45 » 8 9 » » 
8 45 o » • » 30.010,— 2.250,75 16.00 » » » » 150 K r . 

1 — Yukarıda çeşidi keşif bedeli, muvakkat teminatı, ihale günü ve saati ile yapılacak ihale şekli yazılı işler eksütmeye çıkarılmıştır. 
2 — Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden temin, izmir ve istanbul Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir. 
3 Eksiltme yukarıda gösterilen gün ve saatte Bakanlık Donatım Genel Müdürlüğünde toplanacak Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 
4 — Eksiltmeye girmek isteyenlerin 2490 saydı Kanunun 2, 3 ve 32 nci maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları zarflan eksiltme 

saatinden bir saat evvel makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri. 
5 — Postada vaki gecikmeleri kabul edilmlyeceği İlân olunur. 

9578 /4-4 
D Ü Z E L T M E 

7, 11, 15/12/1967 tarihli Resmî Gazetelerde yayımlanan 9578 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait ilânın 1 inci sıra numarasındaki 
37.500,— l ira muhammen bedelli 2 kalem şişenin ihale şekli (Kapalı zarf) olarak, 

Düzel tüir. 

••• 
A n k a r a Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden : 

C i n s i 

Oto malzemesi 
Ebe çantası komple 
Fotoğraf ve sinema makinesi ve malzemesi 

Miktan 
182 K a l . 
170 A d . 

21 K a l . 

L i r a K r . 

1.174,10 

M u h . 
Bedeli 

L i r a K r . 

76.030,— 
199.597,— 
74.420,— 

Geç. 
Teminatı 
L i r a K r . 

5.051,50 
11.229,85 
4.971,— 

I H 
Şekli 

Kapalı zarf 
Kapalı zarf 
Kapalı zarf 

A L L 
Tar ih i 

8/1/1968 
8/1/1968 
8/1/1968 

E N I N 
Günü Saati 

Pazartesi 
Pazartesi 
Pazartesi 

11.00 
11.30 
15.00 

İlimiz sağlık müesseselerinin ihtiyaçları eksiltmeye çıkanlmıştır. Cins i , miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı, şekli, tarihi , gün ve saati 
yukanda gösterilmiştir, ihalesi gösterilen zamanda A n k a r a Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnamesi A n k a r a ve istanbul 
Sağlık Müdürlüklerinde görülür. 

İhaleye girmek istiyenlerin 1967 malî yılına ait ticaret odası vesikası i le 2490 sayılı K a n u n a göre hazırhyacakları kapalı zarfların İhale saat in
den bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri ilân olunur. 

Postada vak i gecikmeler kabul edilmez. 
9942 / 4-1 
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K a d i r l i Asl iye Ceza Hâkimliğinden : 

Esas N o : 962/105 
K a r a r N o : 963/149 
Davacı : K . H . 
Sanık : Paşa Gedik, İsmail oğlu 1933 D. lu Göksün Kekl iko luk Kö

yü nüfusunda kayıtlı olup aynı yerde ikamet eder. 
Suç : Büyük baş hayvan hırsızlığı, 
Suç t a r i h i : 23/8/1962 
Sanık Paşa Gedik ' in suçu sabit görülerek T. C. K . nunun 491/5, 

522, 523 üncü maddeleri gereğince 3 ay hapis, o kadar E . U . N . altında 
bulundurulmasına, mevkuf kaldığı müddetin mahsubuna, 780 kuruş pos
ta masrafının tahsiline dair verilen hüküm kendisine tebliğ edilemediği 
cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddelerine tevfi
k a n Resmî Gazete i le ilânen tebligat icrasına 31 inci madde gereğince 
ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğatm yapılmış sayılmasına 
ilânın bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına 5/12/1967 t a r i 
hinde karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 
9707 

Esas N o : 963/37 
K a r a r N o : 965/77 
Davacı : K . H . 
Sanık : Hüseyin Çavdar, Osman oğlu 1927 D. lu Gaziantep Acaroba 

Köyünden olup aynı yerde ikamet eder. 
Suç : Dolandırıcılık. 
Suç t a r i h i : 22/1/1962 
Sanık Hüseyin Çavdar'ın suçu sabit görülerek T. C. K . nunun 503/1, 

80, 522 nc i maddeleri gereğince bir ay 6 gün hapis ve 97 l i r a 20 kuruş 
ağır para cezası, mevkuf kaldığı müddetin mahsubuna, 10 l i r a 80 kuruş 
posta masrafının tahsiline, dair verilen hüküm kendisine tebliğ edileme
diği cüretle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddelerine 
tevfikan Resmî Gazete ile İlânen tebligat icrasma, 31 inci madde gere
ğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğatm yapılmış sayıl
masına, ilânın bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına, 5/12/1967 
tarihinde k a r a r verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 
9707 

Esas N o : 965/684 
K a r a r N o : 966/665 
Davacı : K . H . 
Sanık : Osman Kömür, Süleyman oğlu, Fatma'dan olma, 1943 D. lu 

Andırı'nın Efirağızlı Köyü 89 hanede nüfusa kayıtlı aynı yerde mukim. 
Suç : Orman Kanununa muhalefet 
Suç tar ih i : 23/1/1961 
Sanık Osman Kömür'ün suçu sabit görüldüğünden 6831 sayılı Or 

man Kanununun 108/1 T. C. K . nunun 55/3 üncü maddesi gereğince 4 
gün hapis ve 33 l i r a 30 kuruş ağır paracezası ve cezasının teciline 550 k u 
ruş posta masrafının tahsiline dan- verilen hükmün kendisine tebliğ 
edilmediği cihetle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu madde
lerine tevfikan Resmi Gazete'de ilânen tebligat icrasma 31 inci madde 
gereğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sa
yılmasına, ilânın bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına 
5/12/1967 tarihinde karar verilmiştir. 

İlânen tebliğ olunur. 
9708 

A n k a r a 6. îcra Memurluğundan : 

965/2795 
Tasfiye halinde Raybank T. A . Ş. \ eki l i avukat Kâmil Okay 'a 

20/3/1964 tar ih l i emre muharrer senet ve 10/9/963, 18/9/1963 ve 
19/12/1963 tar ihl i kefaleti müteselsile senetleriyle 58.962,21 T L . sı faiz 
ve i cra masraflarına borçlu 

1 — Ulus Ticarethan No. 63 de Cevdet Çağlar, 
2 — Ulus Işhan E blok No . 309 Mustafa Karaman'ın bu adresten 

ayrıldığı ve ikametgâhları meçhul olduğundan haklarındaki ödeme em
rinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. 

Tebligat K . 31 inci maddesi gereğince ödeme emrinde yazılı 7 gün 
müddete 20 gün ilâvesiyle 27 gün içerisinde borcu ödemeniz, itirazınız 
varsa, senet altındaki imza size ait değilse bu müddet içinde açıkça b i l 
dirmeniz, imzayı red ettiğiniz takdirde mercice yapılacak duruşmada ha
zır bulunmanız, bulunmadığınız takdirde itirazınızın muvakkaten kaldı
rılacağı, İcra İflas K . 74 madde gereğince ma l beyanında bulunmanız, 
bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız, borcu ödemez veya it iraz et
mezseniz cebri icraya devam olunacağı, takibe it iraz ettiğiniz takdirde 
it irazla birl ikte tebliğ giderini ödemeniz, aksi halde i t iraz etmemiş sayıla
cağınız ödeme emri yerine" k a i m olmak üzere Uânen tebliğ olunur. 

9911 
1> 

Ankara Bir inci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

967/505 
M . fiü suçundan samk Ekrem Yurdakul hakkında mahkememizden 

verüen 25/10/1967 tarih ve aynı sayılı gıyabı hüküm sanığın bunca arama
lara rağmen bulunmaması ve adresinin tespit edilememesi yüzünden tebliğ 
edilememiştir. 

B u itibarla adı geçenin mezkûr hükme karşı ilân tarihinden itibaren 
15 gün içerisinde kanun yollarına başvurmadığı takdirde hükmün kendi
sine tebliğ edümiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere 
Uânen tebliğ olunur. 

9891 

967/505 
M . fiU suçundan sanık Fehmi Ozçelik hakkında mahkememizden ve

rüen 25/10/1967 tarih ve aynı sayılı gıyabı hüküm sanığın bunca arama
lara rağmen bulunamaması ve adresininde tespit edilememesi yönünden 
tebli ğedilememiştir. 

B u itibarla adı geçenin mezkûr hükme karşı ilân tarihinden itibaren 
15 gün içerisinde kanun yollarına başvurmadığı takdirde hükmün kendi
sine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ilâm tebliği yerine kaim olmak üzere 
Uânen tebliğ olunur. 

9892 

Hırsızlıktan samk Emin KUıç hakkında mahkememizden verüen 
12/10/1967 tarih ve aynı sayılı gıyabı hüküm sanığın bunca aramalara 
rağmen bulunamaması ve adresinin de tespit edümemesi yönünden tebliğ 
edUememiştir. 

B u itibarla adı geçenin mezkûr hükme karşı Uân tarihinden itibaren 
15 gün içerisinde kanun yollarına başvurmadığı takdirde hükmün kendi
sine tebliğ edümiş sayılacağı hususu üâm tebliği yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 

9893 

967/1141 
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan samk Mustafa Geçer hakkında 

mahkemmeizden verilen 19/10/1967 tarih ve aynı saydı gıyabı hüküm sa
nığın bunca aramalara rağmen bulunamaması ve adresininde tespit edüe-
memesi yönünden tebliğ edilememiştir. 

B u itibarla adı geçenin mezkûr hükme karşı Uân tarihinden itibaren 
15 gün içerisinde kanun yollarına başvurmadığı takdirde hükmün kendi
sine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu Uâm tebliği yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 

9894 

967/621 
Hırsızlıktan sanık Sezai Beyendiren hakkında mahkememizden ver i 

len 20/10/1967 tarih ve aynı sayılı gıyabı hüküm sanığın bunca aramalara 
rağmen bulunamaması ve adresininde tesit edilememesi yönünden tebliğ 
edUememiştir . 

B u itibarla adı geçenin mezkûr hükme karşı ilân tarihinden itibaren 
15 gün içerisinde kanun yollarına başvurmadığı takdirde hükmün kendi 
sine tebliğ edilmiş sayılacağı hususu Uâm tebliği yerine kaim olmak üzere 
ilânen tebliğ olunur. 

9895 
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İstanbul 9 uncu Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Davacı : K. H . M a r k o Medione 
Sanık : F a i k Dizdar Recep ve Baftiye oğlu 1944 doğumlu K a r a -

gümrük Mimars inan Mahallesi Nikâh Sokak N o : 10 da nüfusa kayıtlı 
Zeytinburnu 53 Sokak N o : 3/20 de oturur, boşta gezer, hamal. 

Suç tar ihi : 2/11/1963 
Suç : Hırsızlık 
Hırsızlıktan sanık yukanda açık kimliği yazılı F a i k Dizdar hak

kında mahkememizde yapılan açık duruşma sonunda, sanığın T. C. K . 
nun 491/iIk, 522/1, 525 inci maddeleri gereğince üç ay süreyle hapsine 
ve üç ay emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulma ile 40 l i ra 33 
kuruş mahkeme masrafı alınmasına dair Mahkememizden verilen 
16/12/1966 t^arih ve 963/194-1610 sayılı gıyabi kararın bu güne kadar 
bütün umumi aramalara rağmen tebliğ edilemediği anlaşılmıştır. 7201 
sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 uncu maddeleri gereğince ilânen teb
liğine, aynı kanunun 31 inci maddesi uyarınca tebliğ tarihinden itibaren 
15 gün zarfında bir it irazda bulunulmadığı takdirde, tebligatın yapılmış 
sayılacağına k a r a r verildi. 

İlânen tebliğ olunur. 
9897-4 

İstanbul 1 inci Sulh Ceza Hâkimliğinden : 

Esas N o : 963/348 
Davacı : K . H . 
Sanık : Muzaffer Yüce, K a y a oğlu 1943 D. lu , bekâr, sabıkalı, Ordu 

Ağaçtepe Köyü halkından olup, muayyen b i r ikametgâhı yok. 
S u ç : Hırsızlık. 
Suç T. : 7/4/1963 
Sanık Muzaffer Yüce'nin suçu sabit görülerek T. C. K . nun 491/4, 

522/1, 525 inci maddeleri gereğince 4 ay hapis ve o kadar E . U . N . a l 
tında bulundurulmasına, 647 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin 1, 3-5 ve 
6 nci bentlerinin tatbikine mahal olmadığına, 1500 K r . posta masrafının 
sanıktan tahsiline dair verilen hüküm kendisine tebliğ edilemediği cihetle 
7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddelerine tevfikan 
Resmî Gazete'de ilânen tebligat icrasına, 31 inci madde gereğince ilâ
nın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına, İlâ
nın bir örneğinin mahkeme _ divanhanesine asılmasına, 8/12/1967 tar i 
hinde karar verilmiştir. 

ilânen tebliğ olunur. 
9897-3 

Refahiye Sulh Ceza Hâkimliğinden: 

E. N o : 961/666 
K . N o : 967/123 
M a z n u n : İbrahim E r d i l Refahiye'nin Badnk Köyünden Şükrü oğlu 

1941 doğumlu, 
Suç: Orman Kanununa muhalefet, 
Sug t a r i h i : 10/7/1961, 
Orman suçundan sanık yukarıda adresi yazılı İbrahim E r d i l hakkında 

6831 Yasanın 91/3 üncü maddesince yedi gün müddetle hapis ve 25 l i ra 
ağır para cezasıyla mahkûmiyetine, 21/2/1967 tarihinde karar verilmiş ve 
fakat sanığın adresi meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 
7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince Resmî 
Gazete'de neşrine, neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebligatın y a 
pılmış sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur. 

9840 

~ E . N o : 961/256 
K . N o : 967/125 
Maznun : Suşehri'nin Karnus Köyünden, Rifat oğlu 1942 doğumlu 

Şükrü Güler, 
Suç : Orman Kanununa muhalefet, 
Suç t a r i h i : 21/7/1960, 
Orman suçundan sanık yukarıda adresi yazdı Şükrü Güler hakkında 

6831 Yasanın 91/3, C K . 62, 55/3 üncü maddesince i k i gün müddetle hapis 
ve onbir l i ra ağır para cezasıyla mahkûmiyetine, 21/2/1967 tarihinde karar 
verilmiş ve fakat sanığın adresi meçhul kaldığından tebligat yapdmaması 
sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 

Resmî Gazete'de neşrine, neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra teb
ligatın yapılmış sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur. 

9841 

E. No : 980/589 
K . N o : 966/766 
Maznun: Refahiye'nin Maksutmori Köyünden Alişan oğlu 1941 do

ğur Aşur Metin, 
Suç : Orman Kanununa muhalefet, 
Suç tarihi : 15/7/1960, 
Orman suçundan sanık yukarıda adresi yazılı Aşur Metin'in hakkında 

6831 Yasanın 108/1 C K . 89 uncu maddesince bir ay müddetle hapis ve 100 
lira ağır para cezasıyla mahkûmiyetine, 23/9/1966 tarihinde karar verilmiş 
ve fakat sanığın adresi meçhul kaldığından tebligat yapılmaması sebebiyle 
1201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince Resmî 
Gazete'de neşrine, neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebligatın 
yapılmış sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur. 

9842 

E. No : 964/393 
K . N o : 967/565 
Maznun : Refahiye'nin Akarsu Köyünden Abdulhalim oğlu 1945 do

ğumlu Kaya Aktaş, 
Suç : Orman Kanununa muhalefet, 
Suç tarihi : 21/8/1964 
Orman suçundan sanık yukarıda adresi yazılı Kaya Aktaş'ın hakkında 

6831 Yasanın 108/1, C K . 89 uncu maddesince yedi gün müddetle hapis 
ve 50 l ira ağır para cezasıyla mahkûmiyetine, 23/6/1967 tarihinde karar 
verilmiş ve fakat sanığın adresi meçhul kaldığından tebligat yapılamaması 
sebbeiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
Resmî Gazete'de neşrine, neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra teb
ligatın yapılmış sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur. 

9843 

E. No : 962/222 
K . N o : 987/439 
Maznun : Suşehri'nin Müğrüm Köyünden Hamza oğlu 1930 doğumlu 

Mustafa Perçin, 
Suç : Orman Kanununa muhalefet, 
Suç t a r i h i : 13/8/1961 
Orman suçundan sanık yukarıda adresi yazılı Mustafa Perçin'in hak

kında 6831 Yasanın 91/1 inci maddesince i k i ay müddetle hapis ve 67 l i ra 
60 kuruş ağır para cezasıyla mahkûmiyetine, 15/5/1967 tarihinde karar 
verilmiş ve fakat sanığın adresi meçhul kaldığından tebligat yapılmaması 
sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
Resmî Gazete'de neşrine, neşir itarihinden itibaren onbeş gün sonra teb
ligatın yapılmış sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur. 

9845 

E. No : 965/ 324 
KrNo : 966/1547 
Maznun : Suşehri'nin Pardu (Akçataş) Köyünden Tevfik oğlu 1926 

doğumlu Osman Demir, 
Suç : Orman Kanununa muhalefet, 
Suç t a r i h i : 14/9/1965 
Orman suçundan sanık yukarıda adresi yazılı Osman Demir' in hak

kında 6831 Yasanın 91/3, 108 son, C K . 62 nci maddesince dört gün müd
detle hapis ve 16 l ira 60 kuruş ağır para cezasıyla mahkûmiyetine, 21/9/1967 
tarihinde karar verilmiş ve fakat sanığın adresi meçhul kaldığından tebligat 
yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunun "28, 29, 31 inci mad
deleri gereğince Resmî Gazete'de neşrine, neşir tarihinden itibaren onbeş 
gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur. 

9845 

E. N o : 963/200 
K . N o : 961/753 
M a z n u n : Refahiye'nin Aşağı Gölüksür Köyünden, Müslüm oğlu 

1940 doğumlu Şerif Şahin, 
Suç : Orman Kanununa muhalefet, 
Suç t a r i h i : 14/6/1963 
Orman suçundan sanık yukarıda adresi yazılı Şerif Şahin hakkında 

6831 Yasanın 93/2 nci maddesince üç ay müddetle hapis cezasıyla mah-
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kûmiyetine, 7/8/1967 tarihinde kraar verilmiş ve fakat sanığın adresi meç
hul kaldığından tebligat yapılamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat K a 
nunun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince Resmî Gazete'de neşrine, neşir 
tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı hususu 
ilânen tebliğ olunur 

9646 

E. No : 965/327 
K . N o : 966/782 
Maznun : Suşehri'nin Karayakup Köyünden Emin oğlu 1948 doğumlu 

Mehmet Tosun, 
Suç : Orman Kanununa muhalefet, 
Suç t a r i h i ; 14/9/1965 
Orman suçundan sanık yukarıda adresi yazılı Mehmet Tosun hak

kında 6831 Yasanın 91/3, 108 son, C K . 62, 55/3 üncü maddesine i k i gün 
müddetle hapis ve 11 l ira ağır 3 l ira 30 para cezasıyla mahkûmiyetine, 
24/9/1966 tarihinde karar verilmiş ve fakat sanığın adresi meçhul kaldı
ğından tebligat yapılmaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 
31 inci maddeleri gereğince Resmî Gazete'de neşrine, neşir tarihinden i t i 
baren onbeş gün sonra tebligatı nyapılmış sayılacağı hususu üânen tebliğ 
olunur. 

0847 

E. No : 965/163 
K . N o : 967/575 
M a z n u n : Kırıktaş Köyünden İbrahim oğlu, 1321 doğumlu Aşur 

Bütün, 
•Suç: Orman Kanununa muhalefet, 
Suç t a r i h i : 10/5/1965 
Orman suçundan sanık yukarıda adresi yazılı Aşur Bütün'ün hak

kında 6831 Yasanın 91/1 inci maddesince onbeş gün müddetle hapis ve 
46 l ira ağır para cezasıyla mahkûmiyetine, 26/6/1967 tarihinde karar v e r i l 
miş ve fakat sanığın adresi meçhul kaldığından tebligat yapılmaması sebe
biyle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
Resmî Gazete'de neşrine, neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra teb
ligatın yayılmış sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur. 

9848 

E. No : 962/136 
K . N o : 967/264 
Maznun : Refahiye'nin A l t Köyünden İbrahim'oğlu 1938 doğumlu, 

Samettin Karaca, 
Suç: Orman Kanununa muhalefet, 
Suç t a r i h i : 10/10/1961, 
Orman suçundan sanık yukarıda adresi yazılı Samettin Karaca hak

kında 6831 Yasanın 91/3 üncü maddesince yedi gün müddetle hapis ve 25 
l i ra ağır para cezasıyla mahkûmiyetine, 27/3/1967 tarihinde karar v e r i l 
miş ve fakat sanığın adresi meçhul kaldığından tebligat yapılamaması sebe
biyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
Resmî Gazete'de neşrine, neşir tarihinde nitibaren onbeş gün sonra teb
ligatın yapılmış sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur. 

9849 

E. No : Ö60/599 
K . No : 967/488 
Maznun : Refahiye'nin Badrık Köyünden Rifat oğlu 1944 doğumlu, 

Mustafa Batığün, 
Suç : Orman Kanununa muhalefet, 
Suç t a r i h i : 8/7/1960 
Orman suçundan sanık yukarıda adrıesi yazılı Mustafa Batığün'ün 

hakkında 6831 Yasanın 91/3, C K . 62, 55/3 üncü maddesince onüç gün 
müddetle hapis ve 66 l i ra 60 kuruş ağır para cezasıyla mahkûmiyetine, 
30/5/1967 tarihinde karar verilmiş ve fakat sanığın adresi meçhul kaldı
ğından tebligat yapılmaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 
31 inci maddeleri gereğince Resmî Gazete'de neşrine, neşir tarihinden 
itibaren onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı hususu ilânen 
tebliğ olunur. 

9850 

E. N o : 962/806 
K . N o : 967/716 
Maznun : Refahiye'nin Divir Köyünden Şerif oğlu 1945 doğumlu, 

Bayram Tuğcu, 

Suç : Orman Kanununa muhalefet, 
Suç t a r i h i : 24/9/1962 
Orman suçundan sanık yukarıda adresi yazıh Bayram Tuğcu hak

kında 6831 Yasanın 91, C K . 55/3 üncü maddesince bir ay onüç gün müd
detle hapis ve 57 l ira 60 kuruş ağır para cezasıyla mahkûmiyetine, 
1/8/1967 tarihinde karar verümiş ve fakat sanığın adresi meçhul kaldı
ğından tebligat yapıamaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 2Ü, 
31 inci maddeleri gereğince Resmî Gazete'de neşrine, neşir tarihinden i t i 
baren onbeş gün sonra tebligatın yapdmış sayılacağı hususu ilânen tebliğ 
olunur. 

9851 

E. No : 963/139 
K . No : 966/ 69 
Maznun : Refahiye'nin Ekrak Köyünden Şerif oğlu, 1933 doğumlu 

Niyazi Ekşi, 
Suç: Orman Kanununa muhalefet, 
Suç t a r i h i : 22/5/1963 
Orman suçundan sanık yukarıda adresi yazılı Niyazi Ekşi'nin hak

kında 6831 Yasanın 91/3, 108 son, C K . 62, 89 uncu maddesince dört gün 
gün müddetle hapis ve 16 lira 60 kuruş ağır 20 lira para cezasıyla mah
kûmiyetine, 18/3/1966 tarihinde karar verilmiş ve fakat sanığın adresi 
meçhul kaldığından tebligat yapılmaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat 
Kanunun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince Resmî Gazete'de neşrine, 
neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı 
hususu ilânen tebliğ olunur. 

9852 

E. No : 962/ 470 
K . N o : 967/1732 
Maznun : Refahiye'nin Zöhrap Köyünden Mehmet oğlu 1943 doğumlu 

A l i Rıza Karacan, 
Suç : Orman Kanununa muhalefet, 
Suç tarihi : 12/9/1961 
Orman suçundan sanık yukarıda adresi yazılı Ali Rıza Karaca'nın 

hakkında 6831 Yasanın 91/1 inci maddesince bir ay müddetle hapis ve 
458 l ira ağır para cezasıyla mahkûmiyetine, 13/12/1966 tarihinde karar 
verümiş ve fakat sanığın adresi meçhul kaldığından tebligat yapılamaması 
sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 31 inci maddeleri gereğince 
Resmî Gazete'de neşrine, neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra teb
ligatın yapılmış sayılacağı hususu ilânen tebliğ olunur. 

9853 

E. No : 960/773 
K . N o : 967/365 
Maznun : Refahiye'nin Kürelik Köyünden Süleyman oğlu 1934 do

ğumlu, Dursun Karaçeper, 
Suç : Orman Kanununa muhalefet, 
Suç t a r i h i : 10/7/1960 
Orman suçundan samk yukarıda adresi yazdı Dursun Karaçeper'in 

hakkında 6831 Yasanın 91/1, 108 son, maddesince yedi gün müddetle hapis 
ve 4 l ira 20 kuruş ağır, 100 l ira para cezasıyla mahkûmiyetine, 
9 '7/1966 tarihinde karar verilmiş ve fakat sanığın adresi meçhul kaldığın
dan tebligat yapdmaması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 
31 inci maddeleri gereğince Resmî Gazete'de neşrine, neşir tarihinden İti
baren onbeş gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı hususu ilânen tebliğ 
olunur. 

»854 

E. N o : 962/146 
K . N o : 966/745 
Maznun : Refahiye'nin Madendere Köyünden Hüseyin oğlu 1340 do

ğumlu, Süleyman Maden, 
Suç : Orman Kanununa muhalefet, 
Suç t a r i h i : 1/10/1961 
Orman suçundan sanık yukarıda adresi yazdı Süleyman Maden'in 

hakkında 6831 Yasanm 91/1 inci maddesince bir ay müddetle hapis ve 
403 l ira 80 kuruş ağır para cezasıyla mahkûmiyetine, 20/9/1966 tarihinde 
karar verümiş ve fakat sanığın adresi meçhul kaldığından tebligat yapda-
maması sebebiyle 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28, 29, 31 inci maddeleri 
gereğince Resmî Gazete'de neşrine, neşir tarihinden itibaren onbeş gün 
sonra tebliğan yapılmış sayılacağı hususu üânen tebliğ olunur. 

9855 

Başbakanlık Devlet Matbaası 
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