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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Kayseri Milletvekili S. Halil özsoy, 3 Haziran yerel seçimlerinin sonuçlarına ilişkin gün

dem dışı bir konuşma yaptı. 
Samsun Milletvekili Mehmet Aydın ile Hatay Milletvekili Kâmran Karaman'in vefatları

na ilişkin Başkanlık tezkeresi okundu ve saygı duruşunda bulunuldu. 
Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı

na, Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın, 
Hollanda ve Fransa'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Ali Bozer'in dönüşüne kadar Dışiş

leri Bakanlığına, Millî Savunma Bakanı tsmail Safa Giray'm, 
Arnavutluk ve İsveç'e gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt'un 

dönüşüne kadar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet Keçeciler'in, 
Cezayir'e gidecek olan Bayındırlık ve tskân Bakanı Cengiz Altınkaya'nın dönüşüne kadar 

Bayındırlık ve tskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Hüsamettin örüç'ün, 
27 Mayıs - 1 Haziran 1990 tarihleri arasında Fransa'ya gidecek olan Devlet Bakanı Işın 

Çelebi'nin dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına vekillik etmesi uygun görülen Devlet Bakanı 
Mehmet \azar aynı tarihte yurt dışında olacağından; Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın, 

italya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Yazar'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın, 

Suudi Arabistan'a gidecek olan Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in dönüşüne kadar, Devlet Ba
kanlığına Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in; 

Devlet Bakanı Mehmet Yazar 3-25 Haziran 1990 tarihleri arasında izinli bulunduğun
dan, bu süre zarfında, Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kemal Akkaya'nın; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı ve, 
5 - 29 Haziran 1990 tarihlerinde Kopenhag'da düzenlenecek olan AGİK II nci İnsani Bo

yut Konferansının, 11 - 20 Haziran 1990 tarihleri arasında yapılacak toplantılarına katılacak 
milletvekilleriyle ilgili siyasî parti gruplarının gösterdiği adaylara ilişkin Başkanlık; 

Tezkereleri ile; 
Şanlıurfa Milletvekili Bahri Karakeçili'nin Adalet Komisyonu üyeliğinden çekildiğine; 
Muğla Milletvekili Tufan Doğu ve 46 arkadaşının, Aliağa'da termik santral yapılması ko

nusunda tutarsız davranışlarıyla halkın güvenini yitirdiği biyolojik varlığa ve çevre kirliliğine 
yönelik kayıtsızlığını sürdürdüğü ve ağır bir çıkar ilişkisinin muhatabı durumuna geldiği iddia
larıyla, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt hakkında gensoru açılmasına (11/16); 

İlişkin önergeleri ve, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının : 
Ekim, Kasım, Aralık 1989, ayları (5/51) (S. Sayısı : 442) ile, 
Ocak, Şubat, Mart 1990 ayları (5/52) (S. Sayısı : 443); 
Hesabına ait Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporları; 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
ölüm cezasına hükümlü Ekrem Dağ ve Ahmet Altınbek hakkındaki dava dosyasının 

(3/1176) geri vfrilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi okundu; Adalet Komisyonunda bulu
nan dosyanın; 
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Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ile Van Milletvekili Hüseyin Aydın Arvasi'nin 17.7.1950 
Tarih ve 5682 Sayılı Pasaport Kanununun 13 üncü ve 14 üncü Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifini (2/359) geri aldıklarına ilişkin önerge okundu, İçişleri Komisyonunda 
bulunan teklifin; 

Gündemin sözlü sorular kısmında bulunan : 
İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun (6/801), 
Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın (6/803), 
İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in (6/612), 
Trabzon Milletvekili Mehmet Çakıroğlu'nun (6/781), 
Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin (6/772), 
Numaralı sözlü sorularını geri aldıklarına ilişkin önergeleri okundu ve soruların; 
Gündemde bulunan, "5590 sayılı Kanun, 118 sayılı İhracatı Geliştirme Etüt Merkezi Ku

rulması Hakkında Kanun ile 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının (1/722) (S. Sayısı: 429), İçtüzüğün 89 uncu madde
sine göre, bir defaya mahsus olmak üzere Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna geri 
verilmesine ilişkin Komisyon Başkanlığı tezkeresi okundu ve adıgeçen kanun tasarısının Sana
yi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna; 

Geri verildikleri açıklandı. 

Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener ve 10 arkadaşının, Cumhurbaşkanı Turgut özal 
ile ABD Başkanı Bush'un görüşmelerine ait olup gizli kalması gereken tutanakların basında 
yer alması olayı ile ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulması amacıyla Meclis araştırması açıl
masına (10/103); 

Zonguldak Milletvekili Tevfik Ertüzün ve 15 arkadaşının, Hükümetin fiyat artışları ve ha
yat pahalılığı konusundaki görüş ve taahhütlerinin hangi ölçüde gerçekleştiğini tespit etmek 
amacıyla Meclis araştırması açılmasına (10/104); 

Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Uncu ve 14 arkadaşının, yerel yönetimlere tanınmış 
olan hak ve yetkiler kısılarak veya tamamen kaldırılarak belediyelerin hizmet yapamaz hale 
getirildiği iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis araştırması açılmasına (10/105); 

İlişkin önergeleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu; Meclis araştırması önergelerinin, gün
demdeki yerlerini alacakları ve öngörüşmelerinin sırasında yapılacağı açıklandı. 

Danışma Kurulunun; 28.5.1990 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bu birleşimde okun
muş bulunan (11/16) esas numaralı gensoru önergesinin, gündemin "özel Gündemde Yer Ala
cak İşler'* kısmına alınarak, gündeme alınıp alınmayacağı konusundaki görüşmelerinin yine 
bugünkü birleşimde yapılmasına, görüşmelerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasına ve; 

ANAP Grubu Başkanvekili Onural Şeref Bozkurt'un, Türkiye Büyük Millet Meclisi Ge
nel Kurulunun 12 Haziran 1990 Salı gününden başlamak üzere tatile girmesine; 

İlişkin önerileri ile; 
5 - 29 Haziran 1990 tarihlerinde Kopenhag'da düzenlecek olan AGİK II nci İnsani boyut 

Konferansının ülkemizi yakından ilgilendiren görüşmelerinin yapılacağı 11-20 Haziran 1990 
tarihleri arasındaki toplantısına 4 milletvekilinin katılmasının yararlı olacağına; 

Bazı milletvekillerine, belirtilen sebep ve sürelerde izin verilmesine, 
İlişkin Başkanlık; 
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10/72 esas numaralı Meclis Araştırması Komisyonu çalışma süresinin, 8.5.1990 tarihin
den itibaren verilmiş olan 3 aylık sürenin, bitiminden itibaren 3 ay daha uzatılmasına; 

Kamu tktisadî Teşebbüsleri Komisyonu, 
Dilekçe Komisyonu, 
10/72 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu, 
10/64 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu, 
Çalışmalarının, İçtüzüğün 26 ncı maddesi gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 

Kurul çalışmalarının tatil günlerinde de devam etmesine; 
İlişkin Komisyon Başkanlıkları; 
Tezkereleri kabul edildi. 

Bingöl, Diyarbakır, Elâzığ, Hakkâri, Mardin, Siirt, Tunceli ve Van illerindeki olağanüstü 
halin, 19.7.1990 günü saat 17.00'den geçerli olmak üzere 4 ay süre ile uzatılmasına ilişkin Baş
bakanlık tezkeresinin (3/1255) yapılan görüşmelerden sonra kabul edildiği; 

Muğla Milletvekili Tufan Doğu ve 46 arkadaşının, Aliağa'da termik santral yapılması ko
nusunda tutarsız davranışlarıyla halkın güvenini yitirdiği, biyolojik varlığa ve çevre kirliliğine 
yönelik kayıtsızlığını sürdürdüğü ve ağır bir çıkar ilişkisinin muhatabı durumuna geldiği iddia
larıyla, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt hakkında gensoru açılmasına ilişkin 
önergesinin (11/16), yapılan öngörüşmelerden sonra, kabul edilmediği; 

Açıklandı. 

6 Haziran 1990 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 20.15'te son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Yılmaz Hocaoğlu 
Kâtip Üye 
Edirne 

ismail Üğdül 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sarıgül 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

6 . 6 . 1990 Çarşamba 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Ankara Milletvekili İbrahim Tez'in, üniversitelerin İçinde bulunduğu durumun dü

zeltilmesi için ne gibi çalışmalar planlandığına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/851) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1990) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — izmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, Denizli'de düzenlenen festival ve eğlence geceleri

ne masrafı T.R.T.'den karşılanmak üzere özel görev emri ile İzmir Radyosu sanatçılarının gön
derildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1380) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 25.5.1990) 

2. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, İstanbul'daki bir diş doktorunun muayeneha
nesinin polislerce basıldığı ve telefonunun dinlendiği iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/1381) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.5.1990) 

3. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçak'ın, Şereflikoçhisar Kaldırım ve Kayacık tuzlaların
da çalışan işçilerin bazı sorunlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1382) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1990) 

4. — İstanbul Milletvekili Mustafa SarıgüPün, küçük esnaf ve çiftçilerin vergi cezalarının 
affedilmesinin düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1383) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1990) 

5. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Akçakale - Ceylanpınarı hudut yolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/1384) (Başkanlığa geliş tari
hi : 5.6.1990) 

6. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin, Polis Akademisi özel Sınıfına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1385) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1990) 

7. — Bingöl Milletvekili tlhami Binici'nin Ankara Tıp Fakültesi 3 üncü sınıf öğrencilerin
den birine işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1386) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1990) 

8. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Merkez İlçesi Sazlıca Kasabasına, be
lediye seçimlerinden önce, otuz kişilik geçici işçi kadrosu gönderilip gönderilmediğine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1387) (Başkanlığa geliş tarihi: 
5.6.1990) 

9. — Niğde Milletvekili Doğan Baran'ın, Niğde İli Merkez İlçesi Emin Erişirgil Caddesi 
üzerinde bulunan demiryolu üst geçit köprüsünden Sanayi Caddesine bağlantı yolu açılması
nın düşünülüp düşünülmediğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1388) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1990) 

10. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in.Beytüşşebap ilçesi Oymakaya Köyü civa
rında 1990 Nisan ayında meydana gelen olaya ve olayla ilgili olarak ileri sürülen iddialara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1389) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1990) 

11. — Hakkâri Milletvekili Cumhur Keskin'in, "Güneydoğunun ölümsüz Korucuları" 
adlı örgüte ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1390) (Başkanlığa geliş tarihi : 
5.6.1990) 

. — 170 — 



T.B.M.M. B : 123 6 . 6 . 1990 O : 1 

12. — Nevşehir Milletvekili Cemal Seymen'in, öğrenci servis araçları ile sürücülerinin kont
rolüne ilişkin tçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1391) (Başkanlığa geliş tarihi: 5.6.1990) 

13. — Samsun Milletvekili trfan Demiralp'in, Bağ - Kur emeklilerinin yaşam standardının 
yükseltilmesi için ne gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi 
(7/1392) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.6.1990) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yılmaz Hocaoğlu 
KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sangiil (İstanbul), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 123 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekileririin, salon
da bulunduklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ediyorum. 

(Giresun Milletvekili Ahmet Rüştü Kurt'a kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündem dışı söz talepleri vardır. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Kayseri Milletvekili Recep Orhan Ergun'un, AGIK, AKKUM ve NATO'daki gelişmelere 

ilişkin gündem dışı konuşması ve Millî Savunma Bakam ve Dışişleri Bakam Ukili ismail Safa Giray'm 
cevabı 

BAŞKAN — İlk olarak, AGİK, AKKUM ve NATO'da ki gelişmeler konusunda, Kayseri 
Milletvekili Sayın Recep Orhan Ergun'a söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ergun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
RECEP ORHAN ERGUN (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, üç gün evvel

ki CNN ekranlarında Sayın Gorbaçov'un söylemiş olduğu bir sözle konuşmama başlamak is
tiyorum. Diyor ki : "Bizim geminin çaparı kayboldu, hepimizi deniz tuttu." Bunu, Washing-
ton'daki zirvede basına açıklıyor, radyo ve televizyon ile de bütün dünyaya duyuruyor. 

Bu olayın birçok cephesi var ye bir rejimin iflasının artık her yerde tescili var; bu konuya 
fazla girmek istemiyorum. Artık, bunu Mısır'daki sağır sultan bile duydu ve anladı; ama ko
nunun ikinci önemli bir cephesi, kırkbeş sene evvel bitmiş olan bir savaşın barış müzakereleri
nin başlıyor olmasıdır. 

Sayın milletvekileri, barış ve savaş, toplumların hayatının bütünüdür. Dolayısıyla, top
lum hayatıyla birinci derecede ilgilidir. Barışa ve savaşa, bürokratlar karar veremezler; barışa 
ve savaşa, o ülkenin millî iradesi karar verir. Barışın şekli de, savaşın şekli de, eğer milletlere 
mal edilmemişse, doğum sakat olur. öyleyse, şu anda, kırkbeş senedir devam eden mütareke
den sonra barış yapılıyor olduğuna göre, barışta, Türk Milletinin menfaatları ye ilgi sahaları 
korunmadığı sürece, bizim dışımızda çizilecek barış sözleşmeleri ve çizgileri, eğer millet bunu 
içine sindirmezse, yanlış doğmuş olur ve bundan sonraki ihtilafların tohumları atılmış olur. 
Bu bakımdan, 45 sene sonra ele alınan bu barış müzakerelerinde, başta Yüce Meclis olmak 
üzere, tüm Türk kamuoyunun ilgisinin teksif edilmesi gerektiğini duyurmak için huzurlarınıza 
çıkmış bulunuyorum. 
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Şimdi, bu müzakerelerde, elbette, Sayın Gorbaçov'un, tarihte hakikaten müstesna bir yeri 
olacak olan Sayın Gorbaçov'un, bundan yetmiş sene evvel sezeryanla doğan bir rejimin, yet
miş sene süreyle kuvözde himayeci ve korumacı bir yaşam sürdüren ve bunun sonunda son 
nefesini veren rejimin yıkıntıları ve sıkıntılarını daha fazla konuşmak istemiyorum; çünkü, o 
yıkıntı ve sıkıntıyı kendileri zaten yaşamaktadırlar; ama onunla beraber bütün dünya da pür-
dikkat, bu yıkıntı ve getirdiği sıkıntıyı izlemek zorundadır. Çünkü, barış ile bu yıkıntı ve sıkın
tı üst üste gelmiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konuyu özetlemek istiyorum. Bu işin başrolünde şu 
anda üç ülke gözüküyor. Bunlar, Rusya, Amerika ve Almanya'dır. Almanya zaviyesinden bazı 
kesin iddialar ortaya atılmış durumdadır; yani yazılı basından ve televizyondan, barışın Al
manya tarafından çizilecek çizgileri belli olmuştur. Buna göre, isteseler de, istemeseler de, iki 
Almanya birleşecektir. Bildiğiniz gibi baştan ingiltere ve Fransa'nın bu konuda bazı ufak ta
rizleri, endişelerini belirten beyanları olmuştur. Hepsi, rezervlerini geri çekmişlerdir ve dolayı
sıyla, iki Almanya'nın birleşmesi tarihî bir süreçtir ve vuku da bulacaktır. 

Bu birleşmede onların kendilerine ait sıkıntıları vardır. Mesela, Koni ile De Maizie're bir 
ara konuşurlarken -basına intikal etmiştir- Kohl, "Biz kırkbeş senede, böyle zengin ve refah 
içinde olan bir ülke olduk, siz biraz sabredeceksiniz; bu kadar sabırsız olmayın" demiştir; bu 
konuşmaları basına geçmiştir. Batı Almanya, şu anda, 300 milyar dolan, Doğu Almanya'daki 
yıkıntıyı onarabilmek için gözden çıkarmıştır. 

Almanya'nın sıkıntılarını, hangi meseleler içinde kaldıklarını dile getirmek istiyorum. De
utsche Bankın müdürü, "Bizde, Batı'da, parası olanın iktidarı vardır; ama ne yapalım ki, Do
ğu'da, iktidarda olanın parası vardır" diyor. Rejimler bu kadar çelişkili olduğu için, bu birleş
menin sıkıntısı, ne kadar istical gösterirlerse göstersinler, uzunca süre devam edecektir; ama, 
Almanya,her ne pahasına olursa olsun, birleşmeyi tahakkuk ettirecektir ve bunda da, başta 
Türkiye olmak üzere, bütün ülkelerin menfaati vardır. Bundan endişe duyanlar tabiî ki vardır; 
Avrupa'da Fransa ve ingiltere'nin endişesi elan berdevamdır. Çünkü, Rusya'nın bazı rezervleri 
buradan ileri gelmektedir. Amerika bazı ipuçları vermiştir, bilhassa Dışişleri Bakanı konuşma
sında diyor ki, "Avrupa'da istikrarın devam edebilmesi için, askerî güdümüzün Avrupa'da kal
ması devam etmelidir." Şimdi, bunlar, gazgeçilmez çizgilerdir; niyetleri belli oluyor. Gerçi, mü
zakerelerde, bir kelime bulmuşuz, rahatlıkla diyoruz ki, "Belirsizlik politikası var." Belirsizlik 
politikası yok efendim! Bazıları çoktan belli oluyor; onun için, müsaade ederseniz duyurmak 
istiyorum : "Benim askerî gücüm Avrupa'da kalacaktır, istikrar için kalması lazımdır" diyor. 

İkincisi, "Askerî güç için, Almanya'yı, NATO çatısı altında birleştirmem lazım" diyor; 
yani, Amerika'nın görüşü böyle. "NATO'ya da siyasî misyonunun ağırlığını vermeliyiz" di
yor, böyle iddia ediyor ve Amerika, "Birçok tavizleri göze alırım; ama, Ortadoğu'daki nüfu
zumdan geri çekilmek istemiyorum" diyor ve göç anlaşması, buradan, mesele haline geliyor; 
ama, Amerika, bir şeye "evet" diyor; o, nükleer silahların tümden kaldırılmasına "evet" di
yor. Amerika, Avrupa'daki nükleer silahların tümünün kaldırılmasına "evet" diyor. Amerika, 
karadan karaya nükleer topçu sıfırlamasını kabul ediyor. Neyi kabul etmiyor Amerika?.. Bunu 
da beyan ediyor Baker'in ağzından yahut da Savunma Bakanının ağzından, ikisi de tekrar etti
ler; diyor ki Amerika, "Ben, TASM silahlarını, yani havadan karaya nükleer silahları kaldıra
mam." Bunu, tıpkı hani eliyle arkasına sakladığı sopa gibi veyahut da Demokles'in kılıcı gibi, 
"Avrupa'nın istikrarı bakımından şart görüyorum" diyor. 
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Sayın milletvekilleri, şimdi, bunları şunun için arz ediyorum : Barışı burada biz bir karara 
bağlayacağız; şu yüce salonda, şu Yüce Heyetinizle. Bu bakımdan, bizim de, ne deyip ne de
mediğimizi iyi bilmemizde yarar var diye huzurlarınıza getiriyorum. 

Şimdi, öbür taraftan, Rusya, iki Almanya'nın birleşmesine "evet" derken, "iki çatı altın
da Almanya birleşsin, yani NATO çatısı ve Varşova çatısı. Eğer bunu kabul etmezseniz..." di
yor. Bunlar o kadar süratle değişiyor ki, iki hafta evvel söz istemiştim ve ilk konuşma metnim-
deki notlarımı değiştiriyorum. "Tarafsız ve kısıtlı Almanya olsun, yani tarafsız Almanya ol
sun; ama, silahlı kuvvetlerini tıpkı Birinci Dünya Harbinden sonra, İkinci Dünya Harbinden 
sonra kıstığımız gibi, kısıcı bir tahdide gidelim" diyor. Bunların hiçbirinin -tabiî, biliyorsunuz-
tatbik kabiliyeti olmamıştır; tarih böyle göstermiştir. 

Üçüncüsü, "NATO'yu tamamen kaldıralım, AGtK'i büyütelim, büyük Avrupa konseyi 
kuralım ve yılda bir burada toplantı olsun ve kriz bölgelerinde tali komiteler kuralım veyahut 
da Varşova ile NATO arasında, iki pakt arasında saldırmazlık paktı yapalım. Yalnız, şunlardan 
asla vazgeçmem : Cumhuriyetlerime müdahale etmeyin, Litvanya'ya karışmayın. Orası bana 
ait bir konudur, dışarıdan müdahale etmeyin" diyor. Bunu, Washington'da, kongre üyelerine 
de aynı şekilde söylemiştir. 

Bir de,"Biz bu yıkıntının altından kalkmak için, sizin finansınıza, kredinize ve lisansınıza 
muhtacız teknoloji bakımından; bu anlaşmaları imzalayalım" diyor. 

Şimdi, bunların ne kadarı vukubuldu, bilmiyoruz; yalnız, bildiğimiz kesin bir şey var ki, 
çözülemeyen husus, iki Almanya birleştikten sonra nasıl bir bağlantı olacak? Almanya, NA
TO'nun içinde kalacak mı, kalmayacak mı?.. NATO'nun içinde kalmazsa ne olacak?.. Mühim 
nokta bu. NATO'nun içinde kalmazsa, Rusya bakımından bir güvence belki olacak; ama, aca
ba ingiltere, Fransa, İtalya bakımından ne olacak? Bu sürtüşmeler ve bu müzakereler -bizim 
haberimiz yok maalesef- şu anda mutlaka art arda konuşuluyor. Bugünkü basını da takip et
tim, gördüm, baktım; İngiltere Başbakanı da gidiyor Moskova'ya ve hep bunları konuşacaklar 
mutlaka onlar. 

Şimdi, bunları size arz ederken, "Türkiye için acaba tehdit ne oluyor, Türkiye'ye ne geli
yor?" diye yorumlamak istiyorum ve sizlerin huzurunuza getirmek istiyorum ve -sizin de mut
laka daha güzel yorumlarınız vardır- söylemek istiyorum. 

Mesela, bizim meselelerimizin başında, Körfez ve Körfez aşırı Arap ülkelerinde bir füze 
alışkanlığının başlaması var. Füzeye alıştı bu geri kalmış ülkeler durup dururken. 

İkincisi, İsrail bir nükleer silaha alıştı. Onu nasıl kontrol altına alacağız? O mesele var. 
Hatta, Suriye ve Irak da kimya silahlarına alıştılar. 

Efendim, kimya silahları işini şöyle arz edeyim: Belki bu, birçok basın tarafından yorum
larında hafife alınıyor. Kimya silahlarının dünya literatüründeki adı, "fakir ülkelerin atom bom
bası "dır. Çünkü, nükleer silahlar da, kimya silahları da, kitle tahrip silahlarıdır; yani, muha
rip - gayri muharip, çoluk çocuk demeden, kitle halinde bir şehri imha eden silahlardır. Böyle 
olduğu için, 1949 Cenevre Antlaşmasına aykırıdır; imali de aykırıdır, -yasak olması lazım- kul
lanması tümüyle harp suçu olur; -yapılmaması lazım- ama biliyorsunuz ki, ülkeler arasında 
harp meselesi sözkonusu olunca ve bir kontrol mekanizması ciddiyetle vuku bulmayınca, bu 
üretimler yapılmıştır ve bu kullanmalar, istihdamlar vuku bulmuştur. 

Türkiye için başka bir tehlike daha var; terör de bölücülüğe alışmıştır. Terörün biz yavaş 
yavaş çaresini bulup götürürken, terör, bölücülüğe inkılap etmiştir, atlamıştır. Bu da Türkiye 
için bir problemdir. 
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Bunun yanında, dünyada değişmeyen başka meseleler vardır. Dünyada, bu barış çalışma
larında ilgi sahaları değişecektir, yeni ilgi sahaları kurulacaktır. Şimdi, bu ilgi sahaları konu
şulmaktadır ve Baker'in ağzından size aynen naklediyorum; diyor ki: "Bundan sonra, ulusla
rarası ilişkilerde, fanatik dinî akımların kontrolü, terörist akımların kontrolü ve narkotik akım
ların kontrolü başta gelecektir." Dikkat buyurunuz, bu üç akımın üçü de bizim etrafımızdan 
vukubulmaktadır; duyurmak istiyorum. Yine, Baker diyor ki; "Rusya'daki gelişmenin nereye 
varacağını bilemeyeceğimize göre, Rusya'nın devamlı kontrolü gerekecektir." "Rusya'nın de
vamlı kontrolü" sözünün de altında epeyce bir mana vardır, dikkatlerinize sunuyorum ve "Kimya 
silahlarının kontrolü şarttır" diyor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dünyada, değişmeyen ilgi sahaları vardır; bunlar eko
nomik sahalardır. Bunların esası ekonomik olduğuna göre, dünya rakamlarından bir iki bilgi 
sunayım size. Dünyadaki mal üretiminin yekûnu, şon istatistiklere göre, 13 trilyon dolardır. 
Bunun 3 trilyon doları dış ticaret hacminde kendisini gösteriyor. Dünyada, 3 trilyon dolarlık 
dış ticaret hareketi var; bunun da yüzde 25'i, rahatlıkla (800 milyar dolarlık kısmı) petrol üze
rinedir. Dünyada, ekonomik stratejik maddelerin başında, yanıcı madde olarak petrol gelmek
tedir ve bu petrol, hem Japonya'nın, hem de Avrupa'nın yüzde 80'e yakın ihtiyacını karşıla
maktadır. Dolayısıyla, Ortadoğu'dan eksilen bir varil petrol, belki Almanya'da, belki Fransa'
da, belki Japonya'da birçok fabrikaların kapanmasına yol açabilecek ve belki de hayat düzeni 
altüst olabilecektir. Bu bakımdan, çok kritik, stratejik bir maddedir. 

Ayrıca, yine dünya kaynaklarında, manganez ve krom, gayri kabili ikame maddeleri ol
dukları için... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, 10 dakikadır konuşuyor. 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) — Kritik maddelerdir ve o bölgelerde, o bölgeleri 
kontrol altına almak, o bölgelere nüfuz etmek, bugünkü dünya dengesinin anaçizgilerini teşkil 
etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, bir arkadaşımız sabırsızlandığı için sonuca geliyor ve 
bitiriyorum. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — tki saattir sizi dinliyoruz. 

RECEP ORHAN ERGUN (Devamla) — Şimdi, bütün konular şuraya gelmektedir : Al
manya'nın statüsü, AKKUM'a bağlıdır; Avrupa Konvansiyonel Silahların Kontrolü ve Denge
nin Kurulması Konferansına. AKKUM ise, kendisini, AGtK'e, yani Avrupa Güvenlik ve işbir
liği Konferansına bağlamaktadır. AGÎK, 'AKKUM bitmezse devam edemem" demektedir. AGtK 
ise, Avrupa dengesini, Avrupa dengesi de, dünya dengesini kuracaktır. 

Çok muhterem milletvekilleri, şimdi, biz istesek de, istemesek de, bizim için bir elbise di
kilmektedir. Bu elbisenin nasıl olması lazım geldiğini söylemenin zamanı çoktan gelmiştir. Bu
na bir an evvel el koymak Yüce Meclisin görevidir ve değerli arkadaşlarımın her birinin ayrı 
ayrı görevidir. 

Bütün bunları arz etmek istiyorum ve Bismark'ın sözü ile de konuşmamı bitirmek istiyo
rum. Bismark demiştir ki: "Barış ve savaş öyle önemli konulardır ki, savaş generallere, barış 
da diplomatlara teslim edilemez. Yani, millî iradeye teslim edilir; çünkü, milletlerin hazmet
mediği, benimsemediği barış, benimsemediği savaş, daha baştan başarısızdır ve sakat doğar. 

Saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergun. 
Gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere, Hükümet adına, Millî Savunma Bakanı Sa

yın Safa Giray; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

MİLLÎ SAVUNMA BAKANI İSMAİL SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri, dünyadaki, özellikle Doğu Avrupa'daki gelişmeleri bu kürsüye getiren konuş
masıyla, benim de bu konuda Dışişleri Bakanı Vekili olarak ve Millî Savunma Bakanınız ola
rak birtakım açıklamalar yapmama fırsat verdiği için, Sayın Recep Ergun'a, evvela, teşekkür 
ederek sözlerime başlamak istiyorum. 

Bugün, dünyada gayet önemli değişiklikler olmaktadır, özellikle bizi ilgilendiren yakın çev
remizde, Doğu Avrupa'da, Rusya'da ve elbette ki Avrupa'nın Doğu - Batı ilişkilerinde gayet 
Önemli değişiklikler olmaktadır. Daha evvel bu çaptaki değişikliklerin meydana gelişlerinde, 
evvela bir harp vaki oluşunun arkasından meydana gelen değişiklikler olduğuna, fakat bu se
fer bir harp olmadan bu büyüklükte değişikliklerin meydana gelişine dikkatinizi çekmek isti
yorum. Bu, dünyanın da yeni tecrübe etmekte olduğu yeni bir olaydır, bunu ifade etmek is
tiyorum. 

Doğu - Batı ilişkilerindeki mevcut ortam, Avrupa'nın geleceğinde yeni ufuklar açmakta
dır. Avrupa ülkelerinin, bölgede daha güvenli ve insancıl bir ortam yaratılması yolunda yoğun 
bir işbirliği ve anlayış ruhuyla hareket ettiklerini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Doğu -
Batı ilişkilerinde bu aşamaya gelinmesinde en önemli pay, kuşkusuz, Atlantik İttifakının, Do
ğu karşısında, Harmel doktrini çerçevesinde ittihaz ettiği, bir yandan güvenliğin etkin bir şe
kilde pekiştirilmesine, öte yandan Doğu ile müzakerelere açık bulunmasına dayanan kararlı 
yaklaşımın ittifak tarafından, özenle, birlik ve dayanışma içinde uygulanması olmuştur. 

Diğer bir unsur, Batı'nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında gerçekleştirdiği büyük atılım sa
yesinde ulaştığı ekonomik ve sosyal aşamanın yarattığı model ve Doğu için oluşturduğu çekici
liktir. Doğu ise, 1945 sonrasını katı bir totalitarizm ve merkezî planlamaya dayalı Marksist -
Leninist model uygulaması ile geçirmiş, bir bakıma, Doğu Avrupa için 194S sonrasında, tarih, 
durmuştur. 

Doğu Avrupa'nın ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin ekonomik ve toplumsal açı
dan içine düştüğü çıkmazı, dünyada hızla süren teknolojik devrimin dışında kaldığını, Doğu'-
nun Batı dünyası ile arasındaki teknolojik farkın her gün açıldığını, uluslararası ortamda hü
küm süren gerginlik nedeniyle, Sovyetler Birliğinin ekonomisini geliştirmek, toplumun patla
ma noktasına gelen sıkıntılarını gidermek zorunda bulunduğunu, bu bakımdan kıt fonları, 
askerî gücün artırılması yerine, ekonominin yeniden yapılanmasına kaydırılması gereğini ilk 
fark eden Doğulu Lider Gorbaçov olmuştur. Gorbaçov, bu amaçla, glastnost (açıklık) ve pe-
restroika (yeniden yapılanma) politikalarını ülke içinde uygulamaya koymuştur. Bu politikala
rın dış politikaya yansıması ise, yeni siyasî düşünce şeklinde nitelenmektedir. Ancak, ekonomi
nin yeniden yapılanmasını amaçlayan perestroika uygulamasının henüz başarılı olamaması, hal
kın tatminsizliğini de gidermek amacıyla siyasî planda glastnost politikasına hız vermiştir. Re
formların başarısını önplanda tutan Gorbaçov, Komünist Partinin yetkilerini kısıtlamaya yö
nelmiş, bir yandan Yüksek Sovyet'in canlandırılmasıyla, Sovyet sistemi içinde parti dışı güç 
odakları yaratırken, siyasî planda açıklığa yönelmiştir. Ancak bu açıklık, perestroikanın olumlu 
sonuçlarının gecikmesi ile birleşince, bir yandan grevlerin yaygınlaşmasına, öte yandan milli
yetçilik sorununun tekrar önplana çıkmasına neden olmuştur. 
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Baltık cumhuriyetlerindeki gelişmeler Doğu - Batı ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebile
cektir. Bu bağlamda, Litvanya'daki gelişmeleri endişe ile izlemekteyiz. Sorunun, kuvvete baş
vurulmaksızın görüşmeler ve diyalog yoluyla, barışçı bir şekilde çözümlenmesini temenni et
mekteyiz. 

Gorbaçov politikalarının önemli bir yansıması Doğu Avrupa'da görülmektedir. Doğu Av
rupa'da totaliter rejimlere karşı verilen mücadeleyi ve demokrasi ile pazar ekonomisi doğrultu
sunda atılan olumlu adımları memnuniyetle müşahede etmekteyiz. 1990 yılı içerisinde bu ülke
lerde yapılan ve yapılacak seçimlerin komünist partilerin tekeline son vermek suretiyle demok
rasiyi güçlendirmesini temenni ediyoruz. Seçimler, aym zamanda insan hakları ve temel özgür
lüklerin gelişmesine de katkıda bulunacaktır. 

Batı demokrasilerinin refah toplumu yaratılmasındaki başarıları Doğu Avrupa ülkelerin
de reform sürecinin başlatılmasında, hiç kuşkusuz, büyük rol oynamıştır. Avrupa'da mevcut 
ortamın yaratılmasında, bir yandan Doğu Avrupa ülkeleriyle diyalog ve işbirliği sürdürülür
ken, diğer taraftan, caydırıcılığımızın geliştirilmesi yolundaki çabalarımız da etkili olmaktadır. 

Türkiye, başından beri, ekonomik açıdan güçlü, siyasî yönden birleşik bir Avrupa fikri
nin savunuculuğunu yapmıştır. Doğu Avrupa'daki gelişmelere bu açıdan bakıyor ve başta Gor
baçov'un liderliğinde sürdürülen çabalar olmak üzere, bu ülkelerdeki reform hareketlerinin he
pimiz tarafından desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Bugüne kadar Sovyet Sosyalist Cum
huriyetleri Birliğinin Doğu Avrupa'daki gelişmeler karşısındaki tutmu itidalli bir görünüm arz 
etmiştir. Ancak, Sovyetlerin tahammül ve itidallerinin sınırının nereye kadar gidebileceği he
nüz bilinmemektedir. Bu aşamada Sovyetler'in Doğu Avrupa ülkelerinin liberalleşmelerine, Var
şova Paktı çerçevesindeki yükümlülüklerini muhafaza etmeleri şartıyla, müsamaha ile baktığı 
görülmektedir. 

Avrupa'nın yapay bölünmüşlüğü artık sona ermek üzeredir. Birleşik bir Almanya, Avru
pa'nın görünümünü değiştirecektir, tki Alman devleti ve tkinci Dünya Savaşının dört galip gü
cü arasında, iki artı dört formülü çerçevesinde yapılacak görüşmeler halen devam etmektedir. 
Alman halkının selfdeterminasyon hakkına saygı duyuyoruz, tki Alman devletinin yazgısı Al
man halkınca belirlenmelidir. Ancak, birleşme, Avrupa bütünleşme süreci ve sınırların doku
nulmazlığı yolundaki AGtK ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmelidir, diğer Avrupa ülkelerinin 
çıkarları hilafına olmamalıdır. Birleşik bir Almanya'nın komşuları, güvenli sınırlar içinde ya
şama hakkına sahip olmalıdırlar. Bu çerçevede, Almanya'nın, Polonya sınırına ilişkin olarak 
verdiği güvenceyi memnuniyetle karşılıyoruz. 

Diğer taraftan, birleşme, stratejik dengeyi altüst etmemeli ve Avrupada güven ve istikra
rın korunmasında temel olan anlayış ve karşılıklı itimadın azalmasına yol açmamalıdır. Bunla
rın sağlanması için Birleşik bir Almanya'nın NATO ittifakı içinde yer alması gerekmektedir. 
Sovyetler Birliği ve diğer ilgili ülkelerin, güvenlik endişelerini karşılamak bakımından, Doğu 
Almanya Cumhuriyeti topraklarında özel bir askerî düzenlemeye gidilebilir. 

Doğu - Batı ilişkilerinde ortaya çıkan yumuşama ortamı, hiç şüphesiz, ekonomik ilişkile
rin de gelişmesi yolunu açacaktır. 

Batı, Doğu Avrupa ile ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla, şimdiden ticaret ve kre
di imkânlarını genişletmiştir; ancak, akılda tutulması gereken bir husus vardır : Doğu ülkeleri
nin, halihazırdaki ekonomik sistemlerini yeniden yapılandırma yolunda köklü tedbirler alma
ları ve ekonomilerini yönlendiren eskimiş mekanizmaları ortadan kaldırmaları gerekmektedir. 
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Türkiye, bu anlayışla 24'ler grubu içinde yer alarak, kapsamlı bir yardım paketi sunmuş
tur. Ayrıca, kurulacak olan ve Türkiye'nin de sermayedar olarak katılacağı, Avrupa tmar ve 
Kalkınma Bankasının bu alanda önemli bir işlev göreceğine inanıyoruz. 

Doğu - Batı ilişkilerinde gözlenen olumlu gelişmelerin, silahsızlanma ve silahların kontro
lü alanındaki çabalara da hız kazandırması, tarafımızdan memnuniyetle karşılanmaktadır. Si
lahların kontrolü girişimlerinin başarısı, ayni zamanda karşılıklı itimat ve güvenlik ortamının 
oluşturulmasına bağlıdır. 

Değişim dönemleri, beraberlerinde istikrarsızlık ve tehlikesini de getirmektedir. Geri dö
nüşlere karşı herhangi bir garantimiz yoktur. Bu açıdan, NATO'nun, bir istikrar unsuru ola
rak oynadığı önemli rolü sürdürmesine ihtiyacımız vardır. NATO, bugün kırk yıl öncesi kadar 
önemlidir. Müttefikler arasında potansiyel bir saldırının caydırılması bakımından, nihaî gü
venlik garantisini ittifak çerçevesindeki müşterek çabalarımızın oluşturacağı yönünde ortak bir 
anlayış mevcuttur. Bununla birlikte, bu durum, bizim, Doğu Avrupa ülkelerine karşı aktif ve 
açık bir politika izlememizi engellememelidir. Bu nedenle, ittifak çerçevesindeki işbirliğinin si
yasî boyutunun daha fazla vurgulanması lazımdır. Karşımıza çıkacak yeni güçlükleri karşıla
yabilmek için, müttefikler arasındaki siyasî işbirliğinin yoğunlaştırılması gerekmektedir. NA
TO, bunların ötesinde, silahların kontrolü görüşmeleri ve özellikle AKKUM için en uygun çer
çeveyi oluşturmaktadır. 

istikrarsız bölgelerle çevrili Avrupada, kendimizi dış dünyadan soyutlayanlayız. Avrupa-
nın coğrafî ve stratejik çevresindeki gelişmeleri yakından izlemeliyiz. Bu bağlamda, ittifakın, 
çevremizde meydana gelen, ve güvenliğimizi doğrudan etkileyen olaylar konusunda danışma
larda bulunulması ve gerektiği hallerde müttefiklerin olaylara ilişkin görüşlerinin uyumlaştı
rılması bakımından en uygun forumu oluşturmaya devam ettiği kanaatindeyiz. 

Türkiye, Avrupada Güvenlik ve İşbirliği (AGÎK) sürecine başından beri büyük önem ver
miş ve bu sürece aktif bir biçimde katılmıştır. AGÎK sürecine, geleceğin Avrupasının oluşturul
masında büyük rol düşeceği kanısındayız. Doğu Avrupa ülkelerindeki gelişmeler ve Doğu -
Batı ilişkilerindeki yumuşama karşısında Helsinki sürecinin derinleştirilerek ileriye götürülme
sinin, böylece değişen koşullara uygun olarak daha dinamik bir içeriğe kavuşturulmasının ge
reğine inanıyoruz. Bu çerçevede, 1990 yılı içinde devlet ve hükümet başkanları düzeyinde bir 
AGİK zirvesi düzenlenmesi önerisini desteklemekteyiz. Zirve toplantısı, Viyana'da kapanış bel
gesinde öngörülen sürecin devamı niteliğindeki konferans ve toplantı takvimini aksatmamalı
dır. Zirve, 1992'de Helsinki'de başlaması planlanan AGİK Dördüncü İzleme Toplantısının ye
rine kaim olmamalıdır. Zirvenin amacı, Avrupadaki son gelişmeler ışığında AGİK sürecinin 
gözden geçirilerek, kapsamının yeni oluşumlara cevap verebilecek şekilde genişletilmesi, ge
rektiği takdirde yeni bir yapıya kavuşturulması ve nihaî senedin ilkelerinin ileriyi dönük bir 
yaklaşımla teyit edilmesi olmalıdır. 

Gelişmelerin Türkiye yönünden değerlendirilmesine gelince; Türkiye, uluslararası düzey
de giderek belirginleşen yumuşama ortamı, mevcut uluslararası sorunların çözümlenmesinde 
sergilenen yapıcı tutumlar ve uluslararası ilişkilerin gerginlik yaratıcı tutum ve davranışlardan 
arındırılarak, işbirliği zihniyetinin geliştirilmesini memnuniyetle izlemektedir. 

Türkiye, Avrupanın tarihî oluşumuna her zaman aktif bir biçimde katılmıştır. Avrupanın 
yeni sürece de, edilgen değil, etken bir tarzda katkıda bulunması tabiîdir. Yumuşama ortamı
nın, Türkiye'nin stratejik önemini ve özelliğini azalttığı yolunda yapılan bazı değerlendirmeler 
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geçerli değildir. Bir kere Türkiye, coğrafî konumdan kaynaklanan jeostratejik önemini, gergin
lik dönemlerinde olduğu gibi, yumuşama dönemlerinde de muhafaza etmektedir. 

Türkiye'nin, Batı Asya ve Ortadoğu ile tarihten gelen yoğun ilişkileri, bölgede bir istikrar 
unsuru olması; öte yandan, başta Sovyetler Birliği olmak üzere, Doğu Avrupa ile geliştirmeye 
başladığı ekonomik bağlantılar ve nihayet, Avrupa'nın doğal uzantısını oluşturan Balkanlar
daki ağırlıklı rolü, öneminin, yumuşama dönemlerinde de sürmesini sağlayacaktır. 

öte yandan, yumuşama ortamının getirdiği olanaklar, fonlarımızın bir bölümünün, sa
vunmadan ekonomik kalkınma hamlelerine aktarılmasına yol açabilecek gibi görünmektedir. 
Ancak, Sayın Recep Ergun'un burada zikrettiği, özellikle Ortadoğu ülkelerinde görülen hızlı 
silahlanma meselesinin takibi gayet önemli olup, bu noktanın nazarı itibara alınmasında çok 
büyük önem vardır. 

Nihayet, yumuşama dönemlerinin paktlar içi dayanışmayı gevşettiği bir gerçek olmakla 
beraber, bu, aynı zamanda, pakt üyelerine daha fazla hareket serbestisini de beraberinde getir
mektedir. Türkiye'nin bu olanaktan yararlanması doğaldır. 

Doğu - Batı ilişkilerinin bir seyircisi değil; fakat, faal bir oyuncusu olan Avrupa entegras
yonunun tüm boyutlarındaki yerini almak yolunda önemli adımlar atmış olan Türkiye'nin, 
tüm Avrupa'nın aksine, bir yumuşama sürecinden zarar göreceğini ileri sürmenin doğru bir 
tahlil olmaması lazımdır. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

2. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya Postacı'nm, Antalyalı elma üreticilerinin sorunları ve Hükü
metçe alınması gereken önlemlere ilişkin gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Antalya ili Korkuteli ve Elmalı ilçelerinde 2 Mayıs tarihinde meydana gelen 
don olayı sonucu elma ürününün telefatı konusunda Aydın Milletvekili Sayın Hilmi Ziya Pos
tacı söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Postacı. (SHP sıralarından alkışlar) 
HİLMİ Zl\A POSTACI (Aydın) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; mayıs ayı başın

dan bu tarafa Türkiye 51 beldede yapılacak yerel seçimlerle uğraşırken, 2 Mayıs - 5 Mayıs ta
rihleri arasında Antalya İlimizin Korkuteli ve elmalı ilçelerinde bugüne kadar görülmeyen ve 
o mevsim için hiç de düşünülmeyen bir don olayı yaşanmıştır. Seçim çalışmaları nedeniyle An
talya İlinde bulunduğumuz bir sırada, buradaki hasarın tespiti ve olayların yerinde incelenme
si için vatandaşlarımızın daveti üzerine Elmalı ve Korkuteli'ne gittik. 

Sayın milletvekilleri, konu, belki de bu sene kuraklıktan kurtulmanın verdiği rahatlık ve 
tarım ürünlerinde yaşadığımız yüksek verim nedeniyle önemli görülmeyebilir ve hatta bundan 
daha önemlisi, Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı ilçelerindeki elma konusu üzerinde konuşma
mız yadırganabilir; ama, sayın milletvekilleri, eğer oraya gidip, orada olan biteni görmüş ol
saydınız, üreticimizin, köylümüzün ne kadar büyük bir sıkıntıyla ne kadar büyük bir zararla 
karşı karşıya kaldığını görmüş olacaktınız. 

Kıymetli arkadaşlarım, geçen yılkı elma üretimi Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı böl
gesinde 225 bin ton civarında olmuş. Bu sene çiftçimiz, çok güzel bir mahsul elde edeceği se
vinciyle beklerken, 2, 3 ve 4 Mayıs günleri korkunç bir don olayı yaşamış. Arkadaşım Erol 
Güngör'le beraber Korkuteli ve Elmalı'daki bütün elma bahçelerini dolaştık. 225 bin ton 
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(225 milyon kilo) elma üreten bu bölgemizde bir tek, 10 gramlık elma tanesini ağaçların üze
rinde göremedik. Yani, kısacası, Antalya'nın Korkuteli ve Elmalı bölgelerinde elma ürünü ta
mamen yok olmuş. Bunun kaybı yaklaşık 300 milyar lira civarında. 

Kıymetli arkadaşlarım, o bölgede bu sene don olayı var; ama bundan önceki üç yıl kurak
lık olayını yaşamış oradaki üreticelerimiz. Geçen sene ve evvelki sene kuraklıktan meydana ge
len zarar nedeniyle, tahıl üreticilerinin borçları, S milyon liraya kadar olanları faizsiz, diğerleri 
faizleriyle birlikte ertelendi. Bu sene vatandaşımızın elma ürününün olmaması ve don olayının 
kuraklıkla beraber hüküm sürerek -bu sene kuraklık da hüküm sürüyor orada- tahıl ürünleri
nin de kavrulması neticesinde, Antalya'nın bu bölgesinde hiçbir tarım ürünü yok. Zaten, el
ma, buğday, anason, bir miktar şekerpancarından başka da üretilebilecek bir ürün yok; sanayi 
yok ve bu bölgede yaşayan insanlarımız büyük bir sıkıntı içerisindeler. 

Bunu niye bu kadar geniş anlattım?.. Sözlerimin başında da söylediğim gibi, iyi bir tanm 
dönemi geçiriyoruz, Türkiye'de üreticimizin yüzü -inşallah- uygulanacak politikalarla uzun yıllar 
sonra gülebilir; ama o sevinç ve o heyecan içerisinde bu yöremiz unutulmasın, bu yöremizdeki 
sıkıntılara Hükümet ve ilgili makamlar çare bulsun... Onun için söz aldım. 

Sevgili arkadaşlarım, beni üzen noktalardan birisi şu : Antalya'ya gittiğimiz tarihte dahi, 
vatandaşların 7 Mayısta tlçe Ziraat Teknisyenliğine müracaat etmiş olmalarına rağmen, yetkili 
kimselerin, Kaymakamlığın ve Valiliğin bu konudan hâlâ bir haberinin olmaması ve gerekli 
işlemlerin yapılmaması olayıdır. 

7 Mayısta, Akçay Çiftçi Mallarını Koruma Derneği, Kaymakamlı Makamına (Elmalı'ya) 
müracaat ediyor. Kaymakamlık, 7.5.1990'da, o yöredeki üreticilerin imzalarıyla dolu dilekçeyi 
tlçe Müdürlüğüne havale ediyor ve üzerine de "Zarar 300 milyar lira" diye not düşüyor. 7 Ma
yıstan bizim gittiğimiz tarihe kadar 26 gün geçmişti. O süre içerisinde, ne Hükümet adına ora
da görev yapan devletin ilgili kademelerinin, ne de o çiftçiye kredi veren Ziraat Bankasının yet
kililerinin bu konuda en ufak bir girişiminin olmadığını gördük. 

Kıymetli arkadaşlarım, bakınız, oradaki üreticilerin neler istediğini sizlere iletmek istiyo
rum : 

"Don ve kuraklık nedeniyle yıllardır mağduriyetimiz üst üste birikmiş; dertler, büyüyen 
faiz borçları ödenemez hale gelmiştir. Üreticiler, mülkünü de satsa, borcunu ödeyemez duru
ma gelmiştir. Biriken faizlerin aftan yararlanması için gereken katkılarınızı Hükümetten ve mu
halefetten acilen bekliyoruz. 

Çiftçimizin 1990 yılında yaşamını devam ettirebilmesi için ucuz faizli kredi ve yardım ta
lep ediyoruz" diyorlar; yani, öyle bir noktadalar ki, kaybettikleri ürüne yanmıyorlar, ertelen
miş borçların nasıl ödeneceğini düşünmüyorlar, önümüzdeki sezona çıkabilmek için, eğer denk 
gelirse, o güne kadar yaşayabilmek için ayrıca bir maddî destek istiyorlar. 

Çevre konusunun çok konuşulduğu şu dönemde enteresan bir talepleri daha var : "Gölle
rimizin kuruması nedeniyle, don olayı sıkça görülmeye başlamıştır. Bunun çaresi, Elmalı Çay-
boğazı Barajının bir an önce bitmesinin sağlanması ve gereken çabanın gösterilmesini rica ederiz" 
diyorlar. Bir de ek olarak, "Akçay Elmalı yöre köylerimizin hal ve durumunu gördünüz, rapo
runuzu Meclis kürsüsünden açıkça söyleyin; tüm Hükümet yetkililerini de Akçay ve Elmalı 
yöresine davet ediyoruz. Bizlere sahip çıkın. Sahip çıkmanızı bekliyoruz. 

Saygılarımızla bildiririz" diyorlar... 
İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Kim diyor, kime diyorlar? 
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HÎLMÎ ZÎYA POSTACI (Devamla) — Oraya gittiğim zaman bu dilekçeyi bana verdiler, 
"Mecliste bu konuyu dile getir, hükümetimizden de bu konuda bize yardıma olmalarını bek
lediğimizi ve sıkıntımızın çok büyük olduğunu bildirmenizi istiyoruz" dediler. 

Kıymetli arkadaşlarım, geçen iki ayın bütün yoğunluğu içerisinde, yöre insanımızın biz
den talep etmiş olduğu, yaşanmış bir acı gerçeği Yüce Meclisin huzurunda sizlere ilettim. Üç 
gün önce KtT Komisyonunda Ziraat Bankasıyla ilgili görüşmeler sırasında da, konuyu Ziraat 
Bankası ilgililerine ilettim. Bir an önce ilgililerin bu konuya gerekli yakınlığı ve sıcak ilgiyi gös
termesini, don nedeniyle meydana çıkmış olan bu yıla ait 300 milyar liralık elma üretimi kaybı
nın; ama, bundan önce yaşanmış olan iki yıllık kuraklık ve kuraklık nedeniyle de ertelenmiş 
borçların, bundan sonrası için de hakkaniyetle ertelenmesini, o yörede yaşayan insanlanmızın 
bu sıkıntısına acilen çözüm bulunmasını rica ediyorum, bu duygularla hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Teşekkür ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Postacı. 

3. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, belediyelerde yapıldığı iddia olunan memur ve işçi krytmı-
na ilişkin gündem dtft konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmayı yapmak üzere, belediyelerde yapılan haksız me
mur, işçi kıyımı konusunda, Sinop Milletvekili Sayın Hilmi Biçer; buyurun. (ANAP sıraların
dan alkışlar) t 

HtLMt BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, mahallî seçim heyecanının 
hüküm sürdüğü bugünlerde, çok önemli olduğuna inandığım bir konuyu dile getirmek üzere 
yüksek huzurlarınızdayım. 

Bunun esas zamanı dündü; fakat, maalesef, gündem dışı konuşmalar mahdut olduğun
dan, dün bu konuşmayı yapma imkânı bulamadım. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Dün, bir kişi konuştu. 
HtLMt BtÇER (Devamla) — Ancak, 26 Mart seçimlerini her gün başımıza vuran muha

lefet milletvekilleri arkadaşlarım, bizim bu bir iki konuşmamızı lütfen mazur görsünler. 
GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Konuş, konuş... 
HASAN ZENGİN (Manisa) — Konuş, durma... 
BAŞKAN —' Efendim, sükûneti muhafaza edelim. 
HtLMt BİÇER (Devamla) — Konuşmamın başında, Yüce Heyete saygılar sunuyorum. 
Konu, özellikle 26 Mart seçimlerinden sonra, muhalefetin eline geçen belediyelerde yapı

lan haksız tasarruf ve kıyımlardır. Bunun gündem dışı konuşma süresi olan 5 dakikalık zama
na sığdırılmayacağım takdir edersiniz; ancak, bunlara satırbaşlarıyla -birkaç tanesine de olsa-
değinmek istiyorum. 

Onbeş yirmi gün önce işlerine son verilen veya pasif görevlere nakledilen bir grup memur 
bana gelerek dert yandı... 

GÜRCAN ERSÎN (Kırklareli) — Müfettiş gönderin. 
HtLMt BİÇER (Devamla) — Onu da göndereceğiz tabiî. 
Bunlar, Ankara'da Sayın Altınsoy'un gayretleriyle hizmete giren buz pateni pistini işlet

mek üzere kurulan BELPA Şirketinde çalışan görevlilerdi. Belediyenin bir yetkilisi, bunlara, 
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"Arkadaş, biz burayı büyük mücadelelerle ele geçirdik. Taraftarlarımız sokakta aç gezerler
ken, biz sizi burada çalıştıramayız. Eğer buradan isteğinizle ayrılmazsanız, aleyhinize bir tertip 
yaparak sizi çok kötü durumlara düşürebiliriz" demiş, bir kısmı buradan korkmuş, kaçmış, 
bir kısmı da... 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sayın Başkan, niye itham ettiriyorsunuz? Bu ithama 
kim cevap verecek?.. Kimse veremeyecek. 

BAŞKAN — Verecek efendim, verecek. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Bana da söz verecek misiniz Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, Sayın Tez; ilk defa görüşülmüyor. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Burada itham var. 
BAŞKAN — Bildiğiniz gibi, Yüce Mecliste benzer konular zaman içerisinde daima dile 

getirilmiştir. Arkadaşımız, çevresinde gözlediği ve izlediği bazı gelişmeleri sunuyor efendim. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

Buyurun Sayın Biçer. 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — Bakıyorum da, çok heyecanlandınız. Herkes görüşünü söy

lüyor burada, ben de söyleyeceğim ve duyduğumu söylüyorum. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Duyduğunu değil, gördüğünü söyleyeceksin. 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — Duyduğumu ve gördüğümü söylüyorum. Şimdi, biraz sab

redin, aşağıda daha güzel şeyler var. (SHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğe, yasalara ve... 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — Bir kısmı buradan korkmuş ayrılmış, bir kısmı da duru,-

muyla bağdaşamayacak görevlere geçmek zorunda bırakılmışlardır. Bunu... 
M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Kaç kişi attınız?.. Siz çok adaletli mi davranıyor-

dunuz? 
BAŞKAN — Sayın Duduoğlu, lütfen efendim... Hatip, sizin çizdiğiniz çerçevede konuş

mak mecburiyetinde değil. İçtüzüğe uygun... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Ama, itham edemez. 
HİLMt BtÇER (Devamla) — Siz, her gün itham ediyorsunuz. 
BAŞKAN — Adaba uygun, teamüle uygun olduktan sonra, milletvekili serbesttir. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Burada olmayanı itham edemezsiniz. 
HİLMİ BtÇER (Devamla) — Burada olmayan hakkında değil; ben, bilgilerimi söylüyo

rum. Dinleyin, sonunu bağlarsınız herhalde. (SHP sıralarından gürültüler) 
Demokrasiyi içine sindirdiğine inanmak istediğimiz Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın 

Murat Karayalçın'ın belediyesindeki... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Kendilerini savunma hakkı olamayanları burada itham ede

mezsiniz. 
HtLMİ BtÇER (Devamla) — Haksız tasarruflarla ilgili elimde korkunç listeyi ihtiva eden 

bir dosya var. 
. İBRAHİM TEZ (Ankara) — Açıkla, açıkla. 

HİLMt BtÇER (Devamla) — Avukat bunlar, avukatları... 
BAŞKAN — Sayın Biçer, bir dakika... 
Sayın milletvekilleri, maşallah, bakıyorum koro halinde başladınız. 
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Şimdi, bir şey soruyorum : Bu çatı altında, bu kürsüde, 26 Marttan önce, yine adı çatır 
çatır sayılarak geçmişin belediye başkanları hakkında grubunuz mensupları her şeyi söyledi 
mi, söylemedi mi? Zabıtlarda var mı, yok mu? istirham ederim... tstirham ederim beyefendi
ler... (SHP sıralarından gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Siz tarafsız olacaksınız, siz taraflı davranıyorsunuz. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Yalan söylüyor. 
BAŞKAN — Bu, oradan beş altı kişinin buraya yürümesiyle susturulamaz. Kaldı ki, Türkiye 

bir hukuk devletidir... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Biz söyleriz, cevap verecek hükümet var; ama, şimdi 

buna cevap verecek kimse yok. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Türkiye bir hukuk devletidir. Meclisin çalışmaları basınımız aracılığıyla kamuoyuna açık

tır. Burada söylenen her şey kamuya yansır; ilgilileri, sorumluları gerekli cevabı verecek güce 
de, akla da, yetkiye de sahiptir. Rica ederim... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, sizin kendi sözünüz var. 
BAŞKAN — Evet... 
RIZA YILMAZ (Ankara) — "Kendilerini burada savunma imkânı olmayan insanlar it

ham edilemez" diye. 
BAŞKAN — Biliyorum efendim, biliyorum; o başka, bu başka Sayın Yılmaz. Tamam mı 

efendim?.. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Bunu ANAP'lılar yaptığı zaman başka, SHP yaptığı zaman 

başka mı oluyor? 
BAŞKAN — Değil efendim, hayır efendim. Siz, artık o hassasiyet içindesiniz ki, ben bu

raya çıkıp da "Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 121 inci Birleşimini 
açıyorum" desem, "Ne bilelim efendim? Say bakalım" diyecek duruma geldiniz Sayın Yılmaz. 
tstirham ederim... 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Hiç öyle değil. 
BAŞKAN — Böyle şey olmaz!.. Böyle şey olmaz efendim. 
HtLMÎ BİÇER (Devamla) — Sayın Başkanım, okuyacağım listeyi, yarın, gitsinler, bele

diyeden tahkik etsinler, yanlışsa ben sözümü geri almaya hazırım. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri) 

Şimdi, listeyi okuyorum efendim... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Biçer. 
HİLMt BlÇER (Devamla) — Bende 200 kişilik bir liste var. Bu listenin baştan birkaç ta

nesini, önemlilerini okuyayım, yalansa, o zaman, yarın gider, tahkik eder, bana söylersiniz. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Komisyon var, komisyona verin. 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Biçer, karşılıklı konuşmayalım. Hitap hakkınız vardır, dile

diğinizi okursunuz. 
Buyurun. 
HİLMt BİÇER (Devamla) — Genel Sekreter Sıtkı Kadakal, görevde alınması üzerine Tu

rizm Bakanlığına gitti; Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Polat emekliye ayrıldı; Teftiş Kurulu 
Başkanı Osman Nuri Erörge görevden alındı, APK'ya verildi; ASKİ Genel Müdürü Erdoğan 
Uğur görevden alındı... 
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İBRAHİM TEZ (Ankara) — Yahu, ne diyorsun?.. 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — EGO Genel Müdürü Yener Rakıcıoğlu görevden alındı. (SHP 

sıralarından gürültüler) 
EROL AĞAGİL (Ankara) — İşte bu yalan, Fahrettin Kurt'ta danışman olarak çalışıyor. 
BAŞKAN -— Sayın milletvekilleri, hani buna cevap verecek kimse yoktu?.. Maşallah, 

varmış... 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Yalan söylüyor. 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Var tabiî, var tabiî. 
BAŞKAN — Devam buyurun Sayın Biçer. 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — Ayrıca, bugün bu konuşmayı yapacağımı duyan bir beledi

ye yetkilisi biraz önce bana gelerek... 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Kim? İsim söyle. 
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Biçer... 
Sayın Tez... Beyefendiler, buna devam... 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Bu şekilde konuşamaz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... Bir dakika... Genel Kurulun bu şekilde bir görüşme 

adabı yoktur. Hatip, Başkanlığa ve Genel Kurula hitap eder. Hatibin sözünü kesen, kırıcı söz 
eden, İçtüzüğe tabidir. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Buyurun. 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — Sayın Başkanım, "Parasızlıktan yakınan bu belediye, 

1.1.1990'dan başlamak üzere işe aldığı bin kişinin, işyerleri olmadığı için, maaşlarını evlerine 
gönderiyor..." (SHP sıralarından gürültüler) 

İBRAHİM TEZ (Ankara) — Seni niye bakan yapmıyorlar? 
BAŞKAN — Sayın Biçer, devam buyurun. 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — "İskenderun'dan nakli gereken kömürün ihalesi bir sayın 

milletvekilinin oğluna yapıldı..." 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Ne yapılmış? 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — "İşi beceremediği için, kömür nakliyatı belediyenin araçla

rıyla yapıldı; bundan, 17,5 milyar lira belediye zarar etti" 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Kim yapmış, kim? İsim verin, isim... 
HtLMt BİÇER (Devamla) — "ASKt'de 10 ihale yapıldı, bunlardan 2 tanesi yüzde 40 -

45 tenzilatla ve normal prosedür içerisinde verilirken, 8 tanesi yüzde 2 ila 5 tenzilatla, yakınla
ra ihale edildi. Batıkent'te 11 ticaret merkezinin dolaylı yollardan Kent Koop'a devredildiği, 
o kanaldan da satışına gidildiği söylenir. Bunu tahkik ediniz" diyor, "Yenimahalle Belediyesi 
parasızlıktan yakınırken, faizle tahvil aldı" diyor. 

"Bel - Ko'da 34 kişi çalışırken, şu anda buraya 396 kişi tayin edildi. Buranın genel müdü
rü eskiden 500 bin lira alırken, burada çalışan kişiler asgari 2,5 milyon lira maaş almaktadır
lar..." (ANAP sıralarından "Vay vay, soyguna bak" sesleri) 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Cumhurbaşkanlığı Köşkündekiler kaç lira alıyor? 
HtLMt BtÇER (Devamla) — "Belediye yetkililerinin her hafta bir lokantada toplanarak, 

toplu yemek yedikleri ve asgarî 500 bin lira ödendiği" söyleniyor. Büyükşehir belediyesi süb-
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vansiyon için verilen Hazine parasının 7,5 milyarını zimmetinde tutarak, Hazineye bu paranın 
fazini ödettirmektedir" diyor, "Bel - Ko 12 araba satın aldı, bu vasıtaları geceleri bar ve pav
yonların önünde görmek mümkündür" diyor. 

TURHAN HIRFANOĞLU (Hatay) — Kim diyor? Hikâye anlatıyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Hırfanoğlu, yarın da zati âliniz konuşacaksınız. 
HİLMt BİÇER (Devamla) — Efendim, bunlarla ilgili bir Meclis araştırması önergesi ver

meyi düşünürüm; ama... ' 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Verildi zaten, verildi; komisyon kuruldu. 
HÎLMÎ BtÇER (Devamla) — Efendim, bu önerge ayrı. 
BAŞKAN — Sayın Biçer, Genel Kurula hitap edin ve lütfen toparlayın. 
HÎLMt BtÇER (Devamla) — Demokrasilerde seçimlerle el değiştirmek doğaldır; ancak, 

buralarda görevli memurların yerine yandaşlarını yerleştirmek için sebepsiz yere yerlerinden 
atılmaları insafsızlıktır. 

EROL AĞAGÎL (Ankara) — Sizde, bakan değişince adam değişiyor... 
HİLMİ BtÇER (Devamla) — Buna "durun" demenin zamanı gelmiş ve geçmektedir. Bu 

konuyla ilgili olarak, biraz önce anlattığım şekilde, ayrı bir araştırma önergesi vermeyi düşün
mekteyim. 

Kanaatimce, 26 Mart seçimleri, birçok yerde, kuşsütü ve kuruüzüm dağıtma vaadiyle alın
mıştır; ama gördük ki, bu vaadi yapanlar, vatandaşlarına su bile verme imkânını bulamadılar. 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Etibank Genel Müdürü niye görevden alındı? 
HİLMt BtÇER (Devamla) — Bilindiği gibi, 26 Mart seçimlerinin anasermayesi, belediye

lerdeki suiistimal ve vurgun iddialarıydı. Bir seneyi aşan süre içinde hiçbir belediyemizin suiis
timalinin mahkemeye intikal ettiğini duymadık. Bu hususu araştıran komisyon dahi ortaya bir 
şey koymadı; ama, Ankara Büyükşehir belediyelerinin tespit edebildiğim suiistimallerinin sa
dece bir kısmını yukarıda arz ettim. 

BAŞKAN — Tamamına vaktimiz müsait değil, toparlayın lütfen Sayın Biçer. 
HtLMÎ BtÇER (Devamla) — Oysaki, ANAP İktidarı, tespit edebildiği suiistimalleri ya

pan, bakan da olsa, belediye başkanı da olsa, gözünün yaşına bakmadan, haklarından geldiği
ni herkese gösterdi. 

M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Onun için mi Mercedesler çoğaldı? 
HtLMİ BİÇER (Devamla) —- Bugünün muhalefet belediyeleri, belediyeye ait malları âde

ta yağma edercesine satıp savmaktadırlar. Sadece benim ilime ait bir belediye başkanı hakkın
da sekiz suçtan dolayı lüzumu muhakeme kararı verildiğini, dün lüzumu muhakeme kararını 
okuyarak gördüm. Arzu ederseniz size de birer tane gönderirim. Pek yakında memleket çapın
da bunların kokusunun çıkacağını ümit ediyorum. 

ÖMER TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Çıkar tabiî, iktidardasınız. 
HİLMİ BlÇER (Devamla) — Vatandaş, 3 Haziranda, bu gerçekleri gördü ve size gereken 

dersi verdi. Belediyeler, icraat yerine sosyalist düşünceleri sergileyen festivaller düzenlemekte 
ve milyarlar harcayarak barış heykelleri yapmaktadır; işte Yenimahalle'nin teşebbüsü, işte Sin
can'ın teşebbüsü. Halen çalıştırdığı işçisine birkaç kuruş zammı çok görürken, başkanları ma
aş artırma yarışına giren ve har vurup harman savuran bu belediyeleri zamanı gelince vatandaş 
affetmeyecektir. 
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Belediyeleri hanımın çiftliği edasıyla yönetmeye kimsenin hakkı yoktur; vatandaş günün 
birinde bunun hesabını sorar. Biz 26 Mart seçimleriyle gereken ikazı aldık, vatandaşımız da, 
3 Haziranda bize gereken desteği verdi. Bir kahveyi yandaşlarını doldurarak, kamuoyu yokla
ması yaptırıp, barajı aşamayacağımız hakkında ahkâm kesenler, işte kamuoyu araştırması budur. 

BAŞKAN — Sayın Biçer, toparlamanızı rica ediyorum. 
HÎLMÎ BtÇER (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Başkanım. 
Bunu yaptığınız gibi, gerçekler karşısında susmayı öğrenin. Yenilgiye gerekçe aramaktan 

çok, bizim gibi, hatalarınızı araştırmaya çalışın. Vatandaş bu çelişkilerinizle alay ediyor; ya
kında sizin için de fıkralar yazılmaya başlanacak. [SHP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar (!)] 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Fıkraları tasvip ediyorsunuz demek. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu tezahüratla hatibin iştahını artırıyorsunuz, teşvik 

ediyorsunuz, ben bitiremiyorum yani. 
Buyurun Sayın Biçer. 
HtLMÎ BtÇER (Devamla) — Bugünkü tarihi taşıyan Milliyet Gazetesinin başlığına bakı

nız, çelişkilerinize bakınız : Sayın özal 26 Mart seçimleri için bakınız ne dedi: "Genel siyasî 
dengede bir değişiklik yok; yerel seçimlerle genel seçimleri karıştırmamak gerek." Bakınız Sa
yın Akbulut 3 Haziranda ne diyor : "Güvenoyu aldık, ANAP Türkiye'nin en büyük partisi." 
Bakınız, Sayın tnönü şimdi ne diyor : "İktidar partisi Anavatan oy kaybetti. Yerel seçimde 
vatandaş iktidarı reddetti." Bakınız, Sayın tnönü 3 Haziranda ne diyor : "Yerel seçimler, genel 
seçimlere ölçü olamaz." Olmaz böyle şey! 

Bakınız, Sayın Demirel ne diyor : "Bundan sonra bunların adı iktidar partisi değil, üçün
cü partidir, erken seçim şarttır." Bakınız, Sayın Demirel, 3 Haziranda ise, "Devlet ile aldığınız 
bu neticeye siz güvenoyu diyemezsiniz" diyor. (DYP sıralarından "Doğru" sesleri) Sayın ar
kadaşlar, vatandaş buna cevabını verdi. 

MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Gelin... Sandığa gelin... 
BAŞKAN — Lütfen... 
HtLMt BtÇER (Devamla) — Sözlerimi şöyle bağlıyorum : "Dün dündür, bugün 

bugündür" felsefeniz yanlıştır. 
MEHMET ÇAKIROĞLU (Trabzon) — Doğru... 
HtLMt BtÇER (Devamla) — Gülünç duruma düşüyorsunuz. Gerçeği kabul edin, hem 

sizin, hem de memleketin yararına olduğunu kabul edin. 
Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Biçer. 
ERDAL İNÖNÜ (tzmir) — Sayın Başkan, müsaade eder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genel Başkan. 
ERDAL İNÖNÜ (tzmir) — Sayın Başkan, bir sataşma oldu; benim bir sözüm yanlış yan

sıtıldı. tzin verirseniz bu sözümün doğrusunu söyleyeyim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Genel Başkan. (SHP sıralarından alkışlar) 
HtLMt BtÇER (Sinop) — Sayın Genel Başkana gazeteyi vereyim de oradan okusunlar. 
ERDAL İNÖNÜ (tzmir) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; ANAP sayın milletvekili

nin konuşması, bana, bir yaygın yanlışı düzeltme fırsatı verdi, onun için kendisine teşekkür 
ederim. 
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Basında benim konuşmama atfen çıkması gereken cümle şu idi: Ara yerel seçimler, genel 
seçime örnek olamaz. Bu "ara" kelimesi çok önemli. "Ara" kelimesini söylemeden, "yerel 
seçimler, genel seçimlere örnek veya karşılaştırma diye kullanılamaz" derseniz, ben onu söyle
miyorum; çünkü, 26 Mart bir genel yerel seçimdir; bir genel belediye seçimidir. Bir genel se
çimde genel politika konuşulur. Dolayısıyla, belediye seçimi de olsa, bir genel seçimden genel 
milletvekili seçimi için sonuç çıkarılabilir; ama, bir ara yerel seçimden genel seçim için sonuç 
çıkarılamaz. Benim, önceden söylediğim bu idi, bugün söylediğim budur, yarın söyleyeceğim 
de budur. Ara yerel seçimlerle, ara yerel seçimleri mukayese edebilirsiniz, ara yerel seçimle, ara 
milletvekili seçimini mukayese edebilirsiniz; ama ara yerel seçimle, genel yerel seçimi mukayese 
edemezsiniz, ara yerel seçimle, genel milletvekili seçimini mukayese edemezsiniz. Benim söyle
diğim budur, doğrusu budur. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genel Başkan. 
METİN GÜRDERE (Tokat) — Her gün yeni kurallar koyuyorsunuz Sayın Genel Başkan. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin "Sunuşlar" bölümüne geçiyoruz... 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Sayın Başkan, demin, konuşması sırasında, hatip, ASKİ Genel 

Müdürünü örnek verdi... 
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Ağagil... 
EROL AĞAGİL (Ankara) — ASKİ Genel Müdürü, atılmış mı, yoksa, Enerji ve Tahiî Kay

naklar Bakanı tarafından başka göreve mi getirilmiş? 
BAŞKAN — Sayın Ağagil, bir dakika efendim... 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Soruyorum, sayın hatip buna cevap versin. 
BAŞKAN — Otomatiğe mi bağladınız, Mecliste söz isteyip bir şey mi söylemek istiyorsunuz? 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Bana bu konuda söz verir misiniz? 
BAŞKAN — Tamamlayın da bitsin siz de kurtulun, biz de kurtulalım. 
Buyurun. 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Efendim, kendini burada savunamayan kişi hakkında yan

lış konuşuyor. 
BAŞKAN — Böyle söz istenmez ama... İstirham ederim... 
Buyurun efendim, bir meseleniz mi var? 
İBRAHİM TEZ (Ankara) — Yanlış bilgi verdi. 
BAŞKAN — Sayın Tez, müsaade edin. 
Buyurun efendim. 
EROL AĞAGİL (Ankara) — Efendim, demin, sayın hatip, Ankara Anakent Belediyesi

nin değişik ünitelerine ait örnekler verirken, ASKİ Genel Müdürünün görevden atıldığını söy
lediler. Belgelerle bunun doğru olmadığım Anavatan Partili bir Ankara Milletvekilinin şaha-
detleriyle ifade etmek için söz isliyorum. 

BAŞKAN — Efendim, ifade buyurdunuz, zabıtlara geçti. Doğru, tektir; hangisiyse halk 
kabul eder. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Ama, sözcünün yanlış beyanları zabıtlara geçmiştir. 
BAŞKAN — Zaten, başka milletvekillerini de tanık tutma gibi bir uygulamamız yok. Be

yanınız zabıtlara geçti efendim. 
Teşekkür ederim. 
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Gündemin "Sunuşlar" bölümüne geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Tekirdağ Milletvekili Güneş Gürseler'in (6/836) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş

kin önergesi (4/187) 
BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri verilmesine dair önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
5.6.1990 tarihli gündemin sözlü sorular kısmının 481 inci sırasında yer alan (6/836) esas 

numaralı sözlü soru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
2. — Malatya Milletvekili Galip Demirel ve arkadaşlarının, 130 ilçe Kurulması Hakkında Ka

nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini geri aldıklarına ilişkin önergeleri (4/188) 
BAŞKAN — Bir kanun teklifinin geri verilmesine dair önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : İçişleri Komisyonu 
130 adet ilçe kurulması hakkında 3644 sayılı Kanunla ilgili değişiklik teklifimizi geri alıyoruz. 
Gereğini arz ederiz. 

Galip Demirel Bülent Çaparoğlu Yusuf Bozkurt özal 
Malatya Malatya Malatya 

BAŞKAN — içişleri Komisyonunda bulunan kanun teklifi geri verilmiştir. 

3. — 10/56 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, çalışma süresinin uza
tılmasına ilişkin tezkeresi (3/1278) 

BAŞKAN — 10/56 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, çalışma süresinin 
uzatılmasına dair bir tezkeresi vardır, okutup, oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Horzum olayı ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik 

derecesinin araştırılması hakkında kurulan (10/56) Esas Sayılı Araştırma Komisyonumuz 6 aylık 
süre içerisinde çalışmalarına devam etmiş, ancak çalışmalarını henüz tamamlayamamıştır. 

Komisyonumuzun, çalışmalarını sürdürüp araştırmalarını tamamlayabilmesi için 9.7.1990 
tarihinden itibaren 3 aylık süre talebinin Genel Kurulun onayına sunulmasını saygılarımızla 
arz ederiz. 

Ledin Barlas 
Araştırma Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4. — 10/56 Esas Numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, komisyonun gerektiğin
de Meclisin tatil günlerinde de çalışabilmelerine ilişkin tezkeresi (3/1279) 

BAŞKAN — 10/56 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, komisyonun Mec
lisin tatilinde de çalışabilmesi için bir tezkeresi vardır, okutup oylarınıza sunacağım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Horzum olayı ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik 

derecesinin araştırılması hakkında kurulan (10/56) Esas Sayılı Araştırma Komisyonumuz, ge
rektiğinde Meclisin tatil günlerinde de çalışmalarını sürdürme kararı almıştır. İçtüzüğün 26 ncı 
maddesine göre gerekli iznin verilmesini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ledin Barlas 

Araştırma Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Adalet Komisyonunda açık bulunan bir üyelik için seçim (4/190) 

BAŞKAN — Adalet Komisyonundaki açık üyeliğe, Anavatan Partisi Grubunca İstanbul 
Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı aday gösterilmiştir. 

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

2. — 10/72 esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunda açık bulunan bir üyelik için seçim 
(4/189) 

BAŞKAN — 10/72 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonundaki açık üyeliğe, Ana
vatan Partisi Grubunca Sakarya Milletvekili Sayın Ersin Taranoğlu aday gösterilmiştir. 

Adayı oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, gündemin, "Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 

İşler" kısmına geçiyoruz. 

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Cezaların infazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Türk Ceza Ka
nununun 13 üncü Maddesinin Son Ftkrasvun Yürürlükten Kaldtnlmastna Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı 384) (1) 

BAŞKAN — 1 inci sıradaki, Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kal
dırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşülmesine başlıyoruz. 

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

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Raporun 
okunmasını kabul edenler... Raporun okunmasını kabul etmeyenler... Raporun okunması ka
bul edilmemiştir. 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, yasa tasarısıyla ilgili olarak, usul 
hakkında söz istiyorum. 

(1) 384 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Ateşoğulları, hangi usul hakkında itirazınız var? 
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Aynı konuda vermiş olduğum bir yasa teklifi vardı. 

Birleştirilmeden yalnız tasarı gündeme getirildi. Tasarının komisyona iadesini ve teklifimle bir
leştirilmesini talep edecektim. 

BAŞKAN — Efendim ifade buyurduğunuz husus -yüksek malumunuz olmak gerekir- ko
misyonun yetkisi dahilinde bir keyfiyettir ve şu andaki müzakerelerin cereyanına taalluk etme
mektedir. 

KÂMÎL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Aynı konuda, bir yıl önce verdiğim teklif vardı; 
birleştirilerek getirilmesi gerekirdi. Bu konuda itirazım var. 

BAŞKAN — Anladım efendim, anladım. İşte, o söylediğiniz hususu, bu şekilde Genel 
Kurula getirmek konusunda, komisyon yetkilidir ve bir usulsüzlük yapmış değildir. 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Bu konuda bir teklifim olduğu için, birleştirile
rek getirilmesi gerekiyordu. Bu konuda görüşmek istiyorum, bir teklifim olacak. 

BAŞKAN — Efendim öneri hakkınızdır, şahsınız adına söz istemek hakkınızdır, müm
kün ve müsaitse almak nasibinizdir; ama, şu anda, siz de kabul edin ki, usulsüzlük yoktur. 
Devam edelim, sırası gelirse söz veririz. 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Ama, olmuyor efendim; görüşme başlamadan 
evvel... 

BAŞKAN — Oluyor efendim... öneri diyorsunuz, önerinin burada yeri yok. öneri veril
miş, usulünce muamele tamamlanmış, komisyon kendi yetkisi dahilinde meseleyi tedvin etmiş 
buraya getirmiş, Genel Kurulun huzuruna sunmuş. 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Tamamlanmamış... Tasarı görüşülmüş, huzura 
getirilmiş, 1988 yılının onikinci ayında aynı konuda verdiğim kanun teklifi getirilmiyor. Bu ba
kımdan, usulen itirazım vardır. 

BAŞKAN — Ama, şimdi görüş beyan etmek... 
KÂMlL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun. Bir konuda değerli görüşlerinizi Genel Kurula 

1 sunmak ba$ka şey, işlemde usulsüzlük başka şeydir. İşlemde usulsüzlük yok; ama, siz, değerli 
bir milletvekili olarak görüşlerinizi, usul dahilinde sırası geldi mi ifade edersiniz. 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Esasa geçtikten sonra şüphesiz ki, görüşümü be
lirteceğim; ama, şu anda bu raporun komisyona iadesi yönünde bir görüşüm vardır, onu arz 
edeceğim. 

BAŞKAN — Ona, İçtüzük, maalesef şimdi izin vermiyor. O bakımdan yerinde ve zama
nında bu hakkı size sağlamak imkânını arayacağız. 

KÂMlL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Ama, esasa geçtikten sonra itirazımın bir anlamı 
kalmaz. 

BAŞKAN — Efendim, şimdi, bilmektesiniz ki, tasarının tümü üzerindeki görüşmelere ge
çiyoruz. Söylediğiniz yönde size söz vermem usulen mümkün değil; ama böyle yapacağınıza, 
daha önce 5 sayın milletvekili imzalayarak bir önerge sunmuş ve belli gerekçelerle komisyona 
geri verilmesini talep etmiş bulunsaydınız dikkate almamız mümkündü. » 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — O zaman... 
BAŞKAN — O zaman, işte bu zaman değil. 
KÂMlL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — O zaman, şahsım adına... 
BAŞKAN — Hangi zaman efendim? Bu kadar açık söylüyorum. 
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KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Ben de şunu arz ediyorum... 
BAŞKAN — Yani, böyle değil mi? Usul bu. 
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Madem durum bu ise ben de tasarının tümü üze

rine gruplar adına söz alındıktan sonra söz istiyorum. 
BAŞKAN — Yazdık efendim onu. Sayın Ateşoğulları şahsı adına söz isteyenlerdendir di

ye burada kayda geçti. 
KÂMÎL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Tasarının tümü ve 3 üncü maddesi üzerinde şah

sım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN — îşte bu işleri evvelden hazırlayacaksınız, siz de sıkıntıya girmeyeceksiniz, biz 

de sıkıntıya girmeyeceğiz. Zor oluyor naklen yayın. Sonra da kızıyorsunuz. 
Tasarının tümü üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Erzincan Milletvekili 

Sayın Mustafa Kul söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Kul. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA MUSTAFA KUL (Erzincan) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletve

killeri; 647 sayılı Cezaların tnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Türk 
Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Ka
nun Tasarısı üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına görüşlerimizi arz etmek üzere 
huzurlarınızdayım. Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, tasarının gerekçesinde, 647 sayılı Cezaların tnfazı Hakkında Kanun
daki infaz sistemini.suç işleyenleri kişiliklerine uygun terbiye, eğitim ve çalışma yollarıyla ıslah 
edip, kendilerini topluma yararlı birer unsur haline getirme ilkelerine dayanan bir infaz sistemi 
olarak tanımlamıştır. Bu infaz sistemiyle, hükümlünün ıslahı için onun iç varlığına nüfuz et
mek, ıslaha yönelmede kendi iradesini ve arzusunu hâkim kılmak amaçlanmıştır. Yani, bu ko
nuda, iyiye ve güzele yönelme konusunda tüm yükümlülük ve sorumluluk hükümlüye yükle
nirken, idareye, yardımcı olucu hiçbir yükümlülük ve sorumluluk verilmemiştir. Cezaevi yöne
timi ne yaparsa yapsın, ne kadar yanlış uygulamaları olursa olsun, onlara sorumsuz uygula
malar konusunda sınırsız bir imkân tanınırken, hükümlülere, tüm bu yapılanlar karşısında sa
bırlı olması, dayanması ve kendi iradesiyle tüm zorluklara karşı boyun eğmesi telkin edilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, getirilen bu tasarıyla, 647 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinin son 
fıkrası değiştirilmekte, bazı fiilî veya ailevî nedenlerle izin süresini geçiren veya firar kastı bu-
lunmayan hükümlülerin iki günlük gecikmeleri firar olmaktan çıkartılarak, bu tür olaylara di
siplin cezası verilmesini getirmekte; ayrıca, müebbet hapis cezasına mahkûm olanların, maze
ret veya özel izne çıkabilmeleri konusuna açıklık getirerek, mazeret iznine çıkabilmeleri için 
7 yıl 3 ay yatmış olmayı, özel izne çıkabilmeleri için ise 9 yıl yatma koşulunu getirmektedir. 
Bunun dışında, kanunun eski şekline göre, tutuklu ve hükümlülerin firar etme veya firara te
şebbüs etme veya cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçlarından mahkûm olanların, şartlı tah
liyeden yararlanmama durumu ortadan kaldırılarak birtakım iyileştirmeler getirilmektedir. 

Bunlar güzel şeyler tabiî. Buna kısmî bir af diyebiliriz. Ancak, bu gibi küçük düzenleme
ler ve iyileştirmeler bizim gibi ülkelerde pek tatmin edici görülmemektedir. Bu tür iyileştirme
ler, hukuk sisteminin düzenli olduğu, hukukun üstünlüğünün tartışılmadığı ülkelerde sevinçle 
karşılanabilir: Ancak bizim gibi, demokrasisi her on yılda bir kesintiye uğrayan, millet ege
menliği ve hukuk devleti kavramlarının yok sayıldığı, suçlu - suçsuz birçok insanın zindan-
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Iarda yattığı, olağanüstü dönemlerde torbadan kura ile ceza çekilip, insanların kendilerini sa
vunmasına ve hukuk kurallarının işlemesine imkân tanımayan bir dönemin arkasından bu dü
zenlemelerin tatmin etmesini bekleyemeyiz. 

12 Eylül döneminde adalet mekanizmasının nasıl çalıştığını, insanların o dönemde nasıl 
suçlandığını, suçsuz insanların yıllarca boş yere hapis yattığını, tutuklu kaldığını, birçoğunun 
da hiç hak etmediği bir şekilde hüküm giydiğini hepimiz biliyoruz. Böyle bir ortamdan çıkan 
bir Türkiye'nin, bu tür düzenlemelerle, bu sorunu çözebilmesi, mümkün olmaz, olamayacak
tır da. 

Hükümlünün ıslah olmayı kendi iradesi ile istemesi, cezaevi yönetimi ile ilişkilerini iyileş
tirmesi, inançlı ve güçlü olması, aldığı cezanın haklılığı ve kendisini cezalandıran organın ba
ğımsız ve adil olması koşuluna bağlıdır. Eğer, hükümlü, hak etmediği bir cezayı aldığına inanı
yorsa, ülkemizdeki yargı organlarının bağımlı olduğuna inanıyorsa, hükümlüden, kendi irade
si ile ıslah olmasını bekleyemeyiz tabiî ki. 

Bilindiği gibi, 12 Eylül 1980'den bu yana, ülkemizdeki hukuksal işleyişte skandal boyutla
rına ulaşan düzensizlik yargının bağımlılığı, haksız yere verilen cezalar, haksız yere salıverme
ler, on yılda bitmeyen davalar, işkencede yitirilen yaşamlar, ülkemizde en önemli sorun olma 
özelliğini devam ettirmektedir. Böylesine önemli bir meseleyi bu tür küçük iyileştirmelerle, dü
zenlemelerle düzeltmek veya bunu Türkiye'nin gündeminden çıkarmak mümkün olmayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bizler, artık ne olduysa oldu, verilen cezalar haklı veya haksız, her
kes payına düşene razı olsun, cezasını çeksin, bu cezayı çekenler de uslu olsun diyemeyiz. Bu 
sorunu köklü olarak çözmek zorundayız, öncelikle, yazılı hukukla yaşam hukukunu bağdaşır 
bir duruma getirmeliyiz. 12 Eylülün haksız yere verdiği tek ceza, eski siyasilerin siyaset yapma 
yasağı değildi herhalde. 12 Eylül tümüyle yanlıştı; siyasî partileri kapatması yanlıştı, siyasilere 
siyaset yapma yasağı getirmesi yanlıştı, mahkemeleri yanlıştı, tutuklamaları yanlıştı, cezaları 
yanlıştı, Türkiye'nin başına, ANAP gibi bir belayı, özal gibi bir insanı bela etmesi yanlıştı. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Ne tarafından bakarsanız bakın, 12 Eylülü doğru olarak 

göstermek için hiçbir haklı gerekçe gösteremezsiniz. Biz, bu yanlışlardan bir tanesini düzeltmi
şiz; ama, diğer yanlışlıkların hepsi duruyor. Bunları düzeltmenin bir yolu da, bir dönemin suç
lusu olarak ilan edilen siyasî hükümlülere geniş kapsamlı bir af yasası çıkarmaktır. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan, bunlar nedir? 
BAŞKAN — Sayın Kul, bir dakika lütfen... Bir ibareyi tespitte güçlük çektim. Lütfen açıklar 

mısınız? "ANAP gibi bir belayı..." şeklinde bir ibareyi acaba yanlış mı işittim? O cümleleri 
açıklayalım. Çünkü, sizin zarif üslubunuzdan öyle bir ihtimali pek düşünemediğim için, "Yanlış 
mı duydum?" diyorum. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkanım yanlış değil. Çünkü, 12 Eylül olmasaydı 
Anavatan diye bir parti olmayacaktı. Anavatan Partisi veya onun Hükümeti, tamamen 12 Ey
lülün bir ürünüdür. Onun için bunda yanlış görülecek herhangi bir şey olduğunu zannetmiyorum. 

BAŞKAN — Hayır, ben, ifade ettiğiniz kelimeyi kastediyorum. Yani "bela" kelimesi var
sa, o zaman tutanakları filan getirtmeye hacet yok. Grup Başkanvekili müdahale ediyor. Ya 
tashih edersiniz, geri alırsınız... 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan, hatipçe, yalnız Anavatan Par
tisi için değil; Sayın Cumhurbaşkanı için de o ifade kullanılmıştır. Cumhurbaşkanı devletin 
başıdır. Cumhurbaşkanına karşı kullanılan ifadelerin iyi seçilerek kullanılması gerekir. Bu ba
kımdan, lütfen, sözlerini geri alsınlar. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sana ne Cumhurbaşkanından? Cumhurbaşkanı ANAP 
Grubunun ferdi mi? 

BAŞKAN — Sayın Kul, ben istirham edeyim... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Bozkurt, bizim Cumhurbaşkanı konusundaki dü

şüncelerimizi biliyorsunuz. Kendi partisinin milletvekillerince seçilmiş olan, Anavatan Partisi 
Grup Başkanvekilinin... 

BAŞKAN — Şimdi efendim, o zaman bu işin içinden çıkamayız. Yani, "12 Eylül ürünü" 
diyorsunuz. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Doğrudur. 
BAŞKAN — Zatı âlinizin de mensubu olduğunuz güzide Ana muhalefet Partisi neyin 

ürünü? 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Doğrudur Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Anayasa, 1982 Anayasası millet onayından geçmiş, hepimiz onun ürünüyüz; 

bu Meclis onun ürünü. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın Başkan, siz müzakerelere katılmayın. 
BAŞKAN -—Hayır efendim, müsaade buyurun, yani Cumhurbaşkanının grup başkanve-

kili kim? Ben, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanveküiyim, arkadaşımdan nazikâne rica et
tim. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın Başkan, Anayasanın 94 üncü maddesini 
siz benden iyi bilirsiniz. Siz Meclis müzakerelerine katılmayın. Siz, her zamanki zarif üslubu
nuzla yönetin, cevap vermeyin. 

BAŞKAN — Efendim, müzakerelere katılmıyorum. Müzakerelere katılmıyorum, arkada
şımızın... 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, salondan hiç kimseden bir tepki gelmeden 
siz bana tepki gösterdiniz. 

BAŞKAN — Sayın Kul, bir dakika efendim... 
Ben, müzakerelere katılmıyorum; gerek usule, gerekse genel hukuka aykırı beyanları ya 

da bu çatı altında kullanılmaması gereken kelimeleri tespit ettiğim zaman, düzeltilmesini sağ
lamaya çalışıyorum. Bunun adı müzakereye katılmak değil, düzeltmektir efendim. 

Buyurun. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, bu kürsüde konuştuklarımızdan dolayı hiç

bir zaman sorumlu tutulamayacağımız Anayasada belirtilmiştir, yazılmıştır. Nasıl konuşaca
ğımızı... 

BAŞKAN — Sayın Kul, içtüzük açık; hangi düşünceyle olursa olsun, milletin seçtiği Par
lamentoda meşru grup oluşturmuş bir partiye "bela" derseniz; kimler oy vermiş, kimler ver
memiş olursa olsun, halen Türkiye Cumhuriyeti Anayasası muvacehesinde, dünya önünde, Türk 
Devletinin başı olarak, Türkiye Cumhurbaşkanı olan zata "bela" derseniz, ben bu sözü size 
ya geri aldırırım ya sözünüzü keserim efendim, tçtüzük burada. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) Bunun hiç alakası yok; ama, baştan istirham ettim. Yani, bununla bir şey üre
tecek, bir şey kazanacak değilsiniz. Düzeltin, devam edin. 
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ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — Sayın Başkan.., 
BAŞKAN — Bir saniye, Sayın Bozkurt... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, ben, bu söylediklerim konusunda "Bela 

değil" desem bile halk bunun ne olduğunu biliyor zaten. Peki, ben dememiş olayım ama... 
BAŞKAN — Maşallah, edebiyatınız bayağı kuvvetli. Yani, böylece "Ben derim; dediğimi 

gene derim" mi diyorsunuz?.. Peki, aldık kabul ettik. 
Buyurun Sayın Bozkurt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara)'— Efendim, İçtüzüğün 68 inci maddesi, Genel 

Kurulda kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen kimse hakkında Başkanlık Divanının izlemesi gere
ken usulü öngörmüştür. Hatip, kaba ve yaralayıcı sözlerinde ısrar etmektedir. Hatip hakkında 
68 nci maddenin öngördüğü yetkinin kullanılmasını Grubum adına arz ve teklif ederim. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın Başkan, konuşmayı kesmeyiniz, itirazını, 
hatibin konuşmasının bitiminden sonra yapsın. 

BAŞKAN — Sayın Kumbaracıbaşı, demin, zatı âliniz de aynı girişi yaptınız, dinledim. 
Yani, bir değerli grup başkanvekilimiz söz aldığı zaman onun bir özelliği, önceliği olmalı, de
ğil mi efendim? 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Kürsüdeki arkadaşımızın da sözünü keserek ko
nuşamaz ki efendim. 

BAŞKAN — Ama, zatı âliniz de kürsüdeki arkadaşımızın sözünü kestiniz. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sözünü siz kestiniz, ben size müdahale ettim.. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Sayın Kul, son defa söylüyorum: Bildiğiniz kurallar, benim hatırlattığım hükümler çerçe

vesinde sözünüzü geri alıyor musunuz, almıyor musunuz? 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Almıyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim?.. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Almıyorum. 
FAHİR SABUNtŞ (Bursa) — Almıyorsa, insin aşağı. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — 68 nci maddeyi uygulayın. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Alıyor musunuz, almıyor musunuz? Anlamıyorum yani; özür dilerim, samimî olarak, an

layamıyorum. 

FAHİR SABUNtŞ (Bursa) — Almaz... Almaz... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, söylediğim o cümlede sizi rahatsız edecek 

herhangi bir şey olduğunu zannetmiyorum. 
BAŞKAN — Yani, ısrar ediyorsunuz.. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Ankara) — 68'i uygulayın Sayın Başkan. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Hakaret kastı yok. 

FAHİR SABUNtŞ (Bursa) — İn oradan aşağı! 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, hakaret kastı yok. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Küfür de etseydi bari. (Gürültüler) 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, bu kürsüde, kendimizce doğru olduğunu 

bildiğimiz şeyleri söylemek hakkımız tabiî; bunu her zaman söyleyeceğiz. 
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BAŞKAN — Sayın Kul, size, hem bir milletvekiline, hem Anamuhalefet Partisi Grup Söz
cüsü'olarak özellik tanıdığım değerli bir hatibe tanınabilecek azamî toleransı tanıdım; ama, 
vicdanınıza ya da idrakinize tevdi ettiğim, itimat ettiğim bu konuda ısrar ettiniz, içtüzüğün 
68 inci maddesi, konuşma üslubunu düzenler ve bildiğiniz gibi, der ki, "Genel Kurulda kaba 
ve yaralayıcı sözler söyleyen..." 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, onları hakaret kastıyla söylemedim. 
BAŞKAN — Efendim, bunu, şimdi aşağıdan Sayın Bayazıt, size söyledi; siz de seslendiri

yorsunuz. "Bela" kelimesini, zatı âliniz gibi kıvrak bir üslup sahibi değil, hangi edip kullanır
sa kullansın, iyi ve olumlu bir sıfat kazandıramaz; öyle mi değil mi? Türkçe ortada. Ya bunu 
geri alacaksınız ya bu maddeye uyacaksınız. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — O maddeye göre, kürsüden indiremezsiniz. 
BAŞKAN — Efendim, onu sonra konuşuruz. Şimdi, siz zaten böyle yanlış suflelerle bu 

hale düşürdünüz adamı; bırakın da kurtaralım. 
M. TURAN BAYAZIT (îzmir) — Kürsüden indiremezsiniz, kaba ve yaralayıcı söze de

vam ederse indirirsiniz. Geri alma diye bir şey yok. 
VELÎ AKSOY (tzmir) — "Adam" diyorsunuz. 
BAŞKAN — Tabiî efendim, "Adam" insandan da üstündür, tnsan; yalnız yer, içer, yaşar, 

ölür. Adam; düşünür, hisseder, ifade eder; bundan daha değerli... Bu, Atatürk'ün şiiridir; bil
miyor musunuz? 

VELİ AKSOY (tzmir) — Sayın Başkan, siz şu anda Meclis Başkanvekilisiniz. Dün bura
da milletvekilleri arasında ayırım yaparak, "ANAP milletvekilleri" sözcüğünü kullandınız. Bu
rada oturan her milletvekiline, milletvekilliğinin saygınlığına uygun olarak davranmak zorun
dasınız. Kürsüde bulunan bir miletvekiline bu şekilde hitap edemezsiniz. 

BAŞKAN — Gayet tabiî, hem de "Sayın milletvekili" diyorum. 
Sayın Aksoy, ben şunu söyleyeyim. Milletvekillerimize azamî saygıyı ve itinayı göstererek 

hitap ediyorum; bundan müsterih olun. Yani, bu zabıtlarda, o sıralardan öyle hitaplar var ki, 
onlar, bizi ancak üzüyor. 

VELt AKSOY (İzmir) — Lütfen... 
BAŞKAN — Rica ederim... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz konuşmamı bitireyim, 

bu konuda 68 inci maddeyi uygularsınız. 
BAŞKAN — Hayır, efendim hayır! Üye, Başkan söz verdikçe ve söz verdiği müddetçe ko

nuşabilir. Şimdi, ben, si/re içtüzüğü okuyayım, öğrenin; aşağıdan zor oluyor bu iş. 
"Madde 68. — Genel Kurulda kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen kimseyi Başkan, derhal 

temiz bir dille konuşmaya, buna rağmen temiz bir dil kullanmamakta ısrar ederse kürsüden 
ayrılmaya davet eder. Başkan gerekli görürse, o kimseyi, o birleşimde salondan çıkartabilir." 

Şimdi, bu hususta tartışmaya ve şüpheye yer bırakacak hiçbir karanlık nokta yok; İçtüzü
ğün hükmü açık. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, müsaade ederseniz bir de ben konuşayım? 
BAŞKAN — Buyurun. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Benim söylediğim "bela" kelimesini maksadı aşan veya 

terbiye kurallarını aşan bir kelime olarak nasıl değerlendirirsiniz? Sadece bu kelimeden dolayı... 
BAŞKAN — Şimdi, efendim, ben söyledim; maksadım, kürsüdeki hatiple uzun bir diya

log sürdürmek değildir. Türkçe, Türkiye Büyük Millet Meclisinin hangi sırada oturursa otursun, 
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bütün sayın milletvekillerinin bildiği bir dildir. O dilde de "bela" kelimesinin hiçbir nüansın
da, hiçbir frekansında, olumlu, sevimli, yararlı ve yaraşır bir ifade yoktur; "Tatlı bela" da bu
na dahildir. Geri almadığınıza göre, sözünüzü kesiyorum efendim. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Peki Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Ve sizi kürsüyü terke davet ediyorum. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan... 
(Başkan tarafından hatibin mikrofonu kapatıldı) 
BAŞKAN — Sizi kürsüyü terke davet ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sözünü kesemezsiniz. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Esas sen bu Meclisin başına belasın. 
BAŞKAN — Birbirimizi ancak bu kadar... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Salondan hiç kimseden bir tepki gelmeden siz- tepki gös

terdiniz. 
BAŞKAN — Gayet tabiî efendim... Ne zannettiniz? Söyleyeyim Sayın Kul, burayı ance-

maatin idare etmiyoruz, burayı ben idare ediyorum, divan üyeleriyle birlikte, içtüzüğü ölçü 
alarak. \ani, siz bekleyeceksiniz ki, oradan onlar da başkaları gibi bagırsınlar, olay çıksın, sonra 
da biz kulak verelim, siz de ona göre işi düzeltin... Olmaz öyle şey! Siz, benim, saydığım, tak
dir ettiğim gerçekten zarif bir parlamentersiniz; ama, kendinize değil de çevreye bakarak konu
şursanız, böyle olur işte. Onun için, lütfen, arkadaşça... Usul burada açık. Size tanınan süre 
kadar da ben sizi... 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Hangi amaçla söylediğimi... 
BAŞKAN — Hangi amaç efendim? Türkiye Cumhurbaşkanına "bela" denildiği zaman, 

ben, Yılmaz Hocaoğlu olarak da, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili olarak da anla
mam ve dinlemem; açık. 

Sizi kürsüyü terke davet ediyorum efendim. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Övgü... 
BAŞKAN — Efendim, kimse size burada "Sayın özal'a övgü düzün" demiyor; övgü hak

kınız, ama sövgüye hakkınız yok. Şimdi, ben size söyleyeyim: "Sayın Kul" yerine, "Sayın bela" 
desem razı mısınız? 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın Başkan, lütfen dinler misiniz? 
BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... Müsaade buyurun. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın Başkan, lütfen dinler misiniz? 

BAŞKAN — Şimdi, desem ki, Sayın Erzincan Milletvekili Mustafa Bela. Olur mu? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sen belasın. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, niçin böyle yorum yapıyorsun? 
BAŞKAN — Arkadaşlar, abesle iştigal ediyoruz. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Siz Meclisi idare ederken, bu kürsüden çok daha katı ve 

sert ifadeler kullanırken, Başkanlık makamı bunu söylediği zaman suç olmuyor... 
BAŞKAN — Efendim, Başkanlık Makamı ne söyledi?.. Bütün tutanaklar ortadadır, be

nim riyaset ettiğim bütün oturumlar tutanakla sabittir ve ben geçtiğimiz hafta Tempo Dergisi 
davet ettiği zaman da "Herkesle açık oturuma hazırım" dedim; ama lafla değil, tutanaklarla; 
oturur, tartışırız... 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın Başkan, lütfen dinler misiniz efendim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kumbaracıbaşı, buyurun efendim. 
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ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Arkadaşımız grup sözcüsü olarak konuşuyor. Eğer 
sözünü geri almamakta ısrarlı ise -ki, öyle görünüyor- gerekli işlemi yaparsınız; ama kürsüden 
inmez efendim. 

BAŞKAN — Ne olur?.. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sözünü tamamlar efendim; ama ondan sonra 

siz, gereken disiplin cezasını uygularsınız. Lütfen efendim... 
BAŞKAN — O zaman, Sayın Profesör Kumbaracıbaşı, elinize bir içtüzük alın beraber 

okuyalım... (SHP sıralarından gürültüler) 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Böyle yorum yapamazsınız... 
BAŞKAN — Efendim, efendim?! (SHP sıralarından gürültüler) 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Böyle yorum yapamazsınız efendim. 
BAŞKAN — Onu, Sayın Kumbaracıbaşı'nın ihtisasına duyduğum saygı ve bu tartışmada

ki önemi itibariyle ifade ettim. Nedeni de şu: Bir metni okudum. Yalnız, ben okuyunca, de
mek ki anlatamadım, lütfen, Sayın Kumbaracıbaşı, siz de alın, birlikte okuyalım diyorum, ne 
var bunda bağıracak? 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — içtüzük, "devam ederse" diyor. 
BAŞKAN — Ne var bunda bağıracak?.. 
EROL AĞAGtL (Ankara) — Okuduğunuz maddede, "devam ederse" diyor. 
BAŞKAN — Efendim, ben diyorum ki... 
EROL AĞAGtL (Ankara) — Burada, "Aynı şekilde devam ederse" diyor Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, arkadaşlar, o zaman... 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Beni muhatap alın efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Benim arzum şudur efendim: Arkadaşımız eğer, 

sizce yanlış konuşmaya devam ederse o zaman işlem yapınız; ama sözünü kesip, kürsüden in-
diremezsiniz. Lütfen... 

BAŞKAN — Efendim, söyleyeyim: Oradan bazı arkadaşlarımız "Geri al, al" dediler; duy
dunuz bunu, bazı arkadaşlarımız da "Alma, alma" dediler, yorum getirdiler. Arkadaşımız da 
her sorumdan sonra -kendisi de söylesin; göz göze konuşuyoruz- arkadaşlarımıza baktı ve ona 
göre bir tavır koydular. Halbuki, bunlara ben hiç meydan vermeden istediğinizi söyleyebilirsi
niz; ama adap; ama usul; ama demokratik teamüller çerçevesinde. Ama, bunu söyleyemezsi
niz. 

Şimdi, ısrar ettiniz, oradan bir grup başkanvekili müdahale etti, etmese bile benim resen 
görevim. Arkadaşlarım alınmasın; "Profesör" dediğim zaman saygımı, ihtisasına olan güve
nimi ifade ediyorum; niçin böyle hassasiyet gösteriyorsunuz? 

Şimdi, maddeyi okuyorum Sayın Başkanvekili. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Milletvekiliyim diye her şeyi söyleyemezsiniz; sana ya

kışmıyor, lütfen sözünü geri al. 
BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Değerli arkadaşlarım, biz, uzlaşmayla Meclisi çalıştırmaya çalışıyoruz; kalkarım ayağa, 

"Ara verdim" derim, biter; ama, bu marifet değil. 
EROL AĞAGtL (Ankara) — De... Ne olur yani? 
BAŞKAN — Aynen, böyle, olmadığı gibi, bağırmak da marifet değil. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama, sen sebep oluyorsun, müsebbibi sensin. Sen bu Mec
liste Başkanvekilligi yapamazsın. 

BAŞKAN — Sayın Genç, sizin politika yaptığınızı, particilik yaptığınızı zannettiğiniz po
litikanın yüz katı ağırını yapan arkadaşlarınız, meslektaşlarınız var, onlara kimse "çıt" demi
yor. Çünkü, onlar bilerek konuşuyor, bilerek. Aranızdaki farkınız bu, arkadaşlarınızla farkı
nız bu. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Senin bildiğinin bin misli bilgiye sahibim. Sen o kürsüyü 
berbat ediyorsun. 

BAŞKAN — Efendim, gayet tabiî, Cumhurbaşkanına "bela"; 280 milletvekili olan, daha 
yüzde 37 oy alan ve buraya meşru seçimlerle giren bir gruba "bela" derseniz, olmaz. (ANAP 
sıralarından alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Tarafsın sen, taraf. 
M. TURAN BAYAZIt (İzmir) — Nasıl dersiniz, nasıl dersiniz onu? 
BAŞKAN — Nasıl derim; tabiî... Almadı mı yani?... 
RIZA YILMAZ (Ankara) —- Tarafsın sen, taraf. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Sen nasıl Başkansın? 
BAŞKAN — Arkadaşlar, şimdi, Anavatan Partisine "beladır" dediği zaman... 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Siz diyemezsiniz onu. 
BAŞKAN — Kim der? Neden diyemem efendim? Diyorum işte, bal gibi de diyorum ca

nım. 
M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Diyemezsiniz. 
BAŞKAN — Diyorum, diyorum... Dedim bile. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al

kışlar) Dedim bile. 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Ama, siz söyleyemezsiniz. "Dün, yüzde 37 oy alan" 

diyemezsiniz; Haddini aşmış olursun, haddini. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Diyemezsiniz. Siz Anayasayı ihlal ediyorsunuz. 

94 üncü maddeyi de okuyun. 
BAŞKAN — Efendim, okuyorum. 
ONUR KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Okuyun lütfen, Anayasanın 94 üncü maddesini 

öncelikle okuyun. 
BAŞKAN — Ben bir şey rica ediyorum: Bakınız, burada bir grup başkanvekili kalktı mı, 

200 kişi dinliyor. Siz de lütfen bırakın da, değerli arkadaşımla bir diyalog kuralım yani. 
EROL AÖAGtL (Ankara) — Seninki hep monolog, hiç diyalog olmuyor ki. 
RIZA ILIMAN (Çorum) — ANAP miting mi yapıyorsunuz? 
BAŞKAN — Sayın Ilıman, bir sen yoktun, sen de başla... Başla... 
Sayın Başkanım, yapabileceğim, kayıtlara geçtiği halde, konsensüs için, bu rejimi, bu Par

lamentoyu birlikte yaşatacak, işletecek, yüceltecek parlamenterler olduğumuz için, son kararı
mı arz ediyorum: Arkadaşıma, Anamuhalefet Partisinin Grup sözcüsüdür diye, bir şans daha 
tanıyorum, bu sözünü geri almaya davet ediyorum. 

Buyurun, mikrofonu açtım. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, o zaman "12 Eylül'ün tatlı belası" diyelim, 

Anavatan Partisi ve özal için. (ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Benden günah gitti... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — "Tatlı bela" diyorum ama... Bunu hakaret olarak kabul... 
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BAŞKAN — Benden günah gitti, İçtüzük sarih Sayın Kul. Yalnız, bir şey söyleyeyim; ina
nın, her sayın milletvekiline müdahale ettiğimde çok üzülüyorum; hele Yüce Meclisin, bundan 
çok daha önemli konularda tartışma, görüşme imkânı olduğu halde, böyle basit kelime oyun
larıyla tıkandığını görünce iyice üzülüyorum, şu ısrarınıza iyice üzülüyorum ve üzülerek sözü
nüzü kesiyorum. 

MUSTAFA KUL (Devamla) — Peki Sayın Başkanım, konuşmamı... 
BAŞKAN — Sizi kürsüyü terke davet ediyorum... 
Sayın Kul, lütfen... 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Geri alıyorum... 
BAŞKAN — Efendim?.. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Geriye alıyorum. 
BAŞKAN — Yani, o "Anavatan Partisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı beladır" sözlerini geri 

mi alıyorsunuz? 
M. KEMAL DUDUOĞLU (Hatay) — Üç sefer söyledi, anlamadın mı hâlâ!.. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Geriye alıyorum. 
BAŞKAN — O sözleri söylememiş farz ediyoruz; teşekkür ederim efendim. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Nasıl geri alınıyor?.. Burada hangi söz geriye alınıyor?.. Tü

züğün hangi maddesinde geriye alma var?.. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Bir saniye, Sayın Genç... 
BAŞKAN — Evet efendim, söz geri alınmıştır. 
Buyurun Sayın Kul. 
MUSTAFA KUL (Devamla) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; biz bu yanlışlar

dan sadece bir tanesini düzeltmişiz; ama, diğer yanlışlıkların hepsi duruyor. Bunları düzeltme
nin bir yolu, bir dönemin suçlusu olarak ilan edilen siyasî hükümlülere geniş kapsamlı bir af 
çıkarmaktır. Bunu yapmadıktan sonra, 12 Eylülün yaralarını sarmış olduğumuzu söyleyeme
yiz. 

Değerli milletvekilleri, bunu söylerken, amacımız, anarşizmi meşrulaştırmak değildir. Kay
nağı ne olursa olsun, toplumsal barışı tehdit eden her türlü şiddete karşıyız. Şiddet eylemleri, 
tabiî ki, cezasız kalmayacaktır; ancak, sapla samanı birbirinden ayırmamız gerekmektedir. 

Ülkemizin ilerici, devrimci aydınlarına, bilim adamlarına kurşun sıkanlar elini kolunu sal
layarak gezerken, özgürlüğü, demokrasiyi, barışı ve emeğin hakkını savunan emperyalizme ve 
sömürülmeye karşı demokratik yoldan mücadele eden, düşünen ve düşüncesini -söylemekten 
başka da bir suçu olmayan veya devletin can güvenliğini koruyamadığı bir ortamda kendisini 
korumaktan başka bir suçu olmayan binlerce insan cezaevinde yatmaktadır. Kaldı ki, kurulu 
düzeni silah zoruyla değiştirenler, "Biz millet egemenliği tanımayız" deyip, "Egemenlik kayıt
sız şartsız bizimdir" diyenler, milletin temsilcilerinin oluşturduğu Yüce Meclisin verdiği görevi 
yerine getirmeyip, kendileri için uygun koşullan yaratmaya çalışarak, bunu da başaranlar, yani 
kurulu düzeni fiilen silah zoruyla değiştirenlerin, sadece düşüncelerinden dolayı insanları ce
zalandırmaları ve hukuk düzenini de kendilerine göre ayarlayarak, bu yaptıklarından dolayı 
sorumlu tu tutmamalarını anlamak mümkün değil veya demokrasiye inanmış insanların, bu tür 
yaklaşımlara prim vermesini anlamak hiç mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, kabul edelim ki, bu tasarı yasalaştı, hükümlüler şartlı tahliye ko
şullarından yararlandı ve tahliye oldular. Acaba, bu kanun amacına ulaşmış oluyor mu? Aca
ba, o insanları tekrar topluma kazandırmak mümkün olabilecek mi? 
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Değerli arkadaşlarım, olmuyor. Eğer biz o cezaevinden çıkan insanlara iş bulamazsak, 
aş veremezsek, o insanlara hep suçlu insan gözüyle bakma alışkanlığından vazgeçemezsek, o 
insanların, bu tasarının gerekçesinde yazıldığı gibi, topluma yararlı insan olmaları konusunda 
pek bir şey yapmış olduğumuzu söyleyemeyiz. 

Sözümona, bugün, 50 işçi çalıştıran her işyerine bir eski hükümlü çalıştırma mecburiyeti 
getirmişiz. Ancak, bu mecburiyet pek bağlayıcı olmamaktadır. Bırakınız özel sektörü, kamu 
kesimi dahi bu insanları kabul etmemekte, eski hükümlü deyince, özellikle siyasî suçlu deyin
ce, herkes yılan görmüş gibi ürkmektedir. Bırakın hüküm giymiş olanları, 1402 sayılı Yasayla, 
sadece "sakıncalı" zannıyla işinden atılanlar hâlâ toplumdan dışlanmış durumdadırlar. Bıra
kın hüküm giymiş olanları, 12 Eylül döneminde hasbelkader yakalanmış, beş on gün gözaltın
da kalmış insanlar dahi bugün sakıncalı insan olma durumundan kendilerini kurtaramamak-
tadırlar. Bu insanlar güvenlik soruşturmasında kaybediyorlar, işe alınmıyorlar, yurt dışına çı
kamıyorlar, ömür boyu o birkaç gün gözaltında kalmanın sıkıntısını yaşamaya devam ediyor
lar. 

12 Eylül mahkemelerinden dahi aklanarak kurtulan insanlar, bugün için, mahkeme ilamı
nı dahi ibraz etmelerine rağmen, tçişleri Bakanlığının kancasından kendilerini kurtaramıyor
lar. Bu insanların çalışmalarından tutun da, ekmek parası kazanmalarına, istedikleri yerde otur
malarından, sağlık nedenlerinden dolayı dahi yurt dışına çıkmalarına kadar her türlü özgür
lükleri tçişleri Bakanlığı tarafından kısıtlanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu sorunların çözümü için bu uygulamalar köklü çözüm olamaz. 
Buna rağmen bu tasarıya olumlu oy vereceğiz. Yalnız, bu tasarıya olumlu oy vermeden önce 
şu hususu da belirtmekte yarar görüyorum: Gene 7 Aralık 1988 tarihinde bu Yasada yapılan 
bir değişiklikle, altı aydan fazla, bir yıldan az hapis cezası alanların cezalarının paraya çevril
mesi konusunda bir yasa çıkmıştı ve o yasada, eski hükümlüler, cezalarını çeksinler veya çek
mesinler, yatmış olsunlar veya yatmasınlar, aldıkları cezanın her günü için günlük 5 bin lirayla 
10 bin lira arasında değişen parayı, o cezayı veren mahkemeye yatırdıkları takdirde, o cezayı 
hiç almamış gibi kabul edileceklerdi. Bütün o durumda olan insanlarımız, bu paralarını yatır
dılar, devlet bu konudan milyarlarca lira para topladı; ama, o insanların durumunda herhangi 
bir değişiklik olmadı, o insanlarımız hâlâ daha güvenlik soruşturmalarında veya savcılıktan 
iyi hal belgesi aldıklarında, o yatmış oldukları günler veya çekmiş oldukları cezalar, sicillerin
de gözükmektedir. 

Devletin amacı, sadece o insanlardan para toplamak olmamalıydı. Mademki, öyle bir ya
sa çıkardık, o yasa hükümlerini aynen uygulamak gerekiyor. Eğer o insanlar, para yatırdıkları 
takdirde, o cezayı hiç almamış gibi kabul edıleceklerse, o zaman işe girmelerinde veya herhangi 
bir konuda bu ceza onların karşısına çıkmaması lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, evet, bu tasarıya olumlu oy veriyoruz; ancak bunun çözüm olmaya
cağını bir kez daha tekrarlıyorum. Bu sorunların çözülmesi için genel bir affın kaçınılmaz ol
duğunu bir kez daha ifade ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Gazioğlu; buyurunuz 

efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Bursa) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi-

— 200 — 



T.B.M.M. B : 123 6 . 6 . 1990 0 : 1 

ne ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına 
ilişkin Kanun Tasarısı üzerinde Doğru Yol Partisinin görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza 
gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle, Yüce Meclisin bütün sayın üyelerini saygı ve sevgiyle selam
lıyorum. 

Ancak, konuşmama başlamadan ve kanun tasarısı üzerindeki görüşlerimizi arz etmeden 
evvel, çok üzüntü duyduğumuz, beş dakika evvel yaşanan şu olay üzerinde de, gerek arkadaş
larımın, gerekse kendimin görüşlerini bir nebzecik olsun arz etmeden geçemeyeceğim. 

Sayın Başkanımız Yılmaz Hocaoğlu'nun Başkanhk ettiği oturumlarda -üzülerek belirte
yim ki- maalesef, çok kereler, birtakım hatiplerle aralarında ihtilaflar ve sürtüşmeler geçmek
tedir ve ben burada gelip de Sayın Başkana, Başkanlık konusunda birtakım bilgiler, belgeler 
ve öğretilerde bulunacak değilim; kendisi kadar bildiğimi iddia edecek de değilim; fakat, bu 
ihtilaflarda kendisinin de birtakım hataları olduğunu artık çıkarması gerektiği kanaatindeyim. 
(DYP sıralarından alkışlar) Çünkü... 

BAŞKAN — Mesela?... Mesela?.. Lütfedin, çok samimî olarak istirham ediyorum; fayda
lanmak için, kendimi düzeltmem için... Lütfen, bir iki misal rica ediyorum. 

GÜRCAN ERSİN (Kırklareli) — Tutanaklarda belli... 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Devamla) — Efendim, takdir edersiniz ki.. 
BAŞKAN •— Bir iki misal... 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Devamla) — Meclisimizde bir Meclis Başkanı

mız vardır. Meclis Başkanımızın haricinde de gene dört tane Meclis Başkanvekilimiz bulun
maktadır ve sıra ile münavebe yoluyla kendileri Meclise başkanlık etmektedirler. 

BAŞKAN — Allah öbür üçünden razı olsun, bir şikâyetim yok benim. 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Devamla) — Dikkat ederseniz, diğer başkanla

rın başkanlık ettiği oturumlarda gerek Meclis mensuplarıyla, gerekse hatiplerle başkanlar ara
sında büyük ölçüde sürtüşme geçmemekte ve başkanlık eden başkanlar sadece söz vermeyi ve
ya usul hakkında birtakım konuşmaları yeğlemektedirler; fakat, Sayın Hocaoğlu... 

BAŞKAN — Sayın Gazioğlu... 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Devamla) — Lütfen efendim... 
BAŞKAN — Peki, ama... Hayır yani, siz açtınız konuyu. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Biraz evvelki hatibin sözlerini tasvip ediyor musunuz? 

Onu söyleyin. 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Devamla) — Bir dakika... Söyleyeceğim... 
BAŞKAN — Tabiî, tabiî, acelesi yok. 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Devamla) — Sayın Hocaoğlu, maalesef, güzel 

konuşuyorlar, ses tonları fevkalade güzel, bunu bildiklerinden midir nedir, buraya çıkan hatip
lerden daha çok konuşmaktadırlar ve maalesef Meclis Başkanvekili gibi değil de, bir parçacık 
da Anavatan Grup Başkanvekili tavır ve edası içinde hareket etmektedirler ki, bunu da hiçbir 
şekilde tasvip etmemiz mümkün değildir. (DYP sıralarından alkışlar) 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Kesinlikle hayır. 
BAŞKAN — Tamam mı efendim? 
BEYTULLAH MEHMET GAZtOĞLU (Devamla) — Bir dakika efendim... Bir dakika... 
BAŞKAN — Şimdi, ben o zaman size bir şey arz edeyim. (DYP sıralarından gürültüler) 
Değerli arkadaşlarım, müsaade buyurun, hatibin sözü ayet değildir, hatip de Tanrı değil

dir. Herkes söyler, cevabını da alır. 
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BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞLU (Devamla) — Bir dakika Başkanım... Bir daki
ka... Siz de konuşacaksınız. Maalesef... 

BAŞKAN — Aslında, bu konuşmaya müsaade etmemem lazım. Tasarıyı konuşacaktır; 
yoksa.usul hakkında söz ister; ama, müsaade ediyorum, niye şikâyet ediyorsunuz? 

BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞLU (Devamla) —. îtham falan yok efendim, itham 
falan yok. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Maalesef, gene kulislerde konuşul

duğu gibi -size hatırlatmakta fayda mülahaza ediyorum- "Acaba bugünkü oturumda ne ola
cak?" şeklinde şüphe ve istifhamlar, her Başkanlık edişinizde söz konusu olmaktadır. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Bizde öyle bir şey yok. 
BAŞKAN — Tamam, bitti mı? 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Efendim, ayrıca, Sayın Mustafa 

Kul'u Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmeden evvel tanırım, kardeşimin asker arkadaşıdır, 
buraya çıkıp konuşması hakkında bir fikir yürütecek değilim; ancak, Başkanın ısrarla "Lafını 
geri çek" demesine rağmen çekmemiş, en sonunda çekmiştir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Hatibin konuşmalarına katılıyor musunuz? 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Onu da hiç güzel karşılamadık. Onu 

da hatırlatmadan edemeyeceğim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Konuşmasını tasvip ediyor musunuz? 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Katiyen tasvip etmiyorum, konuş

masını, tavrını... 
ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Tamam. 
BAŞKAN — Tamam mı Sayın Gazioğlu? 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — \ani, bunda haklısınız. 
BAŞKAN —Peki. 
Değerli arkadaşlarım, ben, ben demeyi sevmeyen bir insanım, ama, savunma haktır ve 

kutsal bir haktır. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Tabiî. 
BAŞKAN — Ben, bana oy verip güvenle buraya oturtanların, beni görevlendirenlerin bu 

güveni karşısında, tabiatıyla, bu savunma hakkımı layıkıyla kullanmakla da ayrıca borçluyum-
dur, yükümlüyümdür. Şimdi söyleyeyim: Bakın... (SHP sıralarından gürültüler) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Kime karşı? 
BAŞKAN — Bir dakika... Bir dakika... Efendim ne oluyor?.. Yahu, bırakın... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Borcunuz kime karşı? 
BAŞKAN — Şimdi, ben bundan memnunum değerli arkadaşlarım, ben söyleyeyim, be

nim hiç şikâyetim yok. Ben neye üzülüyorum? Şimdi, Sayın Gazioğlu'na ve ona, tasarıyla ilgili 
görüşmeye başlamadan, şunları şunları da söylersen iyi olur diyenlere soruyorum; çünkü, bir 
kısmını o bilmez. Bu çatıda, bu kürsüde oturan değerli bir arkadaşımı -ki, bugün de nöbeti 
geldiği zaman bu kürsüde oturuyor, ben bunları söylemekten fevkalade acı duyuyorum-, mes
lektaşlarımı, niçin bu şerefli görevi benimle birlikte yürüten ve hepsine ancak saygı beslediğim, 
hepsine hayranlık duyduğum, hepsini beğendiğim arkadaşlarımı burada kendimi savunmak için 
mecburen dile getireyim? Bunun vebali size aittir. 
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Şimdi söylüyorum, bu sıralardan "sarhoşsun, in aşağıya", "partizansın çık dışarı", "Bu 
adam oturduğu müddetçe biz bu toplantılara girmeyeceğiz" denildi mi, denilmedi mi? Diyen
ler şimdi burada mı, değil mi? O diyen değerli arkadaşlarım buraya çıkıyor mu, çıkmıyor mu? 
Nerede kaldı yalnız Hocaoğlu çıkınca, kulislerde arkadaşlarım endişe ediyormuş, "Bugün ne 
olur?" diye. Ne olur, söyleyeyim. Kamer Genç gibi, üç beş isim... 

KAMER GENÇ ("Tunceli) — tsmimi ağzına alma. 
BAŞKAN — Alırım efendim; mecburen... Mecburen... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — tsmimi ağzına alma, ismim senin ağzına yakışmaz. Utanmaz! 
BAŞKAN — Efendim, sayın milletvekilleri, isimleriyle anılırlar... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Benim ismimi ağzına alacak kadar bir niteliğin yok. Sen bu 

Meclis Başkanvekilliği kürsüsüne çıktığın zaman, utanıyorum senden; bu Meclis çalışmasını 
çıkmaza sokuyorsun. Bilmiyorsun... Utanıyorum... Meclisi senin kadar düşüren var mı? Bu 
kürsüye çıkma; biz burada teşriî görevimizi yapamıyoruz. 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) — Sen Meclise gelme. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Senin kadar saygısız adam görmedim. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, ben, İçtüzüğü uygulamaktan başka bir şey yapmıyo

rum ve Sayın Gazioğlu'nun söylediklerini de tamamen sübjektif ve görevini iyi yapan, kuralla
ra saygılı, partilerüstü bir başkana, kullanamadıkları bir başkan olduğu için, bir serzeniş ola
rak kabul ediyorum. 

M. TURAN BAYAZIT (tzmir) — Kullanılan başkan kim?.. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, ben otuz yıldır bu oyunu oynuyorum. Ben beyefendi

ye bir şey sordum: "Lütfen, beni itham ettiğiniz konuda bir misal gösteriniz" dedim. Bunu 
göstermek imkânından bugün de mahrumdurlar. Zabıtlar orada, çalışsınlar, eylüle kadar ha
zırlansınlar, gelsinler, eylülde de konuşalım; bu misali bulamayacaklardır. Benim söyleyeceğim 
bundan ibarettir. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Bu, oyun değil Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gazioğlu... Böylece, grup adına, tasarı üzerindeki başta söy

lediğiniz görüşlerinizi devam ettirmeye başlayın efendim. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, kimse burada oyun oynamıyor, lüt

fen tenzih ediniz. 
BAŞKAN — Sayın Profesör... "Profesör" diyorum kızıyorsunuz. "Oyun" kelimesi me

cazî manadadır. (SHP sıralarından gürültüler) 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Siz hangi anlamda kullandınız? 
BAŞKAN — Rica ederim... Rica ederim... 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — "Bela"da öyleydi efendim. 
BAŞKAN — Bela da mı öyleydi? 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Evet efendint, mecazî anlamdaydı. 
BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim sayın "bela" Buyurun oturun... 
AHMET ERSlN (l/mir) — Terbiyesiz!.. Bela sensin! 
BAŞKAN — Madem öyle, buyurun. 
ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) — Lütfen geri alın. Burası saygıdeğer bir yasama or

ganıdır. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, bu Meclis, geçmişte de, bunları bir şey zanneden sa

yın üyeler gördü; ama, o üyeler Meclisi bir daha göremedi. Çok ciddî bir ifadedir bu. 
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Teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından gürültüler.) 
ABDULKADÎR ATEŞ (Gaziantep) — Bunları da siz söylüyorsunuz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Gazioğlu. 
BEYTULLAH MEHMET GAZİOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; Sayın Yılmaz Hocaoğlu'nun şahsına karşı saygıdan ve sevgiden başka hiçbir düşüncemiz 
söz konusu değildir. Tenkitlerimiz tamamen sübjektiftir ve burada yönetimde bizim gördüğü
müz -kabul edersiniz etmezsiniz, o size kalmış bir şeydir- aksaklıklardan mütevellittir ve tama
men iyi niyetten neşet etmektedir, düzeltilmesinde fayda görüyoruz, tsrar ederseniz... 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık, yanlış görmediği için ısrar etmiştir. Grup temsilcileri, 
gruplarının hukukunun ihlal edildiği kanaatindelerse, zamanında, zemininde açıkoturuma da
vet ediyorum. (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

Devam buyurun. 
BEYTULLAH MEHMET GAZÎOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; 647 sayılı Cezaların tnfazı Hakkındaki Kanun 13.7.1965 yılında kabul edilmiştir. Cezanın 
gayesi sadece suçluları cezalandırmak, suçluları rencide etmek, öç almak, hürriyetini kısıtla
mak suretiyle eziyet etmek değildir ve kanun bu maksatla da konulmamıştır; suç işleyeni, kişi
liğine uygun terbiye, eğitim ve çalışma yoluyla ıslah etmektir; esasen cezanın gayesi de ıslaha 
matuftur. Zira suçluların ve dol ay isiyle bir fiilden dolayı mahkûm olan kimselerin büyük ço
ğunluğunu görüyoruz ki, kasıt dışında, taksirle veya arzusu hilafına birtakım olayların neşedi 
neticesinde birtakım suç işleyen kişilerin mahkeme önünde mahkûm olması sebebiyle cezaev
lerini doldurduklarını görmekteyiz. Dolayısıyla, her af talebinde bulunan ve çeşitli zamanlar
da konuşan kişilerin -daha çok mahkûmların- "Biz kader mahkûmuyuz" lafı buradan çık
maktadır, yani biz suç işlerken kasıtlı değiliz, birtakım kimselere eziyet etmek düşüncesinde 
değiliz, biz kader mahkûmuyuz, anlamından gelmektedir. Zaten birtakım kriminolojik araş
tırmalara göre de, suç neden işlenir, nedendir, suçlu neden suç işlemektedir araştırmalarında 
üç unsur göze çarpmaktadır. Birinci unsur, suç, çevreseldir, yani çevre insanları suça iter, ki 
buna örnek olarak da, mesela Şikago'da yaşayan insanların yüzde 98'inin suçlu olduğu tespit 
edilmiştir. Demek ki, birtakım yazarlar ve araştırmacılar, suç işlemenin en büyük unsurların
dan biri "çevredir"i savunmaktadırlar. Birtakım araştırmacılar da diyorlar ki, "bu, kalıtımsal 
bir olaydır. Yani, suçlu anne ve babanın çocukları da suçlu olmaktadır" Fakat, birçok suçlu 
anne ve babanın çocuklarının suçlu olmadığı da görülmektedir. Birkısım kimseler ve araştır
macılar da, "suç kaderdir; suç işleyenin ne çevreyle, ne de kalıtımla ilgisi vardır, onun kaderi
dir ve kaderi onu suç işlemeye itmiştir; öyle olmaktadır" demektedirler. Bizim hapishaneleri
mizde de birçok hükümlünün hakikaten kader mahkûmu olduğu görüşüne maalesef katılmak 
durumundayız. 

Türkiye, cumhuriyete geçtiğinden bu yana, hemen hemen on yılda bir -tabiî ki, kanun hük
müyle değil, on yılda bir genel af çıkartılır şeklinde değil de- âdet olmuş şeklinde hükümetler 
tarafından genel af yasaları çıkarılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerince, en son, 1973 
senesinde bir genel af çıkarılmıştır ve aradan onyedi sene geçmesine rağmen, maalesef, bir ge
nel af çıkmamıştır. Bunun hakkında Meclis grupları tarafından müteaddit defalar -ki, benim 
grubum tarafından da- bir genel af yasa teklifi verilmiştir, öyle zannediyorum ki, bu Mecliste 
grubu bulunan bütün partilerce genel af hususunda mutabakat çok kolay şekilde sağlanacak
tır. 

Bugün sayıları 10 binleri aşan cezaevlerindeki hükümlüler, maalesef, bizi bundan evvelki 
parlamenter ve parlamentolar ile kıyaslama imkânı içine girmekte ve bizi bu konuda, bir nevî 
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insan hakları olarak niteleyip, evvelki parlamentolardan daha geri, daha bağnaz düşünceler 
içinde olmakla suçlamaktadırlar. Buna meydan verilmeden -bize göre zamanı gelmiş, hatta geçmiş 
olan- bir genel affın, şartları taraflarca konuşulmak suretiyle Meclisimizden çıkarılmasında 
büyük faydalar mülahaza etmekteyiz. 

Genel af konusu gündeme geldiğinde, iktidar grubu mensupları, "Biz ceza infaz yasasın
da birtakım iyileştirmeler, birtakım yenileştirmeler getirmek suretiyle zaten bu meseleyi 
hallediyoruz" demekle, bu konuyu geçiştirmektedirler; fakat, maalesef, hiçbir infaz tasarısı 
esas gayeyi gerçekleştirmeye bugüne kadar yetmemiştir, tşte, bugün de burada gene tnfaz Yasa
sındaki bir değişikliğin, bir iyileştirme meselesi üzerinde görüşlerimizi arz etmek üzere konuş
maya gelmiş bulunuyoruz. 

Sayın milletvekilleri, şimdi, biliyorsunuz, hükümlü, ancak belirli müddet hükümlülüğü
nü çektikten sonra, izin alma hakkına sahip olmaktadır. Bir hükümlü, izin aldıktan sonra, 
bu izin tabiî belirli zamana baliğdir. Eğer iznini geçirirse, kendisi hakkında firar hükümleri 
uygulanmaktadır ve firar hükümlerinin neticesi de fevkalade şedittir. Yani, fi kar kapsamına 
alınan bir hükümlünün bütün infazları yanmaktadır. Zaten, sözlerimin başında da söylediğim 
gibi, infaza hak kazanmak için belirli müddet hükümlülüğünü çekmesi gerekiyor. Onun için, 
yani verilecek bir firar cezası neticesinde, hükümlü, çok büyük bir zarara, daha büyük bir ce
zaya mahkûm olmakta ve dolayısıyla, meşruten tahliye hükümlerinden tamamen ümidini kes
miş olmaktadır. 

Şimdi, bu getirilen tasarıyla, izin müddetini iki gün geçiren bir kimsenin, bu iki gününü 
meşru evrakla ispat edememesi halinde dahi, firar hükümlerine tabi edilmemesi, firardan do
layı cezalandırılmaması ve disiplin suçuyla cezalandırılması hükmü getirilmektedir, iyileştirici 
bir hükümdür, buna hiçbir kimsenin -ki, benden evvel grubu adına konuşan arkadaşım da bu 
iyileştirmeye müspet oy verecekerini söylemiştir; sözlerimin başında söyleyeyim, bu konuya biz 
de müspet oy vereceğiz- itirazı yoktur, gayet güzeldir. 

. Ancak, benim kafama takılan konu şu: Neden bir gün değil, üç gün veya beş gün değil 
de, iki gün?., tki gün de, bu konuda çok az bir zaman... Yani, eğer bir kimse firar kastı olmak
sızın gecikmişse vesaire... tki gün, onun o ihtiyaçlarına -ki, meşru mazeretlerine- yetmeyecek 
bir müddet olarak görülmektedir. Bunu, hiç olmazsa bir haftaya çıkarmak; fakat, biraz daha 
geçerli gerekçeler getirmekte fayda olacağı mülahazasmdayız. Yani, bu iki günlük müddeti bir 
haftaya çıkarmak şu kanunun gayesine daha çok uygun olacaktır. 

Ayrıca, burada, meşruten tahliye konusunda karar vermenin idarenin yetkisinden alınıp 
daha çok mahkemelere verilmesi de son derece önemli ve fevkalade güzel bir hüküm haline 
gelmiştir. Bu şekilde de, tekrar, gardiyanlarla veya cezaevi yöneticileriyle hükümlüler arasında
ki münasebetler fevkalade düzgün hale gelecek, insanî hale gelecek, iyi münasebetler haline 
gelecektin Halbuki, halihazır durumda, hükümlüler, gardiyanlardan veya cezaevi yöneticile
rinden fevkalade korkmakta, onları öcü gibi görmekte, birçok, fevkalade, meşru olmayan, gayri-
meşru taleplerine bile, "Benim meşruten tahliye hakkımı yakabilir..." ÇUnkU, fevkalade keyfî 
bir tutum içerisindedir, keyfî bir işlem içerisindedir; "yakabilir" endişesi içerisinde, şahsiye
tinden, kişiliğinden taviz vermek durumuna gelmektedir. 

Gene, Türk Ceza Kanununun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası da, meşruten tahliye hu
susunda, müebbet hapiste hükümlüler hakkında tereddütler yaratmaktadır ve bu tereddütlerin 
yenilmesi de, daha çok, mahkemeler yoluyla halledilmektedir. Bu getirilen hükümle herkesin, 
her suç işleyenin, -yani ölünceye kadar hükümlü olmak demektir müebbet hapis- müebbet 
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hapis cezası yemiş kişilerin dahi belirli şartlar içerisinde, meşruten tahliye hükümlerinden fay
dalanabilme hükmünü getirmektedir ki, bu da hem mahkemelerin işlerini azaltacak hem de 
fevkalade doğrudur. Tabiî, biz, bu hükmün 13 üncü maddesinin, birtakım istifhamlara, şüp
helere yer veren bu hükmün kaldırılmasına da müspet oy veriyoruz; ancak, gene, sayın SHP 
sözcüsü arkadaşımın dediği gibi, ben de sözü aynı kelimelerle bitirmek durumundayım. 

Türkiye'de bir genel affın zamanının geldiği, hatta geçtiği kanaatindeyiz. Bunun, en kısa 
zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine getirilerek halledilmesi, Meclisi birçok 
zandan kurtaracak ve daha itibarlı hale getirecek görüşündeyiz. 

Bu vesileyle, Doğru Yol Partisi adına, hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. (DYP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gazioğlu. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Ordu Milletvekili Sayın thsan Nuri Topkaya; buyurun efen

dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; sözlerime başlamadan evvel, hepinize saygılar sunuyorum. 

647 sayılı tnfaz Yasasının 2 maddesinde ve Türk Ceza Kanununun 1 maddesinde değişik
lik yapılmasını öngören bu kanun tasarısı üzerinde söz aldım. 

Benden önce konuşma yapan hatip arkadaşlardan, Sayın Mustafa Kul'u dikkatle izledim, 
dinledim. Ben zannediyorum ki, Sayın Kul kürsüye çıktığı zaman, bu tasarıyı getirdiğinden 
dolayı Hükümete teşekkür edecek, Ceza Yasamızda, tnfaz Yasamızda birtakım iyileştirmeler 
getiren bu tasarıyı olumlu karşılayacak diye düşünürken, sanki, Ceza Kanunu ile ilgili değil 
de, Anavatan Partisinin genel icraatını tenkit maksadıyla kürsüye çıkmışçasına, Anavatan Par
tisini bırakıp, sataşmayı Sayın Reisicumhura kadar vardıran bir konuşma yapmasını esefle kar
şıladığımı sözlerimin başında belirtmek istiyorum. 

Kanun tasarıları incelenirken, kanunlarda ne getiriliyor; getirilen kötü müdür, iyi midir 
bunun eleştirisini yapmak lazım; yoksa, bir partinin genel siyasetini eleştirmenin yeri değildir 
bu konu. Bu eleştiriler, bütçe görüşmeleri sırasında veya gündem dışı konuşmalarda yapılır, 
meseleler ortaya getirilir veya açıkoturumlar tertip edilir, orada münakaşasını, müzakeresini 
hep birlikte yaparız; tenkit de yapılır... Milletvekili kürsüye çıktığı zaman, elbette konuşma 
hakkına sahiptir; ama, yasa tasarısı hakkında konuşmak üzere söz aldıktan sonra, genel mese
lelerle uğraşmasını ben cidden yadırgadım. 

MUSTAFA KUL (Erzincan) — Onların hepsini söyledim, sen uyuyordun o zaman. 
İHSAN NURİ TOPKAYA (Devamla) — Onun peşinden, başka bir partiye mensup arka

daşımız söz aldı, kendisini tebrik ediyorum, kutluyorum; hakikaten, konuya bihakkın vâkıf 
olarak meseleyi dile getirdi. Aşağı yukarı, benim söylemek istediğim konuları bir bir saydı, 
kendisini takdirle karşıladığımı arz ediyorum. Yalnız, Sayın Başkan konusunda, görüştür ona 
da saygı duyuyorum; ama Sayın Başkanın tutumunun eleştirilmesi hususunda şunu söylemek 
istiyorum, arkadaşlarımız bu kürsüye geldikleri zaman kendilerine verilen yetkinin dışına çı
karak, hakaretâmiz söz sarf etmekten lütfen kendilerini alıkoysunlar; o zaman, Başkanın hiç
bir surette müdahalesi olmayacağı kanaatindeyiz. Sebebiyet veren, kürsüye çıkan bizleriz, bu
na da dikkat edilmesini rica ediyorum. 

Getirilen konu nedir? 647 sayılı tnfaz Yasamızda bir iyileştirme getiriyoruz. Sayın Gazi
oğlu'nun da belirttiği gibi, eski kanunun 14 üncü maddesinde şöyle bir hüküm vardı. İzin 
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alıp da evine, barkına giden hükümlü, iznini bir gün dahi, bir saat dahi geciktirse firar etmiş 
sayılıyordu, tnfaz hasasından yararlanması mümkün olmuyordu. Adam 25 sene ceza giymiş, 
10 senesini yatmış, izin almış -farzımuhal- izninden bir gün geç geldi diye "sana meşruten tah
liye hakkı tanımıyoruz" deyip, kanunun eski maddesini uyguladığımız zaman, ıslah olması 
mümkün olan kişileri dahi kaybetme ihtimalimiz doğuyordu. Buna bir iyilik getirelim dedik 
ve tasarıda 2 günlük bir süre getirildi. 

Sayın Gazioğlu'nun da söylediği gibi, komisyonda ben bu 2 günlük sürenin hakikaten az 
olduğu endişesinde idim, ben on gün olsun vesaire gibi bir fikir de serdettim; ama, sonradan, 
arkadaşlarımızın ikazı üzerine anladık ki, bu, bir nevi suça teşvik olur. Günü ve saati uzatmak 
bir nevi suça teşvik olur, izne ayrılan kişinin dönmesini sağlamak mümkün olmaz. Zaten, özrü 
dolayısıyla gecikmiş ise, özrünü belgeleyebiliyorsa tnfaz Yasasından yararlanması mümkün. 
özürünü belgeleyemeyen ve iki gün süreyle iznini geçirmiş olanların da meşruten tahliyeden 
yararlanmasını sağlayacak olan bu yasa tasarını olumlu karşılamamak mümkün değildir. Ni
tekim, grup adına konuşanlar da bunu müspet karşıladılar ve müspet oy vereceklerini belirtti
ler, biz de aynı kanaatteyiz. 

Ceza Kanununun diğer bir hükmünü değiştiriyoruz. 13 üncü madde tereddüt yaratıyor
du. tnfaz Yasasının geçici 4 üncü maddesinde, "Diğer kanunların bu kanuna aykırı hükümleri 
uygulanmaz" denmiş olmasına rağmen, tatbikatta tereddütler hasıl olmuştu, acaba 13 üncü 
maddedeki bu hüküm uygulanacak mı, yani müebbet hapse mahkûm olanlar da meşruten tah
liyeden yararlanacak mı, yararlanmayacak mı; tereddütler hâsıl olmuştur. Bu tereddütü orta
dan kaldırmak için, 13 üncü maddenin ilgili fıkrasını yürürlükten kaldıran bir madde getirdik. 
Netice itibariyle tnfaz Yasasının iki, Ceza Yasasının da bir maddesini düzeltiyoruz. 

Bu tasarının kabulünü talep ediyorum. 
Görüşlerimiz bundan ibarettir. 
Hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Topkaya. 
Sayın milletvekilleri, grupları adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şahsı adına, Sayın Kâmil Ateşoğulları; buyurun. 

KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Cezaların İnfazı 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Mad
desinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ile ilgili olarak söz al
mış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Esas konuya geçmeden önce, Sayın Başkana bir itirazım olmuştu. Sayın Başkan, usulle 
ilgili isteğim şuydu: 647 sayılı Yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının kaldırılması, de
ğiştirilmesi ile ilgili bir yasa teklifini, 26.12.1988 tarihinde Meclis Başkanlığına sunmuştum. 
Bu yasa teklifi ile ilgili olarak gösterdiğim gerekçede, Türk Ceza Yasasının 13 üncü maddesinin 
son fıkrasına dayanıyor ve gerekçe olarak onu göstermiştik. 

Bu tasarının da 3 üncü maddesinde, Türk Ceza Yasasının 13 üncü maddesinin son fıkrası
nın kaldırılması gündeme getirilmiş bulunuyor. Aynı zamanda, bu konu ile ilgili ayn uygula
malar nedeniyle yapılan bir haksızlık var: Çanakkale Cezaevinden, infazla ilgili yapılan bir 
itiraz savcılıkça da uygun görülmüş, ağır cezadan geçerek Anayasa Mahkemesine intikal etmiş 
bulunmaktadır. Şu anda Anayasa Mahkemesine intikal etmiş bir konunun, 13 üncü maddesi
nin son fıkrası kaldırılarak önü kesilmek isteniyor. 
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Ayrıca, eğer 13 üncü maddenin son fıkrası kaldırılırsa ki, bütün itirazlarım tasarının 3 
üncü maddesine; 1 ve 2 nci maddesi ile ilgili herhangi olumsuz bir görüş bildirmeyeceğim, 36 
yıl ceza alan, içtima halinde ceza alan bir kişi, 18 yıl üzerinden hesaplanacak 19 uncu madde
nin birinci fıkrasına göre koşullu salıverme, 2148 sayılı Yasa hükümleri de göz önüne alındığın
da, 14 yıl 4 ay 26 gün sonunda salıverilecek; ama, 13 üncü maddeye göre -ki, kaldırılan madde 
budur- ömür boyu ağır hapis cezaları" 36 yıl üzerinden hesaplanır" hükmü kaldırılarak, bu 
1986 yılında 3267 sayılı Yasa ile yapılan bir haksızlık sürüp gidecek... Ona göre, müebbetler 
20 yıl üzerinden hesaplanacak, 2148 sayılı Yasa uygulandığı zaman da, 16 yıl 2 gün; yani arada 
2 yıllık bir haksız uygulama olacak. Israrım özellikle bunun üzerinde idi. Hükümetin tasarı
nın 3 üncü maddesini geri çekmesi ve benim 26.12.1988 tarihinde de Meclis Başkanlığına ver
miş olduğum teklifle birleştirdikten sonra, huzurunuza getirmesini talep ediyorum. Bu konu
da beş imzalı önergeyi de Sayın Başkanlığa sunmuş bulunmaktayım. Esasa ilişkin görüşümü 
saklı tutarak -ki, 3 üncü madde ile ilgili olarak sırası geldiğinde görüşümü bildireceğim- bu 
konuyu arz ediyorum ve Başkanlığın, Komisyonun görüşünü alarak bu konuda gerekeni yap
masını saygılarımla arz ediyorum. 

Tümünüze saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ateşoğulları. 
Tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

384 sıra sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Türk Ceza Kanunun 13 ncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ile ilgili olarak aynı konuda vermiş olduğum ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 26.12.1988 tarihinde intikal eden yasa teklifim dikkate alınmamıştır. 

Tasarının tümü oylanmadan Komisyona iadesini talep ediyoruz. 

Kamil Ateşoğulları Ekin Dikmen 
Ankara tçel 

Cevdet Selvi Tevfik Koçak 
Eskişehir Ankara 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Katılamı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamaktadır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 10 imza var, 4 kabul var. Sayın Ateşo

ğulları siz oy verecek misiniz? 
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Ankara) — Şahsî görüşme hakkım doğuyor zannediyorum. 
BAŞKAN — Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Tümü üzerindeki müzakereler tamamlandığına, önerge de reddedildiğine göre, maddele-
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rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Türk Ceza 
Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldınl masına 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların infazı Hakkında Kanunun 14 üncü 
maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu fıkradan sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"İzinden dönmeyen veya izinden iki günden fazla bir süre geçtikten sonra dönen hüküm
lüler hakkında, Türk Ceza Kanununun 299 ve müteakip maddelerinde yazılı hükümler uygu
lanır. tzin süresini iki gün ve daha az bir süre geçiren hükümlüler hakkında bu Kanunun 15 
inci maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır." 

"Müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olanların birinci fıkra hükmünden yararlanabil
meleri için, (a) bendindeki halde 7 yıl 3 aylarını, (b) bendindeki halde 9 yıllarını iyi hal Ue 
geçirmiş olmaları şarttır." 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sayın Tu
ran Bayazıt söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Bayazıt. (SHP sıralarından alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, değerli arkadaş

larım; ümit ve temenni ediyorum ki, "İçtüzüğün bana tanıdığı konuşma hakkını rahatça kul
lanabilme imkânına sahip olacağım. Ümit ve temenni ediyorum ki, bir korkudan sıyrılarak, 
bir korkudan azade -ki, o korku, Sayın Başkanın, müdahale sözcüklerini önümdeki mikrofo
nun kafasına indirme korkusudur- bu korkuyu yaratmadan konuşma imkânına sahip olaca
ğım. 

Çünkü, sayın arkadaşlarım, 18 inci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşmak 
çok zor. 17 nci Dönemin cesur, yürekli ve haysiyetli muhaliflerini, 18 inci Dönemde Meclis 
Başkanlık kürsüsünde, Bakanlar Kurulu içerisinde ve grubun başkanvekilleri arasında görüyo
ruz. E, tabiî bunlarla cebelleşmek kolay bir iş değil; ama ben, onları çoğunuzdan iyi tanıyan, 
bilen bir arkadaşınız olduğum için, bir parça, fikrimi açıklamak, rahatça açıklamak mazhari
yetine sahibim. 

Sayın Başkan, sizden menkul tarafsızlık anlayışınız, beni bu... 
BAŞKAN — Sayın Bayazıt, bir dakika.. 
Tabiî ki, ümit ve temenni ettiğiniz şey tahakkuk etmedi; çükü, İçtüzüğü ihlal ediyorsunuz. 

Başkanın tutumu hakkında şikâyetiniz varsa, ilgili maddedeki hakkınızı kullankmak suretiyle 
gündeme getirebilir ve görüşebilirsiniz. Şu anda kanun tasarısı müzakere edilmektedir ve mad
de üzerinde söz aldınız. Zatı âliniz de bilirsiniz ki, bunun dışına çıkmaya sizin hakkınız, buna 
müsaade etmeye de benim yetkim yoktur. 

Buyurun. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkan, yetkiniz vardır efendim. Çünkü, bi

raz önce -bunu söylediğiniz için çok teşekkür ediyorum, demin onun için müdahale etmedim-
Anavatan Grubu sözcüsü konuşurken konuşmasının yarısı konunun dışındaydı; SHP sözcüsü
nün konuşmasının üslubunu tenkit etti, DYP'ninkini takdir etti; konuyla ilgili değildi. Onlara 
gösterdiğiniz müsamahayı, yetkinizi kullanma müsamahasını bana da göstermeye mecbursu
nuz Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — Bunu kabul ve itiraf ettikten sonra, buyurun konuşun, önemli olan bunun 
tescili... 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben bu davranışı
nızı takdir ediyorum. 

Sayın Başkanım, zatı âlinizden menkul tarafsızlık anlayışı... Anavatan Grubuna dönerek, 
"Beni buraya seçenler" sözcüklerini kullanmanız... 

KAYA OPAN (Sivas) — Doğru. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Meclis geleneğinde hiçbir zaman yoklamanın ve oy

lamanın rakamlarının açıklanması yok iken; dün, üstüne basa basa; "147 ANAP milletvekili 
buradayken" demeniz... 

BAŞKAN — Yalan mı? 
LEDİN BARLAS (Adana) — Sen de yoktun. 
BAŞKAN — Vardı efendim, kendisi vardı. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Onu bilmiyorsunuz, laf atmayın. 
Yine, kendinizden menkul tarafsızlık anlayışınızın dürtüsüyle, ben Genel Kurulda bulun

duğum halde, sözünüzün başında, "Sayın konuşmacı kuliste çay içerken" deyip, benim müda
halem üzerine, sözünüzün sonuna doğru, "Siz, Genel Kuruldaydınız" demeniz; bütün bunlar
dan sıyrılmanızı temenni ederek sözlerime devam ediyorum ve yanılmak istiyorum, inancım 
şu ki; bugün, Anavatan Grubuna mensup Sayın Yılmaz Hocaoğlu, dünün -demin niteliklerini 
sıraladığım- MDP'li Yılmaz Hocaoğlu'ndan intikam almak istiyor; bunda yanılmak istiyorum 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Şimdi, bu beyanınız hangi maddeye giriyor; ben bunu niçin kayıtsızlıkla kar
şılayayım. 

Sayın Bayazıt, ben, Adalet Partisinde bu Meclise girdim, Milliyetçi Demokrasi Partisinde 
devam ettim, halen Anavatan Partisindeyim, bu görevim dışında bu niteliğimle iftihar ediyo
rum. Ben, parti değiştirdiğim zaman namazı belki başka camide kıldım; ama kıble değişme
dim. Yola çıktığım günden beri aynı davanın hizmetindeyim. Siz, onu başkalarına söyleyin. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkan, çok evhamlısınız. 
BAŞKAN — Evhamlı değilim, davasına sahip adamım, inandığımı da her yerde söylerim. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Ben, zatı âlinizin kıblesinden bahsetmedim, o be

nim sorunum değil Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Evet... Devam buyurun. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Eğer, siz; ki, beni kastetmezsiniz, beni kastediyorsa

nız ben anadan doğma Halk Partiliyim, onu bilesiniz ve sicillerim elinizdedir, her zaman bura
da iftiharla söyledim. 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Valiyken 
de mi Halk Partiliydin? 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sicillerim elinizdedir, inceletebilirdiniz. Ben, kıbleyi 
falan karıştırmıyorum Sayın Başkan, hiç o konuları karıştırmıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, söyledim mi kızıyorsunuz; siz devlette valilik yaptınız, o za
man da mı anadan doğma Halk Partiliydiniz? Devletin mülkî amiri, vahşiydiniz? 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Siz benim sözümü anlamıyorsunuz ki... 
BAŞKAN — İstirham ederim... Bunları bırakalım... 
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M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Ben anadan doğma Halk Partiliyim dedim. Ata
türkçüyüm, Halk Partiliyim, medeniyetçiyim, ilericiyim, halktan yanayım, anadan doğma böy
leyim... Ama vali iken... 

BAŞKAN — Bizde bunlar var, biraz da fazlası var. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Partizan mıydım, sicillerime bakarsınız" diyorum. 
Sayın Başkan, özür dilerim, içtüzüğü herkese okuyorsunuz... 
BAŞKAN — Davet ettiniz, reddetmedik, icabet ediyoruz. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Makamınıza saygım nedeniyle benim zatı İtinize oku

mak haddim değil; ama, içtüzük, zatı âlinize benim sözüme ikide bir müdahale yetkisini ver
mez. 

BAŞKAN — Evet; ama, aynı İçtüzük size de kanun üzerinde konuşmana emreder; gayet 
açık. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Benim sesim davudî değil, lütfen dinleyin. Sonun
da, benim sözüm biter, zatı âliniz benim haksız sözlerime cevap verirsiniz, hakluımz; ama ben 
konuşurken zırt pırt oradan çıkamazsınız. 

BAŞKAN — Efendim, İçtüzüğe uygun konuşursanız konuşursunuz... 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Siz beni dinlemeye mecbursunuz, benim sözüm bit

tikten sonra yetkinizi kullanırsınız Sayın Başkan. 
YILMAZ SANtOÖLU (Ordu) — Sayın Başkan, niçin konuşturuyorsunuz hâlâ? 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Onun için, benim konuşma teselsülümü bozmayın 

ve lütfen, tarafsızlığınız konusundaki, tarafsızlığınızın olmadığı konusundaki şüphelerimizi, 
endişelerimizi teyit etmeyin. 

BAŞKAN — Efendim, bunu usul dairesinde gündem maddesi yaparsınız, herkes dersini 
alır. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkan, konuya gelince... 
BAŞKAN — Herşey açık. Kanun konusunda söz alıp da İçtüzük dersi vermeye ve tçtüzü

ğü ihlal ederek, hakkı suiistimal ederek, Meclisi meşgul etmeye kimsenin hakkı yok. Burada 
hukuk dersi... 

Buyurun konuşun. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Ben, zatı âlinizden daha kibarım, "hakkı suiistimal" 

demedim, "yetkisini aşarak" dedim. 
BAŞKAN — Gayet tabiî, siz konu dışında konuşuyorsunuz, ben müsamaha ediyorum. 
YILMAZ SANtOÖLU (Ordu) — Sayın Başkan, niçin konuşturuyorsunuz? 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Hiçbir zaman, ben konuşurken, milletvekili konu

şurken müdahale edemezsiniz. Sonunda... Sonunda... 
BAŞKAN — içtüzük ne diyor?., içtüzük ne diyor?.. "Sözünü keser, kürsüyü terke davet 

eder" diyor. Kim demiş hiçbir zaman müdahale edemez diye? 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Şimdi, bu maruzatımdan sonra, Anavatan sözcüsü

ne uyguladığınız yöntemi bana da -istemeseniz de- uygulama mecuriyetini hissettiğiniz için, 
zatı âlinize teşekkür ederek, konu ile ilgili görüşlerimi arz edeceğim; ama, hemen bir parantez 
açarak arz edeyim, iyi ki dün Meclis tatil kararı almış; bazılarımızın hakikaten tatile ihtiyaa 
var. 

MEHMET PÜRDELOĞLU (Hatay) — Süresi doldu Sayın Başkan. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, tabiî, 1 inci madde... 
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BAŞKAN — Sonunda, "müspet oy vereceğiz" diyecekler ya, sıkıntı burada. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Gene tarafsızlığınızı ihlal ettiniz. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Sayın Başkan, siz böyle bir yorum yapamazsınız efendim. 
MEHMET FUAT ERÇETİN (Edirne) — Tarafsızlığınızı gölgelemeyin efendim. 
BAŞKAN — Açık efendim, açık; ben de milletvekiliyim, Başkanvekili olunca zatı âlinizin 

hakkından eksik mi benim statüm?.. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Siz orada Başkanvekilisiniz; insaf edin Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Devam buyurun efendim, devam buyurun. 
M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Arkadaşlar, devam etmek istiyorum; çünkü, bizim 

Sayın Başkanla diyalogumuz vardır, biz özel yaşantımızda karşılıklı saygı ve sevgiyi her zaman 
ortaya koyarız. 

BAŞKAN — Gayet tabiî efendim. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) — Sayın Başkan bana karşı da saygısını ve sevgisini; 
yaşım nedeniyle saygısını ve sempatik bulduğu için olacak sevgisini her zaman ortaya koyar. 
özel yaşantısında bunu her zaman ortaya koyar, dün de bunu teyit etmiştir. Onun için, o ko
nuya siz karışmayın. 

Sayın Başkanım, 1 inci madde iyi halli olma durumunu biraz genişletiyor. Bittabi, Türki
ye'de suçluluğun kökeninde toplumun değer yargılarının, toplumun niteliklerinin yattığını dü
şünürseniz, bunu bir iyileştirme olarak kabul etmemek mümkün değil. Yeterli değil, yeterli olanı 
komisyon üyesi partili arkadaşımızın karşı oyunda da gösterdiği gibi, bir genel af kanunu çıka
rılmasıdır, bu toplumun beklentisi ve ihtiyacıdır; ama yeterli değil, yeterli olmasa da bunun 
getirilmesi, bunun kanunlaştırılması bugün bu maddenin sağlayacağı olanakları dört gözle bek
leyenler için olumlu bir adım olacaktır. 

Bu nedenle, olumlu karşıladığımı arz ediyorum ve saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın^Baş-

kan, müsaade eder misiniz efendim?.. 
BAŞKAN — Komisyon adına, Komisyon Başkanı Sayın Pehlivanlı; buyurun. 
Tabiî, Sayın Pehlivanlı bu teamüle uyarak bir on dakika da, siz, önce Başkandan bahsede

bilirsiniz, sonra konuya yarım dakika yeter. 
RIZA YILMAZ (Ankara) — Bunları söylemezseniz olmaz mı? 
CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Yol açmayın Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Söylerim efendim, söylerim inanan konuşur, konuşan Türkiye istiyoruz. 
Buyurun Sayın Pehlivanlı. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın Baş

kan, değerli üyeler; aslında, Meclis Başkanlığı konusunda bir söz söylemeyecektim; ama, ben 
İçtüzüğe uygun olarak sizin izninizle, müsaade ederseniz, birkaç şey söyleyeceğim; ama, zan
netmeyin ki sizi savunmak için söyleyeceğim. Ben de sizi tenkit etmek için söyleyeceğim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Tabiî, tabiî... Niye yüz veriyor, niye müsamaha ediyorsun diyecek herhalde. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Sayın Baş

kan, aslında, arkadaşlar, bir gün, içtüzüğe uygun olarak, tutumunuz hakkında tartışma açsa-
lar, aleyhte ve lehte konuşmak isteyenler kalksa konuşsa, bu iş ortaya çıksa. 

— 212 — 



T.B.M.M. B : 123 6 . 6 . 1990 0 : 1 

Bir defa, sizden şikâyetçiyim. Yalnız sizden değil, Meclis Başkanlığından da şikâyetçiyim. 
Çünkü, komisyon sıralarından daha iyi duyuluyor veya bu sınır sıralarda oturanlar daha iyi 
duyuyor; ağza alınmaması gereken hakaretler ediliyor. Sizin şahıslarınıza sevgimiz, saygımız 
elbette ki büyük; ama şahsiyetiniz dışında, siz orada Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı
nı temsil ediyorsunuz. Ağza alınmaması gereken laflar ediliyor ve çok büyük bir ihtimalle za
bıtlara geçiyor. Mesela, biraz evvel size birisi "bela" diyor, siz İçtüzük hükümlerini çalıştırmı
yorsunuz. Siz kendiniz Yılmaz Hocaoğlu olarak affedebilirsiniz, siz bir milletvekili olarak da 
affedebilirsiniz; ama, sizin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanvekili olarak, affetme yetkiniz 
yok. 

Zabıtlara geçiyor. Peki, Meclis Başkanlığı bu zabıtları sonra hiç incelemez mi? Orada, bir 
bakana, bir Başbakana, bir milletvekiline, bir Meclis Başkanına, başkanvekiline, gerçekten bir 
milletvekilinin ağzına almaması gereken laflar ediliyor... 

CUMHUR KESKİN (Hakkâri) — Hiç kimse senin kadar kullanmamıştır. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Ben, sen, 

fark etmez. Ben genel olarak konuşuyorum. 
Laflar ediyor ve haklarında İçtüzük hiçbir şekilde uygulanmıyor. Tabiî, bu müsamahaya 

devam edildiği müddetçe, sizin de beni kürsüye davet ederken söylediğiniz gibi, bu, âdeta tea
mül haline geliyor. Bizden sonra seçilip gelecek yeni milletvekilleri, eğer merak eder de geçmiş 
zabıtları açar, okurlar ve "Acaba eski Mecliste, 18 inci Dönemde ne olmuş, ne bitmiş; bir ba
kalım, şunlardan bir ders alalım" derlerse, herhalde ders, iyi ders olmayacak Sayın Başkanım. 

Artık, bir tasarı veya teklifin tümü veya herhangi bir maddesi üzerinde söz isteyip başka 
konular konuşmak, bu Mecliste teamül oldu, bu Mecliste, artık, birbirine küfür âdeta teamül 
oldu. Niye?.. Müeyyidesi yok çünkü. 

ÖMER ÇİFTÇİ (Ankara) — Onları başta siz yaptınız Sayın Pehlivanlı. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Efendim, 

bakın, ben "ben-siz" diye ayırmıyorum, tüm Meclisi kastediyorum ve tüm Meclis açısından, 
Meclisin hükmî şahsiyeti açısından üzüntülerimi bildiriyorum. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Haklısın hemşerim, haklısın... 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Buna, si

zin Meclis Başkanlığının ve tüm Başkanvekillerinin, kendi şahısları bakımından değil; ama temsil 
ettikleri makam itibariyle hakkı olmadığını bir defa daha -altını çizerek- arz ediyorum Sayın 
Başkanım. 

Şimdi, tasarının 1 inci maddesiyle, Sayın Gazioğlu'nun çok iyi hazırlanarak söylediği gi
bi, izne gidenlerin, gecikmesi nedeniyle, firar hükümlerine, hiç değilse iki günü dahil olmasın 
denilmektedir. 

Niye bu bir gün değil, beş gün değil de iki gün?.. Komisyonumuzda çok uzun tartışması 
oldu bunun. Bu, bizim millet olarak, halk olarak bir genel yapımız. Biz hep son gününe kadar 
kullanırız her şeyi. Eğer on gün izin vermişseniz ve on gün de mazeretsiz gelmeme hakkı tanı
mı şsanız, mutlaka 20 nci günün akşam üzeri gelir... O zaman, iznin asıl amacının ortadan kalk
masına sebep oluruz. 

Bu iki gün, herhangi bir mazeret anında (araba bulamamak veya bir başka neden) hiç 
değilse iki gün hak tanıyalım ki, firardan dolayı, firar hükümlerine tabi olup, infazla ilgili mağ
duriyete uğramasın anlamındadır. 
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Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, 3 üncü maddedeki bir tenkitle ilgili olarak söz söyle
mek istiyorum yahut 3 üncü maddenin görüşmeleri sırasında mı söz alayım? 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun efendim. 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALPASLAN PEHLİVANLI (Devamla) — Sayın Baş

kanım, 1986 yılındaki değişiklikten önce 19 uncu maddede, müebbet hapis cezasına mahkûm 
olanlar, biliyorsunuz yine 24 yıl yatıyorlar. 1986 yılında siyasî tercih olarak bunların 20 yıl yat
malarını uygun görülmüştür. 13 üncü maddenin son fıkrasını da kaldırmadı. Niye? 13 üncü 
maddenin son fıkrası hükmünü kaldırırsa, bunların mazeret izinleri bakımından hangi hükme 
tabi olacakları açıklanmamış olacaktı; fakat, uygulamalar bakımından 13 üncü maddenin son 
fıkrası ile 19 uncu maddenin 1 inci fıkrası arasındaki uygulamalar çeşitli oldu. 18 yıl yatacak, 
20 yıl yatacak dendi, hangisi uygulanacak konusu, mahkemelerin uygulaması da tereddüt ya
rattı. Onun için, 13 üncü maddenin son fıkrasını kaldırıyoruz; ama 14 üncü maddeye müebbet 
hapisle ilgili hükümleri koyarak, aradaki mazeret izinlerinde hangi hükümlerden yararlana
cakları hükmünü de getirerek, bir açığı, kanundaki bir müphemiyeti de ortadan kaldırmış olu
yoruz. 3 üncü maddedeki değişikliğin sebebi de budur. Efendim, bir de 3 üncü maddenin ge
rekçesinde de bir tab hatası olmuştur. Burada, "en az iki yıl ağır hapis'* değil "en az iki kez" 
olacaktır. 

Arz ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon Başkanı. 
ifadeniz doğrultusunda, gerekli düzeltme yapılacaktır. 
BAŞKAN — Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde 

kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — 647 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Tutuklu veya hükümlü iken firar edenler, firara teşebbüs suçundan veya cezaevi idaresi
ne karşı ayaklanma suçundan mahkûm edilmiş olanlar ile disiplin cezası olarak dört defa hüc
re hapsi cezası almış olanların yukarıdaki fıkra hükmünden yararlanabilmeleri için, bunlar
dan; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ölüm cezalarının yerine getirilmemesine karar 
verilenlerin 33 yıllarını, müebbet ağır hapse mahkûm olanların 25 yıllarını, diğer şahsî hürri
yeti bağlayıcı cezalara mahkûm olanların ise hükümlülük sürelerinin 2/3'ünü çekmiş olmaları 
şarttır. Tutuklu veya hükümlü iken iki defa firar edenler, iki defa firara teşebbüs suçundan ve
ya iki defa cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçundan mahkûm edilmiş olanların yukarıdaki 
fıkra hükmünden yararlanabilmeleri için, bunlardan; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
ölüm cezalarının yerine getirilmemesine karar verilenlerin 36 yıllarını, müebbet ağır hapse mah
kûm olanların 28 yıllarını, diğer şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm olanların ise hü
kümlülük sürelerinin 3/4'ünü çekmiş olmaları şarttır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
3 Üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — 647 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin son fıkrası ile 1.3.1926 tarihli ve 

765 sayılı Türk Ceza Kanununun 13 üncü maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Buyurun Sayın Ateşoğullan. 
KÂMİL ATEŞOöULLARI (Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, 3 üncü mad

deyle ilgili görüşlerimi sunmadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
647 sayılı Yasanın 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında; 11.3.1986 tarihli ve 3267 sayılı 

Yasayla değişiklik yapılmadan önce, gerek muvakkat ağır hapis cezalarında sürenin üçte ikisi
ni; müebbet ağır hapis cezalarında da 24 yıllarını iyi halle geçirenler; 2148 sayılı Yasa uygula
masıyla da 24 yılının; 19 yıl ve belli bir ayını iyi halle geçirdikten sonra tahliye ediliyorlardı. 

3267 sayılı Yasa ile bir iyileştirme yapılmış ve müebbet ağır hapis cezalarında 20 yıllarını 
-ki, 4 yıl iniyor- diğer, şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalarda da sürenin yarısını iyi halle geçirenler 
tahliye edilir gibi bir hüküm getiriliyor ve iyileştirmede eşitsiz ve haksız bir uygulama yapıla
rak, birtakım yakınmalara neden olan bir durum yaratılıyor. İkisinde de 24 yıldan indirme var, 
müebbette de 20 yıla... ki, asıl uygulamasını haksız bulduğumuz olay şudur: Kaldırılan 13 ün
cü maddenin son fıkrasında, müebbet hapis cezaları 36 yıl üzerinden hesaplanır ve muvakkat 
ağır hapis cezalarının statüsünü kazanır gibi bir hüküm vardı. 

Şimdi, 36 yıldan hesaplanması gereken bir ceza, maktu bir cezaya dönüştürülüyor ve 20 
yıl ile bağlanıyor. Oysa, örnek veriyorum; 36 yıl içtima halinde ceza alan birisinin cezası, bu
nun yarısı kadar bir iyi hal durumunu öneriyor ki, bu da 18 yıldır. 2148 sayılı Yasaya göre bun
dan da indirim yapıldıktan sonra, 14 yıl 4 ay 26 gün cezasını iyi halle çeken bir kişi, tahliye 
ediliyor. Böylece, iyileştirme yapılırken, muvakkat müebbet ağır hapis cezaları diğer cezalara 
göre iki yıl daha fazla ceza çeker duruma geliyorlar. Bizim üzerinde durduğumuz konu budur. 
19 uncu maddenin birinci fıkrasındaki uygulamaların temeli, 13 üncü maddenin son fıkrasıdır. 
Bu olay, Çanakkale Cezaevindeki yanlış bir uygulama nedeniyle Çanakkale Ağır Ceza Mahke
mesince Anayasa Mahkemesine intikal ettirilmiş bir olaydır. 

Bu 19 uncu maddenin birinci fıkrasıyla ilgili yasa önerimi hazırlarken benim dayandığım 
gerekçe, Türk Ceza Yasasının 13 üncü maddesinin son fıkrası olmuştu. Anayasaya aykırılık 
ileri sürülüp ağır ceza mahkemesince yine aynı gerekçe gösteriliyor ve bir anlamda, bu, 26.12.1988 
de verdiğim öneri gündeme getirilmeden, hemen, tasarı gündeme getiriliyor; 13 üncü madde
nin son fıkrası kaldırılarak, bir anlamda Anayasa Mahkemesine intikal etmiş bir olayda hak
sızlığı saptanacak bir durum vardı ki, bunun önü kesilmiş oluyor. 

Bu nedenle, diyorum ki, Türk Ceza Yasasının 13 üncü maddesinin son fıkrası da kaldırıla
rak 3267 sayılı Yasaya meşruluk kazandırılmak isteniyor, Anayasanın 2 nci ve 10 uncu madde
lerine aykırı bir durumun doğmasına neden olunuyor. 

Bu bakımdan, yine önerimi sunuyorum. Bu tasarının 3 üncü maddesinin Hükümetçe geri 
alınması ve Anayasa Mahkemesine intikal eden bir olayı alelacele gündeme getirip burada oy
layarak yeni bir uygulamanın yolu açılacağı görüşündeyim. Bunun da önlenmesi gerekiyor. Aksi 
takdirde, Anayasa Mahkemesine bir konunun götürülmesinin olanağı kalmayacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ateşoğullan. 
Madde üzerinde söz isteyen başka sayın üye?.: 
Bulunmadığına göre, madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
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Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Tümü üzerinde, oyunun rengini belirtmek için, lehte, Sayın Hasan Fehmi Güneş. 
Buyurun. 
HASAN FEHMt GÜNEŞ (istanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; görüşmekte 

olduğumuz tnfaz Yasasıyla ilgili değişiklik, kuşkusuz, hükümlülerin lehine bir düzenleme ge
tirmektedir. Benim üzerinde durmak istediğim konu şudur. İnfazın amacı, kavramı, bugün ya
şadığımız dünyada son derece gelişmiştir. Artık, infaz, cezadan ayrı bir kavram haline gelmiş
tir. tnfaz sadece birtakım insanların eylemleri nedeniyle onlara eziyet çektirmek değildir, tn
faz, kişilerden çok, mağdurdan çok, toplumu ilgilendiren bir olaydır. Suç işleyeni belli süre 
hürriyetinden yoksun bırakmak ya da kendisine karşı suç işlenen şahıs ise, onun öfkesini gi
dermek amacına yönelik değildir, öyle başlamıştır; ama, bu çağda, çağdaş anlayışta artık bu 
düşünce terk edilmiştir. 

tnfazın amacı topluma yöneliktir. Çağdaş toplumda, infaz, toplumla uyumsuzluğu belir
lenen kişinin topluma uyumlu hale getirilmesi için geçirilen süreçtir diye ifade edilebilir. Esas 
amaç, kişiyi bir süre toplumun dışına çekip, onun toplumla uzlaşmayan sorunlarını çözmek, 
onu topluma uyum gösterecek biçimde geliştirmek, ona yardımcı olmak ve onu, uyumsuzluk
ları giderilmiş vatandaş olarak tekrar topluma iade etmek, tnfazın esas amacı budur ve kuşku
suz, bu işlem, toplumun düzenini korumak için, kamu düzenini korumak için, toplumsal barı
şı pekiştirmek için, sağlamak için yapılmaktadır. Bunun için de, infaz kurumları, artık, zindan 
olmaktan çıkarılmıştır, tnfaz kurumları, bu amaca yönelik biçimde kurulmakta ve donatılmak
tadır. Onun içinde de bu amacı gerçekleştirecek programlar uygulanmaktadır. 

Üzgünüz ki, bizim ülkemizde infaz, bu düzeye gelememiştir, tredman anlamına çıkma
mıştır. Bunu geliştirmek önemli bir sorundur. Hele bizim cezaevlerimizde pek çok insanımızın 
bulunduğunu düşünürsek, buna öncelik ve ağırlık vermeliyiz. Cezaevleri bir okul, bir üretim 
merkezi haline, tredman müessesesi haline getirilmelidir, tredmancılar yetiştirmeliyiz. Artık, 
gardiyanlık dönemi geçmiştir. 

tnfaz, öç almak için değildir; infaz, ibreti müessire olsun diye de değildir. Bu düşünceler 
geride kaldı. 

Şöyle bir araştırma vardır: Eskiden biliyoruz ki, -çocukluğumuzda da duyduk- idam ce
zaları alenî infaz edilirdi. Şehrin merkezine darağacı kurulur, herkesin görebileceği biçimde, 
hükümlü getirilir, göğsüne hükmün özeti asılır, orada infaz edilirdi ve halk bunu seyrederdi. 
Bu şunun için yapılırdı: Görsünler, ibret alsınlar, bu tür suçlar işlemesinler. 

Araştırma sonunda şu görüldü ki, tekrar idamı müstelzim suç işleyenlerin arasında, idam 
infazını görmüş insanların sayısı çok; onu görmüş; ama, öyle koşullarla karşı karşıya gelmiş 
ki, o büyüklükte bir suç işlemiş. Artık, o nedenledir ki, bu tür infazlar alenî yapılmamakta; 
yapılmamakla da çok isabetli hareket edilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bütün bunları şunun için söylemeye çalışıyorum: tn
faz kavramı bütün dünyada değişmiştir, infaz müesseseleri değişmiştir, infazcılar değişmiştir; 
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ayrı bir meslek, ciddî bir meslek haline gelmiştir. Bunu bu düzeye getirmeliyiz. Cezaevindeki 
insanlar, bizim insanlarımızdır. Onlara işkence ederek, onları hürriyetlerinden boş yere yok
sun bırakarak, hele hele cezaevlerini suçlu üreten bir duruma getirerek yapılacak infazın bir 
yararı yoktur, zararı vardır. Bu yasa değişikliğiyle, infaz kolaylaştırılmaktadır. 

Değerli arkadaşlar, infazdan, amacına yönelik sonuç elde etmek istiyorsak, bu tür düzen
lemelerle bir yere varamayız. Bu iyi; şartla tahliyeden yararlanma koşulları hafifletiliyor; ama 
ne diyoruz?... İşte, iznini iki gün tecavüz etmişse, bunu, şartla yararlanma için bir engel say
mayalım, onun yerine izin süresini iki gün uzatmak da mümkün idi. Ha, şartla tahliye üçte 
bir olmaz da, beşte ikiye... Neyse... yahut daha büyük bir orana çıkarılabilir. 

Bütün bunlar bir sıkıntıdan geliyor; o da şu: Biliyoruz ki, cezaevlerinde olan insanları bir 
an evvel dışarıya çıkarmak için yollar bulmak gerekir. Neden? Olağanüstü bir dönem geçirdik, 
olağanüstü yargılamalar yapıldı. Olağanüstü idare olabilir, sıkıyönetim olabilir, yönetimin sı
kısı olabilir; ama, yargılamanın olağanüstü olmamalıdır. Yargılama, adalet dağıtma, hele in
san özgürlüğüyle ilgili adalet dağıtmanın olağanüstüsü, sıkısı, acelesi olmamalıdır. Çünkü, ada
let, bir kuyumcu hassasiyetiyle gerçeği buluncaya kadar devam edecek ince bir meslektir. İnsa
nın insanı yargılaması, insanın insana ceza vermesi, insan mantığına en ters olaylardan birisi
dir. tnsanı insan yargılamıyor, insanı hukuk yargılıyor, adalet yargılıyor, yasalar yargılıyor di
yebilmemiz için; olağanüstü yargılamadan vazgeçmek gerekir. 

Olağanüstü yargılamaların yapıldığı bir dönem geçirdik. Olağanüstü yargılamalarda adlî 
hata payı daima çok yüksektir. Bize, hukuk öğrenimimiz sırasında, hocalarımız, "Bir masu
mu haksız yere mahkûm edeceğinize, 10 suçluyu beraat ettirin evladır" derlerdi. 

Olağanüstü yargılamalar sırasında, sanıyorum ki, bu ilkelere riayet edilemedi. Genç, kör
pe, şaşırmış, şaşırtılmış, heyecanla, öfkeyle, yanlış yönlendirmelerle, cezaevlerine düşmüş çok 
insanlar var. Bu sıkıntı ondan geliyor, bu olağanüstü yargılamalarla geliyor. Şimdi, ne yapalım 
da bunların, dışarıya çıkmaları, özgürlüklerine kavuşmaları için kolaylıklar bulalım!.. 

Değerli arkadaşlarım, o dönemin bütün kusurları, özellikle çocuk yaştakilere yüklenemez. 
Tabiî, büyük yaştakiler de var. Belki, yaşlıların oynadığı bir kumarın cezasını, ceremesini onla
ra çektiriyoruz. Buna çözüm arıyoruz. Bunun çözümü var. tnfaz Yasasını zorlayarak, iki gün
lük izin tecavüzünü "görmeyelim, bir kere firara teşebbüs ettiyse, bu da sakınca yaratmasın; 
bir kere başkaldırdıysa, bunu da, onun koşullarına verelim" şeklindeki düşünceler, çok hüma
nist', çok insancıl düşünceler, çok saygıdeğer düşünceler; ama, sorunu çözmeye yetmez. Soru
nu çözmemiz için af yasası çıkarmalıyız değerli arkadaşlarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

Dünyada, af yasasına karşı görüşler vardır ve bunlar çok da ciddî görüşlerdir. Batı ülkele
rinde özellikle sık sık af yasaları çıkarılmaz; hatta, af yasaları gündeme geldiğinde, tepki du
yulur. Af yasası getirine karşı, "ne yapıyorsunuz, cezaevlerindeki mükerrir suçluları, suçu meslek 
edinenleri, nasıl, çoluk çocuğumuzun arasına salacaksınız? Toplumun, sağlığını, düzenini ni
ye tehlikeye sokuyorsunuz?" diye karşı çıkılır. Doğrudur da; ama o ülkelerde, sık sık, olağa
nüstü dönemler de yaşanmaz. Olağanüstü yargılamalar da yapılmaz. Onun için, o görüşler, 
o ülkelerde doğrudur, geçerlidir, saygıdeğerdir. Yine, o ülkelerin hukukçuları, af konusunda, 
affı bir tek koşulda mazur görürler ve savunurlar; derler ki, "Eğer, toplum olağanüstü bir dö
nemden geçmişse, toplumun içinde olağanüstü dönemin açtığı büyük yaralar varsa, bu yaralar 
sarılmak gerekiyorsa, toplumda onarılması gereken sorunlar, olağanüstü dönemden, olağanüstü 
yargılamalardan neşet etmişse, onun onarım aracı olarak af kullanılabilir." 
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Af, bir tek şey için kullanılabilir; toplumda onarım aracı olarak. Bizim böyle bir onarım 
aracma ihtiyacımız var. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleriyiz. Toplumumuzun bütün 
sorunları bizim sorunumuzdur. Hangi yönden neşet etmişse etmiş, bu küçük hesapları bırak
malıyız. "Sağdan çok çıkacak, soldan az çıkacak..." Bırakalım bunları. Bu sorun hepimizin 
sorunudur. Hepsine, gerçekten onarım aracı olacak kapsamda, büyüklükte, saygıda bir çözüm 
bulmalıyız. Bunu bulabiliriz; toplumumuzun düzenini koruyarak, toplumsal barışı da pekişti
rerek, affıri, yeni doğacak suçlara kaynaklık etmesini de önleyecek formüller içinde bunları 
bulabilirz. 

Bu yasayı hazırlayıp getirenlere, kuşkusuz, teşekkür ediyorum; ama, aynı arkadaşlarımız
dan, bizleri de davet ederek, toplumsal yaralarımızı, olağanüstü dönemin, olağanüstü yargıla
maların açtığı yaraları onarmak için, bütün komplekslerimizden sıyrılarak, tam bir özgürlük 
içinde bir af yasası hazırlayıp çıkarmamızın zamanı geldiğinin işareti olarak da kabul ediyo
rum bu yasayı. Onu çıkarmamız için elbirliğine çağırıyorum. Biz hazırız. Böyle bir çalışma 
için kendileriyle beraber, bütün gücümüzle katkıda bulunuruz, bundan da şeref duyarız. 

Saygılar sunuyorum, bu yasaya, kuşkusuz, bu düşünceler sonucu olarak da olumlu oy ve
receğim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güneş. 
Görüşmeler tamamlanmıştır. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miş; tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumluıriyeli Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sa
yısı: 386) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin ikinci sırasında, Türkiye Cumhuriyeti ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Görüşmelere başlıyoruz. 
Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım: Raporun okunması

nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştiri. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. 
Bulunmadığına göre, tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesicnin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasan sı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 6 Mart 1989 tari
hinde Beijing'de imzalanan konsolosluk Sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

(1) 386 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda adını, soyar 

dini, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 
Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 

3. — Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İsler ve Dışişleri komisyonları raporla
rı (1/583) (S. Sayısı: 387) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin 3 üncü sırasında bulunan, Ozon Tabakası
nın Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları raporları üze
rindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım: Komisyon raporunun 

okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 22 Mart 1985 tarihinde Viyana'da imzaya açılan "Ozon Tabakasının Ko
runmasına Dair Viyana Sözleşmesi"ne katılmamız uygun bulunmuştur. 

(1) 387 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayı üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. . 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda, adını, so

yadını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 
Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanılmasına.başlandı) 

4. — Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Katılmamızın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal isler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/584) (S. Sayısı: 388) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin 4 üncü sırasında bulunan, Ozon Tabakasını 
Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal tşler ve Dışişleri komisyonları raporlarının 
görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum: Raporun okunma

sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, tasarının maddele

rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum. 

Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolüne Katılmamızın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 16 Eylül 1987 tarihinde Montreal'de imzaya açılan "Ozon Tabakasını İn
celten Maddelere Dair Protokol''e katılmamız uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayı üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir, 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayimı tarihinde yürürlüğe girer. 

(1) 388 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayı üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda, adını, so

yadını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oylarını kullanabilirler. 
Oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanılmasına başlandı) 
BAŞKAN — 386 sıra sayılı kanun tasarısı ile ilgili oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Oy kupası kaldırılsın!.. 
(Oyların ayırımına başlandı) 

BAŞKAN — 387 sıra sayılı tasarı ile ilgili, oy kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Oy kupası kaldırılsın!.. 
(Oyların ayırımına başlandı.) 
BAŞKAN — 388 sıra sayılı tasarı ile ilgili, oy kullanmayan sayın üye var mı?.. Yok. 
Oy kupası kaldırılsın!.. 
(Oyların ayırımına başlandı) 

5. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapüması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı: 390) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin S inci sırasında bulunan, Devlet Memurları 
Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporunun görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım: Komisyon raporunun 

okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edil
memiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 
Tümü üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Alaettin Kurt söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Kurt. 
DYP GRUBU ADINA ALAETTİN KURT (Kocaeli) — Sayın Başkan, muhterem millet

vekilleri; konuşmama başlamadan önce, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

(1) 390 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde, Doğru Yol Partisinin görüşlerini ifa
de etmek için huzurlarınızda bulunuyor.um. 

Muhterem milletvekilleri, tasarının gerekçesinde de ifade edildiği gibi, bu tasarıyla, devlet 
dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil olunan, muhafaza altına alınan paraların ilgili me
mur tarafından zimmete geçirilmesi halinde, devletin hak sahiplerine karşı birinci derecede so
rumlu olduğu kabul edilmektedir. Bu durumda, hak sahibi, devletten alacağını alabilmek için, 
devlet aleyhine dava açmak ve bunu hükmen tespitettirmek zorunda kalmaktadır. Alacaklıyı, 
devlet aleyhine dava açmak ve alacağını çok geç almak durumunda bırakmak, hakkaniyet il
keleriyle bağdaşmadığı gibi, vatandaşın mutazarrır olmasına ve davanın kabulü halinde Hazi
neye mahkeme masrafı ve bu meyanda vekalet ücreti yükletilmesine sebebiyet vermektedir, tşte 
bu amaçla, ilgili memur tarafından zimmete geçirilmesi halinde, bu miktarın, cezaî takibat so
nucu beklenmeden ve tazmin yolunda herhangi bir hükme hacet kalmaksızın Hazine tarafın
dan hak sahibine ödenmesine imkân sağlanmış bulunmaktadır. 

Bu tasarıyla getirilen bu hükme -bu değişikliğe- katıldığımızı ifade ediyor, oyumuzun müs
pet olacağını belirtiyor, saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kurt. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Edirne Milletvekili Sayın Erdal Kalkan. 
Buyurun Sayın Kalkan. 

SHP GRUBU ADINA ERDAL KALKAN (Ediren) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin say
gıdeğer üyeleri; hepinizi, şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 13 üncü maddesini değiştiren bu tasarı, 
Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülürken, o zaman da, tasarının amacına karşı olmadığımı
zı, ancak hukuk anlayışı açısından belli yanlışları engellemek için "zimmet" kelimesinin bura
da kullanılmasına karşı olduğumuzu belirtmiştik. Nitekim muhalefet şerhimizde de bu, açık 
açık belirtilmiş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Ceza Yasasının 202 ve devam eden maddelerinde tarifi yapılan zim
met fiili, kesinlikle devlet memurları tarafından ve ancak devlete karşı işlenebilen fiillerdendir. 
O nedenle, ileride, kanunları uygulayacak olan yargıçlarımızın, savcılarımızın ciddî güçlükler
le veyahut da anlaşmazlıklarla karşılaşacağı inancındayım. 

Eski madde hükmü aynen şöyle idi: "Kişiler, kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak 
uğradıkları zararlardan ötürü, bu görevleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum 
aleyhine dava açarlar. Kurumun, genel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklı
dır." Burada tanımlanan, "zimmet" değil, "zarar" kelimesiedir. Oysa, tasarıda getirilen ta
nımlama ise aynen şöyledir: "1 inci maddede yapılan değişiklikle, devlet dairelerine tevdi veya 
bu dairelerce tahsil olunan, muhafaza altına alınan paraların ilgili memur tuarafından zimme
te geçirilmesi halinde, bu miktarın, cezaî takibat sonucu beklenmeden ve tazmin yolunda her
hangi bir hükme hacet kalmaksızın Hazine tarafından hak sahibine ödenmesine imkân sağla
maktadır." Biz, temelde getirilmek istenilen değişikliğe, yani, vatandaşın zararının en kısa za
manda ödenmesinden yanayız; ancak, burada kodifikasyon olarak veya hukukî tanımlama olarak 
bir yanlışlık söz konusudur. Bunu, Plan ve Bütçe Komisyonunda da arz etmeye çalıştık; sanı
yorum izah edemedik. Bu, ciddî sorunlar doğuracaktır; şöyle ki: Birincisi, bu, Anayasamızda 
ve ceza muhakemeleri hukukumuzda, ceza hukukumuzda esas alınan masumluk karinesine 
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aykırı bir hükümdür. Niçin aykırıdır? Devlet memurunun, yukarıda bahsettiğim para veyahut 
da tahvil gibi kıymetli evrakı zimmetine geçirdiği yargıç kararıyla sabit olmadan, devlet, bura
daki idarî makamların veyahut da müfettişlerin vereceği rapora göre, hiçbir yargı kararı olma
dan bunu ödemekle yükümlü kılınmaktadır. Ancak, daha sonra yapılacak yargılama sonucunda, 
adı geçen memur, sanık sıfatıyla yargılandıktan sonra beraat ettiği zaman ne olacaktır; bu açık 
değildir. 

Ayrıca, bu yargı makamının kararını beklemeksizin yapılan ödeme, o zaman yargılama 
işlevini gören yargıcı da belli bir etki altında bırakacaktır. Doğal olarak yargıç da şöyle düşü
necektir; "Böyle bir olay söz konusudur ki, devlet bunu kabul etmiş ve zimmeti ödemiştir.** 
Bu da, memurun ileride zimmet işleme kastı, yani suçun manevî unsuru olup olmadığı saptan
madan mahkûm olmasını da yanında getirebilir. Onun için ben, o zamanda tasarıdan "zimmet" 
kelimesinin çıkarılmasını önerdim. Buraya "zarar" kelimesini eklersek, sanıyorum, ihtiyaca 
cevap verebilecektir. Çünkü, "zimmet" kelimesi, çok ayrı tanımlaması olan, ceza hukukumuzda 
ayrı tanımlanan bir kelimedir. Nitekim, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki tanımlama
da, "zimmet" değil, "zarar" olarak vasıflandırılmıştır. Komisyonun, metindeki "zimmet" ke
limesini "zarar" olarak değiştirmesi gerektiği görüşündeyiz. 

Temelde, bu tasarının hükmüne karşı değiliz; ancak, bu saydığım nedenlerle, Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu olarak, karşı olduğumuzu belirtiyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalkan. 
Gruplar adına görüşmeler tamamlanmıştır. 
Şahsı adına söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Devlet Memurian Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasınsı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12.5.1982 tarihli ve 2670 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesiyle değişik 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu gö
revleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet 
dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki de
ğerli kâğıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen mik
tar, cezaî takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, ge
nel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Bulunmadığına göre, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
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MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Bulunmadığına göre, maddeyi oyla

rınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir; 

böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ederim. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sa
yısı: 386) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Ara
sında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı
sıyla ilgili yapılan açık oylamada 193 oy kullanılmış; 3 geçersiz, 1 çekinser ve 189 kabul oyu 
ile, tasarı kanunlaşmıştır. 

3. — Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakktnda Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları raporla
rı (1/583) (S Sayısı: 387) (Devam) 

BAŞKAN — Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamızın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile ilgili yapılan açık oylamada 
194 oy kullanılmış; 1 geçersiz, 193 kabul oyu ile, tasarı kanunlaşmıştır. 

4. — Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Katılmamızın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/584) (S Sayısı: 388) (Devam) 

BAŞKAN — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolüne Katılma
mızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ile ilgili yapılan açık oyla
mada 190 oy kullanılmış; 189 kabul, 1 geçersiz oyu ile Tasarı kanunlaşmıştır. 

6. — 3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Bolu Milletvekili Nevzat Durukan ve 
4 Arkadaşının 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri, İçişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/424, 2/149) (S. Sayısı: 391) (1) 

BAŞKAN — Sayın Milletvekilleri, Gündemin 6 nci sırasında bulunan 3.11.1980 tarihli ve 
2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasımı, Bolu Milletvekili Nevzat Durukan ve 4 Arkadaşının 2330 
Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri, içişleri ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporlarının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım: Komisyon raporunun 

okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edil
memiştir. 

(1) 391 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Tümü üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. ' 
Tümü üzerinde, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Adil Aydın söz istemişlerdir; ken

dilerine söz veriyorum. 
Buyurun Sayın Aydın. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA ADİL AYDIN (Antalya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli 

üyeleri; 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesiyle İlgili Kanun Teklifi üzerinde, Partimizin görüşlerini arz etmek üzere 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Malumunuz olduğu üzere, dünyanın akciğeri ormanlarıdır. Bu ormanların korunması, ye
tiştirilmesi, Türkiye'de elbette Orman Genel Müdürlüğünün başta gelen görevlerinden birisi
dir. Bu ormanların korunması ve yetiştirilmesi gerekir. Türkiye'de, ormansızlıktan dolayı mey
dana gelen erozyonun önlenmesi, trilyonlara mal olan barajların ömürlerinin kısalmaması, hava 
kirliliğinin ve çevre kirliliğinin önlenmesi, ziraat arazilerinin ve hayvancılığımızın sigortası or
manlarımızla gerçekleşmektedir. 

Her yıl milyonlarca metreküp toprak, su erozyonu, rüzgâr erozyonu gibi birçok nedenler
le denize ulaşmaktadır. Ormanların aslî görevini yapması için onların koruması ve yetiştirilme
si görevi orman teşkilatına, Orman Genel Müdürlüğü mensuplarına tevdi edilmiştir. Bu göre
vi, her şartta, her fırsatta, her zaman; soğuk, sıcak demeden, gece-gündüz demeden, bayram-
tatil demeden yerine getirenlerin hakkı uzun zamandan beri verilmedi. Bunun, hepinizin ma
lumu olduğu kanaatindeyim. Bu açıdan, 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesine, bahsedilen fık
ranın eklenmesi çok yararlı olacaktır. Bu fıkradaki "orman memurları" ifadesi, orman muha
faza memuru, orman yüksek mühendisi, ekibe katılan şoför, hulasa Orman Genel Müdürlüğü 
içerisinde görev alan 7 bini aşkın personeli kapsamaktadır. 

Ben, bu tazminatın ve aylık bağlanmasının yanında, ayrıca itibarî hizmet süresinin de ek
lenmesini, Grubumuz ve şahsım adına teklif ediyorum. 

Bu gecikmiş hakkın verilmesinde ve bu teklifin Yüce Meclise gelmesinde emeği geçen, Plan 
ve Bütçe Komisyonu, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu ve İçişleri Komisyonu üyelerine 
şahsım adına, ormancılar adına, Orman Genel Müdürlüğü mensupları adına teşekkür ediyo
rum ve bu teklifin Yüce Meclisimizden geçmesiyle, gecikmiş bir hakkın verileceğinden dolayı 
da sevincimi arz etmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. Sağ olun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydın. 
Gruplar adına görüşmeler tamamlanmış bulunmaktadır. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Karar yetersayısına lütfen bakın. 
BAŞKAN — Saym Genç, karar yetersayısı aramaktadır. 
AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Toplumun işi bu Saym Genç, fakirlerin işi bu... 
BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı bulunmamaktadır. 
Sayın milletvekilleri, karar yetersayısı aramak için ara vermemiz halinde dahi ve müteakip 

maddenin muhtevası dikkate alınarak çalışma süremizin dolmasına yeterli zaman kalmadığın
dan, gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 7 Haziran 1990 Perşembe 
günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 18.35 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kars milletvekili Mahmut Almak'm, Devlet tiyatrolarında sergilenen oyunların sansüre tabi 
tutulup tutuhnadtğma ve bu tiyatrolarca imha edilen dekor fazlası malzemeye ilişkin sorusu ve Kültür 
Bakanı Namık Kemal Zeybek'in yazılı cevabı (7/1309) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Kültür Bakanı Namık Kemal Zeybek tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılmasını arz ederim. . . . 1Qg_ 

Mahmut Alınak 
Kars 

1. Devlet tiyatroları, gerek oyunların seçiminde, gerekse seçimi yapılan oyunların içeri
ğinde herhangi bir sansüre tabi midir? 

Haşmet Zeybek'in Düğün ve Davul isimli oyunlarında herhangi bir değişiklik yapıldı mı? 
2. Devlet tiyatrolarının salonlarının özel tiyatrolara açılmamasının nedeni nedir? 
3. Devlet tiyatroları tarafından imha edilen kostüm ve dekor fazlası malzemelerin özel 

tiyatrolara verilmesi düşünülmekte midir? 
4. 1990 yılı içinde yasaklanan tiyatro oyunu var mıdır? Mahkmee kararı ile serbest bıra

kılan oyunlar hangileridir? 
5. Malî sıkıntı içinde olan belediyelerden belediye rüsum ve eğlence vergisi alınmakta 

mıdır? 
6. Devletin, sansür, yasaklama ve benzeri uygulamalarla tiyatrolara müdahale etmesini 

çağdaşlık ve düşünce özgürlüğü ile bağdaştırıyor musunuz? 

T.C. 
Kültür Bakanlığı 
Sayı: ÖZK/1415 6.6.1990 

Konu: Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 7 Mayıs 1990 gün ve KAN.KAR.MD. 7/1309-4877/21602 sayılı yazınız. 
Kars Milletvekili Mahmut Alınak'ın Devlet Tiyatroları ile ilgili yazılı soru önergesinin ce

vabı aşağıda sunulmuştur. 
Gereği arz olunur. 

Namık Kemal Zeybek 
Kültür Bakanı 

1. Devlet Tiyatrolarının gerek oyun seçiminde, gerekse seçilen oyunların muhtevası ile 
ilgili herhangi bir sansür uygulaması kesinlikle söz konusu değildir. 

Haşmet Zeybek'in "Düğün ya da Davul" adlı eseri Genel Müdürlüğümüz tzmir Devlet 
Tiyatrosu Müdürlüğünde sahnelenmektedir. Rejisörün sahneleme ve yorum anlayışı ile sahne
ye konmuştur. Bahsi edilen oyunda herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. 
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2. Devlet Tiyatroları, Devletten yardım alan özel tiyatrolara salonlarını sembolik Hat
larla açmaktadır. Sembolik fiat sadece elektrik, su, temizlik ve demirbaş malzemenin amortis
man giderlerini kapsamaktadır. 

3. Devlet Tiyatroları özel, üniversite, amatör vb. tiyatro kuruluşlarına dekor ve kostüm 
artıklarını geçici olarak vermekte, imkânlarından yararlandırmaktadır. Ayrıca, Devlet Tiyat
roları Muhasebe ve Muamelat Yönetmeliğine göre imhası gereken dekor ve kostümleri özel ti
yatrolara bedelsiz devredebilmektedir. 

4. 1990 Tiyatro mevsiminde Bakanlığımızca yasaklanan veya mahkemeye intikal ettiri
len herhangi bir tiyatro oyunu bulunmamaktadır. 

5. Bu sorunun muhatabı Bakanlığımız değildir. 
6. Çağdaşlık ve düşünce özgürlüğü konusundaki görüşlerimiz, kamuoyu önünde defa

larca ortaya konulmuştur. 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına 

Verilen Oylann Sonucu: 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Mustafa Kızıl oğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Onural Şeref Bozkurt 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Eşref Erdem 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Hilmi Ziya Postacı 
Mehmet Yüzügüler 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 

Kanunlaşmıştır. 

450 
193 
189 
— 

• 1 

3 
250 

7 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şehyoğlu 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Cemal Şahin 
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DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Erdal Kalkan 
İsmail Ügdül 
ELAZIĞ 
Nizamettin özdoğan 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdülkadir Ateş 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Mehmet Pürdeloğlu , 
İSPARTA 
Er tek in Durutürk 
İbrahim Gürdal 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Abdülbaki Albayrak 

Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
tsmail Safa Giray 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat tçöz 
Adnan Kahveci 
Mehmet Cavit Kavak 
Recep Ercüment Konukman 
İbrahim özdemir 
Mustafa Hilmi özen 
Mustafa Sarıgül 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
M. Turan Bayazıt 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ali Şahin 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Yasin Bozkurt 
KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
KOCAELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 

Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
H. Cavit Erdemir 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoglu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Sümer Oral 
Gürbüz Şakranlı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertugrul özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioglu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
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Ayhan Reyhan Sakalhoğlu 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlı 
ŞANLIURFA 
Eyüp Cenap Gülpınar 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
Ersin Koçak 
Orhan Şendağ 
AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Aleşoğulları 

TOKAT 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
Necmettin Karaduman 
Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 

(Çekinser) 

İZMİR 

Akın Gönen 

(Geçersiz Oylar) 

DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
(Oya Katılmayanlar) 
Muzaffer Atılgan 
Beşer Baydar 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Rıfat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Tevfik Koçak 
Hazım Kutay 
Arif Sağ 
İbrahim Tez 
Ercan Vural han 
Zeki Yavuztürk 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer (B.) 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Bahallin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 
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Mehmet Topaç 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Lutfullah Kayalar 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 

AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni Islimyeli 
t. Önder Kırlı 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İl hami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
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Kâzım Oksay 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
İbrahim özel 

BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Fehmi Işıklar 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 
ÇORUM 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Şener İşleten 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başbakan) 
ERZURUM 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 
Rıza Şimşek 
ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Rüştü Kurt 
HAKKÂRİ 
Naim Geylanî 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mehmet Dönen 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
öner Miski 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. tstemihan Talay 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol (B.) 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (t.A.) 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat El dem 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Ömer Ferruh Ilter 
Akan Kavak 
Aytekin Kotil 
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Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı önal 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner (B.) 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
Halil Çulhaoğlu 
İsmet Kaya Erdem (Başkan) 
Ahmet Ersin 
Erdal İnönü 
Birgen Keleş 
Fuat Kılcı ^ 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla tmamoğlu 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
Sabri Araş 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
M. trfan Başyazıcıoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil özsoy 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
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KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Ekrem Pakdemirli 
önol Sakar 
Münir F. Yazıcı 
M. Erdoğan Yetertç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

ANTALYA : 1 
ÇORUM : 1 

Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Haydar Özalp 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 

RİZE 
A. Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Mümtaz özkök 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
trfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt (t.A.) 
Hüseyin Özalp 
SİİRT , 
tdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ömer Günbulut 
Ekrem Kangal 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR : 1 
HATAY : 1 

Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım özev (t.A) 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 

TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
İbrahim Cebi 
Hayrettin Kurbetli 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Mustafa Tınaz Titiz 

İSTANBUL : 1 
SAMSUN : 1 
SİİRT : 1 
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Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine KaUlmanuzın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısına Verilen Oylann Sonucu : 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
İbrahim öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zçynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz. 
AMASYA 
tsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

Onural Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkunoglu 
Eşref Erdem 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Cengiz Tuncer 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Hilmi Ziya Postacı 
Mehmet Yüzügüler 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

Kanunlaşmıştır. 

450 
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BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şehyoğlu 
İlker Tuncay 
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ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Ayçan ÇakıroğuIIarı 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Fuat Atalay 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Erdal Kalkan 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Nizamettin özdoğan 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdülkadir Ateş 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Mehmet Pürdeloğlu 

İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Avni Akyol 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
İsmail Safa Giray 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat tçöz 
Adnan Kahveci 
Recep Ercüment Konukman 
İbrahim özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Mustafa Sarıgül 
Güneş Taner 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
M. Turan Bayazıt 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Kemal Karhan 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ali Şahin 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Yasin Bozkurt 
KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 

İrfan Gürpınar 
KOCAELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa» Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah- Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
H. Cavit Erdemir 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Sümer Oral 
Gürbüz Şakranh 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
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îhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ayhan Reyhan Sakalhoglu 
StNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altug 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 

Şakir Şeker 
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Eyüp Cenap Gülpınar 
TEKİRDAĞ ' 
Ali Rıfkı Atasever 
TOKAT 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Mehmet Çakıroglu 
Necmettin Karaduman 
Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 

(Geçersiz Oy) 

İZMİR 
Birgen Keleş 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Lutfullah Kayalar 

ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Tevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoglu 
Koksal Toptan 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoglu (Bşk. V.) 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
Ersin Koçak 
Orhan Şendag 
AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Abdullah Uiutürk 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Erol Agagil 
Kâmil Ateşogulları 
Beşer Baydar 

(Oya Katılmayanlar) 

Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Rıfat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Tevfik Koçak 
Hazım Kutay 
Arif Sag 
İbrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dagyar 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Ayhan Arifagaoglu 
Bahattin Çaloglu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 

— 235 — 

Nabi Sabuncu 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni tslimyeli 
İ. önder Kırlı 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
İbrahim özel 
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BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Fehmi Işıklar 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 
ÇORUM 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Şener İşleten 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet KUcükel 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başbakan) 
ERZURUM 
Mehmet Kahrarrian 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 
Rıza Şimşek 
ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 

Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Yavuz Köymen 
Rüştü Kurt 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Turhan Hırfanoglu 
Kâmran Karaman 
öner Miski 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
\aşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Ömer Ferruh İlter 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytekin Kotil 
Leyla Yeniayköseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı önal 
Yusuf Kenan Sönmez 
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Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
Halil Çulhaoğlu 
İsmet Kaya Erdem (Başkan) 
Ahmet Ersin 
Erdal İnönü 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla tmamoğlu 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmut Alınak 
Vedat Altun 
Sabri Araş 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil özsoy 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 



T.B.M.M. B : 123 . 1990 0 : 1 

KONYA 
Ömer Şeker 
KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Ekrem Pakdemirli (B.) 
önol Sakar 
Münir F. Yazıcı 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 

ANTALYA : 1 
ÇORUM : 1 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Haydar Özalp 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 
RİZE 
A. Mesut Yılmaz' 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Mümtaz özkök 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt (İ.A.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 

SİNOP 
özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Ömer Günbulut 
Ekrem Kangal 

(Aftk Üyelikler) 

DİYARBAKIR : 1 
HATAY : 1 
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ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 
TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım özev (I.A) 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 
TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
İbrahim Cebi 
Hayrettin Kurbetli 
VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Mustafa Tınaz Titiz 

İSTANBUL : 1 
SAMSUN : 1 
SİİRT : 1 
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Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolüne Katılmamızın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısına verilen oylann sonucu: 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
İbrahim öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
İsmet özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulusoy 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Onural Şeref Bozkurt 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 
Eşref Erdem 
Göksel Kalaycıoğlu 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
Cengiz Tuncer 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Hilmi Ziya Postacı 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 
BİTLİS 
Kâmran İnan 

450 
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Faik Tarımcıoglu 
BOLU 
Seçkin Fırat 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoç 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuhiş 
İsmet Tavğaç 

ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Rıza Ilıman 
Mustafa Namlı 
Cemal Şahin 
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DENİZLİ 
Ayçan ÇakıroğuIIarı 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Fuat Atalay 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Erdal Kalkan 
İsmail Ugdül 
ERZİNCAN 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdülkadir Ateş 
GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKARİ 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Mehmet Pürdeloğlu 
İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Avni Akyol 
Abdülbaki Atbayrak 
İmren Aykut 
İsmail Safa Giray 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat tcöz 
Adnan Kahveci 
Recep Ercüment Konukman 
İbrahim özdemir 
Mustafa Hilmi özen 
Güneş Taner 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
M. Turan Bayazıt 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Kemal Karhan 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 
KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
KARS 
İlhan Aküzüm 
Vedat Altun 
Yasin Bozkurt 
KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
Mehmet Yazar 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
KOCAELİ 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
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Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Ömer Şeker 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
H. Cavit Erdemir 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Gürbüz Şakranlı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
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SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Eyüp Cenap Gülpınar 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
TOKAT 
Mehmet Zeki Uzun 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoglu (Bşk. V.) 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
Ersin Koçak 
Orhan Şendağ 
AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydar 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 

Erkan Yüksel 
TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
Necmettin Karaduman 
Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

(Geçersiz Oy) 

İZMİR 
Birgen Keleş 

(Oya Katılmayanlar) 

Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Tevfik Ertürk 
Tevfik Koçak 
Hazım Kutay 
Arif Sağ 
İbrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
İbrahim Demir 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
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VAN 

Hüseyin Aydın Arvasi 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Lutfullah Kayalar 

ZONGULDAK 

Şinasi Altmer 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
t. önder Kırlı 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Turgut Yaşar Gülez 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
İbrahim özel 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
BeytuIIah Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
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ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Adnan Keskin 
'Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Şener İşleten 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başbakan) 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Nihat Kitapçı 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Rüştü Kurt 
HAKKÂRİ 
Naiım Geylani 
HATAY 
Mehmet Dönen 

Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
Öner Miski 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
İbrahim Gürdai 
İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. istem ihan Talay 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlıı 
Bülent Akarcalı 

Cevdet Akçalı 
B. Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (>İ.A.) 
Orhan Demirtaş 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 

M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Ömer Ferruh llter 
Altan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Ay tek in Katil 

Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı önal 
Mustafa Sarıgül 
Yusuf Kenan Sönmez 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
İZMİR 
Veli Aksoy 

_ -M I __ 

Türkân Akyol 
K. Kemal Anadol 
Halil Çulhaoğlu 
t. Kaya Erdem (Başkan) 
Ahmet Ersin 
Erdal İnönü 

Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla İmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Şahin 
Ali Topçuoğlu 
Ahmet Uncu 
KARS 
Mahmut Alın ak 
Sabri Araş 
Kerem Güneş 
KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil özsoy 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit Yağan 
KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan M araş 
KOCAELİ 

Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Bülent Atasayan 

Erol Köse 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 
KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mehmet Korkmaz 
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MALATYA 
İbrahim Alksoy 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Önol Sakar 
Münir F. Yazıcı 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gükbel 
Latif Sakıcı 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğhı 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Haydar Özalp 

ANTALYA 
ÇORUM 

: 1 
: 1 

Mahmut öztürk 
Birsel Sönmez 
RİZE 
A. Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Mümtaz özkök 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
Ilyas Aktaş 
Cemal Ahşan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt ı(t.A.) 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
özer Gütfbüz 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ömer Günbulut 
Ekrem Kangal 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 

Mıurat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

(Açık Üyelikler) 

DİYARBAKIR : 1 
HATAY : 1 

Bahri [Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 
TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Ahmet Karaevli 
Enis Tütüncü 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım Özev (t. A.) 

Talat Sargın 
Kenan Süzer 
TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
İbrahim Cebi 
Hayrettin Kurbetli 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
'Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
ömer Barutçu 
Tevfik Ertüzün 
Mustafa Tınaz Titiz 

İSTANBUL 
SAMSUN 
SİİRT 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMI 

123 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

6 . 6 . 1990 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 

1. —Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine 
ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/677) (S. Sayısı : 384) 
(Dağıtma tarihi : 83.1990) 

X 2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/570) (S. Sayısı : 386) (Dağıtma tarihi : 13.3.1990) 

X 3. — Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamı
zın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/583) (S. Sayısı : 387) (Dağıtma tarihi i 
13.3.1990) 

X 4. — Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Ka
tılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık v» 
Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/584) (S. Sayısı : 388) (Dağıtma ta
rihi : 13.3.1990) 
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5. — Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/660) (S. Sayısı : 390) 
(Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

6. — 3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı, Bolu 
Milletvekili Nevzat Durukan ve 4 Arkadaşının 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri, içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/424, 2/149) (S, Sayısı : 391) (Dağıtma tarihi : 16.3.1990) 

X 7. — 3332 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasa
rısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/489) (S. Sayısı : 392) (Dağıtma tarihi : 
16.3.1990) 

8. — Ceza ve Tevkifevleri Umum Müdürlüğünün Teşkilat ve Vazifeleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/678) (S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 19,3.1990) 

9. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'ın, 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanu
nunun İl/k Maddesinin Kaldırılmasına İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (2/205) (S. Sayısı : 395) (Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

10. — Nüfus Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 0/642) (S. Sayısı : 396) 
(Dağıtma tarihi : 28.3.1990) 

X 11. — izmir Milletvekili Ramiz Sevinç ve 5 Arkadaşının, 193 Sayılı Gelir 
Vergisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanım Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/308) 
(S. Sayısı : 400) (Dağıtma tarihi : 29.3.1990) 

12. — Konya Milletvekili Mehmet Şimşek ve 39 Arkadaşının, 28.3.1983 Tarihli 
ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 14 üncü Maddesinin 
(h) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/242) (S. Sayısı : 397) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

13. —743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine, 
Bu Kanıma Bazı Maddeler Eklenmesine, 818 Sayılı Borçlar Kanununun 83 üncü 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine, 3095 Sayılı Kanunî Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 
Kanuna Bir Madde Eklenmesine, 2644 Sayılı Tapu Kanununun B.u Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/644) 
(S. Sayısı : 398) (Dağıtma tarihi : 2.4.1990) 

14. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ile içel Milletvekili M. Istemihan Talay'ın, Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları ve 62 Arkadaşının, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 16 Arkadaşının, 
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Edirne Milletvekili Erdal Kalkan ve 12 Ar
kadaşının, Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakallıoğlu'nun, Türk Ceza Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri ve Adalet Komis-
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yonu Raporu (1/535, 1/613, 2/25, 2/30, 2/261, 2/262, 2/292, 2/302, 2/303) (S. Sayısı : 
399) (Dağıtma tarihi : 4.4.1990) 

15. — Gümüşhane Milletvekili Ülkü Güney ve 2 Arkadaşının, 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/203) 
(S. Sayısı : 401) (Dağıtma tarihi : 5.4.1990) 

16. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/905) (S. Sayısı: 403) (Dağıtma tarihi : 
12.4.1990) 

17. —Yahşihan'da Meydana Gelen Patlamalarda Zarar Görenlerin Zararları
nın ödenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/427) 
(S. Sayısı: 404) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

184 — Adlî Sicil Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/524) (S. Sayısı: 405) (Dağıtma tarihi : 12.4.1990) 

19. —İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı ve 40 Arkadaşının, Sigara Tütün ve Tü
tün Mamullerinin Zararlı Alışkanlıklardan Koruma Kanunu Teklifi, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in Sigaranın Zararlarının 
Önlenmesi için 6 Mayıs 1930 Gün ve 1593 Sayılı Genel Sağlık Yasasına (Umumî Hıf-
zıssıhha Kanununa) Kimi Maddeler Eklenmesine İlişkin Yasa Önerisi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/1-89, 2/190, 2/193) (S. Sayısı : 286 ve 286'ya 1 inci Ek) (Dağıtma) 
tarihleri : 28.11. 1989; 18.4.1990) 

20. — Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1 /676) (S. Sayısı : 408) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

21. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 9 Arkadaşının, 24.2.1983 Tarih ve 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 75 inci Maddesinin Birinci Fıkrası ile 
19.3.1969 Tarih ve 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 5 inci Maddesinin (b) Bendinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/269) (S. Sa
yısı : 409) (Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

X 22. —Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair 
Sözleşme ile Kıta Sahanlığımda Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı 
Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/498) (S. Sayısı : 410) 
(Dağıtma tarihi : 18.4.1990) 

23. — 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununun 60 inci Maddesinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 17.1.1990 Tarihli ve 3599 
Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha 
Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/672, 3/1114) (S. Sayısı : 411) (Dağıtma tarihi : 1.5.1990) 
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24. —6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve içişleri komisyonları 
raporları (1/649) (S. Sayısı : 412) (Dağıtma tarihi : 2.5.1990) 

25. — 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında 26.5.1988 Tarihli ve 3450 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/481, 3/583) (S. Sayıları 155 ve 155'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 21.12.1988,10.5.1990) 

26. —İçel Milletvekili Ekin Dikmen'in, 466 Sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya 
Tutuklanan Kimselere Tazminat Verilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/227) (S. Sayısı : 413) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

27. — Balıkesir Milletvekili önder Kırlı ve 24 Arkadaşının, 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 48 inci Maddesinin (A) Bendi Beşinci Fıkrasının Yeniden Dü^ 
zenlenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/89) (S. Sayısı : 
414) (Dağıtma tarihi : 10.5.1990) 

X 28. — Millî Prodüktivite Merkezi Kuruluş Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/696) (S. Sayısı : 
415) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 29 — Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/647) (S. Sayısı : 416) (Da
ğıtma tarihi : 11.5.1990) 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti ve Avusturya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/517) (S, 
Sayısı : 417) (Dağıtma tarihi : 11.5.1990) 

31. —İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref 
Aylığı Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/700) (S. Sayısı : 418) (Dağıtma tarihi : 
11.5.1990) 

32. — Yasama Organı Üyeliğinden' Emekli Olanların Özlük Haklarına Dair 
18.1.1990 Tarih ve 3603 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/674) (3/1116) (S. Sayısı : 419) (Da
ğıtma tarihi : 11.5.1990) 

33. — Kastamonu M «et vekili H. Sa'hri Keskin ve 3 Arkadaşının, 13.10.1983 
Tarihli ve 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 42 nci Maddesinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/141) (S. Sayısı : 
422) (Dağıtma tarihi : 15.5.1990) 

34. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 3 Arkadaşının 2918 Sayılı 
Karayolları Trafik Kanununun 6 ve 114 üncü Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/239) (S. Sayısı : 423) (Dağıtma 
tarihi : 15.5.1990) 
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35. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/701) (S. Sayısı : 424) 
(Dağıtma tarihi : 15.5.1990) 

36. — izmir Milletvekili Işılay Saygın ve 3 Arkadaşının, 3394 ve 3542 Sayılı 
Kanunlarla Değişik 3194 Sayılı İmar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu 
Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/333) (S. Sayısı : 421) (Dağıtma tarihi: 17.5.1990) 

37. — Samsun Milletvekili Kemal Akkaya'nın, 3346 Sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesinin Düzenlen
mesi Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 'Bütçe Komisyonu Raporu (2/195) 
(S, Sayıları : 279 ve 279'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 2.11.1989, 21.5.1990) 

X 38. — Bilimsel Malzemenin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesine Katılın-
masının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak İthal Edilecek 
Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve 
Dışişlleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/659) (S. Sayısı : 426) (Dağıtma 
tarihi : 24.5.1990) 

X 39. — Deniz Adamları İçin Sosyal Yardım Malzemesine İlişkin Gümrük Sözleş
mesine Katlanmasının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak İt
hal Edilecek Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve" Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/650) (S. Sayısı : 427) 
(Dağıtma tarihi : 24.5.1990) 

X 40. — Pedagoji Malzemesinin Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Bu Sözleşme Uyarınca Geçici Olarak İthal 
Edilecek Eşyalar Hakkında A.T.A. Karnelerinin Kabul Edilmesine İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/628) (S.. Sayısı : 428) 
(Dağıtma tarihi : 24.5.1990) 

41. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/629) (S. Sayısı : 430) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

42. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/879) (S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

43. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/904) (S. Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

(X) Açık oylamaya tabi isleri gösterir. 
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44. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/955) (S. Sayısı : 433) (Dağıtma tarihi : 
29,5.1990) 

45. — Malatya Milletvekili ibrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanluk Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1044) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

46. — Malatya Milletvekili İbrahim Aksoy'un Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/968) (S. Sayısı : 441) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

47. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi -ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/736) (S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

48. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/901) (S. Sayısı : 437) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

49. — İstanbul Milletvekili Mehmet Ali Eren'in, Yasama Dokunulmazlığının Kal
dırılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üye
lerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/902) (S. Sayısı : 438) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

5.0. — İçel Milletvekili Fikri Sağlar'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Ku
rulu Karma Komisyon Raporu (3/941) (S. Sayısı : 435) (Dağıtma tarihi : 29.5.1990) 

51. — Ankara Milletvekili Tevfik Koçafk'ın, Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyele
rinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/1002) (S. Sayısı : 439) (Dağıtma tarihi : 
29.5.1990) 

* ^> • <^ r ı 

(123 üncü Birleşim) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 384) 

Cezaların tnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin 
Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldınlmasına Dair Kanun 

Tasarısı ye Adalet Komisyonu Raporu (1/677) 

T.C. 
Başbakanlık 5.2.1990 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Mi. 07/101-
2342/06003 . 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 12.1.1990 ta
rihinde kararlaştınlan "Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine ve Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldınlması
na Dair Kanun Tasana" ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

YMrtm Akbvlut 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 13.7.1965 tarihinde kabulü ile birlikte, suç 
işleyenleri kişiliğine uygun terbiye, eğitim ve çalışma yollanyla ıslah edip, kendilerini topluma 
yararlı birer unsur haline getirme ilkelerine dayanan bir infaz sistemi benimsenmiş olmaktadır. 
Adı geçen Kanunun gerekçesinde de belirtildiği üzere, bu infaz sisteminde hükümlünün ıslahı 
için onun iç varlığına nüfuz etmek, ıslaha yönelmede kendi iradesini ve arzusunu hâkim kıl
mak gerekmektedir. 

İzinden mazereti sebebiyle geç dönen ve mazeretini belgeleyemeyen hükümlünün bu du
rumunun vahim sonuçlar doğurması, iki firar uygulaması sebebiyle hükümlünün şartla tahli
yeden istifade edememesi, hükümlünün ıslah olma arzusunu yok edebildiği gibi, bu durum 
onun cezaevi idaresi ile mevcut iletişimine de etki etmektedir. 

Tasarı, ıslah olma arzusunu yitirmiş hükümlülere yeni bir inanç ve güç kazandırmak, bu 
hükümlülerle cezaevleri idaresi arasındaki kopukluğu gidermek, şartla tahliye konusunda ida
renin takdir yetkisini asgariye indirmek, mahkemelerin değerlendirmelerine daha fazla yer ve
rilmesi suretiyle cezaevi idaresi ile hükümlü ilişkisini olumlu yönde kanalize etmek amacıyla 
hazırlanmış bulunmaktadır. 
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Tasarıyla ayrıca, 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunu değiştiren 3267 sayılı Ka
nunun yürürlüğe girdiği 19 Mart 1986 gününden sonra ortaya çıkan "Türk Ceza Kanununun 
13 üncü maddesinin son fıkrasının yürürlükte olup olmadığı" hususundaki ihtilafa da son ve
rilmesi amaçlanmaktadır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile, 647 sayılı Cezaların tnfazı Hakkında Kanunun 14 üncü mad
desinin son fıkrası değiştirilmiş, bazı fiilî veya ailevî nedenlerle izin süresini geçiren ve aslında 
firar kasdı bulunmayan hükümlülerin iki günlük gecikmeleri firar olmaktan çıkarılarak bu çe
şit davranışlar sadece disiplin cezasını gerektirir bir fiil olarak nitelendirilmiş, ancak gecikme
nin iki günden fazla olması halinde firar hükümlerinin uygulanması öngörülmüştür. 

Türk Ceza Kanununun 13 üncü maddesinin son fıkrasının yürürlükten kalkması halinde 
müebbet ağır hapis cezası hükümlülerinin, 647 sayılı Cezaların tnfazı Hakkında Kanunun 
14 üncü maddesinden hangi şartlarda istifade edeceği konusunda boşluk ortaya çıkacağı için, 
bu madde ile ayrıca, söz konusu 14 üncü maddeye bir fıkra ilave edilmiş ve müebbet ağır hapis 
cezasına mahkûm olanların mazeret iznine çıkabilmeleri için 7 yıl 3 aylarını, özel izin alabil
meleri için ise 9 yıllarını iyi halle geçirmeleri gerektiği hükme bağlanmıştır. 

Madde 2. — Bu madde ile, 647 sayılı Cezaların tnfazı Hakkında Kanunun 19 uncu mad
desinin ikinci fıkrası değiştirilmiş, 19 uncu maddenin bu fıkrası ile son fıkrası birlikte mütalaa 
olunmuş, her iki fıkrada bahse konu hükümlüler 2 grup içerisinde yeniden ele alınarak hük-
molunan cezanın mahiyetine göre hangi şartlarda birinci fıkra hükmünden yararlanacakları 
belirlenmiştir. 

Yeni düzenlemeye göre şartla tahliyeden istifade imkânının yok edilmesi söz konusu ola
mayacak, 

a) Tutuklu ve hükümlü iken firar edenler, 
b) Firara teşebbüs suçundan hükümlü bulunanlar, 
c) Cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçundan mahkûm edilmiş olanlar, 
d) Disipliner nitelikte dört defa hücre hapsi cezası almış olanlar, 
ikinci fıkranın birinci cümlesine göre; 

1. TUtuklu ve hükümlü iken iki defa firar edenler, 
2. tki defa firara teşebbüs suçundan hükümlü bulunanlar, 
3. tki defa cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçundan mahkûm edilmiş olanlar, 
ise fıkranın ikinci cümlesine göre şartla tahliye işlemine tabi tutulacaklardır. 

Yukarıda belirtildiği gibi, mücerret firara teşebbüs, 19 uncu maddenin ikinci fıkrası hük
münün uygulanması için kâfi addedilmemekte, fiilin subutu ve mahkûmiyet şart koşulmaktadır. 

Madde 3. — Türk Ceza Kanununun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, müebbet ağır 
hapis cezasının ölünceye kadar devam edeceği, aynı fıkra ile 71 ve 77 nci maddelerde ise mu
vakkat ağır hapis cezasının kanunda aksi kararlaştırılmadıkça en fazla 24 yıl olduğu, 24 yıldan 
az muvakkat hapis cezalarının birleştirilmesi halinde tatbik edilecek cezanın 36 yılı «geçemeye
ceği, 24 seneden aşağı olmamak üzere en az iki yıl ağır hapis cezasına mahkûmiyet halinde 
müebbet ağır hapis cezasının tatbik olunacağı hükme bağlanmak suretiyle bu Kanunda müeb
bet ve muvakkat ceza ayırımına yer verilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 384) 
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Türk Ceza Kanununun 13 üncü maddesinin "Müebbet ağır hapis cezası otuzaltı yıl üze
rinden hesap edilerek muvakkat ağır hapsin tabi olduğu şartlar altında geçer" hükmü 647 sa
yılı Cezaların tnfazı Hakkında Kanundan önce uygulanan devre sistemi için geçerli olup 
647 sayılı Kanunun Geçici 4 üncü maddesi karşısında sadece hükümlüye verilecek izin yönün
den yürürlüğünü muhafaza etmektedir. 

Türk Ceza Kanununda muvakkat ve müebbet ağır hapis cezası ayırımı benimsenmiş, in
faz konusunda Türk Ceza Kanununa göre özel nitelikteki 647 sayılı Cezaların tnfazı Hakkın
da Kanunun Geçici 4 üncü maddesinde "Diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri 
uygulanmaz" hükmüne yer verilmiş olmasına rağmen, mahkemeler müebbet ağır hapis cezası
na hükümlülerin şartla tahliye sürelerinin 36 yıl üzerinden hesaplanması gerektiği iddiası İle 
meşgul edilmektedir. 

Tasarının 3 üncü maddesi bu iddialara son vermek, Türk Ceza Kanununun 13 üncü mad
desinin son fıkrasının yürürlükte olup olmadığı yönündeki ihtilafları gidermek için düzenlen
miştir. 

Tasarının 2 nci maddesi ile 647 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci ve sonuncu fık
raları birlikte ele alınmış olduğundan, bu madde ile de, hükümlülerin şartla tahliyeden istifade 
imkânını kaldıran 19 uncu maddenin son fıkrası metinden çıkartılmış, böylece infaz edilecek 
ölüm cezası hükümlüsü hariç tüm cezaevi hükümlülerine şartla tahliye imkânı sağlanmıştır. 

Madde 4. — Bu madde yürürlükle ilgilidir. 

Madde 5. — Bu madde yürütme ile ilgilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 384) 
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Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/677 
Karar No. : 19 

1.3.1990 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Cezaların infazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Türk Ceza Ka
nununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı 
Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, ge
rekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ve Tasarı Bakanlar Kurulundan 
gelen şekli ile aynen benimsenmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 
Sözcü 

A. Reyhan Sakalltoğlu 
Sakarya 

Üye 
Hasan Namal 

Antalya 

Üye 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 

Başkanvekili 
Gökhan Maras 

Kırşehir 

Kâtip 
Ali Pınarbaşı 

Konya 

Üye 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
ihsan Nuri Tbpkaya 

Ordu 

Üye 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 
(Genel Af çıkarılması gerekir muhalifim) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 384) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTÎĞt METİN 

Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Türk Ceza Kanununun 13 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına 

Dair Kanun Tasana 

MADDE 1. — 13.7.1965 tarihli ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 14 üncü 
maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye bu fıkradan sonra gelmek 
üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

"İzinden dönmeyen veya izinden iki günden fazla bir süre geçtikten sonra dönen hüküm
lüler hakkında, Türk Ceza Kanununun 299 ve müteakip maddelerinde yazılı hükümler uygu
lanır. İzin süresini iki gün ve daha az bir süre geçiren hükümlüler hakkında bu Kanunun İS inci 
maddesinin birinci fıkrası hükmü uygulanır." 

"Müebbet ağır hapis cezasına mahkûm olanların birinci fıkra hükmünden yararlanabil
meleri için, (a) bendindeki halde 7 yıl 3 aylarını, (b) bendindeki halde 9 yıllarını iyi hal ile 
geçirmiş olmaları şarttır." 

MADDE 2. — 647 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Tutuklu veya hükümlü iken firar edenler, firara teşebbüs suçundan veya cezaevi idaresi
ne karşı ayaklanma suçundan mahkûm edilmiş olanlar ile disiplin cezası olarak dört defa hüc
re hapsi cezası almış olanların yukarıdaki fıkra hükmünden yararlanabilmeleri için, bunlar
dan; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ölüm cezalarının yerine getirilmemesine karar 
verilenlerin 33 yıllarını, müebbet ağır hapse mahkûm olanların 25 yıllarını, diğer şahsî hürri
yeti bağlayın cezalara mahkûm olanların ise hükümlülük sürelerinin 2/3'ünü çekmiş olmaları 
şarttır. Tutuklu veya hükümlü iken iki defa firar edenler, iki defa firara teşebbüs suçundan ve
ya iki defa cezaevi idaresine karşı ayaklanma suçundan mahkûm edilmiş olanların yukarıdaki 
fıkra hükmünden yararlanabilmeleri için, bunlardan; Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
ölüm cezalarının yerine getirilmemesine karar verilenlerin 36 yıllarını, müebbet ağır hapse mah
kûm olanların 28 yıllarını, diğer şahsî hürriyeti bağlayıcı cezalara mahkûm olanların ise hü
kümlülük sürelerinin 3/4'ünü çekmiş olmaları şarttır." 

MADDE 3. — 647 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin son fıkrası ile 1.3.1926 tarihli ve 
765 sayılı Türk Ceza Kanununun 13 üncü maddesinin son fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 384) 



ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTtĞİ METİN 

Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun Ban Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Türk Ceza Kanununun 13 ttnctt Maddesinin Son fikrasnın Yürüdükten Kaldırılmasına 

Dair Kanun Tasana 

MADDE 1. — Tasannın 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 384) 



_ 8 — 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Y Akbulut 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakam 
K. İnan 

Devlet Bakam 
G. Taner 

Devlet Bakam 
7. Çelebi 

Devlet Bakam 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
E, Konukman 
Devlet Bakam 

M. Tasar 
Devlet Bakanı 

H. Örüç 
Millî Savunma Bakam 

7. S. Giray 
Dışişleri Bakam Y. 

7. S. Giray 
Millî Eğitim Bakanı 

A. Akyol 
Sağlık Bakam 

H. Şıvgtn 
Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı 

L. Kayalar 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Ş. Yürür 
Kültür Bakam 
N. K. Zeybek 

Devlet Bakanı 
M. Keçeciler 

Devlet Bakanı 
H. H. Doğan 
Devlet Bakanı 

C. Çiçek 
Devlet Bakam 

M. V Dinçerler 
Devlet Bakanı 

7. Ozarslan 
Devlet Bakanı 

I. Ozdemir 
Devlet Bakanı 

K. Akkaya 
Adalet Bakanı 

M. O. Sungurlu 
içişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

E. Pakdemirli 
Bayındırlık ve tskân Bakanı 

C. Altınkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. Tuncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

İ. Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

E Kurt 
Turizm Bakam 

7. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 384) 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 384) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 386) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/570) 

T. a 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 16.5.1989 

Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-2260/02518 

TÜRKtYE BÜYÜK MlLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21.4.1989 ta
rihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolos
luk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ve gerekçesi 
ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Ozal 
Başbakan 

TÜRKtYE CUMHURİYETİ İLE ÇİN HALK CUMHURİYETİ ARASINDA 
KONSOLOSLUK SÖZLEŞMESİ GENEL GEREKÇESİ 

Milletlerarası düzeyde, Konsolosluk İlişkileri, Konsolosların Hukukî statüleri, görev ve yet
kileri Çok Taraflı 1963 tarihli, "Konsolosluk İlişkilerine Dair Viyana Sözleşmesi" ile düzen
lenmektedir. 

Ülkemiz, bu milletlerarası sözleşmeye 197S yılında taraf olmuştur. 
Son yıllarda, Ülkelerin Viyana Sözleşmesine taraf olmakla beraber Konsolosluk İlişkileri

ni ikili düzeyde ele alarak bu konuda ikili Sözleşmeler akdettikleri göze çarpmaktadır. Bunda, 
ilgili Devletle olan ilişkilerin özel bir durum arzetmesi önemli bir rol oynamaktadır. 

Ülkemizin son yıllarda izlediği dışa açılma politikası çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyeti 
ile siyasî ve ticarî ilişkilerimiz yoğunlaşmaktadır. 

Viyana Konsolosluk Sözleşmesine 1979 yılında katılmış bulunan Çin Halk Cumhuriyeti 
ile ülkemiz arasında ikili bir konsolosluk sözleşmesi yapılması siyasî açıdan olumlu mütalaa 
edilerek, bu ülke ile 6 Mart 1989 tarihinde Beijing'de Konsolosluk Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Sözleşme 6 bölüm halinde düzenlenmiş olup 54 maddeden oluşmaktadır. 
I. Bölüm ön hükümleri, 

II. Bölüm Konsoloslukların kurulması ve mensuplarının atanmasını, 
III. Bölüm Konsolosluk görevlerini, 
IV. Kolaylıklar, Ayrıcalıklar ve Bağışıklıkları, 
V. Bölüm Genel Hükümleri, 

VI. Bölüm Nihai Hükümleri 
düzenlemektedir. 
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Sözleşme Âkit Taraflardan birinin diğer Âkit Tarafa Sözleşmeyi feshetmek arzusunu yazı
lı olarak bildirdiği tarihi izleyen altı ay sonuna kadar yürürlükte kalacaktır. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
DısifUri Komisyonu 
Esas No. : 1/570 2.3.1990 
Karar No. : 24 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSÎ BAŞKANLIÖINA 

"Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarası" Komisyonumuzun 7.2.1990 Ta
rihli ve 1-3/9 Sayılı Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla incelenip gö
rüşülmüştür. 

Ülkemizin son yıllarda izlediği dışa açılma politikası çerçevesinde, bu ülke ile yoğunlaş
makta olan siyasî ve ticari ilişkiler sonucu doğan ihtiyacı karşılamak üzere aktedilen Sözleşme 
Komisyonumuzca da uygun görülerek, Tasarı aynen kabul edilmiştin 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Adnan Tutkun 

Amasya 
Sözcü 

M. Cavit Kavak 
İstanbul 

Üye 
M. TahirKöse 

Amasya 
Üye 

Fethi Çelikbas 
Burdur 

Üye 
Ali Tanrıyar 

istanbul 
(tmzada Bulunamadı) 

Üye 
Nurettin Ydmaz 

Mardin 
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Başkanvekili 
Mustafa Kalemli 

Kütahya 
Kâtip 

Ali Rıfkı Atasever 
Tekirdağ 

Üye 
Göksel Kalayctoğlu 

Ankara 
Üye 

H. Cahit Aral 
Elazığ 
Üye 

Abdulvahap Dizdaroğlu 
Mardin 

Üye 
trfan Demiralp 

Samsun 
(tmzada Bulunamadı) 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIÖÎ METIN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 6 Mart 1989 tari
hinde Beijing'de imzalanan Konsolosluk Sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. Ozal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
G Taner 

Devlet Bakanı 
I. Çelebi 

Devlet Bakanı 
7. Ozanları 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 

Adalet Bakanı 
M. Oltan Sungurlu 

içişleri Bakanı 
A. Aksu 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
E. Pakdemirli 

Bayındırlık ve Iskan Bakanı 
C. A it inhaya 

Ulaştırma Bakanı 
C. Tiıncer 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
7. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
E Kurt 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Bakanı 
7. Aşkın 

Millî Savunma Bakanı 
7. S. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
77. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
7. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 386) 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasana 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 386) 
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TÜRKIYE CUMHURIYET! 

ÎLE 

ÇIN HALK CUMHURIYETI 

ARASıNDA 

KONSOLOSLUK SÖZLEŞMESI 

Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti, iki Devletin ve vatandaşlarının millî hak 
ve çıkarlarını korumak üzere konsolosluk ilişkilerini geliştirmek ve iki ülke arasındaki dostane 
ilişkiler ile işbirliğini daha da güçlendirmek arzusuyla, 

İşbu Konsolosluk Sözleşmesini akdetmeye karar vermişler ve aşağıdaki hususlarda anlaş
mışlardır. 

BÖLÜM I 

ÖN HÜKÜMLER 

MADDE 1 
Tanımlamalar 

İşbu Sözleşmede aşağıdaki deyimler, 
1) "Gönderen Devlet", Konsolosluk memurunu atayan Âkit Taraf; 

2) "Kabul Eden Devlet'', Konsolosluk memurunun ülkesi üzerinde görevini yerine getir
diği Âkit Taraf; 

3) "Konsolosluk", Başkonsolosluk, Konsolosluk, Muavin Konsolosluk ve Konsolosluk 
Ajanlığı; 

4) "Konsolosluk Görev Çevresi" bir konsolosluğa, konsolosluk görevlerini yerine getir
mesi amacıyla tahsis edilen bölge; 

5) "Konsolosluk Şefi", bu sıfatla hareket etmekle görevlendirilmiş kimse; 

6) "Konsolosluk Memuru", Gönderen Devlet tarafından, Konsolosluk Şefi dahil, kon
solosluk görevlerini yerine getirmek üzere, Başkonsolos, Konsolos, Muavin Konsolos veya Kon
solosluk Ajanı sıfatıyla görevlendirilmiş kişiler; 

7) "Konsolosluğun İdarî ve Teknik Personoli Mensupları", bir konsolosluğun idarî ve 
teknik hizmetlerini yerine getiren kişiler; 

8) "Konsolosluk Hizmet Personeli" bir konsoloslukta hizmet görevini yerine getiren 
kişiler; 

9) "Konsolosluk Mensupları", Konsolosluk memurları Konsolosluk İdarî, Teknik ve Hiz
met Personeli mensupları; 

10) "Aile Fertleri", bir konsolosluk mensubunun eşi ile bunların reşit olmayan çocukla
rı ve Gönderen Devlet mevzuatı uyarınca bakmakla yükümlü olduğu kendisiyle birlikte oturan 
ana ve babaları; 

11) "özel Personel Mensupları", Konsolosluk memurlarından birisini hizmetinde istih
dam edilen kişiler; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 386) 
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12) "Konsolosluk Binaları", maliki kim olursa olsun, Konsolosluk Şefinin ikametgâhı 
da dahil, münhasıran konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi için kullanılan binalar ve bi
na kısımları, müştemilatı ve bunların üzerinde bulundukları arsalar, 

13) "Konsolosluk Arşivleri", Konsolosluğa ait tüm evrak, belgeler, yazışmalar, kitaplar, 
gazeteler, fotoğraflar, filmler, ses bantları kayıt defterleri, şifre malzemeleri, endikatör ile bun
ların saklanmasına ve korunmasına yarayan her çeşit eşya; 

14) "Gönderen Devlet Vatandaşı", Gönderen Devlet'in uyrukluğuna haiz her kişi; 

İS) "Gönderen Devlet Gemisi", Gönderen Devlet'in mevzuatına uygun olarak bu Dev
let'in bayrağını taşıyan savaş gemileri dışındaki tüm deniz taşıtları; 

16) "Gönderen Devlet Uçağı", Gönderen Devlet'de tescil edilmiş ve bu Devlet'in tescil 
işaretini taşıyan savaş uçakları dışındaki tüm hava taşıtları; 

Anlamına gelir. 

BÖLÜM II 

KONSOLOSLUKLARIN KURULMASI VE MENSUPLARININ ATANMASI 

MADDE 2 

Konsolosluğun Kurulması 

1) Bir konsolosluk, Kabul Eden Devlet'in ülkesinde ancak bu Devlet'in rızası ile kurulabilir. 

2) Konsolosluk yerinin tespiti, sınıfı ve konsolosluk görev çevresi ile bunlara ilişkin deği
şiklikler, Gönderen Devlet tarafından yapılacak ve Kabul Eden Devlet'in tasvibini gerektirecektir. 

MADDE 3 

Konsolosluk Şefinin Atanması ve Kabulü 

1) Gönderen Devlet, Konsolosluk Şefi sıfatıyla atanan bir şahsı Kabul Eden Devlet'in 
Dışişleri Bakanlığına bildirir ve aynı makama atama belgesi ile yaşam öyküsünü gönderir. Atama 
belgesi özellikle, Konsolosluk Şefinin tam adını, derecesini ve konsolosluğun sınıf ve görev çev
resine ilişkin bilgileri ihtiva edecektir. 

2) Sözkonusu atama belgesinin alınmasını müteakip, Kabul Eden Devlet meccanen ve 
gecikmeksizin bir buyrultu verecektir. Eğer Kabul Eden Devlet buyrultu vermeyi reddederse 
bunun için herhangi bir sebep göstermeyecektir. 

3) Konsolosluk Şefi, buyrultuyu almasını müteakip konsolosluk görevlerine başlar. Buy
rultunun verilmesine değin Konsolosluk Şefi, görevini Kabul Eden Devlet'in muvafakati ile geçici 
olarak yürütebilir. 

4) Kabul Eden Devlet, Konsolosluk Şefinin atanmasına muvafakat etmesine, ya da geçi
ci olarak görev yapmasına izin vermesini müteakip, derhal konsolosluk görev çevresindeki yet
kili makamlara durumu bildirir ve Konsolosluk Şefinin görevini yerine getirebilmesi için bu 
Sözleşme uyarınca kendisine sağlanan tüm haklardan, kolaylıklardan, ayrıcalıklardan ve bağı
şıklıklardan yararlanmasını teminen gerekli tedbirleri alır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 386) 
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MADDE 4 
Konsolosluk Şefliği Görevlerinin Geçici Olarak Yürütülmesi 

1) Eğer herhangi bir nedenle Konsolosluk Şefi görevlerini ifa edemeyecek durumda ise 
veya konsolosluk makamı geçici olarak boş kalmış ise Gönderen Devlet bu kişinin yerine; 

— O Konsolosluğun bir memurunu, 
— Kabul Eden Devlet'deki diğer bir Konsolosluk memurunu, 
— Kabul Eden Devlet'deki diplomasi memurlarından birisini, 
— Veya kendi Dışişleri Bakanlığı mensuplarından birisini, 
tayin edebilir ve Kabul Eden Devlet Dışişleri Bakanlığına geçici olarak Konsolosluk Şefi 

görevini yürütecek kişinin ad ve soyadı ile esas görevini önceden bildirir. 

Son iki durumda tedvir süresi bir takvim yılı içinde üç ayı geçmeyecektir. Bununla bera
ber mücbir durumlar halinde bu süre, diplomatik yoldan sağlanacak müsaade ile uzatılabilir. 

2) Geçici Konsolosluk Şefi bu Sözleşme uyarınca Konsolosluk Şefine sağlanan hak, ko
laylık, ayrıcalık ve bağışıklıklardan aynı şekilde yararlanacaktır. 

3) Konsolosluk Şefliğine geçici olarak atanan diplomasi memuru, kendisine tanınmış olan 
diplomatik ayrıcalık ve dokunulmazlıklardan yararlanmaya devam eder. 

MADDE 5 

Varış ve Ayrılışlara tlişkin Bildirim 

Gönderen Devlet, Kabul Eden Devlet Dışişleri Bakanlığına ve bu Bakanlıkça tayin edilen 
yetkili makamlara aşağıdaki hususları derhal yazılı olarak bildirir : 

1) Konsolosluk mensuplarının ad ve soyadları, uyrukları, unvanları, varış ve kesin ayrı
lış veya görevlerinin sona eriş tarihlerini, konsolosluktaki görevleri süresince statülerinde ve 
Kabul Eden Devlet'deki özel adreslerindeki değişiklikleri; 

2) Konsolosluk mensuplarının aile fertlerinin, ad ve soyadları, uyrukları, varış ve kesin 
ayrılış tarihleri ile aileye yeni bir kişinin katılması ya da ayrılması gibi hususları; 

3) özel hizmet personelinin ad ve soyadları, uyrukları, görevleri, varış ve kesin ayrılış 
tarihleri; 

4) Kabul Eden Devlet vatandaşı veya bu Devlet'de daimî ikâmeti olan kişilerin, idarî ve 
teknik personel ya da hizmet personeli yahut özel personel olarak istihdam edilmeleri hakkın
da bilgiler. 

MADDE 6 

Kimlik Kartları 

Kabul Eden Devlet'in yetkili makamları, vatandaşları ve ülkesinde daimî ikâmeti bulu
nanlar hariç kendi mevzuatı uyarınca konsolosluk mensupları ile bunların aile fertlerine sıfat
larına uygun kimlik kartları düzenler ve ücretsiz olarak verir. 

MADDE 7 

Konsolosluk Mensuplarının ve özel Hizmet Personelinin Uyruğu 

1) Konsolosluk memuru yalnızca Gönderen Devlet vatandaşı olabilir ve Kabul Eden Dev
let'de daimî ikâmeti haiz bulunamaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 386) 
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2) Bir konsolosluğun idarî ve teknik personeli, hizmet personeli veya özel personel men
subu ya Kabul Eden ya da Gönderen Devlet vatandaşı olacaktır. 

MADDE 8 

Konsolosluk Mensuplarının Görevlerinin Sona Ermesi 

1) Bir Konsolosluk mensubunun görevinin sona ermesi ezcümle, 

(1) Konsolosluk mensubunun görevinin sona erdiğinin Gönderen Devlet tarafından Ka
bul Eden Devlet'e bildirilmesi ile; 

(2) Buyrultu veya başka bir muvafakat belgesinin geri alınması ile; 

(3) Kabul Eden Devlet her zaman bir Konsolosluk memurunun istenmeyen kişi olduğu
nu (Persona non grata) veya idarî veya teknik personel veya hizmet personelinden birinin isten
mediğini, kararının sebeplerini açıklamaya yükümlü olmaksızın bildirebilir. 

2) Bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen hallerde Gönderen Devlet bu şahsı geri çağı
rır veya konsolosluktaki görevine son verir. Eğer Gönderen Devlet bu yükümlülüğünü makul 
bir sürede yerine getirmez ise, Kabul Eden Devlet bahsekonu şahsın buyrultusunu geri almaya 
veya bu kişiyi konsolosluk mensubu addetmemeye mezundur. Eğer sözkonusu şahıs Gönderen 
Devlet vatandaşı değil ise, Gönderen Devlet derhal bu şahsın görevine son verir. 

BÖLÜM III 

KONSOLOSLUK GÖREVLERİ 

MADDE 9 

Genel Konsolosluk Görevleri 

Konsolosluk memurları aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmeye yetkilidirler. 
(1) Gönderen Devlet'in ve vatandaşlarının haklarını ve menfaatlerini korumak; 
(2) Gönderen Devlet ile Kabul Eden Devlet arasındaki iktisadî, ticarî, bilimsel, teknolo

jik, kültürel ve turistik ilişkilerin gelişmesini kolaylaştırmak ve aynı zamanda diğer alanlarda 
iki ülke arasında dostluk ilişkilerini ve işbirliğini geliştirmek, 

(3) Kabul Eden Devlet'in iktisadî, ticarî, bilimsel, teknolojik, kültürel, turistik ve diğer 
alanlardaki durumu, hakkında her türlü meşru yollardan bilgi edinmek, ve bu konuda Gönde
ren Devlet'in Hükümetine rapor vermek. 

(4) Gönderen Devlet tarafından ifası ile yetkili kılındığı ve Kabul Eden Devlet'in kanun 
ve mevzuatına göre yasaklanmış veya Kabul Eden Devlet'çe itiraz edilmeyen diğer görevler. 

MADDE 10 

Vatandaşlığa İlişkin Müracaatlar ve Kişi Halleri Kayıtları 

1) Konsolosluk memuru aşağıdaki hususlarda yetkilidir : 

(1) Vatandaşlığa ilişkin müracaatları kabul etmek, 
(2) Gönderen Devlet vatandaşlarını kayıt etmek, 
(3) Gönderen Devlet vatandaşlarının doğum ve ölümlerini tescil etmek ve konuyla ilgili 

belgeleri vermek, 
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(4) Müstakbel evlilerin her ikisinin de Gönderen Devlet vatandaşları olmaları halinde, 
nikah kıymak ve ilgili belgeleri düzenlemek, Kabul Eden Devlet'in kanunları ve mevzuatının 
gerektirmesi halinde, konsolosluk memurunca kıyılan nikah hakkında Kabul Eden Devlet'in 
yetkili makamlarına bilgi vermek, 

(5) Taraflardan ikisi veya yalnızca birisi Gönderen Devlet vatandaşı ise kıyılan nikah ve
ya karar verilen boşanmayı tescil etmek, 

2) 1. fıkra hükümleri, ilgili kişileri Kabul Eden Devlet mevzuatının öngördüğü beyanlar
da bulunmak yükümlülüğünden muaf kılmaz. 

3) Kabul Eden Devlet'in yetkilileri, Gönderen Devlet vatandaşlarıyla ilgili kişi halleri ka
yıtlarının suretlerini Konsolosluğa göndermelidir. 

MADDE 11-

Pasaport ve Vize Verilmesi 

Bir konsolosluk memuru aşağıdaki hususlarda yetkilidir. 
1) Gönderen Devlet vatandaşlarına pasaport veya diğer seyahat belgeleri vermek, bunla

rı tasdik etmek, yenilemek veya iptal etmek. 
2) Gönderen Devlet'e gitmek veya oradan geçmek isteyenlerin vizelerini vermek, tasdik 

etmek veya bunları iptal etmek. 

MADDE 12 
Noterlik ve Tasdik Görevleri 

1) Konsolosluk memuru, aşağıdaki hususlarda yetkilidir : 
(1) Gönderen Devlet vatandaşlarının her türlü beyanların kabul etmeye, düzenlemeye ve 

onaylamaya, 
(2) Gönderen Devlet vatandaşlarının vasiyetnamelerini, diğer belgelerini ve beyanlarını 

düzenlemeye, onaylamaya ve saklamak üzere kabul etmeye, 
(3) Gönderen Devlet vatandaşları arasında mukaveleleri düzenlemeye, onaylamaya ve mu

hafaza etmeye. Bu hüküm, Kabul Eden Devlet'de bulunan gayrimenkuller üzerindeki hakların 
tesisine, devrine ve iptaline ilişkin mukavelelere uygulanmaz. 

(4) Gönderen Devlet vatandaşlarının imzalarının doğruluğunu ve aslına uygunluğunu tas
dik etmeye, 

(5) Gönderen Devlet'in veya Kabul Eden Devlet'in, yetkili makamlarınca verilen bütün 
belgeleri, tercüme etmeye, onaylamaya ve bu belgelerin tercümelerini, kopyalarını ve örnekle
rini tasdik etmeye, 

(6) Gönderen Devlet mevzuatına uygun olarak diğer noterlik görevlerini yapmaya, 

2) Gönderen Devlet'in konsolosluk memuru tarafından düzenlenen, onaylanan veya as
lına uygunluğu tasdik edilen, bu maddenin 1 inci fıkrasında sayılan belgeler gerektiği gibi onay
lanmış resmî belgeler olarak kabul edilirler ve Kabul Eden Devlet'in kanun ve düzenlemelerine 
aykırı olmamak şartıyla, Kabul Eden Devlet'in yetkili makamları tarafından onaylanmış veya 
aslına uygunluğu tasdik edilmiş belgelerle aynı isbat gücünü haizdirler ve aynı neticeleri doğu
rurlar, 
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3) Bir konsolosluk memuru geçici olarak ve Kabul Eden Devlet'in kanun ve mevzuatına 
aykırı olmamak kaydı ile, Gönderen Devlet vatandaşlarının sertifikalarını, belgelerini, para, 
değerli eşya ve diğer başka mallarım kabul ve muhafaza etmeye yetkilidirler. 

MADDE 13 

Gözaltına Alım ve tutuklamalar Hakkında Bildirim ile Ziyaret 

1) Gönderen Devlet vatandaşı, konsolosluk görev çevresinde Kabul Eden Devlet yetkili 
makamlarınca gözaltına alınır, tutuklanır veya diğer herhangi bir şekilde hürriyeti kısıtlanır 
ise, sözkonusu yetkililer durumdan konsolosluğu derhal ve en geç 5 gün içinde haberdar ede
ceklerdir. 

2) Konsolosluk memuru, gözaltına alınmış, tutuklanmış veya herhangi başka bir şekilde 
hürriyeti kısıtlanmış bulunan Gönderen Devlet vatandaşını ziyaret etmek, görüşmek, yazışmak 
ve adlî yardım sağlamak yetkisine haizdir. Kabul Eden Devlet yetkili makamları, sözkonusu 
vatandaşın konsolosluk memurunca ziyaret edilebilmesi için gerekli tertipleri, bahsedilen hür
riyeti kısıtlayın tedbirlerin, ilgili kişiye karşı alınmasından itibaren veya en geç 7 gün sonra 
alacaklar ve bilâhare konsolosluk memurları makul bir süre için ziyaretlerine devam edebile
ceklerdir. Aynı şekilde Kabul Eden Devlet'in yetkili makamları böyle bir kişinin konsolosluğa 
gönderdiği mektupları gecikmeksizin iletecektir. Bu makamlar ilgiliye, bu madde uyarınca ken
dilere tanınan hakları gecikmeden bildirecektir. 

3) Konsolosluk memuru hüküm giymiş Gönderen Devlet vatandaşını ziyaret etmek hak
kına sahiptir. 

4) Bu maddede belirtilen görevleri yerine getirirken, Konsolosluk memuru Kabul Eden 
Devlet'in ilgili kanun ve düzenlemelerine riayet edecektir. Ancak Kabul Eden Devlet ilgili ka
nun ve düzenlemelerinin uygulanması, bu maddede belirtilen hakların kullanılmasını kısıtla-
mayacaktır. 

MADDE 14 
Vasiyet ve Kayyımlık 

1) Kabul Eden Devlet yetkili makamları, orada sürekli veya geçici olarak oturan Gönde
ren Devlet'in bir vatandaşına vasi veya kayyım tayin edileceği hallerde, durumu öğrenir öğren
mez bunu yetkili Konsolosluğa bildirir. 

2) Konsolosluk memuru, vasi veya kayyım tayini, özellikle bu görevleri yerine getirecek 
adayları teklif etmek konusunda, Kabul Eden Devlet yetkili makamları nezdinde girişimde bu
lunabilir. 

3) Küçüklerin ve mahcurların mallarının idaresinin sağlanamaması halinde, konsolos
luk memuru, bu mallara bir geçici idareci tayinini sağlayabilir veya Kabul Eden Devlet yetkili 
makamlarından bu amaçla gerekli tedbirlerin alınmasını isteyebilir. 

MADDE 15 
Gönderen Devlet Vatandaşlarına Yardım 

1) Konsolosluk memuru, Konsolosluk görev çevresinde Gönderen Devlet vatandaşlarına 
gerekli yardımı sağlamak amacı ile temas etmeye yetkilidir. Kabul Eden Devlet, ne Gönderen 
Devlet vatandaşlarının konsoloslukla temaslarını, ne de Konsolosluğa girişlerini sınırlayacaktır. 
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2) Konsolosluk memuru, vatandaşlarının mahalde hazır bulunmamaları veya başka her
hangi bir nedenle haklarını ve menfaatlerini koruyamamaları halinde, Kabul Eden Devlet'in 
kanunlarına ve düzenlemelerine uygun olarak, mahkemeleri ve diğer makamları huzurunda 
Gönderen Devlet vatandaşını temsil eder veya münasip bir temsilci bulur. Bu görevi ilgili kişi
nin bir vekil tayin etmesine veya haklarını ve menfaatlerini kendisinin üstlenmesine değin 
sürdürür. 

3) Konsolosluk memuru, Gönderen Devlet vatandaşları tarafından, Kabul Eden Devlet'-
deki ikametleri sırasında kaybettikleri eşyaları sahiplerine göndermek üzere kabul edebilir. 

4) Kabul Eden Devlet yetkili makamları, Gönderen Devlet vatandaşı hakkında, onunla 
temas kurması için, konsolosluk memuruna bilgi temininde yardımcı olur. 

MADDE 16 
Kaza ve ölümler Hakkında Bildirim 

1) Gönderen Devlet vatandaşının Kabul Eden Devlet'de ölümünün öğrenilmesi üzerine, 
Kabul Eden Devlet yetkili makamları konsolosluğu en kısa sürede haberdar eder ve talep üze
rine meccanen ölüm belgesinin bir örneğini veya ölümü kanıtlayan herhangi başka bir belgeyi 
konsolosluğa verir. 

2) Kabul Eden Devlet yetkili makamları Gönderen Devlet vatandaşlarının ölümü, ağır 
yaralanmaları veya kaybolmaları ile sonuçlanan ciddi kazaları öğrenir öğrenmez konsolosluğu 
haberdar edeceklerdir. Konsolosluk memuru mağdur vatandaşların haklarını korumak üzere 
gerekli tedbirleri almaya yetkilidir. 

MADDE 17 
Miras, Veraset ve Koruyucu Tedbirler 

1) Gönderen Devlet'in ölmüş bir vatandaşı Kabul Eden Devlet'de miras bırakmış ve Ka
bul Eden Devlet'de Müteveffanın mirasçı veya miras yöneticisi yok ise, yetkili makamlar der
hal konsolosluğa bilgi verecekler ve gerekli koruyucu tedbirleri alacaklardır. 

2) Konsolosluk memuru, 1. fıkrada belirtildiği gibi mirasın Kabul Eden Devlet'in yetkili 
makamlarınca dökümünün yapılması ve mühürlenmesinde hazır olma yetkisine haizdir. 

3) Gönderen Devlet'in bir vatandaşı, mirasçı veya hak sahibi olarak Kabul Eden Dev
let'de, vatandaşlığı ne olursa olsun, ölen kişinin bıraktığı terekeye mirasçı olma hakkına sahip 
ise ve Kabul Eden Devlet ülkesinde değil ise, bu Devlet'in yetkili makamları, konsolosluğu bah-
sekonu böyle bir terekenin mevcudiyetinden veya mirasın bahsekonu kişiye intikalinden haber
dar edecektir. 

4) Kabul Eden Devlet'deki terekeyi almaya hak sahibi olan veya hak sahibi olduğunu 
iddia eden, ancak miras işlemleri sırasında kendisi veya bir temsilcisinin Kabul Eden Devlet'de 
hazır bulunmasına imkanı olmayan Gönderen Devlet vatandaşını konsolosluk memuru Kabul 
Eden Devlet mahkemeleri veya yetkili makamları önünde bizzat temsil edebilir ya da temsil 
edilmesini sağlayabilir. 

5) Konsolosluk memuru Kabul Eden Devlet'de daimî ikamet etmeyen Gönderen Devlet 
vatandaşına düşen, miras, kişisel paylar, emekli aylığı, aile için emekli aylığı, sosyal sigorta, 
ödenmemiş ücretler, sigorta poliçelerini, ilgili şahıslara göndermek üzere kabul etmek hakkına 
sahiptir. 
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6) Konsolosluk memuru Kabul Eden Devlet'de daimî ikameti olmayan Gönderen Devlet 
vatandaşı, geçici kalışı sırasında veya transit geçerken Kabul Eden Devlet'de ölür ise ve Kabul 
Eden Devlet'de hiç bir yakını veya temsilcisi yok ise, konsolokluk memuru müteveffanın tüm 
belgelirini, para ve özel eşyalarını, mirasçısına, miras yöneticisine veya bunları almaya yetkili 
kılınmış diğer kişilere göndermek üzere geçici olarak koruma altına alma hakkına haizdir. 

7) 4, S ve 6. fıkrada belirtilen görevleri yerine getirirken konsolokluk memuru Kabul Eden 
Devlet'in kanunlarına ve düzenlemelerine uyacaktır. 

MADDE 18 
Gemilere Müzaheret 

1) Konsolosluk memuru, Kabul Eden Devlet'in karasularında ve iç sularında bulunduk
ları sürede, limanlar da dahil olmak üzere Gönderen Devlet'in gemilerine ve bu gemilerin mü
rettebatına gerekli her yardımda bulunmak hakkına haiz olacaktır. Aynı şekilde, konsolosluk 
memuru Gönderen Devlet'in gemileri ve mürettebatı üzerinde gözetim ve denetleme haklarına 
haiz olacaktır. 

2) Kaptan veya mürettebat mensubundan biri konsoloslukla serbestçe haberleşebilir. 
3) Kabul Eden Devlet'in yetkili makamları, konsolosluk memurunun, Gönderen Devlet 

kanunları ve düzenlemeleri uyarınca, bu Devlet'in gemileri ve mürettebatı ile ilgili olarak aldı
ğı önlemlere saygı gösterir. Konsolosluk memuru, bu görevlerini yerine getirirken, Kabul Eden 
Devlet'in yetkili makamlarından yardım isteyebilir. 

MADDE 19 
Konsolosluk Memurlarının Gemi ve Mürettebatına İlişkin Yetkileri 

Konsolosluk memuru, Gönderen Devlet Kanunları uyarınca ve Kabul Eden Devlet'in ka
nun ve düzenlemelerine aykın olmamak şartıyla deniz ulaşımı ile ilgili her türlü faaliyette ve 
özellikle aşağıdaki konularda faaliyette bulunmak hakkına haizdir : 

1) Bir geminin milliyeti, mülkiyeti, durumu ve işletilmesi ile ilgili konulardaki her türlü 
belgeyi kabul etmek, düzenlemek veya imzalamak; 

2) Gemi kaptanı veya mürettebatın diğer mensuplarını sorguya çekmek, geminin belge
lirini denetlemek, kabul ve tasdik etmek, gemiyle ve geminin yükü, yolculuğu ile ilgili beyanla
rı kabul etmek ve gerektiğinde geminin limana girişine, kalışına ve çıkışına yardımcı olmak; 

3) Kaptanın ve mürettebattan birinin hastahanelerde tedavi görmesi veya vatanına gön
derilmesini sağlamak üzere gerekli tüm tedbirleri almak; 

4) Kaptan veya mürettebattan herhangi birine, Kabul Eden Devlet'in mahkemeleri ve di
ğer makamları ile olan ilişkilerinde yardım etmek ve bu amaçla onlara, adlî yardım ve bir ter
cümanın veya bir başka şahsın yardımını sağlamak. 

MADDE 20 
Gemide İşlenen Suçlarda Yargı Yetkisi 

1) Kabul Eden Devlet'in yetkili makamları karasuları, içsulan ya da limanlarında Gönderen 
Devlet gemisinde işlenmiş aşağıdaki suçlarda yargı yetkilerini kullanır : 

(1) Kabul Eden Devlet vatandaşı tarafından veya ona karşı, ya da mürettebat dışındaki 
herhangi bir şahıs tarafından veya ona karşı işlenmiş suçlar; 
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(2) Kabul Eden Devlet'in karasuları, içsuları ya da limanının huzur ve güvenliğini bozan 
suçlar; 

(3) Kabul Eden Devlet'in, kamu sağlığı, denizdeki hayatı koruma, yabancıların girişi, 
gümrük hükümleri, deniz kirlenmesi veya kaçakçılıkla ilgili kanun ve düzenlemelerine karşı 
işlenmiş suçlar; 

(4) Kabul Eden Devlet Mevzuatına göre, en az üç yıl ceza gerektiren suçlar; 

2) Bununla birlikte, Kabul Eden Devlet'in mahkeme ve diğer yetkili makamları konso
losluk memurunun talebi üzerine veya muvafakatıyla yargı yetkilerini Gönderen Devlet gemisi 
içinde kullanabilirler. 

MADDE 21 

Gönderen Devlet Gemisine Karşı Zorlayıcı Tedbirlerin Uygulanması Halinde Koruma 

1) Kabul Eden Devlet'in yetkili makamları, Gönderen Devlet gemisinin Kabul Eden Devlet 
vatandaşı olmayan; kaptanı, mürettebattan bir başkası, bu geminin bir yolcusu veya herhangi 
bir şahsı, tutuklamak veya gözaltına almak veya gemideki bir mala el koymak niyetinde bu
lunduğu takdirde, bu tür eylemlere girişmeden önce konsolosluğu, bir konsolosluk memuru
nun hazır bulunmasına imkan verecek şekilde, haberdar edecektir. Bu amaçla yapılacak duyu
ru kesin bir saat belirtecektir. Konsolosluk memuru veya temsilcisi hazır bulunmadıkları tak
dirde, sözkonusu makamlara müraacatla, olan biten hakkındaki her türlü bilginin kendilerine 
verilmesini isteyebilecektir. Bu hükümler, kaptan veya mürettebattan birinin Kabul Eden Dev
let makamlarınca sorguya çekilmesi halinde de uygulanır. 

2) Acil hallerde veya soruşturma, kaptanın talebi üzerine yapılmış ise konsolosluk me
muru soruşturmadan mümkün olan en kısa sürede haberdar edilmelidir. 

Konsolosluk memurunun talebi üzerine, Kabul Eden Devlet yetkili makamları kendisine 
yokluğunda tamamlanmış soruşturma hakkında da bilgi vereceklerdir. 

MADDE 22 

tstisnai Haller 

Bu Sözleşmenin 18, 19 ve 21. maddeleri, Kabul Eden Devlet'in yetkili makamlarınca güm
rük, liman idaresi, karantina veya sınır kontrolüne ilişkin rutin kontrol veya aynı makamlarca 
deniz kirlenmesi ve denizde sefer emniyeti için alınan tedbirlerde uygulanmazlar. 

MADDE 23 

Gönderen Devlet'in Hasara Uğrayan Gemisine Yardım 

1) Gönderen Devlet'in bir gemisi, Kabul Eden Devlet'in karasuları veya içsuları dahilin
de batar, parçalanır, hasara uğrar, karaya oturur, sahile vurur veya herhangi bir diğer avaryaya 
uğrarsa, Kabul Eden Devlet'in yetkili makamları konsolosluk memurunu gecikmeksizin ha
berdar edecek ve geminin, yolcuların, mürettebatın, onların mallarının ve yükün kurtarılması 
ve korunması için alınan ted6irler hakkında bilgi verecektir. 

2) Konsolosluk memurunun talebi üzerine, Kabul Eden Devlet'in yetkili'makamları 1. 
fıkrada belirtilen durumla ilgili olarak alacağı önlemlerde, gerekli her türlü yardımı yapacaktır. 
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3) Gönderen Devlet'in bir gemisi battığı ve mürettebatı, yükü, evrakı ve gemide bulu
nan eşya, Kabul Eden Devlet sahili veya yakınlarında bulunduğu veya bu Devlet'in limanına 
sürüklendiği ve ne geminin kaptanı, ne acentası, ne de gemi sahibi, ne de sigorta şirketlerinin 
temsilcileri hazır olmadıkları veya bu eşyaların muhafazası veya müteakip varış yerleri husu
sunda tedbir alamadıkları takdirde, konsolosluk memuru, gemi sahibi hazır bulunsaydı aynı 
amaçla alabileceği tedbirleri almaya yetkilidir. 

4) Konsolosluk memuru, 3. fıkrada öngörülen tedbirleri, Kabul Eden Devlet'in sahilin
de veya sahili yakınlarında bulunmuş veya limanına sürüklenmiş, avaryaya uğramış, karaya otur
muş ya da batmış olan geminin milliyetine bakılmaksızın, bu gemiden veya yükünden Gelen 
ve Gönderen Devlet'in bir vatandaşına ait her türlü eşya hakkında alabilir. Kabul Eden Dev
let'in yetkili makamları böyle bir eşyanın varlığından konsolosluk memurunu derhal haberdar 
edeceklerdir. 

5) Avaryaya uğramış olan geminin donanımı, yükü ve erzakı Kabul Eden Devlet içinde 
kullanıma veya tüketime bırakılmamak şartıyla, gümrük vergisi veya diğer benzeri vergi ve res
me konu olamaz. 

MADDE 24 

Gemi Mürettebatından Birinin ölmesi veya Kaybolması 

1) Gönderen Devlet'in bir gemisinin mürettebatının bir mensubu Kabul Eden Devlet'de, 
gemi üzerinde veya karada ölür ya da kaybolursa, kaptan veya yerine bakan kişi veya Gönde
ren Devlet'in Konsolosluk memuru-ölünün veya gaibin bıraktığı eşya, değerler ve diğer malla
rın dökümünü yapmaya ve malların korunması ve terekenin tasfiyesi amacıyla devri için gerek
li işlemlere girişmeye tek yetkilidir. Ancak, ölü ya da gaip Kabul Eden Devlet vatandaşı ise, 
kaptan veya yerine bakan kişi ölüm ya da kaybolmanın tesbit edildiği anda eşyaların dökümü
nü yapacaktır. Bu dökümün bir nüshası, malların korunması ve ihtiyaç varsa terekenin tasfiye
si için zorunlu olan her türlü girişimlerde bulunmaya yetkili olan Kabul Eden Devlet makam
larına verilir. Bu makamlar Gönderen Devlet konsolosluğunu bütün girişimlerinden haberdar 
edecektir. 

2) Bir konsolosluk memuru, miras konsunda, bu maddenin 1. fıkrasında sözü edilen yet
kileri kullandığı halde, Kabul Eden Devlet'in yasa ve düzenlemelerine uymak zorundadır. 

MADDE 25 

Gönderen Devlet'in Uçakları 

Bu Sözleşmenin Gönderen Devlet gemilerine ilişkin hükümleri Gönderen Devlet'in sivil 
uçaklarına da uygulanır. 

MADDE 26 

Adlî Evrak Tebliği 

Konsolosluk Memuru Kabul Eden Devlet'in kanun ve düzenlemelerini aksatmayacak şe
kilde Gönderen Devlet vatandaşlarının istimalarını yapmaya, adlî ve adlî olmayan evraklarını 
tebliğ etme hakkına haizdir. 
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MADDE 27 

Konsolosluk Görevlerinin tfa Alanı 

Konsolosluk Memuru, görevlerini yalnızca konsolosluk görev çevresinde yerine getirir. Kabul 
Eden Devlet'in rızası ile görevlerini konsolosluk görev çevresi dışında da yerine getirebilir. 

MADDE 28 

Kabul Eden Devlet'in Yetkilileri ile Temas 

Konsolosluk memuru görevlerini yerine getirmede konsolosluk görev çevresindeki yetkili 
makamlarla temas edebilir. Gerektiğinde, Kabul Eden Devlet'in kanun ve düzenlemelerinin mü
saade ettiği ölçüde ve genel uygulamaya uygun olarak Kabul Eden Devlet'in merkezi makam
ları ile temas edebilir. 

BÖLÜM IV 

KOLAYLIKLAR, AYRICALIKLAR VE BAĞIŞIKLIKLAR 

MADDE 29 

Konsolosluğa Sağlanan Kolaylıklar 

1) Kabul Eden Devlet konsolosluğun görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli her tür
lü kolaylığı gösterecektir. 

2) Kabul Eden Devlet konsolosluk mensuplarına onlara gösterilmesi gereken saygı ile mu
amele edecek ve görevlerini kolayca yerine getirmeleri ve bu Sözleşme uyarınca kendilerine ta
nınan tüm haklardan, kolaylıklardan, ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanmaları için gerekli 
bütün tedbirleri alacaktır. 

MADDE 30 

Konsolosluk Binası ve Mesken Edinme 

1) Kabul Eden Devlet, kendi mevzuatı ve düzenlemeleri çerçevesinde, Gönderen Devlet'
in Konsolosluğa gerekli binaları ve/veya bina kısımların iktisap etmesine veya kiralamasına; 
bu amaçla iktisap ettiği arsalar üzerinde inşaatta bulunmasına veya mevcut binaları düzenle
mesine; bunların mülkiyetini devretmesine yardımcı olacaktır. 

2) Kabul Eden Devlet, keza konsolosluk mensuplarına uygun mesken temini hususunda 
konsolosluğa yardımda bulunacaktır. 

3) Gönderen Devlet, yaptıracağı inşaatta veya mevcut binaların restore edilmesinde, in
şaatın şehircilik mevzuatına ve uygulanan diğer kısıtlamalara uymak yükümlülüğünden muaf 
olmayacaktır. 

MADDE 31 

Ulusal Bayrağın ve Armanın Kullanılması 

1) Gönderen Devlet konsolosluk binasına millî armasını ve kendi dili ile Kabul Eden Dev
let'in dilinde hazırlanmış konsolosluk tabelasını asma hakkına sahip olacaktır. 
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2) Gönderen Devlet millî bayrağını konsolosluk binası, Konsolosluk şefinin ikametgâhı 
üstüne ve Konsolosluk Şefinin görevlerini ifâda kullandığı taşıtlara çekme hakkına sahip ola
caktır. 

3) Gönderen Devlet bu madde ile tanınan hakkın kullanılmasında, Kabul Eden Devlet'
in kanunlarına, düzenlemelerine ve teamüllerine saygı gösterecektir. 

MADDE 32 

Konsolosluk Binalarının ve Konsolosluk Memurlarının İkametgâhlarının Dokunulmazlığı 

1) Konsolosluk binalarının ve konsolosluk memurlarının ikametgâhlarının dokunulmazlığı 
olacaktır. Kabul Eden Devlet'in yetkili makamları, konsolosluk binalarına ve konsolosluk me
murlarının ikametgâhlarına Gönderen Devlet Konsolosluk Şefinin veya Diplomatik Temsilci
lik Şefinin yada bunlardan birinin yetkili kıldığı kişinin iznini almadan giremezler. Bununla 
beraber, acil koruma tedbirlerinin alınmasını gerektiren yangın veya sair felaket halinde Kon
solosluk şefinin zımnî muvafakati alınmış sayılabilir. 

2) Kabul Eden Devlet konsolosluk binalarına ve konsolosluk memurlarının ikametgâh
larına zorla girilmesine, zarar verilmesine ve keza konsolosluğun huzurunun bozulmasına ve 
onurunun kırılmasına engel olmak için gerekli her türlü tedbiri alacaktır. 

3) Konsolosluk binaları, mobilyaları, konsoloslukta bulunan diğer eşyalar ve ulaşım araç
ları, millî savunma ve kamu yararı amaçlarıyla el koymaya konu olamazlar. Bu amaçlar için 
istimlak yapılması gerekli ise konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesinin sekteye uğrama
ması amacıyla uygun tedbirler alınır ve Gönderen Devlet'e peşin acil ve yeterli bir tazminat ödenir. 

MADDE 33 

Konsolosluk Arşivlerinin Dokunulmazlığı 

Konsolosluk arşivleri nerede bulunurlarsa bulunsunlar, her zaman dokunulmazlıkları ola
caktır. 

MADDE 34 

Haberleşme Serbestliği 

1) Kabul Eden Devlet, konsolosluğun her türlü resmî amaçla yaptığı haberleşme serbest
liğine müsaade edecek ve bunu koruyacaktır. Konsolosluk, Gönderen Devlet'in Hükümeti, dip
lomatik temsilcilikleri ve diğer konsoloslukları ile haberleşmede, diplomatik veya konsolosluk 
kuryeleri, diplomatik torba veya konsolosluk torbası, kripto veya şifre de dahil olmak üzere, 
uygun göreceği her türlü haberleşme vasıtalarını kullanabilir. Bununla beraber, konsolosluk, 
ancak Kabul Eden Devlet'in muvafakati ile telsiz cihazı koyabilir ve kullanabilir. Umuma mahsus 
haberleşme araçları kullanılmasında diplomatik temsilcilik için geçerli koşullar, konsolosluğa 
da uygulanır. 

2) Konsolosluğun resmî haberleşmesine dokunulamaz. Resmî haberleşme deyiminden, 
Konsoloslukla ve Konsolosluk görevlileri ile tüm haberleşme anlaşılır. 

3) Konsolosluk torbasına el konulamaz ve açılamaz. Konsolosluk torbaları niteliklerini 
belirten dış alametleri taşımalıdırlar ve ancak resmî yazışmalar ve münhasıran resmî kul-
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lanıma yönelmiş belge veya eşyaları ihtiva etmelidirler. Kabul Eden Devlet'in yetkili makamla
rı, torbanın, resmî yazışmalar veya resmî kullanıma yönelmiş belge ve eşyalardan başka şeyler 
ihtiva ettiğine inanmak için ciddî nedenlere sahip oldukları takdirde, bu makamlar torbanın 
kendi önlerinde, Gönderen Devlet'in, yetkili bir temsilcisi tarafından açılmasını isteyebilirler. 
Eğer Gönderen Devlet'in makamları talebi reddederse, torba çıkış yerine geri çevrilir. 

4) Sadece Kabul Eden Devlet'de devamlı ikamet etmeyen Gönderen Devlet vatandaşları 
konsolosluk kuryesi olabileceklerdir. Gönderen Devlet konsolosluk kuryesi sıfatını ve konso
losluk torba sayısını gösteren resmî belgelere haiz olacaktır. Kendisi, Kabul Eden Devlet'de, 
diplomatik kuryenin yararlandığı haklar, ayrıcalıklar ve bağışıklıkların aynılarından yararla
nacaktır. Bu hüküm, geçici olarak görev ifa eden ve hak, ayrıcalık ve bağışıklıkları konsolos
luk torbasının muhatabına teslimi ile son bulan konsolosluk kuryesine de uygulanacaktır. 

5) Konso'osluk torbaları, Gönderen Devlet gemisinin veya uçağının kaptanına verilebi
lir. Ancak bu kaptan, torba sayısını gösteren resmî bir belgeye haiz olmalıdır. Fakat kaptan 
bir konsolosluk kuryesi sayılmayacaktır. Mamafih, Kabul Eden Devlet yetkili makamları ile 
yapılacak bir düzenleme ile bir konsolosluk mensubu torbayı gemi veya hava taşıtı kaptanının 
elinden doğrudan doğruya ve serbestçe teslim alabilir veya aynı şekilde torbayı ona teslim edebilir. 

MADDE 35 

Konsolosluk Resim ve Harçları 

1) Konsolosluk, Kabul Eden Devlet ülkesinde, Gönderen Devlet'in yasa ve düzenlemele
rine uygun olarak, yaptığı konsolosluk hizmetleri karşılığında resim ve harçlar alabilir. 

2) Bu maddenin 1. fıkrasında sözü edilen, resim ve harçlar Kabul Eden Devlet'in her 
türlü vergi ve harcından muaftır. 

MADDE 36 

Seyahat Serbestliği 

Ulusal güvenlik nedenleriyle girilmesi yasaklanmış veya nizama bağlanmış bölgeler ile il
gili kanun ve düzenlemeler saklı kalmak üzere, Kabul Eden Devlet, ülkesi üzerinde konsoloslu
ğun bütün mensuplarına ve bunların aileleri efradına yer değiştirme ve seyahat etme serbestli
ğini sağlayacaktır. 

MADDE 37 

Konsolosluk Memurlarının Korunması 

Kabul Eden Devlet konsolosluk memurlarına onlara gösterilmesi gereken saygı ile mua
mele edecek ve onların şahıslarına, hürriyetlerine ve onurlarına yapılabilecek her türlü tecavü
zü önlemek amacıyla gerekli bütün tedbirleri alacaktır. 

MADDE 38 

Konsolosluk Memurlarının Kişisel Dokunulmazlığı 

1) Konsolosluk memurlarının tutuklanmaları veya gözaltına alınmaları, ancak, ağır bir 
suç halinde ve yetkili adlî makamların kararı ile olur. 
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2) Bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen hal saklı kalmak üzere, kesinleşmiş adlî kararın 
uygulanması dışında, konsolosluk memurları hapsedilemez ve herhangi bir şekilde kişisel hür
riyetleri kısıtlanamaz. 

3) Aleyhine cezaî bir dava ikame edilir ise bir konsolosluk memuru yetkili makamların 
önüne çıkmak zorundadır. Bununla beraber, konsolosluk memurunun resmî durumu icabı ken
disine gereken saygı gösterilecek ve dava bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen hal hariç olmak 
üzere, konsolosluk görevlerini yerine getirmesini en az etkileyecek biçimde yürütülecektir. Bu 
maddenin 1. fıkrasında zikredilen hallerde bir konsolosluk memurunun gözaltına alınması ge
rektiği takdirde, aleyhine ikame edilecek dava en kısa zamanda açılmalıdır. 

4) Bir konsolosluk memurunun tutuklanması veya gözaltına alınması veya cezaî kovuş
turmaya tabi tutulması halinde, Kabul Eden Devlet durumundan konsolosluk memurunun bağlı 
olduğu diplomatik misyon ve konsolosluğu en kısa zamanda haberdar eder. 

MADDE 39 

Yargı Bağışıklığı 

1) Konsolosluk memurları ile teknik ve idarî personel mensupları konsolosluk görevleri
nin yerine getirilmesi sırasında işledikleri fiillerden dolayı Kabul Eden Devlet'in adlî ve idarî 
makamlarının yargısına tabi değildirler. 

2) Bununla beraber, bu maddenin 1. fıkrası hükümleri : 

(1) Bir konsolosluk memurunun veya bir konsolosluğun teknik veya idarî personel men
subunun açıkça veya zımnen Gönderen Devlet'in vekili sıfatıyla akdetmediği bir mukaveleden 
doğan veya, 

(2) Kabul Eden Devlet ülkesinde bir taşıt aracının, bir geminin veya hava taşıtının sebe
biyet verdiği zarar yüzünden üçüncü kişi tarafından açılan, 

hukuk davalarına uygulanmaz. 

MADDE 40 

Tanıklık Yapmak Yükümlülüğü 

1) Konsolosluk mensupları adlî ve idarî davalar sırasında tanıklık yapmaya çağınlabilir-
ler. Konsolosluk, teknik veya idarî personel mensupları ye hizmet personeli mensubu, bu mad
denin, 3. fıkrasında zikredilen durumlar dışında, tanıklık yapmayı red edemezler. Bir konso
losluk memuru tanıklık yapmayı red ettiği takdirde ona hiçbir zorlayıcı tedbir veya başka mü
eyyide uygulanamaz. 

2) Tanıklığı talep eden makam, konsolosluk memurlarının görevlerini yerine getirmele
rini sekteye uğratmaktan kaçınmalıdır. Bu makam, mümkün olduğunda konsolosluk memu
runun tanıklıkla ilgili ifadesini, konsolosluk mensubunun ikametgâhında veya konsoloslukta 
alabilir veya konsolosluk mensubunun yazılı beyanını kabul edebilir. 

3) Konsolosluk mensupları, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olaylar hakkında ta
nıklık yapmak veya bununla ilgili resmî yazışma veya belgeleri göstermek zorunda değildirler. 
Konsolosluk mensupları, keza Gönderen Devlet'in ulusal kanunları hakkında bilirkişi olarak 
tanıklık yapmayı reddetmek hakkına da sahiptirler. 
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MADDE 41 
Hizmet ve Yükümlülüklerden Bağışıklık 

Konsolosluk mensuplarıyla aile efradı Kabul Eden Devlet'de her türlü kişisel ve kamu hiz
metleriyle, askerî yükümlülüklerden muaf tutulacaklardır. Kabul Eden Devlet'in kanun ve dü
zenlemelerinin yabancıların kayıt ve ikametleri konusunda öngördüğü bütün yükümlülükler
den de muaf olacaklardır. 

MADDE 42 
Sosyal Güvenlik Rejiminden Bağışıklık 

1) Bu maddenin 3. fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, Gönderen Devlet'e gördükleri 
hizmetler konusunda konsolosluk mensupları ve aileleri efradı, Kabul Eden Devlet'de yürür
lükte bulunabilecek sosyal güvenlik hükümlerinden muaf tutulacaklardır. 

2) Bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen bağışıklık, münhasıran konsolosluk mensupla
rının hizmetinde bulunan özel personel mensuplarına da aşağıdaki şartlarla uygulanır : 

(1) Kabul Eden Devlet vatandaşı olmamaları ve Kabul Eden Devlet'de devamlı ikamet
gâhları bulunmaması ve 

(2) Gönderen Devlet'de veya üçüncü bir Devlet'de yürürlükte olan sosyal güvenlik hü
kümlerine tabi olmaları. * 

3) Hizmetlerinde bu maddenin 2. fıkrasında öngörülen bağışıklığın uygulanmadığı kişi
leri istihdam eden konsolosluk mensupları, Kabul Eden Devlet'in sosyal güvenlik mevzuatının 
işverene yüklediği yükümlülüklere uymalıdırlar. 

4) Bu maddenin 1. ve 2. fıkralarında öngörülen bağışıklıklar, Kabul Eden Devlet mev
zuatının müsaade etmesi şartıyla, bu Devlet'in sosyal güvenlik rejimine isteyerek tabi olma im
kânını ortadan kaldırmaz. 

MADDE 43 
Menkullerin Vergiden Bağışıklığı 

1) Aşağıda belirtilenler, Kabul Eden Devlet tarafından ulusal, bölgesel ve belediyeye ait 
her türlü vergi ve resimlerden muaf tutulacaktır. 

(1) Gönderen Devlet veya temsilcisi adına alınmış veya kiralanmış konsolosluk binaları 
ile konsolosluk mensuplarının ikametgâhları ve buna ilişkin işlemler veya diğer araçlar. 

(2) Konsolosluğun taşınır malları ve yalnızca resmî amaçlar için kullanılmak üzere alı
nan araçların iktisabı, zilyetliği ve bunların bakımı. 

2) 1. fıkra hükümleri aşağıdakilere uygulanmaz. 
(1) özel hizmet karşılığı tahsil edilen vergi ve resimlere, 

(2) Gönderen Devlet veya temsilcisi ile Sözleşme yapan kişiye Kabul Eden Devlet kanun 
ve düzenlemeleriyle yüklenen vergilere. 

MADDE 44 
Konsolosluk Mensuplarının Vergi Muafiyeti 

1) Konsolosluk memurlarının ve konsolosluk idarî ve teknik personel mensuplarının Kabul 
Eden Devlet'in şahsî veya aynî, ulusal, bölgesel ve belediyeye ait her türlü vergi ve resimlerin
den, aşağıdakiler hariç, muafiyetleri olacaktır. 
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(1) Normal olarak eşya veya hizmetlerin fiyatına dahil edilmiş bulunan dolaylı vergiler; 
(2) 43. madde hükümleri saklı kalmak üzere, Kabul Eden Devlet ülkesinde bulunan özel 

mülkiyetteki taşınmaz mallara ait vergi ve resimler; 
(3) Bu Sözleşmenin 45. madde hükümleri saklı kalmak üzere, Kabul Eden Devlet tara

fından tahsil olunan veraset ve intikal vergileri, 
(4) Resmî görev karşılığı gelirden başka, kaynağı Kabul Eden Devlet'de bulunan özel ge

lirlerden alınan vergi ve resimler, 
(5) tfa olunan özel hizletler karşılığı olarak tahsil edilen vergi ve resimler, 
(6) 43. madde hükümleri saklı kalmak üzere, kayıt, mahkeme, ipotek ve pul harçları. 

2) Konsolosluk hizmet personeli mensuplarının, konsolosluktan hizmetleri karşılığı ola
rak aldıkları ücretleri, Kabul Eden Devlet vergi ve resimlerden muaftır. 

3) Kabul Eden Devlet'in kendi vatandaşlığındaki konsolosluk özel personeli için, bu Dev-
let'in kanun ve düzenlemelerinin gelir vergisi konusunda zorunlu kıldığı yükümlülüklere, kon
solosluk uyacaktır. 

MADDE 45 

Bir Konsolosluk Mensubunun Mirası 

Bir Konsolosluk mensubunun veya kendisiyle birlikte yaşayan ailesi efradından birinin ölü
mü halinde, Kabul Eden Devlet : 

(1) Bu ülkede iktisap edilmiş olup müteveffanın ölümü zamanında ihracı yasaklanmış 
bulunanlar hariç olmak üzere, müteveffaya ait taşınır malların ihraana müsaade etmelidir; ve 

(2) Müteveffanın Kabul Eden Devlet'de münhasıran, bir konsolosluk mensubu veya bir 
konsolosluk mensubu ailesinin efradı olarak bulunması nedeniyle Kabul Eden Devlet'de bulu
nan taşınır malları miras, ferağ ve intikale ilişkin, ulusal, bölgesel ve belediyeye ait vergi ve 
resimlere tabi tutulmayacaklardır. 

MADDE 46 
Gümrük Muayenesinden ve Gümrük Resimlerinden Muafiyet 

1) Kabul Eden Devlet yürürlükteki kanun ve düzenlemeleri uyarınca aşağıda yazılı ka
lemlerin ithal ve ihraana müsaade edecek ve depolama, ulaşım ve benzeri hizmetlerle ilgili mas
raflar dışındaki bütün gümrük resimleri ve vergilerde bağışıklık tanıyacaktır. 

(1) Konsolosluğun resmî kullanımına matuf eşyalar, 
(2) Konsolosluk memurunun şahsî kullanımına matuf eşyalar, 
(3) Konsolosluk teknik ve idarî personel mensubunun yerleşiminin ilk 6 ayında ithal et

miş olduğu ev eşyası ve taşıt araçları da dahil olmak üere, kişisel kullanımına matuf eşyalar, 
2) 1. fıkranın (2) ve (3) bentlerinde zikredilen eşyaların miktarı, ilgililerin doğrudan doğ

ruya kendi kullanımları için gerekli miktarı geçmemelidir. 

3) Konsolosluk memurlarının kişisel bagajları gümrük muayenesinden muaftırlar. Söz-
konusu kişiler, ancak bagajların bu maddenin 1. fıkrasının (2). bendinde zikredilenlerden baş
ka eşyalar veya Kabul Eden Devlet'in kanun ve düzenlemeleriyle ithali veya ihracı yasaklanmış 
veya karantina kanun ve düzenlemelerine tabi eşyalar ihtiva ettiği hususunda ciddî nedenlerin 
varlığı halinde gümrük muayenesine tabi tutulabilirler. Bu muayene, ancak konsolosluk me
murunun veya temsilcisinin huzurunda yapılabilir. 
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MADDE 47 

Ayrıcalık ve Bağışıklıklardan Yararlanmayacak Kişiler 

1) Kabul Eden Devlet vatandaşı veya daimî ikametgâhları burada bulunan idarî ve tek
nik personel ile_hizmet personeli mensupları, bu Sözleşmenin 40. maddesi 3. fıkrasında belirti
len hak, ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanamayacaklardır. 

2) 1. fıkrada zikredilen kişilerin aile efradları bu Sözleşmede öngörülen ayrıcalık ve ba
ğışıklıklardan yararlanamayacaklardır. 

3) Ancak, Kabul Eden Devlet 1. fıkrada zikredilen kişiler üzerinde yargı yetkisini konso
losluk görevlerinin yerine getirilmesini mümkün olduğunca sekteye uğratmayacak bir biçimde 
kullanmalıdır. 

MADDE 48 

Ayrıcalık ve Bağışıklıkların Başlaması ve Sona Ermesi 

1) Konsolosluk mensubu kişi görevine başlamak üzere Kabul Eden Devlet ülkesine giri
şinden itibaren veya daha önceden bu ülkede bulunuyorsa, konsolosluk görevine başlamasın
dan itibaren bu Sözleşmede öngörülen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanır. 

2) Konsolosluk mensubunun aile efradı, bu Sözleşmede öngörülen ayrıcalık ve bağışık
lıklardan, konsolosluk mensubunun ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlandığı tarihten itiba
ren veya Kabul Eden Devlet ülkesine giriş tarihinden itibaren ya da Konsolosluk mensubunun 
aile efradına dahil olduğu tarihten itibaren.yararlanır. 

3) Bir konsolosluk mensubunun görevi sona erdiği zaman kendisinin ve keza kendisiyle 
birlikte yaşayan aile efradının ayrıcalık ve bağışıklıkları, ilgili kişinin Kabul Eden Devlet'den 
ayrılışında ya da bu amaçla kendisine tanınan makul bir sürenin bitiminde sona erer. Konso
losluk mensubunun ailesi efradı, kişilerin ayrıcalık ve bağışıklıkları aile efradına dahil olma 
durumları ortadan kalktığında sona erer. Bununla beraber eğer bu kişiler makul bir süre için
de Kabul Eden Devlet ülkesini terketmek niyetinde iseler bunların ayrıcalık ve bağışıklıkları 
ayrılış tarihine kadar devam edecektir. 

4) Bir konsolosluk mensubunun ölümü halinde aile efradı Kabul Eden Devlet ülkesin
den ayrılışlarına ya da bu amaçla onlara tanınan makul sürenin bitimine değin kendilerine ta
nınan ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanmaya devam edecektir. 

MADDE 49 

Ayrıcalık ve Bağışıklıklardan Feragat 

1) Gönderen Devlet; bu Sözleşmenin 38, 39 ve 40. maddeleri uyarınca herhangi bir ayrı
calık ve bağışıklıktan bunlardan yararlanan kişiler adına feragat edebilir. Ayrıcalık ve bağışık
lıklardan feragat herhalde açık olmalı ve yazılı olarak Kabul Eden Devlet'e bildirilmelidir. 

2) Bu Sözleşme uyarınca yargı bağışıklığından yararlanabileceği bir konuda kendisine 
karşı dava ikame edilen kişi esas talebe doğrudan doğruya bağlı herhangi bir mukabil talep 
hakkında yargı bağışıklığı ileri süremez. 
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3) Hukukî veya idarî bir dava ile ilgili olarak yargı bağışıklığından feragat, kararın uy
gulanmasına ilişkin bağışıklıktan feragat anlamına gelmez. Kararın uygulanmasına ilişkin ola
rak yazılı ayrı bir feragat gereklidir. 

BÖLÜM V 
GENEL HÜKÜMLER 

MADDE 50 

Kabul Eden Devlet Kanun ve Düzenlemelerine Saygı 

1) Bu Sözleşme uyarınca ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan kişilerin ayrıcalıkları
na ve bağışıklıklarına halel gelmemek üzere, Kabul Eden Devlet'in kanun ve düzenlemelerine, 
trafik kontrolü de dahil olmak üzere saygı göstermek görevleridir. Bu kişiler Kabul Eden Dev
let'in tçişlerine karışmamakla da yükümlüdürler. 

2) Konsolosluk binaları, konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesiyle kabili telif olma
yacak maksatlarla kullanılmayacaktır. 

3) Konsolosluk, Konsolosluk mensupları ve aile efradlan Kabul Eden Devlet'in taşıt araç 
sigortasına ilişkin kanun ve düzenlemelerine uyacaktır. 

4) Gönderen Devlet tarafından Kabul Eden Devlet'e gönderilen Konsolosluk mensupla
rı Kabul Eden Devlet'de konsolosluk görevleri dışında hiçbir meslekî veya ticarî faaliyette bu
lunamazlar. 

MADDE 51 

Konsolosluk Görevlerinin Diplomatik Misyonlar Tarafından Yerine Getirilmesi 

1) Gönderen Devlet'in Kabul Eden Devlet'de bulunan diplomatik temsilciliği konsolos
luk görevlerini yerine getirebilir. Konsolosluk görevlerini yerine getirme ile görevlendirilmiş dip
lomasi memuruna bu Sözleşmede konsolosluk memurları için öngörülen haklar ve yükümlü
lükler uygulanacaktır. 

2) Gönderen Devlet diplomatik temsilciliği Kabul Eden Devlet Dışişleri Bakanlığına kon
solosluk görevlerini yürütmek ile görevlendirilmiş diplomasi memurlarının isim ve sıfatlarını 
bildirecektir. 

3) Konsolosluk görevlerini yürütmekle görevlendirilmiş bulunan diplomasi memuru, dip
lomatik temsilcilik mensubu sıfatıyla faydalandıkları haklardan, kolaylıklardan, ayrıcalıklar
dan ve bağışıklıklardan yararlanmaya devam ederler. 

MADDE 52 

Üçüncü Bir Devlet Adına Konsolosluk Görevlerinin Yürütülmesi 

Diplomatik kanallar ile yapılan bir bildirim ve Kabul Eden Devlet'in rızası ile Gönderen 
Devlet Konsolosluğu üçüncü bir Devlet adına konsolosluk görevlerini yürütebilir. 

MADDE 53 
Tüzel Kişiler 

tşbu Sözleşmenin Gönderen Devlet vatandaşları hakkındaki hükümleri Gönderen Devlet 
tüzelkişilerine de uygulanacaktır. 
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BÖLÜM VI 

NÎHAÎ HÜKÜMLER 

MADDE 54 

Onay, Yürürlüğe Giriş ve Sona Erdirme 

1) tşbu Sözleşme onaya tabi olacaktır. Onay belgeleri Ankara'da teati edilecektir. Bu Söz
leşme onay belgelerinin teatisi tarihini izleyen otuzuncu günde yürürlüğe girecektir. 

2) tşbu Sözleşme Âkit Taraflardan birinin diğer Âkit Tarafa Sözleşmeyi feshetmek arzu
sunu yazılı olarak bildirdiği tarihi izleyen altı ay sonuna kadar yürürlükte kalır. 

Beijing'de 6 Mart 1989 tarihinde iki nüsha halinde Türkçe ve Çince düzenlenmiş olup, 
her iki metin de aynı şekilde geçerlidir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ADINA 

Nüzhet KANDEMÎR 
Büyükelçi 
Dışişleri Bakanlığı 
Müsteşarı 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ 
ADINA 

Qi HUAtYUAN 
Dışişleri Bakanlığı 
Bakan Yardımcısı 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 387) 

Ozon Tabakasımn Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine 
Katılmamızın Onaylanmasımn Uygun Bulunduğu Hakkında 

Kanun Tasansı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
Komisyonları Raporları (1/583) 

T.C. 
Başbakanlık 8.6.1989 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayt : K. K. Gn. Md. 07/101-
2274/02937 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 2.6.1989 ta
rihinde kararlaştırılan "Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılma
mızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasansı" ile gerekçesi ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Ozal 
Başbakan 

GEREKÇE 

Ozon tabakasının önemi, insanları, canlı yaşamı, tarımsal ürünleri ve diğer biyolojik pro
sesleri olumsuz yönde etkileyen morötesi radyasyonu absorbe eden temel unsur olmasından 
kaynaklanmaktadır. Bu tabakanın korunması ve incelmesini etkileyecek faaliyetlerin kontrolü, 
sınırlandırılması ve engellenmesini temin amacıyla Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) 
bünyesinde başlatılan uluslararası düzeydeki çalışmalar neticesinde, anılan Sözleşme ve Proto
kol oluşturulmuştur. 

Başbakanlık Çevre Genel Müdürlüğünde 26 Ocak 1989 tarihinde yapılan nihaî bir toplan
tıda ilgili Bakanlık, araştırma kurumu ve üniversite temsilcilerinin mutabakatı ile söz konusu 
Sözleşme ve Protokola Türkiye'nin de Taraf olmasına karar verilmiştir. 

OZON TABAKASININ KORUNMASINA DAİR VİYANA SÖZLEŞMESİ 

Viyana Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde Taraf ülkeler ve dolayısı ile ülkemiz imkân ve 
kabiliyetleri ölçüsünde: 

a) İnsan faaliyetlerinin ozon tabakası üzerindeki etkilerini ve ozon tabakasındaki deği
şikliklerin insan sağlığı ve çevre üzerine etkilerini daha iyi anlamak amacı ile yapılacak siste
matik gözlem, araştırma ve bilgi alışverişinde bulunmakla, 
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b) tnsan faaliyetlerinin kontrol edilmesi, sınırlandırılması ve azaltılması için uygun idarî 
ve hukukî tedbirlerin alınması, yine aynı amaca yönelik olarak geliştirilen politikaların uyum 
içinde yürütülmesi ile, 

c) Protokol ve Ek'Ierin benimsenmesine yönelik olarak Sözleşme amaçlarına uygun ted
bir, prosedür ve standartların formülasyonu ile, 

d) Sözleşme ve Taraf olunan Protokolların etkin olarak yürütülmesi için uluslararası ku
ruluşlarla işbirliği yapmakla, yükümlüdürler. 

Ülkemiz de imkânları ölçüsünde yapılacak çalışmalara katılacaktır. Ayrıca, Sözleşmenin 
ilgili maddeleri gereği, gelişmekte olan ülkelerin diğer Taraf ülkelerden araştırma ve sistematik 
gözlemler için gerekli olan ekipman, tesis, bilimsel ve teknik personelin eğitimi konularında 
yardım sağlama olanağı mevcuttur. Buna ek olarak, bu ülkeler geliştirilen alternatif teknoloji
ler ve ekipman konusunda da yardım sağlayabileceklerdir. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İsler Komisyonu 12.L1990 

Esas No. : 1/583 
Karar No. : 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 9.6.1989 tarihinde Komisyonumuza havale edilen 1/583 Esas Sayılı 
"Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 11.1.1990 tarihli 6 ncı Birle
şiminde Dışişleri ve Sağlık Bakanlıkları; Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı; Devlet Meteoroloji 
Genel Müdürlüğü; O.D.T.Ü.'nin konu ile ilgili öğretim üyelerinin de katılmasıyla incelenip gö
rüşülmüştür. 

Asrımızda kaydedilen büyük teknolojik gelişme ve meydana gelen nüfus artışı, dünyamı
zın doğal kaynaklarının azalmasına, çevrenin kirlenmesine ve dünyayı çevreleyen atmosferin 
zarara uğramasına sebep olarak çok önemli boyutlarda çevre sorunlarının ortaya çıkmasına 
yol açmıştır. Teknolojik ve beşerî kökenli kirlilik ve zararların vehameti, maalesef biraz geç 
olmakla beraber, farkedilince çevre sorunları dünyanın en önde gelen sorunlarından biri ol
muştur. Bu sorunlara başlangıçta yakın çevre açısından eğilinmiş, daha sonra sorunların ülke, 
kıta ve nihayet küresel düzeyde ele alınması zarureti ortaya çıkmıştır. Günümüzde çevre sorun
larının uluslararası ve küresel boyutları bütün insanlığı ilgilendirmekte, ortak çaba ve eylemi 
gerçekleştirecek uluslararası işbirliğini gerektirmektedir. 

Komisyonumuzda görüşülen kanun tasarısına konu teşkil ederi Sözleşme bütün dünya ül
kelerini, tüm beşeriyeti ilgilendiren çok önemli bir sorunun küresel düzeyde çözümü önlemle
rini öngören ilk uluslararası belgedir. 

Dünyamızı çevreleyen ozon tabakasının en büyük özelliğinin, tüm canlı varlıkları, doğal 
kaynakları ve tarımsal ürünleri olumsuz yönde etkileyen morötesi radyasyonu, yani güneşin 
ultraviole ışınlarını absorbe etmektedir. Başta kloroflorokarbon olarak adlandırılan kimyasal 
maddeler olmak üzere çeşitli beşerî faaliyetler nedeniyle yapısı zarara uğrayan ve incelen ozon 
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tabakasını korumak insanlığın geleceği açısından hayatî bir zaruret olarak belirmiştir. Bu za
ruret karşısında, çeşitli ekonomik menfaat çatışmalarına ve tereddütlere rağmen küresel dü
zeyde önlem alınmasını öngören hukukî belgelerin hazırlanması için BM Çevre programı tara
fından sürdürülen çaba ve çalışmalar, 198S yılında Viyana'da tertiplenen bir Konferansta so
nuca ulaştırılmış ve "Ozon Tabakasının Korunmasına tlişkin Viyana Sözleşmesi" 22 Mart 198S 
tarihinde tüm ülkelerin imza ve onayına açılmıştır. 

Başlangıçta bu Sözleşmeye taraf olmada oldukça çekingen davranan ülkeler, bilahare ozon 
tabakasındaki incelmenin artması ve tabakada bir delinmenin meydana gelmesi üzerine Söz
leşmeyi hızla onaylamak yoluna gitmişlerdir. Baştaki tereddüt nedeniyle ancak 22 Eylül 1988'de 
yürürlüğe giren Sözleşme elli kadar ülkeden taraf bulunmakta olup, bir o kadar ülke de çok 
yakında taraf olmak üzere işlemlere başladıklarını açıklamıştır. Türkiye de bu ülkelerden biri
sidir. 1985-1988 döneminde, Sözleşmenin yürürlüğe giriş durumunu izlemeyi ve ona göre tu
tum almayı yeğleyen ülkemiz, ilgili kuruluşlarımızın çeşitli değerlendirmelerinden sonra, tüm 
Dünyanın katkısını gerektiren bu önemli sorunun çözümü amacıyla hazırlanmış bulunan söz 
konusu Sözleşmeye taraf olmanın uygun olacağı ve örnek bir davranış teşkil edeceği kanaatine 
varmıştır. Yetkili kuruluşlarımızın Sözleşmede öngörülen tedbirlerin ve yükümlülüklerin ülke
miz açısından uygunluğunu tespit etmelerini müteakip de, bu belgeye katılmamıza ilişkin ka
nun tasarıları Yüce Meclisinizin onayına sunulmuş bulunmaktadır. 

Sözleşmenin içerikleri ve amaçları kanun tasarısı gerekçesinde özetlenmiş bulunmaktadır. 

Çok kısa bir şekilde özetlemek gerekirse Sözleşme, ozon tabakasının korunması için yapı
lacak uluslararası işbirliğinin ve bu çerçevede gerçekleştirilecek araştırmaların, sistematik göz
lemlerin, hukukî, bilimsel ve teknik işbirliğinin, bilgi ve teknoloji değişiminin ana hatlarını 
belirlemektedir. 

Türkiye, kloroflorokarbon üretimi yapmamakta olup tüm tüketimi ise 1987 yılı itibariyle 
kişi başına 0,075 kg/yıl düzeyindedir. Buna mukabil, ülkemiz Sözleşmede öngörülen ticaret 
ve kredi düzenlemeleri, teknik yardım, alternatif teknolojilerden yararlanma gibi konularda 
muhtelif kolaylıklar sağlama olanağına kavuşacaktır. Bu hususlara, bu belgeye taraf olmak 
suretiyle ülkemizin küresel çevre korunması konusuna verdiği önemi ve bu alanda uluslararası 
işbirliğine katkıda bulunma arzusunu dünya kamuoyuna göstermesi açısından kazanacağı prestij 
de eklenince anılan Sözleşmeye katılmamızın yararı ortaya çıkmaktadır. 

Bu mülahazalarla, katılmanın uygun görüldüğüne dair kanun tasarısının onaylanmasının 
uygun olacağı Komisyonumuz toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile kararlaştırılmış ve ta
sarının maddeleri ve tümü aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz tasarının havalesi gereği Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Kâtip 
Mustafa Balcılar Hamdı Ozsoy 

Eskişehir Afyon 
Üye Üye 

Yasar Eryümaz Sait Ekinci 
Ağrı Burdur 
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Üye 
Nizamettin Özdoğan 

Elazığ 
Üye 

Türkân Akyol 
îzmir 
Üye 

72/a/ «Sarf w 
Tokat 

Üye 
Mustafa Kul 

Erzincan 
Üye 

Kerem Güneş 
Kars 
Üye 

Mahmul Orhan 
Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 387) 



- 5 — 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 2.3.1990 
Esas No. : 1/583 
Karar No. : 22 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLIS! BAŞKANLIĞINA 

"Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 7.2.1990 Tarihli 1-3/9 sa
yılı Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı, Devlet 
Meteoroloji tşleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Tüm canlı varlıkları, doğal kaynakları ve tarım ürünlerini olumsuz yönde etkileyen morö
tesi radyasyonu absorbe eden temel unsur olması sebebiyle büyük önemi bulunan ozon taba
kasının korunması ve incelmesini etkileyecek faaliyetlerin kontrolü ve engellenmesini sağlamak 
amacını taşıyan Tasarı, Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Adnan Tutkun 

Amasya 
Sözcü 

M. Cavit Kavak 
istanbul 

Üye 
M. Tahir Köse 

Amasya 
Üye 

Fethi Çelıkbaş 
Burdur 

Üye 
Ali Tanrtyar 

İstanbul 
Üye 

Nurettin Yılmaz 
Mardin 

Başkanvekili 
Mustafa Kalemli 

Kütahya 
Kâtip 

Ali Rtfkı Atasever 
Tekirdağ 

Üye 
Göksel Kalayctoğlu 

Ankara 
Üye 

H. Cahit Aral 
Elazığ 
Üye 

Abdulvahap Dizdaroğhı 
Mardin 

Üye 
İrfan Demiralp 

Samsun 
(İmzada bulunamadı) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 22 Mart 1985 tarihinde Viyana'da imzaya açılan "Ozon Tabakasının Ko
runmasına Dair Viyana Sözleşmesi*'ne katılmamız uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. Ozal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı Y. 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
/. Ozarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 
Adalet Bakanı 

M. Oltan Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

E. Pakdemırli 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 

C. Altınkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. Tîıncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

/ Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

F. Kurt 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Bakanı 
/ Aşkın 

Millî Savunma Bakanı 
/ . S. Giray 

Dışişleri Bakanı V. 
/ . S. Giray 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş, Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K Zeybek 

Turizm Bakanı 
/ Aküzüm 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 

METİN 

Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana 
Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana 
Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 387) 
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OZON TABAKASININ KORUNMASINA DAİR VİYANA SÖZLEŞMESİ 

GİRİŞ 

Bu Sözleşmenin Tarafları, 
Ozon tabakasındaki değişikliğin potansiyel olarak insan sağlığı ve çevre üzerinde zararlı 

bir etkisi bulunduğunun bilincinde olarak, 
Birleşmiş Milletler İnsan ve Çevresi Konferansı Beyannamesinin ilgili hükümlerini ve özel

likle de, "Devletler, Birleşmiş Milletler Ana Sözleşmesi ve uluslararası hukuk ilkeleri uyarınca 
kendi çevre politikalarına uygun olarak kendi kaynaklarını hükümran şekilde kullanma hakkı
nı ve kendi kontrolları ya da yetki alanları içindeki faaliyetlerin, diğer Devletlerin veya ulusal 
yetki alanlarının sınırları dışındaki sahaların çevrelerine zarar vermemesini temin etme sorum
luluğunu haizdirler" ibaresini taşıyan 21 sayılı ilkeyi anımsayarak, 

Gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını özel koşullarını göz önünde bulundurarak, 
Uluslararası ve ulusal örgütler bünyesinde ve özellikle de, Birleşmiş Milletler Çevre Prog

ramının Dünya Ozon Tabakası Eylem Planı çerçevesinde yürütülmekte olan çalışmaları ve faa
liyetleri akıllarında bulundurarak, 

Ozon tabakasının korunması için şimdiye kadar ulusal ve uluslararası düzeylerde alınmış 
bulunan önlemleri de akıllarında bulundurarak, 

Ozon tabakasını, beşerî faaliyetlerin yol açtığı değişikliklerden korumak için alınacak ön
lemlerin uluslararası işbirliğini ve eylemi gerektirdiğinin ve ilgili bilimsel ve teknik görüşlere 
dayanması icap ettiğinin bilincinde olarak, 

Ozon tabakası ve bu tabakadaki değişikliklerden kaynaklanan muhtemel olumsuz etkiler 
hakkında mevcut bilimsel bilgileri daha da geliştirmek için yeni araştırmalar ve sistematik göz
lemler yapılması gerektiğinin de bilincinde olarak, 

Ozon tabakasındaki değişikliklerin yol açtığı olumsuz etkilere karşı insan sağlığını ve çev
reyi korumaya kararlı "olarak, 

aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır. 

Madde 1 
TANIMLAR 

Bu Sözleşmede: 

1. "Ozon tabakası", planeter sınır tabakasının üstündeki atmosferik ozon tabakası an
lamında kullanılmıştır. 

2. "Olumsuz etkiler", iklim değişiklikleri de dahil olmak üzere, insan sağlığı veya do
ğal ve kontrollü ekosistemlerin bileşimi, esnekliği ve üretkenliği ya da insana yararlı maddeler 
üzerinde önemli ölçüde zararlı etkileri bulunan fizikî çevre veya hayvan ve bitki çevresi anla
mında kullanılmıştır. 

3. "Alternatif teknolojiler veya ekipman", ozon tabakası üzerinde olumsuz etkileri azaltan, 
ortadan kaldıran veya önleyen maddeler anlamında kullanılmıştır. 

4. "Alternatif maddeler", ozon tabakası üzerinde olumsuz etkileri azaltan yok eden ve
ya bu etkilerin oluşmasını engelleyen maddeler anlamında kullanılmıştır. 
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5. "Taraflar", metinde aksi belirtilmedikçe, bu Sözleşmenin Tarafları anlamında kulla
nılmıştır. 

6. "Bölgesel ekonomik bütünleşme örgütü", belirli bir bölgedeki hükümran Devletler 
tarafından oluşturulan ve bu Sözleşmenin veya protokollerinin düzenlendiği konularda yetkisi 
bulunan ve kendi iç prosedürlerine göre ilgili belgeleri imzalamaya, onaylamaya, kabul etmeye 
veya katılmaya yetkisi olan bir örgüt anlamında kullanılmaktadır. 

7. "Protokoller", bu Sözleşmenin protokolleri anlamında kullanılmaktadır. 

Madde 2 
GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 

1. Taraflar, bu Sözleşmenin ve taraf oldukları yürürlükteki protokollerin hükümlerine 
uygun olarak, ozon tabakasında değişikliğe yol açan veya açabilecek insan faaliyetlerinden kay
naklanan ya da kaynaklanabilecek olumsuz etkilere karşı insan sağlığını ve çevreyi korumak 
için gerekli tedbirleri alacaklardır. 

2. Taraflar, bu amaçla ellerindeki imkânlara ve yeteneklerine uygun olarak : 

a) İnsan faaliyetlerinin ozon tabakası üzerindeki ve ozon tabakasındaki değişikliklerin 
insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkilerini daha iyi anlayabilmek ve değerlendirebilmek için 
sistematik gözlem, araştırma ve bilgi alışverişi yoluyla işbirliği yapacaklardır; 

b) Yetki alanları veya kontrolleri altındaki insan faaliyetlerinin, ozon tabakasındaki de
ğişikliklerden veya muhtemel değişikliklerden kaynaklanan olumsuz etkilere yol açtığı ya da 
açabileceği tespit edildiği takdirde, bu faaliyetleri kontrol altında tutmak, sınırlamak, azalt
mak veya önlemek için uygun yasal ve idarî tedbirleri alacaklar ve uygun politikaların ahenkli 
bir hale getirilmesi için gerekli işbirliğinde bulunacaklardır; 

c) Protokollerin ve eklerin kabulü de dahil olmak üzere bu Sözleşmenin uygulanması 
için, üzerinde anlaşmaya varılan tedbirlerin, işlemlerin ve standartların formulasyonu için iş
birliği yapmak; 

d) Bu Sözleşmenin ve Protokollerin etkin bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla bunlara 
taraf olan uluslararası uzman kuruluşlar ile işbirliği yapmak. 

3. Bu Sözleşmenin hükümleri, uluslararası hukuka uygun olarak, Tarafların, yukarıda
ki 1. ve 2. fıkralarda anılanlara ilaveten ulusal önlemler alma hakkını veya Taraflardan her
hangi birince şimdiye kadar alınmış bulunan ek ulusal önlemleri hiçbir şekilde etkilemeyecek
tir. Ancak, söz konusu önlemlerin, Tarafların bu Sözleşme altındaki yükümlülükleriyle çeliş
memesi gereklidir. 

4. Bu maddenin uygulanmasında, ilgili bilimsel ve teknik görüşler esas alınacaktır. 

Madde 3 
ARAŞTIRMA VE SİSTEMATİK GÖZLEMLER 

1. Taraflar, aşağıdaki konularda araştırma ve bilimsel değerlendirmelerin doğrudan ve
ya yetkili uluslararası organlar kanalıyla yürütülmesini ve bu amaçla işbirliği yapılmasını taah
hüt ederler. 
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a) Ozon tabakasını etkileyebilecek fiziksel ve kimyasal işlemler; 

b) Ozon tabakasındaki değişikliklerin insan sağlığına etkileri ve diğer biyolojik etkiler, 
özellikle de ultraviyole güneş ışınlarındaki değişikliklerin yol açtığı biyolojik etkiler (UV-B); 

c) Ozon tabakasındaki değişikliklerden kaynaklanan iklimsel etkiler; 

d) Ozon tabakasındaki değişikliklerden kaynaklanan etkiler ve insana yararlı doğal sen
tetik maddeler üzerindeki UV-B radyasyonunda meydana gelen değişiklikler; 

e) Ozon tabakasını etkileyebilecek maddeler, uygulamalar, işlemler, faaliyetler ve bunla
rın kümülatif etkileri; 

f) Alternatif maddeler ve teknolojiler; 

g) İlgili sosyo-ekonomik konular 
ve I ile II nolu eklerde irdelenen diğer hususlar. 

2. Taraflar, ek Pde irdelendiği gibi, ozon tabakasının durumunun ve ilgili diğer para
metrelerin sistematik olarak gözlemlenmesi için, doğrudan veya yetkili uluslararası kuruluşlar 
kanalıyla ve ulusal mevzuatlarla gerek uluslararası gerekse ulusal düzeylerde süregelen ilgili 
faaliyetleri göz önüne alarak, ortak veya tamamlayıcı programlar oluşturmayı ya da geliştir
meyi taahhüt etmektedirler. 

3. Taraflar, uygun dünya veri merkezleri vasıtasıyla araştırma ve gözlem verilerinin dü
zenli olarak ve zamanında toplanmasının, değerlendirilmesinin ve dağıtılmasının sağlanması 
için, doğrudan veya yetkili uluslararası kuruluşlar kanalıyla işbirliğinde bulunmayı taahhüt et
mektedirler. 

Madde 4 

HUKUKÎ, BİLİMSEL VE TEKNİK ALANLARDA İŞBİRLİĞJ 

1. Taraflar, ek H'de irdelendiği gibi, bu Sözleşmeyle ilgili bilimsel, teknik, sosyo-ekonomik, 
ticarî ve hukukî bilgi değişimini kolaylaştıracak ve teşvik edeceklerdir. Bu bilgiler, Tarafların 
mutabık kaldığı kuruluşlara iletilecektir. Bilgiyi veren Tarafın gizli olarak nitelendirdiği bilgile
ri elde eden söz konusu kuruluşlar bu bilgilerin ifşa edilmemesini sağlamakla ve bu bilgileri 
bütün Taraflara açıklanana kadar muhafaza etmekle yükümlüdür. 

2. Taraflar, yürürlükteki ulusal kanunlarına, yönetmeliklerine ve uygulamalarına uygun 
olarak ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını özellikle göz önünde bulundurarak, doğrudan 
veya yetkili uluslararası organlar kanalıyla, bilgi ve teknoloji transferini geliştirmek için işbirli
ği yapacaklardır. Bu işbirliği, özel olarak aşağıdaki vasıtalarla yürütülecektir : 

a) Alternatif teknolojilerin diğer Taraflarca elde edilmesinin kolaylaştırılması; 

b) Alternatif teknolojiler ve teçhizat hakkında bilgi sağlanması ve bunlarla ilgili özel kı
lavuzların veya el kitaplarının temin edilmesi; 

c) Araştırma ve sistematik gözlemler için gerekli teçhizat ve kolaylıkların sağlanması; 

d) Bilimsel ve teknik personelin gerektiği şekilde eğitilmesi. 
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Madde S 

BtLGÎ İLETME 

Taraflar, bu Sözleşmenin ye taraf oldukları protokollerin uygulanmasıyla ilgili olarak al
dıkları önlemler hakkındaki bilgileri, söz konusu belgelere taraf olanlarca yapılan toplantılar
da belirlenen usul ve aralıklarla, 6 ncı Madde uyarınca toplanan Taraflar Konferansına, Sekre-
terya kanalıyla ileteceklerdir. . 

Madde 6 

TARAFLAR KONFERANSI 

1. Bu Sözleşme ile bir Taraflar Konferansı kurulmaktadır. Taraflar Konferansının ilk top
lantısı, 7 nci Madde uyarınca geçici olarak tayin edilen sekreteryanın çağrısı üzerine ve bu Söz
leşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç bir yıl içinde yapılacaktır. Taraflar Konferansı
nı izleyen olağan toplantılar Konferans tarafından ilk toplantıda belirlenecek düzenli aralık
larla yapılacaktır. 

2. Taraflar Konferansının olağanüstü toplantıları, Konferansın gerekli gördüğü zaman
larda veya Taraflardan herhangi birinin yazılı talebi üzerine yapılacaktır. Ancak, talebin sekre-
terya kanalıyla diğer taraflara bildirilmesinden sonraki altı ay içerisinde Tarafların en az üçte 
birinin desteğini alması gerekecektir. 

3. Taraflar Konferansı, kendisi ve kurabileceği alt organlar ile ilgili usul kurallarını, malî 
prensipleri ve sekreteryanın görevlerini düzenleyen malî hükümleri mutabakat ile tespit edecek 
ve benimseyecektir. 

4. Taraflar Konferansı, bu Sözleşmenin uygulanmasını sürekli olarak gözden geçirecek 
ve ayrıca : 

a) S inci Madde uyarınca sunulması gereken bilgilerin iletilme usulünü ve aralıklarım 
belirleyecek ve bu bilgilerin yanısıra herhangi bir alt organ tarafından arz edilen raporları de
ğerlendirecektir; 

b) Ozon tabakası, ozon tabakasındaki muhtemel değişiklikler ve bu değişikliklerin yol 
açtığı muhtemel etkiler hakkındaki bilimsel bilgileri inceleyecektir; 

c) Ozon tabakasında değişikliğe yol açan veya açabilecek maddelerin ortaya çıkmasını 
asgariye indirmek için gerekli politikaların, stratejilerin ve önlemlerin, 2 nci Madde uyarınca, 
uyumlu hale getirilmesini geliştirecek ve Bu Sözleşmeyle ilgili diğer önlemler hakkında tavsiye
lerde bulunacaktır; 

d) 3 üncü ve 4 üncü Maddeler uyarınca, araştırma, sistematik gözlem, bilimsel ve tek
nolojik işbirliği, bilgi alış-verişi ve teknoloji transferi ile ilgili programlar tespit edecektir; 

e) 9 uncu ve 10 uncu Maddeler uyarınca, gerektiği takdirde, bu Sözleşme ve ekleri ile 
ilgili değişiklikleri göz önünde bulunduracak ve yapacaktır; 

0 Protokoller ve ekleri ile ilgili değişiklikleri göz önünde bulunduracak ve değiştirilme
lerine karar verildiği takdirde söz konusu protokole taraf olanlara bu yönde tavsiyede buluna
caktır; 

g) 10 uncu Madde uyarınca, bu Sözleşmeye yeni ekler yapılması hususunu göz önünde 
bulunduracak ve gerçekleştirecektir. 
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h) 8 inci Madde uyarınca protokolleri gözden geçirecek ve benimseyecektir. 
i) Bu Sözleşmenin uygulanması için gerekli alt organları kuracaktır; 
j) Bilimsel araştırmalar, sistematik gözlemler ve bu Sözleşmenin amaçlarına uygun di

ğer faaliyetler için, yetkili uluslararası kuruluşların ve bilimsel komitelerin, özellikle de Dünya 
Meteoroloji örgütü, Dünya Sağlık örgütü ve Ozon Tabakası Koordinasyon Komitesinin yar
dımlarına başvuracak ve bu kuruluşlarla, komitelerden sağlanan hizmetlerden yararlanacaktır. 

k) Bu Sözleşmede belirtilen amaçlara ulaşılması için gerekli her türlü ilave eylemi göz 
önünde bulunduracak ve taahhüt edecektir. 

S. Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletlerin uzmanlık teşkilatları, Uluslararası Atom Ener
jisi Kurumu ve bu Sözleşmeye taraf olmayan Devletler, Taraflar Konferansının toplantılarında 
gözlemci sıfatıyla temsil edilebilirler. Ozon tabakasının korunmasıyla ilgili alanlarda uzman
laşmış olan ve Taraflar Konferansının toplantılarına gözlemci statüsünde katılmak isteğinde 
olduğunu sekreteryaya bildiren uluslararası veya ulusal, resmî ya da gayriresmî her türlü kuru
luş ve organ, Tarafların en az üçte birinin itirazıyla karşılaşılmadıgı takdirde bu toplantılara 
kabul edilebilirler. Gözlemcilerin kabulü ve katılımı, Taraflar Konferansının benimsediği usul 
kurallarına tabidir. 

Madde 7 

SEKRETERYA 

1. Sekreteryanın görevleri şunlardır : 

a) 6 ncı, 8 inci, 9 uncu ve 10 uncu Maddelerde belirtilen toplantıları düzenlemek ve dü
zenlenmesine yardımcı olmak; 

b) 4 üncü ve 5 inci Maddelere uygun olarak sağlanan bilgileri ve 6 ncı madde uyarınca 
oluşturulan alt organların yaptığı toplantılar sonucunda elde edilen bilgileri esas alan raporlar 
hazırlamak ve dağıtmak; 

c) Herhangi bir protokolün kendisine yüklediği görevleri yerine getirmek; 
d) Bu Sözleşme altındaki görevlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak yürüttüğü faaliyetler 

hakkında raporlar hazırlamak ve bu raporları Taraflar Konferansına sunmak; 
e) İlgili diğer uluslararası organlarla gerekli işbirliğinin kurulmasını sağlamak ve görev

lerinin etkili bir şekilde yürütülmesi için gerekli idarî ve akdî düzenlemelere girmek; 

0 Taraflar Konferansının tespit ettiği diğer görevleri yerine getirmek. 

2. Sekreterlik görevleri, Taraflar Konferansının 6 ncı madde uyarınca yapılacak ilk ola
ğan toplantısı tamamlanana kadar Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından geçici olarak 
yürütülecektir. Taraflar Konferansı, ilk olağan toplantısında, bu Sözleşme altında sekreterlik 
görevi yapmak arzusunu belirten mevcut yetkili uluslararası örgütler arasından sekreteryayı ata
yacaktır. 

Madde 8 

PROTOKOLLERİN KABULÜ 

1. Taraflar Konferansı, toplantılarından biri sırasında 2 nci Madde gereğince protokol
ler kabul edebilir. 
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2. önerilen her türlü protokol metni, görüşüleceği toplantıdan eh az altı ay önce sekre-
terya tarafından Taraflara iletilecektir. 

Madde 9 
SÖZLEŞME VEYA PROTOKOLLERDE DEĞİŞİKLİKLER 

1. Taraflardan herhangi biri bu Sözleşmede veya protokollerde değişiklik yapılmasını öne
rebilir. Bu değişiklikler, diğer hususların yanı sıra ilgili bilimsel ve teknik görüşleri de göz önünde 
bulunduracaktır. 

2. Bu Sözleşme ile ilgili değişikler, Taraflar Konferansının toplantısında kabul edilecek
tir. Protokollerle ilgili değişiklikler ise söz konusu protokole taraf olanların yapacağı toplantı 
sırasında benimsenecektir. Bu Sözleşmede veya herhangi bir protokolde yapılması önerilen de
ğişikliklerle ilgili metin, söz konusu protokolde aksi belirtilmedikçe, değişiklik önerisinin ka
bulü için yapılacak toplantıdan en az altı ay önce sekreterya tarafından Taraflara iletilecektir. 
Sekreterya, önerilen değişiklikleri, bilgilenmeleri için bu Sözleşmeyi imzalayan taraflara da bil
direcektir. 

3. Taraflar, bu Sözleşmede yapılması önerilen her türlü değişiklik hususunda mutaba
kata varmak için ellerinden gelen bütün çabayı harcayacaklardır. Bütün çabanın harcanması
na rağmen anlaşmaya varılamamışsa, değişiklik son çare olarak, toplantıda bulunan ve oy kul
lanan Tarafların dörtte üç çoğunluğuyla kabul edilecek ve Depoziter tarafından onay veya ka
bul için bütün Taraflara sunulacaktır. 

4. Yukarıdaki 3 üncü fıkrada belirtilen prosedür her türlü protokolle ilgili değişiklikler 
için geçerli olacak ancak söz konusu protokole taraf olanlardan toplantıda bulunan ve oy kul
lananların üçte iki çoğunluğu belirtilen değişikliklerin kabulü için yeterli olacaktır. 

5. Değişikliklerin onay veya kabulü Depozitere yazılı olarak bildirilecektir. Yukarıdaki 
3 üncü ve 4 üncü fıkralara uygun olarak benimsenen değişiklikler, bu Sözleşmeye taraf olanla
rın en az dörtte üç çoğunlukla veya ilgili protokole taraf olanların -söz konusu protokolde aksi 
belirtilmedikçe- en az üçte iki çoğunlukta, değişikliği onayladıklarını veya kabul ettiklerini De
pozitere bildirmelerinden sonraki doksanıncı günde, değişikliği kabul etmiş Taraflar arasında 
yürürlüğe girecektir. Daha sonra, değişiklikler, diğer Taraflar için söz konusu Tarafın değişik
liklere ilişkin kabul veya onay belgesini tevdi ettiği tarihten sonraki doksanıncı günde yürürlü
ğe girecektir. 

6. Bu maddedeki "toplantıda bulunan ve oy kullanan Taraflar" deyimi toplantıya katı
lan ve olumlu veya olumsuz oy kullanan Taraflar anlamında kullanılmıştır. 

Madde 10 
EKLERİN KABULÜ VE DEĞİŞTİRİLMESİ 

1. Bu Sözleşmenin veya herhangi bir protokolün ekleri, bu Sözleşmenin veya söz konusu 
protokolün ayrılmaz bir parçasını oluşturacak ve aksi açıkça belirtilmedikçe, bu Sözleşmeye 
veya protokollerine yapılan atıflar, aynı zamanda bunların eklerine de yapılmış addedilecektir. 
Söz konusu ekler, bilimsel, teknik ve idarî konularla sınırlı olacaktır. 

2. Herhangi bir protokolde, bu protokolün ekleriyle ilgili olarak aksi yönde hükümlerin 
bulunmaması halinde, bu Sözleşmenin ilave eklerinin veya herhangi bir protokolün eklerinin 
önerilmesi, kabulü, ve yürürlüğe girmesine ilişkin olarak aşağıda belirtilen prosedür takip edi
lecektir : 
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a) Bu Sözleşmenin ekleri 9 uncu maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkralarında herhangi bir 
protokolün ekleri ise 9 uncu maddenin 2 nci ve 4 üncü fıkralarında belirtilen prosedüre göre 
önerilecek ve kabul edilecektir; 

b) Bu Sözleşmenin ilave eklerini veya taraf olduğu herhangi bir protokolün eklerini onay
lamayan herhangi bir Taraf, kabul kararının Depozitere iletildiği tarihten itibaren altı ay içinde 
onaylamama kararını yazılı olarak Depozitere bildirecektir. Bunun üzerine, Depoziter derhal 
diğer Taraflara bu kararı iletecektir. Taraflar, daha önce itiraz ettikleri ekleri herhangi bir za
manda kabul edebilirler. Bu durumda, söz konusu ekler o taraf için derhal yürürlüğe girecektir; 

c) Depoziter tarafından dolaşıma çıkarılışından itibaren altı ay sonra, bu Sözleşmenin 
veya ilgili protokolün yukarıdaki (b) fıkrası hükmü gereğince bildirimde bulunmayan bütün 
Tarafları için söz konusu ek geçerli olacaktır. 

3. Bu Sözleşmenin veya herhangi bir protokolün eklerindeki değişikliklerin önerilmesi, 
kabulü ve yürürlüğe girmesi, Sözleşme veya protokol eklerinin önerilmesi, kabulü ve yürürlü
ğe girmesinde kullanılan aynı prosedüre tabi olacaktır. Ekler ve eklerdeki değişiklikler, diğer 
hususların yanısıra, ilgili bilimsel ve teknik görüşleri göz önünde bulunduracaktır. 

4. tlave bir ekin veya bir ekteki değişikliğin bu Sözleşmede ya da herhangi bir protokol
de değişikliğe yol açması halinde, ilave ek veya değiştirilmiş ek, bu Sözleşmedeki veya ilgili 
protokoldeki değişiklik yürürlüğe girene kadar yürürlüğe girmeyecektir. 

Madde 11 
İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ 

1. Bu Sözleşmenin yorumlanması veya uygulanmasıyla ilgili olarak Taraflar arasında her
hangi bir ihtilaf çıkması halinde, ilgili Taraflar müzakereler yoluyla çözüme gitmeye çalışacak
lardır. 

2. İlgili tarafların müzakereler yoluyla çözüme ulaşamamaları halinde, ortaklaşa olarak 
üçüncü bir tarafın aracılığına başvurulabilir. 

3. Bu Sözleşmenin kabulü, onayı ya da bu Sözleşmeye Taraf olunması sırasında veya da
ha sonra herhangi bir zamanda, yukarıdaki 1 inci ve 2 nci fıkralara uygun olarak çözümlene
meyen ihtilaflar için bir Devlet veya bölgesel ekonomik bütünleşme örgütü, aşağıdaki ihtilaf 
halli yöntemlerinden birini ya da her ikisini zorunlu olarak kabul ettiğini yazılı şekilde Depozi
tere bildirebilir : 

a) Taraflar Konferansının ilk olağan toplantısında benimsenecek yöntemlere uygun ola
rak hakemlik; 

b) İhtilafın Uluslararası Adalet Divanına sunulması. 

4. Eğer taraflar, yukarıdaki, 3 üncü fıkraya uygun olarak aynı veya herhangi bir prose
dürü kabul etmemişlerse, tarafların aksi yönde bir mutabakata varmamaları halinde ihtilaf S inci 
fıkra gereğince uzlaşmaya sunulacaktır. 

5. ihtilafa taraf olanlardan birinin talebi üzerine bir uzlaştırma komisyonu oluşturula
caktır. Komisyon, ilgili tarafların her birince atanan eşit sayıda üyelerden ve bu üyelerin ortak
laşa seçecekleri bir başkandan meydana gelecektir. Komisyonun vereceği karar kesin ve tavsiye 
niteliğinde olacak ve taraflar bu kararı iyi niyetle değerlendireceklerdir. 
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6. Bu maddenin hükümleri her türlü protokol için, ilgili protokolde aksi belirtilmemiş
se, geçerli olacaktır. 

Madde 12 

İMZA 

Bu Sözleşme, Devletler ve bölgesel ekonomik bütünleşme örgütleri tarafından imzalan
mak üzere, 22 Mart 1985 - 21 Eylül 1985 tarihleri arasında Viyana'da Avusturya Cumhuriyeti 
Dışişleri Bakanlığında, 22 Eylül 1985 - 21 Mart 1986 tarihleri arasında ise New York'ta Birleş
miş Milletler Genel Merkezinde imzaya açık tutulacaktır. 

Madde 13 

KABUL VEYA ONAY 

1. Bu Sözleşme ve her türlü protokol, Devletlerin ve bölgesel ekonomik bütünleşme ör
gütlerinin kabulüne veya onayına tabi olacaktır. Kabul veya onay belgeleri Depozitere tevdi edi
lecektir. 

2. Yukarıdaki 1 inci fıkrada anılan ve üye Devletleri taraf olmadığı halde bu Sözleşmeye 
veya herhangi bir protokole taraf olan Örgütler için, bu Sözleşmenin veya ilgili protokolün her 
türlü yükümlülüğü bağlayıcı olacaktır. Üye Devletlerinden biri veya daha fazlası bu Sözleşme
ye veya ilgili protokole taraf olan örgütlerin söz konusu olması halinde, örgüt ve üye Devletle
ri, duruma göre, bu Sözleşme veya protokol altındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri ile 
ilgili sorumlulukları hakkında karara varacaklardır. Bu durumda, örgüt ve üye Devletleri, Söz
leşme veya ilgili protokol altındaki haklarını birlikte kullanamayacaklardır. 

3. Yukarıdaki 1 inci fıkrada anılan örgütler, bu Sözleşmenin veya ilgili protokolün dü
zenlediği hususlardaki yetkilerinin ölçüsünü kabul veya onay belgelerinde açıklayacaklardır. 
Bu örgütler, yetki derecelerinde önemli bir değişiklik olduğu takdirde Depoziteri haberdar ede
ceklerdir. 

Madde 14 

KATILMA 

1. Bu Sözleşme veya herhangi bir protokol, imzaya kapandığı tarihten itibaren Devletle
rin ve bölgesel ekonomik bütünleşme örgütlerinin katılımına açık tutulacaktır. Katılma belge
leri Depozitere tevdi edilecektir. 

2. Yukarıdaki 1 inci fıkrada anılan örgütler, bu Sözleşmenin veya ilgili protokolün dü
zenlediği hususlardaki yetkilerinin ölçüsünü katılma belgelerinde açıklayacaklardır. Bu örgüt
ler yetki derecelerinde önemli bir değişiklik olduğu takdirde Depoziteri haberdar edeceklerdir. 

3. Bu Sözleşmeye veya herhangi bir protokole giren bölgesel ekonomik bütünleşme ör
gütleri için 13 üncü maddenin 2 nci fıkrasının hükümleri geçerli olacaktır. 

Madde 15 
OY HAKKI 

1. Bu Sözleşmeye veya herhangi bir protokole Taraf olanların her birinin bir oy hakkı 
bulunacaktır. 
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2. Yukarıdaki 1 inci fıkrada belirtilen hüküm dışında, bölgesel ekonomik bütünleşme 
örgütleri, yetkileri dahilindeki konularda, Sözleşmeye veya ilgili protokole taraf olan üye Dev
letlerinin sayısına eşit miktarda oy hakkına sahip olacaktır. Bu örgütler, üye Devletleri oy kul
landığı takdirde oy haklarını kullanamayacaklardır. Aynı şekilde, örgütün oy kullanması ha
linde üye Devletleri oy veremeyecektir. 

Madde 16 
SÖZLEŞME VE PROTOKOLLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

1. Bir Devlet veya bölgesel ekonomik bütünleşme örgütü Sözleşmeye Taraf olmadığı tak
dirde herhangi bir protokole de taraf olamayacaktır. 

2. Herhangi bir protokolle ilgili kararlar, yalnızca ilgili protokole taraf olanlarca alına
bilecektir. 

Madde 17 
YÜRÜRLÜK 

1. Bu Sözleşme; kabul, onay veya katılma belgelerinden yirmincisinin tevdi edildiği ta
rihten sonraki doksanıncı günde yürürlüğe girecektir. 

2. Herhangi bir protokol, söz konusu protokolde aksi belirtilmedikçe, o protokolle ilgili 
kabul, onay veya katılma belgelerinden onbirincisinin tevdi edildiği tarihten sonraki doksanın
cı günde yürürlüğe girecektir. 

3. Sözleşme; kabul, onay veya katılma belgelerinden yirmincisinin tevdi edildiği tarihten 
sonra bu Sözleşmeyi kabul eden, onaylayan veya bu Sözleşmeye katılan Taraflar için, kabul, 
onay veya katılma belgesinin bu Taraflarca tevdi edildiği tarihten sonraki doksanıncı günde 
yürürlüğe girecektir. 

4. Herhangi bir protokol, söz konusu protokolde aksi belirtilmedikçe, yukarıdaki 2 nci 
fıkraya uygun olarak bu protokolü kabul eden veya onaylayan ya da yürürlüğe girmesinden 
sonra bu protokole katılan bir taraf için, hangisinin daha sonra gerçekleştiğine bağlı olarak 
o tarafın kabul, onay veya katılma belgesini tevdi ettiği tarihten sonraki doksanıncı günde veya 
Sözleşmenin o taraf için yürürlüğe girdiği günde yürürlüğe girecektir. 

5. Yukarıdaki 1 inci ve 2 nci fıkralarda öngörülen amaçla ilgili olarak, bir bölgesel eko
nomik bütünleşme örgütü tarafından tevdi edilen hiçbir belge, o örgüte üye Devletler tarafın
dan tevdi edilen belgelere eklenmiş sayılmayacaktır. 

Madde 18 
ÇEKİNCELER 

Bu Sözleşmeye hiçbir çekince koyulamaz. 
Madde 19 
AYRILMA 

1. Bu Sözleşmenin bir Taraf için yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl geçtikten sonra 
herhangi bir zamanda, o Taraf, Depozitere yazılı olarak bildirdikten sonra Sözleşmeden ayrı
labilir. 

2. Herhangi bir protokolün bir Taraf için yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl geç
tikten sonra herhangi bir zamanda, söz konusu protokolde aksi belirtilmemişse, o Taraf, De
pozitere yazılı olarak bildirdikten sonra o protokolden ayrılabilir. 
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3. Ayrılma, bu yöndeki kararın Depozitere ulaştığı tarihten itibaren bir yıllık bir sürenin 
geçmesi üzerine veya aynlma bildiriminde belirtilen daha geç bir tarihte yürürlüğe girecektir. 

4. Bu Sözleşmeden ayrılan herhangi bir Taraf, taraf olduğu her türlü protokolden de 
ayrılmış addedilecektir. 

Madde 20 

DEPOZİTER 

1. Bu Sözleşmenin ve her türlü protokolün Depoziterlik görevleri Birleşmiş Milletler Ge
nel Sekreteri tarafından üstlenilecektir. 

2. Depoziter, Tarafları özellikle aşağıdaki konulardan haberdar edecektir; 

a) Bu Sözleşmenin her türlü protokolün imzalanması ve 13 üncü ile 14 üncü maddelere 
göre kabul, onay veya katılma belgelerinin tevdi edilmesi; 

b) 17 nci maddeye uygun olarak Sözleşmenin veya her türlü protokolün yürürlüğe giriş 
tarihi; 

c) 19 uncu maddeye göre yapılan ayrılma bildirimleri; 

d) Sözleşme ve her türlü protokolle ilgili olarak benimsenen değişiklikler, 9 uncu madde 
uyarınca bu değişikliklerin taraflarca kabulü ve yürürlüğe giriş tarihleri; 

e) Eklerin benimsenmesi ve onaylanması ile 10 uncu madde uyarınca eklerde yapılan de
ğişikliklerle ilgili her türlü haberleşme; 

0 Bölgesel ekonomik bütünleşme örgütlerinin, bu Sözleşmenin veya ber türlü protoko
lün düzenlediği hususlardaki yetkilerinin derecesi ve bu yetkilerin ölçüsündeki değişiklikler ile 
ilgili bildirimleri; 

g) 11 inci maddenin 3 üncü fıkrası gereğince yapılan bildirimler. 

Madde 21 

ORtJtNAL METİNLER 

Bu Sözleşmenin Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerindeki ve 
hepsi aynı geçerlilikte olan, orijinal metinleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi edile
cektir. 

Bu Sözleşme, aşağıda imzası bulunan tam yetkili temsilciler tarafından usulüne uygun olarak 
imzalanmıştır. 

Viyana 22 Mart 1985 
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EK 1 

ARAŞTIRMA VE SİSTEMATİK GÖZLEMLER 

1. Bu Sözleşmedeki Taraflar, başlıca bilimsel konuların aşağıdakiler olduğunu kabul 
ederler : 

a) tnsan sağlığı, organizmalar, ekosistemler ve insanlığa faydalı maddeler için muhte
mel öneme sahip ve Dünya yüzeyine ulaşıp biyolojik etkilere yol açan güneşin ultra-viyole (UV-B) 
ışıması miktarını arttıran ozon tabakası değişimi; 

b) Ozonun hava ve iklim şartlan için muhtemel öneme sahip atmosferin ısı yapısını de
ğiştirecek olan düşey dağılımının değişmesi. 

2. Madde 3 'e göre, Sözleşmedeki Taraflar aşağıdakiler gibi araştırmaların, sistematik göz
lemlerin, gelecekteki araştırmalar için tavsiyelerin formüle edilmesinin yürütülmesinde işbirli
ği yapacaklardır : 

a) Atmosferin fiziksel ve kimyasal yapısında araştırmalar 

i) Kapsamlı teorik modeller : Işıma ile ilgili, dinamik ve kimyasal işlemler arasındaki 
davranışları inceleyen modellerin daha da geliştirilmesi; doğal ve insan yapısı olarak varolan 
çeşitli türlerin atmosferik ozon üzerindeki eşzamanlı etkileri hakkında çalışmalar; uydulardan 
veya uydular dışındaki kaynaklardan alınan verilerin yorumlanması; atmosferik ve jeofizik pa
rametrelerdeki eğilimlerin değerlendirilmesi ve bu parametrelerdeki değişimlerin özel nedenle
re maledilmesi için yöntemlerin geliştirilmesi; 

ii) Hız katsayıları, yan-kesit soğurulması ve troposfer-stratosfer mekanizmaları, kimya
sal ve fotokimyasal işlemler; tüm ilgili tayf bölgelerinde alan ölçümlerini destekleyen spektros-
kopi verileri ile ilgili laboratuvar çalışmaları; 

iii) Alan ölçümleri: Gerek doğal gerekse antropojenik kaynaklı gazların konsantrasyon 
ve akıları; atmosferik dinamik çalışmalar; yerinde ve uzaktan algılama cihazları ile ölçüm ya
parak fotokimyasal açıdan ilgili türlerin planeter sınır tabakasına kadar smültane ölçümleri
nin yapılması; uydu ötçüm sistemlerinin göreli ve koordineli bir şekilde kullanılması da dahil 
olmak üzere çeşitli sensörlerin mukayesesi, önemli atmosferik eser bileşenlerinin üç boyutlu 
bölgeleri, güneşin tayf akısı ve meteorolojik parametreler. 

iv) Atmosferik iz bileşenleri, güneş ışınlarının akısı ve meteorolojik parametreler için kul
lanılan uydusal ve uydusal olmayan alıcıları da içeren cihaz geliştirilmesi. 

b) Sağlık, biyolojik ve ışık enerjisi kayıplarının etkileri üzerine araştırmalar 

i) Görülebilir ışık ile mor ötesi ışıklara maruz kalan insan ile (a) renk maddelerinin çok
luğundan veya azlığından meydana gelen kanserin gelişimi ve (b) bağışıklık sistemi üzerine et
kileri arasındaki ilişkiler; 

ii) (a) Tarım ürünleri, ormanlar ve diğer karasal çevre sistemleri ve (b) sudaki besin ağı 
ile dalyanlar ve sualtı planktonları tarafından oksijen üretiminin olası engellenmesinde dalga-
boyunun bağımlılığı dahil olmak üzere UV-B radyasyonunun etkileri; 

iii) Doz ile doz süresi ve tepkileri; ışıkla düzelme, adaptasyon ve koruma arasındaki iliş
kiler de dahil olmak üzere, UV-B radyasyonunun biyolojik maddelere, türlere ve eko sistemlere 
etkilerinin işleyişi; 
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iv) Çeşitli dalgaboyu alanlanmn olası karşılıklı ilişkilerini içermek amacıyla polikroma-
tik radyasyon kullanarak tayf tepkileri ve biyolojik hareket tayflı çalışmaları; 

v) Biyolojik denge için önemli olan biyolojik türlerin duyarlılık ve davranışları; fotosen
tez ve biyosentez gibi birincil işlemlerin üzerine UV-B radyasyonunun etkileri; 

vi) Havayı kirleten maddelerin, tarım ilaçlarının ve diğer maddelerin ışık enerjisi kayıp
tan üzerinde UV-B radyasyonunun etkileri; 

c) tklime etkileri üzerine araştırmalar 
i) Toprak ve okyanus yüzeyi ısıları, yağış biçimleri, troposfer ve stratosfer arasındaki de

ğişimler gibi iklim parametreleri üzerindeki etkiler ve ozon ile diğer izlenen türlere, ışıma ile 
ilgili etkiler hakkında teorik ve gözlemsel çalışmalar; 

ii) Bu tür iklim etkilerinin insan davranışları ile ilgili çeşitli hususların incelenmesi; 

d) Aşağıdaki konular üzerinde sistematik gözlemler 
i) Uydu ve yer sistemlerini birleştirip işlevselleştirerek Dünya Ozon Gözleme Sistemi ha

zırlayıp, ozon tabakasının durumu (toplam kolon içeriği ve bunun düşey dağılımın uzamsal 
ve zamansal değişkenliği gibi); 

ii) HOx, NOx, CLOx ve karbon türleri için kaynak olan gazların troposfer ve stratosfer
deki konsantrasyonu; 

iii) Hem yer hem de uydu sistemlerinden faydalanarak yer ile mesosfer arasındaki ısı; 
iv) Uydu ölçümleri yoluyla yeryüzüne ulaşan ve yeryüzünden ayrılan güneş ışınlarının 

dalgaboylannın çözümlenmesi; 
y) Dünya yüzeyine ulaşan güneş akısının biyolojik etkiler yaratan ultraviyole aralığında-

ki (UV-B) dalgaboylannın çözümlenmesi; 
vi) Yer, hava ve uydu sistemlerinden faydalanılarak yeryüzünden mezosfere kadar olan 

bölgede aeresol dağılımı ve özellikleri; 
vii) Yüksek vasıflı meteorolojik yüzey ölçüm programlarının hazırlanması ite iklimsel 

açıdan önemli değişkenler; 
viii) Dünya verilerinin analizi için geliştirilmiş metodlar kullanarak izlenen türler, ısı, 

güneş ışınlarının akısı ve aerosoller. 

3. Sözleşmedeki Taraflar, gelişmekte olan ülkelerin özel gereksinimlerini göz önünde tu
tarak, bu ekte hattan çizilen araştırma ve sistematik gözlemlere katılmaları için gerekli olan 
uygun bilimsel ve teknik eğitimi destekleyerek işbirliği yapacaklardır, özellikle, standartlaştı-
rılmış verilerin oluşturulması amacıyla gözlem donanımları ve metodtann karşılıklı inter ka-
librasyonuna ağırlık verilecektir. 

4. Aşağıda önem sırası gözetilmeksizin sıralanan doğal ve antropojenik kökenli kimya
sal maddelerin, ozon tabakasının kimyasal ve fiziksel özelliklerini değiştirici potansiyele sahip 
olduğu sanılmaktadır : 

a) Karbonlu maddeler 
i) Karbon monoksit (CO) 
Karbon monoksitin belirgin doğal ve antropojenik kökenleri vardır ve troposferik foto

kimya üzerinde doğrudan, stratosferi k foto-kimya üzerinde dolaylı rol oynadığı sanılmaktadır. 
ii) Karbon dioksit (C02) 
Karbon dioksitin belirgin doğal ve antropojenik kökenleri vardır ve atmosferin ısısal yapı

sını etkileyerek stratosferdeki ozonu etkiler. 
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iii) Metan (CH4) 

Metanın hem doğal hem de antropojenik kökenleri vardır ve gerek troposferdeki gerekse 
stratosferdeki ozonu etkiler. 

iv) Metan dışı hidrokarbon türleri 

Çok sayıda kimyasal maddeden oluşan metan dışı hidrokarbonlar, hem doğal hem de ant
ropojenik kökene sahiptir ve traposferik fdto-kimya üzerinde doğrudan, stratosferık foto-kimya 
üzerinde dolaylı rol oynarlar. 

b) Azotlu maddeler 

i) Nitrözoksit (N20) 

N20'nun esas kaynakları doğaldır ama antropojenik katkıları da gittikçe önem kazan
maktadır. Stratosfer'deki ozon fazlalığı üzerinde hayatî rol oynayan NOx'in ana kaynağı nit-
röz oksittir. 

ii) Azotoksitleri (NOx) 
NOx'in yer seviyesindeki kaynaklan sadece troposferik foto-kimyasal işlemlerde doğru

dan, stratosferık foto-kimya üzerinde dolaylı rol oynar, buna karşılık troposferle stratosfer ara
sındaki geçiş bölgesine verilen NOx üst troposferik ve stratosferik ozonda değişikliğe doğru
dan etki edebilir. 

c) Klorlu maddeler 

i) Tamamıyla halojenlenmiş alkanlar, örneğin CCL4, CFCL3 (CFC-11) CF2 Gl2 

(CFC-12), C2 F3 Cl3 (CFC-U3), C2 F4 CL2 (CFC-114) 

Tamamıyla halojenlenmiş alkanlar antropojeniktir ve özellikle 30-50 km yükseklikteki böl
gede ozon foto-kimyasında hayatî rol oynayan C10x'in kaynağını oluştururlar. 

ii) Kısmî halojenlenmiş alkanlar, örneğin CH3 Cl, CHF2 Cl (CFC-22) CH3 CCI3 CHFC12 

(CFC-21) 

CH3 Cl'nin kaynağı doğal almasına karşın diğer bahsedilen kısmî halojenlenmiş alkan
lar antropojenik menşelidir. Bu gazlar da stratosferdeki C10x'in kaynağıdır. 

d) Bromlu maddeler 

Tamamıyla halojenlenmiş alkanlar, örnek CF3 Br 
Bu gazlar antropojeniktir ve C10x'le benzer tarzda davranan BrOx'in kaynağıdırlar. 

e) Hidrojenli maddeler 

i) Hidrojen (H^ 
Doğal ve antropojenik kaynaklı olan Hidrojen, stratosferik foto-kimya üzerinde küçük 

bir rol oynar. 

ii) Su (H20) 

Doğal kaynaklı olan su, hem troposferik hem de stratosferik foto-kimya üzerinde hayatî 
bir rol oynar. Stratosferdeki yerel su buharı kaynakları, metanın oksidasyonunun ve daha az 
olarak hidrojen oksidasyonunu içerir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 387) 
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EK II 

BİLGİ DEĞİŞİMİ 

1. Sözleşmedeki Taraflar, bu Sözleşmenin hedeflerine ulaşılması için bilgilerin toplan
ması ve paylaşılmasının önemini, tüm faaliyetlerin uygun ve tarafsız yürütülmesinin garanti 
edilmesini kabul ederler. Bu nedenle, Taraflar, bilimsel, teknik, sosyo-ekonomik, ticarî ve hu
kukî bilgi alışverişinde bulunacaklardır. 

2. Sözleşmedeki Taraflar, hangi bilgilerin toplanıp değiş tokuş edileceğini kararlaştırır
ken bilgilerin yararlılığı ile bu bilgilerin edinilmesinin maliyetini göz önünde tutacaklardır. Bun
dan sonraki aşamada ise Taraflar, bu ekteki işbirliğinin, ulusal kanunlara, düzenlemelere, pa
tent haklarına ilişkin uygulamalara, ticarî sırlara, gizlilik ve mülkiyet bilgilerinin korunmasına 
uygun olarak yapılacağını kabul ederler. 

3. Bilimsel bilgiler 
Aşağıdaki konular üzerinde bilgileri içermektedir : 
a) İldeki ulusal ve uluslararası kaynakların en etkin biçimde kullanımını sağlayacak araş

tırma programlarının koordinasyonu için hem resmî hem de özel planlı ve sürekli araştırmalar; 
b) Araştırmalar için gerekli verilerin neşriyatı; 
c) Dünya atmosferinin kimyasal ve fiziksel özelliklerini ve değişme hassasiyetini anla

mak için daha önce yayınlanan bilimsel sonuçlar, özellikle toplam kolon içeriği ya da ozonun 
düşey dağılımı ile ilgili tüm zaman-çizelgelerindeki değişikliklerden meydana gelen ozon taba
kası durumunun insan sağlığı, çevre ve iklim üzerindeki etkileri; 

d) Araştırma çalışmalarının değerlendirilmesi ve gelecekteki araştırmalar için tavsiyeler. 
4. Teknik bilgiler 
Aşağıdaki konular üzerinde bilgileri içermektedir : 
a) Kullanılabilecek diğer kimyasal maddelerin, ozonu etkileyen maddelerin kullanımını 

azaltıcı alternatif teknolojilerin, ilgili planlanan ve süren araştırmaların sağlanabilirliği ve ma
liyetleri; 

b) Kullanılabilecek kimyasal maddelerin ve alternatif teknolojilerin sınırlamaları ve 
riskleri. 

5. Ek l'deki maddeler hakkında sosyo-ekonomik ve ticarî bilgiler 
Aşağıdaki konular üzerinde bilgileri içermektedir : 
a) Üretim ve üretim kapasiteleri; 
b) Kullanım ve kullanım modelleri; 
c) İthalat ve ihracatları; 
d) Ozon tabakasını dolaylı olarak değiştirebilecek insan faaliyetlerini fayda, maliyet ve 

riskleri ve bu faaliyetlerin kontrolü için yapılan veya yapılması beklenen düzenleyici işlerin etkileri. 
6. Yasal bilgiler 
Aşağıdaki konular üzerinde bilgileri içermektedir : 
a) Ozon tabakasının korunmasına ilişkin ulusal kanunlar, idarî önlemler ve yasal araş

tırmalar; 
b) Ozon tabakasının korunmasına ilişkin ikili taraflı anlaşmalar da dahil olmak üzere, 

uluslararası anlaşmalar; 
c) Ozon tabakasının korunmasına ilişkin patentlerin mevcudiyeti ve bunlara lisans veril

mesinin yöntemleri. 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 388) 

Ozon Tabakasım Tüketen Maddelere Dair Montreal Proto
kolüne Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan 

ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/584) 

T.C. 

Basbakardık 
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 8.6.1989 

Sayı : K. K. Çn. Md. 07/101.2274/02937 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 2.6.1989 ta
rihinde kararlaştırılan "Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Ka
tılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişik
te gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Ozal 
Başbakan 

GEREKÇE 

Protokol, uygulamaya girmesinden itibaren 1 yıl içinde Tarafların kloroflorokarbon üreti
mi ve tüketimini 1986 yılı seviyelerinde dondurmalarını şart koşmaktadır. Daha sonra 1993'de 
1986 yılı üretim ve tüketiminin °7o 20'si kadar, bunu takip eden 5 yıl içinde ise % 50'si kadar 
bir azalmaya gidilmesi gerekmektedir. Tarafların, balonların üretim ve tüketiminin, Protoko
lün yürürlüğe girmesinden itibaren 3 yıl içinde 1986 yılı seviyelerinde dondurmaları gerekmek
tedir. Ancak, gelişme yolunda bir ülke olarak Türkiye, Protokolün, S inci maddesine göre 0.3 
kg/kişi-yıl tüketim sınırını korumak koşulu ile 10 yıllık bir süre için yukarıdaki sınırlamalar
dan muaf olabilecektir. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan bilgiler dahilinde Türki
ye'nin 1986 yılı kloroflorokarbon tüketim miktarı kişi başına 0.052 kg/yıl ve 1987 yılı itibari 
ile de 0.075 kg/yıldır ve Protokolde belirtilen sınırların altında kalmaktadır. 

Ayrıca, Protokol maddelerine göre, gelişmekte olan ülkeler çevre koruma açısından emni
yetli olan alternatif madde ve teknolojilerin kullanımı konusunda hertürlü malî ve teknik yar
dımı sağlayabileceklerdir. Türkiye bu protokola katılmakla uluslararası kuruluşlardan alınan 
kredilere, ithalat ve ihracata konulacak olan kısıtlamaların da dışında kalmış olacaktır. 

Sonuç olarak belirtmek gerekirse, ülkemizin sözkonusu Sözleşme ve Protokola Taraf ol
ması, uzun sürebilecek bir geçiş dönemi süresince gerekli çalışmaların yapılması, uluslararası 
platformda çok güncel olan bir çevre sorununa kayıtsız kalınmaması, teknik ve ekonomik açı
dan elde edilebilecek avantajlar bakımından yararlı olacaktır. 
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• Diğer yandan Avrupa Topluluğu (AT) bünyesinde de, ilgili Sözleşme ve Protokolün para
lelinde, AT ülkelerinde ozon tabakasını tüketen maddelerin ithalat-ihracat rejimlerini, üretim 
ve tüketim esaslarını belirleyecek bir Yönetmelik Taslağı hazırlanmış bulunmaktadır. Avrupa 
Topluluğuna girmek üzere yapılan hazırlıklar gözönüne alındığında, getirilecek kısıtlamalar
dan ilgili sektörlerin minumum oranda etkilenmesi açısından da konu Türkiye için önem taşı
maktadır. 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal isler Komisyonu 

Esas No. : 1/584 12.1.1990 
Karar No. : 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Başkanlıkça 9.6.1989 tarihinde Komisyonumuza havale edilen 1/584 Esas Sayılı 
"Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Katılmamazın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 11.1.1990 tarihli 6 ncı 
Birleşiminde Dışişleri ve Sağlık Bakanlıkları; Başbakanlık Çevre Müsteşarlığı, Devlet Meteo
roloji İşleri Genel Müdürlüğü, O.D.T.Ü.'nin konu ile ilgili öğretim üyelerinin de katılmalarıyla 
incelenip görüşülmüştür. 

Görüşmeler sonucu, sözkonusu Protokolün, 22 Mart 1985 tarihinde 1985 yılında Viya-
na'da tertiplenen bir Konferansta sonuca ulaştırılmış bulunan "Ozon Tabakasının Korunması
na İlişkin Viyana Sözleşmesi'nin hedeflerini gerçekleştirmek üzere 16 Eylül 1987 tarihinde Mont
real'de imzaya açıldığı anlaşılmıştır. 

Protokol, ozon tabakasını tüketen bazı kloroflorokarbonların üretim ve tüketimini kont
rol altına almak, tedrici bir şekilde azaltmak ve nihai hedef olarak ekonomik ve teknik imkân
lara bağlı kalmak ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarını da gözönünde tutmak suretiyle or
tadan kaldırmak amacıyla alınacak önlemleri vazetmekte, taraf ülkelerce bu amaçla yapılacak 
araştırma, geliştirme, kamuoyu bilinçlendirilmesi, bilgi değişimi ve teknik yardımlaşma çalış
malarının esaslarını düzenlemektedir. 

Protokolün onaylanmasını uygun bulan tasarının kabulü halinde ülkemiz, ptorokolde ön
görülen ticaret ve kredi düzenlemeleri, teknik yardım, alternatif teknolojilerden yararlanma * 
gibi konularda muhtelif kolaylıklar sağlama olanağına kavuşacağından Tasarının tümü ve mad
deleri toplantıya katılan üyelerimizin oybirliği ile aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, tasarının havalesi gereği Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa saygı ile arzolunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 388) 
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Başkan 
Mustafa Balcılar 

Eskişehir 
Üye 

yaşar Eryümaz 
Ağrı 
Üye 

Nizamettin Ozdoğan 
Elazığ 
Üye 

Öner Miski 
Hatay 
Üye 

Kerem Güneş 
Kars 

Katip 
Hamdi Ozsoy 

Afyon 
Üye 

Sait Ekinci 
Burdur 

Üye 
Mustafa Kul 

Erzincan 
Üye 

Türkan Akyol 
İzmir 
Üye 

Talat Sargm 
Tokat 

Üye 
Mahmut Orhan 

Yozgat 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/584 2.3.1990 
Karar No. : 23 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Katılmamızın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 7.2.1990 Tarihli 
1-3/9 Sayılı Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Başbakanlık Çevre Müsetşarlı-
ğı ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Hayatî önemi bulunan ozon tabakasının korunması amacıyla, tarafların kloroflorokar-
bon üretimini ve tüketimini sınırlandırmaları ve çevre koruma açısından daha emniyetli alter
natif teknolojilerin kullanımı konusunda malî ve teknik yardımlaşmayı amaçlayan Protokole 
katılmamız Komisyonumuzca da uygun görülerek Tasarı, Başlık ve 1 inci maddede geçen 
"tüketen" kelimesinin yerine "incelten" kelimesinin konulmasıyla, bu değişik şekliyle kabul 
edilmiştir. 

Raporumuz Genel KuruPun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arzolunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 388) 



— 4 — 

Başkan 
Adnan Tutkun 

Amasya 
Sözcü 

M. Cavü Kavak 
istanbul 

Üye 
M. Tahir Köse 

Amasya 
Üye 

Fethi Çelikbas 
Burdur 

Üye 
Ali Tannyar 

istanbul 
Üye 

Nurettin Yılmaz 
Mardin 

Başkanvekili 
Mustafa Kalemli 

Kütahya 
Kâtip 

Ali Rtfkı Atasever 
Tekirdağ 

Üye 
Göksel Kalaycıoğlu 

Ankara 
Üye 

H. Cahit Aral 
Elazığ 
Üye 

Abddvahap Dizdaroğlu 
Mardin 

Üye 
İrfan Demiralp 

Samsun 
(İmzada Bulunamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 388) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Ozon Tabakasını Tüketen Maddelere Dair Montreal Protokolüne Katılmanuzın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 16 Eylül 1987 tarihinde Montreal'de imzaya açılan "Ozon Tabakasını Tü
keten Maddelere Dair Protokol''e katılmamız uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

T. Ozal 
Başbakan 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı Y. 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
I. Çekin 

Devlet Bakanı 
/. Ozarslan 

Devlet Bakanı 
E, Konukman 
Adalet Bakanı 

M. O. Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

E. Pakdemirli 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

C. Altmkaya 
Ulaştırma Bakanı 

C. Tuncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

/. Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Y. 

/. Askın 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Bakanı 
/ Aşkın 

Millî Savunma Bakanı 
/. i". Giray 

Dışişleri Bakanı V. 
/. S. Giray 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgtn 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
/ Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 388) 
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SAĞLIK VE SOSYAL tŞLER KOMİSYO
NUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Ozon Tabakasını Tttketen Maddelere Dair 
Montreal Protokolüne Katılmamızın Onay

lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Ozon Tabakasını tncdten Madddere Dair 
Montreal Protokolüne Katılmamızın Onay

lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 16 Eylül 1987 tarihinde 
Montreal'de imzaya açılan "Ozon Tabakası
nı İncelten Maddelere Dair ProtokoP'e katıl
mamız uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 388) 
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OZON TABAKASINI TÜKETEN MADDELERE DAİR MONTREAL PROTOKOLÜ 

Bu Protokol'e Taraf Olan Devletler, 
Ozon Tabakasının Korunmasına ilişkin Viyana Sözleşmesine Taraf Devletler olarak, 

Bu Sözleşme uyarınca, insan sağlığını ve çevreyi, ozon tabakasını değiştiren ya da değiş
tirme olasılığı bulunan insan faaliyetlerinin yarattığı veya yaratabileceği olumsuz etkilere karşı 
korumak için gerekli önlemleri almakla yükümlü olduklarını akılda tutarak, 

Bazı maddelerin dünya çapında yayılmasının ozon tabakasını bariz bir şekilde tüketebile
ceği nin veya insan sağlığı ve çevre üzerinde olumsuz etkiler yaratabilecek şekilde değiştirilebi
leceğinin farkında olarak, 

Bu maddelerin yayılmalarının iklim üzerindeki potansiyel etkilerinin bilincinde olarak, 
Ozon tabakasını tükenmeye karşı korumak için alınacak önlemlerin, ekonomik ve teknik 

imkânlar elverdiğince bilimsel bilgilere dayandırılması gerektiğini bilerek, 
Ozon tabakasını tüketen maddeleri bilimsel gelişmelere, ekonomik ve teknik imkânlara 

bağlı olarak ortadan kaldırmayı nihai hedef olarak benimseyip bu maddelerin dünya üzerin
deki yayılmalarını adil bir şekilde kontrol edebilmek için gerekli tedbirleri alarak ozon tabaka
sını korumaya kararlı olarak, 

Gelişme yolunda ülkelerin bu maddelere ilişkin taleplerinin karşılanabilmesi için özel ko
şullar gerektiğini hatırlatarak, 

Bazı kloroflorokarbonların emisyonlarını kontrol altına almak için ulusal ve bölgesel dü
zeyde şimdiden bazı önlemlerin alınmış olduğunu kaydederek, 

Ozon tabakasını tüketen maddelerin yayılmalarının azaltılması ve kontrol edilmesine yö
nelik bilimsel ve teknik araştırma ve geliştirme çalışmalarında, gelişme yolunda ülkelerin ihti
yaçlarını da gözönüne alacak şekilde uluslararası işbirliğini artırmanın önemini dikkate alarak, 

AŞAĞIDAKİ KARARLARI ALMIŞLARDIR : 

MADDE 1 : TANIMLAR 

Bu Protokolde adı geçen : 

1. "Sözleşme" 22 Mayıs 1985'de kabul edilen Ozon Tabakasının Korunmasına ilişkin 
Viyana Sözleşmesi, 

2. "Taraflar" başka bir yerde aksi belirtilmediği sürece, bu Protokole Taraf olan devletler, 

3. "Sekretarya" Sözleşmenin sekretaryası, 

4. "Kontrol altındaki madde" ister tek başına isterse karışım halinde bulunsun bu Pro
tokole ait Ek A'da sıralanan herhangi bir madde, 

5. "Üretim" kontrol altındaki maddenin miktarından Taraflarca tespit edilecek tekno
lojiler yoluyla ortadan kaldırılan madde miktarının çıkartılması ile elde edilen miktar, 

6. "Tüketim" kontrol altındaki maddelerin üretimi artı ithalatı eksi ihracatı, 
7. "Hesaplanan Seviyeler" 3. Madde uyarınca belirlenecek üretim, ithalat, ihracat, tü

ketim seviyeleri, 
8. "Sınai rasyonelleşme" ekonomik verimliliğe ulaşma veya arzda tesislerin kapanması 

sonucu ortaya çıkması beklenen yetersizliklere çözüm bulunabilmesi amacıyla taraflardan bi
rinin hesaplanmış üretim seviyesinin tamamen ya da kısmen bir diğer tarafa aktarılması demektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 388) 



— 9 — 

MADDE 2 : KONTROL ÖNLEMLERİ 

1. Tarafların her biri, bu Protokolün yürürlüğe giriş tarihini takip eden yedinci ayın ilk 
gününden itibaren başlayacak oniki aylık dönemde, ve bundan sonra gelecek her oniki aylık 
dönemde, Ek A Grup I'de sıralanan kontrol altındaki maddelerin hesaplanmış tüketim seviye
lerinin, kendilerinin 1986 için hesaplanmış tüketim seviyelerini aşmamasını temin edecekler
dir. Aynı dönemin sonunda, bu maddelerden birini ya da daha çoğunu üreten Taraflardan her 
biri bu maddelerin kendileri için hesaplanmış üretim seviyesinin, 1986 için hesaplanmış üretim 
seviyesini aşmamasını temin edeceklerdir; bu seviye 1986 seviyesinin yüzde onundan daha faz
la artmamış ise bu son durum istisna teşkil edecektir. Bu artışa ancak 5. Madde uyarınca faali
yet gösteren Tarafların temel iç taleplerini karşılamak veya Taraflar arasında sınaî rasyonelleş
meyı tesis etmek için izin verilebilecektir. 

2. Tarafların her biri, bu Protokolün yürürlüğe giriş tarihini takip eden otuzyedinci ayın 
ilk gününden itibaren başlayacak oniki aylık dönemde, ve bundan sonra gelecek her oniki ay
lık dönemde, Ek A Grup H'de sıralanan kontrol altındaki maddelerin hesaplanmış tüketim 
seviyelerinin kendilerinin 1986 için hesaplanmış tüketim seviyelerini aşmamasını temin edecek
lerdir. Bu maddelerden birini ya da daha çoğunu üreten Tarafların herbiri, bu maddelerin ken
dileri için hesaplanmış üretim seviyesinin 1986 için hesaplanmış üretim seviyesini aşmamasını 
temin edeceklerdir; bu seviye 1986 seviyesinin yüzde onundan daha fazla artmamış ise bu son 
durum istisna teşkil edecektir. Bu artışa ancak 5. Madde uyarınca faaliyet gösteren Tarafların 
temel iç taleplerini karşılamak veya Taraflar arasında sınaî rasyonelleşmeyi tesis etmek için izin 
verilebilecektir. Bu önlemlerin uygulama mekanizmaları Taraflarca ilk bilimsel değerlendirme
yi izleyen birinci toplantıda tespit edilecektir. 

3. Tarafların her biri 1 Temmuz 1993 ile 30 Haziran 1994 arasındaki dönemde, ve bun
dan sonraki her oniki aylık dönemde Ek A Grup I'de sıralanan kontrol altındaki maddelere 
ait kendi hesaplanmış tüketim seviyelerinin yılda, 1986 seviyesinin yüzde seksenini aşmamasını 
temin edeceklerdir. Bu maddelerden bir yada daha fazlasını üreten Tarafların her biri bu mad
delerin üretimi için kendi hesaplanmış üretim seviyelerinin aynı süreler içinde 1986 yılındaki 
hesaplanmış üretim seviyelerinin yıllık yüzde seksenini aşmamasını temin edecektir. 

Bununla birlikte, 5. Maddeye uygun olarak faaliyet gösteren Taraf devletlerin temel iç ta
leplerini karşılamak amacıyla veya Taraflar arasında sınaî rasyonelleşmeyi tesis edebilmek için, 
hesaplanmış üretim seviyelerinin 1986 daki hesaplanmış üretim seviyelerini en fazla yüzde on 
aşacak şekilde yükselmesine izin verilebilecektir. 

4. Tarafların her biri 1 Temmuz 1998 ile 30 Haziran 1999 tarihleri arasındaki dönemde 
ve bundan sonraki her oniki aylık dönemde, Ek A Grup I'de sıralanan kontrol altındaki mad
deler için hesaplanmış tüketim seviyelerinin, 1986'da hesaplanan tüketim seviyesini yıllık ola
rak yüzde elliden fazla aşmamasını temin edeceklerdir. 

Bu maddelerden birini ya da daha fazlasını üreten her Taraf devlet, aynı dönem içerisinde 
bu maddeler için hesaplanan üretim seviyesinin, 1986'da hesaplanmış üretim seviyesini yüzde 
elliden fazla aşmamasını temin edecektir. Bununla birlikte S. Madde uyarınca faaliyet göste
ren Taraf devletlerin temel iç taleplerinin karşılanması amacıyla veya Taraflar arasında sınaî 
rasyonelleşmeyi tesis edebilmek için, hesaplanmış üretim seviyesinin 1986 için hesaplanmış üretim 
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seviyesini en fazla yüzde onbeş aşacak şekilde yükseltmesine izin verilebilecektir. Taraflar bu 
maddelerin taraflar için hesaplanmış tüketim seviyelerinin en az üçte ikisini temsil edenlerin 
katıldığı ve oy kullandığı bir toplantıda üçte iki çoğunlukla aksi kabul edilmediği sürece bu 
fıkra yürürlükte kalacaktır. Bu karar 6. Maddede belirtilen değerlendirmeler çerçevesinde ele 
alınacak ve hükme bağlanacaktır. 

5. Kontrol altındaki maddelerden Ek A Grup I'de sıralananlar için 1986 yılı hesaplan
mış üretim seviyesi yirmibeş kilotondan az olan herhangi bir Taraf devlet, sınai rasyonelleşme-
yi tesis etme amacıyla, 1,3 ve 4'üncü fıkralarda belirtilen limitlerin üzerinde gerçekleşen üreti
mi diğer bir Taraf devletedevredebilir veya devralabilir, ancak ilgili Taraf devletlerin hesapla
nan toplam üretim seviyeleri bu Maddede belirtilen sınırları aşmamalıdır. Bu üretimle ilgili her
hangi bir devit- işlemi, devralma yahut devretmeden sonra olmamak kaydıyla Sekretaryaya bil
dirilecektir. 

6. 5. Madde uyarınca faaliyet göstermeyen ve kontrol altındaki maddelerin üretildiği te
sislerin inşaatına başlamış bulunan veya 16 Eylül 1987'den önce böyle tesisler için anlaşma yapmış 
olan ve bunu 1 Ocak 1987'den önce ulusal mevzuatına geçirmiş bulunan herhangi bir Taraf 
devlet, 1986 için hesaplanmış üretim seviyesini belirlerken bu tesislerin üretimini kendi 1986 
üretimine ilave edebilir, ancak bu tesislerin 31 Aralık 1990 tarihinde tamamlanacak olması ve 
sözkonusu tesislerin bu taraf devletin hesaplanmış kontrol altında madde tüketim seviyesini 
yılda kişi başına 0,5 kg'dan daha fazla arttırmaması gerekmektedir. 

7. 5. fıkra uyarınca yapılan herhangi bir üretim devri veya 6. fıkra uyarınca üretime ya
pılan herhangi bir ekleme, devir ya da ekleme işleminden daha sonra olmamak üzere Sekretar
yaya iletilecektir. 

8. (a) sözleşmenin 1 (6) Maddesinde tanımlanan bir bölgesel ekonomik bütünleşme ör
gütüne üye olan Taraf Devletler bu Maddenin tüketimle ilgili yükümlülüklerini ortaklaşa ola
rak yerine getirmeye karar verebilirler, ancak toplam hesaplanmış tüketim seviyeleri bu Mad
dede belirtilen seviyeleri aşmamalıdır. 

(b) Bu türden herhangi bir anlaşmaya giren Taraflar, anlaşmada sözkonusu olan tüke
tim azalmasının yürürlüğe giriş tarihinden daha önce sekretaryayı bu anlaşmanın koşulların
dan haberdar edeceklerdir. 

(c) Bu tür bir anlaşma ancak sözkonusu bölgesel ekonomik bütünleşme örgütüne üye 
tüm devletler ve örgütün kendisi Protokole Taraf iseler ve bu uygulama biçimini sekretaryaya 
bildirdilerse geçerli olacaktır. 

9. (a) Taraflar 6. Maddede belirtilen değerlendirmeleri esas alarak aşağıdaki hususlarda 
karar alabileceklerdir : 

(i) Ek A'da belirtilen ozon tüketme potansiyellerinde değişiklik yapılıp yapılmayacağı, 
yapılacaksa bu değişikliklerin neler olduğu, 

(ii) Kontrol altındaki maddelerin üretim veya tüketimlerinde 1986 seviyelerine oranla ye
ni değişiklikler ve indirimler yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa bu değişiklik ve indirimlerin 
kapsam, miktar ve zamanlamaları, 
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(b) Bu tür değişiklik önerileri, görüşülecekleri Taraf devletler toplantısından en az altı 
ay önce Sekretarya tarafından Taraflara iletilecektir. 

(c) Bu kararların alınması sırasında Taraflar uzlaşma sağlamak hususunda tüm gayret
lerini göstereceklerdir. Uzlaşma sağlama yolunda tüm çabalar karşılıksız kaldığı ve anlaşmaya 
varılamadığı takdirde, Tarafların kontrol altındaki madde tüketimlerinin en az yüzde ellisini 
temsil eden devletlerin bulunduğu ve oy kullandığı bir toplantıda oyların üçte ikisi ile bu ka
rarlar alınacaktır. 

(d) Tarafların tümü için bağlayıcı olacak olan bu kararlar, Depoziter ülke tarafından Ta
raflara iletilecektir. Bu kararlar aksi belirtilmediği sürece, Depoziter devlet tarafından bildiril
dikleri tarihten itibaren altı ay geçtikten sonra yürürlüğe gireceklerdir. 

10. (a) Bu Protokolün 6. Maddesinde belirtilen değerlendirmelere dayanarak ve Sözleş
menin 9. Maddede açıklanan prosedür çerçevesinde Taraflar aşağıdaki hususlarda karar alabi
lirler : 

(i) Bu Protokolün eklerinden herhangi birine bu maddelerden herhangi birinin eklen
mesi veya çıkartılması, bu yapılacaksa hangi maddeler olduğunun tespiti. 

(ii) Bu maddeler için uygulanacak kontrol önlemlerinin mekanizması, kapsamı ve za
manlaması. 

(b) Sözkonusu kararlar Toplantıda mevcut bulunan ve oy kullanan Tarafların üçte ikisi
nin oylarıyla kabul edildiği taktirde yürürlüğe gireceklerdir. 

11. Taraflar bu Maddede belirtilen hükümlerle sınırlı kalmaksızın, bu Maddenin gerekli 
kıldığından daha sıkı önlemler alabilirler. 

MADDE 3 : KONTROL SEVÎYELERtNtN HESAPLANMASI 

2. ve 5. Maddelerin uygulanması amacıyla Tarafların her biri, Ek A'da belirtilen her Grup 
için aşağıda belirtilen hesaplanmış seviyeleri belirleyeceklerdir : 

(a) Üretim için 

(i) Kontrol altındaki maddelerden herbirisine ait kendi yıllık üretim miktarını Ek A'da 
buna karşı gelen ozon tüketim potansiyeliyle çarparak, ve 

(ii) Elde edilen sayıları her bir grup içinde toplayarak. 

(b) İthalat ve ihracat miktarları için üstte (a) bendinde belirtilen işlem tersine işletilerek, ve 

(c) Tüketim için ise yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde hesaplanmış bulu
nan rakamlardan üretim ve ithalat rakamlarını birbiriyle toplayıp elde edilen rakamdan ihra
cat rakamını çıkartarak hesaplama yapılacaktır. Ancak, 1 Ocak 1993'den itibaren, ihracatta 
bulunan bir Tarafa ait tüketim seviyesi hesaplanırken ihracat miktarı çıkartılamayacaktır. 

MADDE 4 : TARAF OLMAYAN DEVLETLERLE YAPILAN TİCARETİN 
KONTROLÜ 

1. Taraf ülkeler bu Protokolün yürürlüğe girmesinden sonraki bir yıl içerisinde, bu Pro-
kole taraf olmayan ülkelerden kontrol altında tutulan madde ithal edilmesini yasaklayacaklardır. 
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2. 5. Maddenin 1. fıkrası uyarınca faaliyet gösteren hiç bir Taraf Devlet 1 Ocak 1993'ten 
itibaren, bu Protokole Taraf olmayan herhangi bir devlete kontrol altındaki maddelerin ihra
catım gerçekleştiremeyecektir. 

3. Taraflar, bu Protokolün yürürlüğe girmesinden sonraki üç yıl içerisinde Sözleşmenin 
10. Maddesinde belirtilen işlemlere uygun olarak kontrol altındaki ürünler listesini içeren bir 
ek hazırlayacaklardır. Bu eke prosedüre uygun bir şekilde itiraz etmeyen tüm Taraf devletler, 
sözkonusu ekin yürürlüğe girmesinden sonraki bir yıl içerisinde bu Protokole taraf olmayan 
herhangi bir Devletten sözkonusu maddelerin ithal edilmesini yasaklayacaklardır. 

4. Taraflar, bu Protokolün yürürlüğe giriş tarihinden sonraki beş yıl içerisinde bu Proto
kole taraf olmayan devletlerden kontrol altındaki maddeler ile üretilen fakat bu maddeleri içer
meyen ürünlerin ithal edilmesinin kısıtlanmasının veya yasaklanmasının mümkün olup olma
dığını tespit edeceklerdir. Mümkün görüldüğü takdirde, Taraflar Sözleşmenin 10. Maddesinde 
belirtilen işlemlere uygun olarak bu tür ürünleri belirten bir ek hazırlayacaklardır. Bu eke pro
sedüre uygun bir şekilde itiraz etmeyen tüm Taraf Devletler, sözkonusu ekin yürürlüğe girme
sinden sonraki bir yıl içerisinde bu Protokole taraf olmayan herhangi bir devletten sözkonusu 
maddelerin ithal edilmesini yasaklayacak veya kısıtlayacaklardır. 

5. Taraflar bu Protokole taraf olmayan herhangi bir devlete kontrol altındaki maddele
rin üretiminde kullanılan veya üretimde bu maddeleri kullanan teknolojilerin ihraç edilmesini 
desteklemeyeceklerdir. 

6. Taraflar, bu Protokole taraf olmayan herhangi bir devlete, kontrol altındaki maddele
rin üretilmesini imkân dahiline getirecek ürünlerin, ekipmanın, tesislerin veya teknolojilerin 
ihracını sağlayabilecek ödenek yardım, kredi, garanti ya da sigorta programlarının temininden 
kaçınacaklardır. 

7. 5. ve 6. fıkralar kontrol altına alınan maddelerin muhafazasını, geri kazanılmasını, 
yeniden işlenmesini veya bertaraf edilmesini mümkün kılan, alternatif maddelerin geliştiril
mesini hızlandıran veya kontrol altındaki maddelerin yayılmalarının azalmasına katkıda bulu
nan ürünlere, ekipmana, tesislere ve teknolojilere uygulanmayacaktır. 

8. Tarafların bir toplantısında bu Protokole taraf olmayan herhangi bir Devletin bu Mad
deye ve 2. Maddeye tümüyle uyduğu tespit edildiği ve bu Devlet 7 Maddede belirtilen verileri 
sunduğu takdirde, bu Maddenin hükümleriyle sınırlı kalınmaksızın sözkonusu devletten 1., 3. 
ve 4. fıkralarda belirtilen ithalatın yapılmasına izin verilebilir. 

MADDE 5 : GELİŞME YOLUNDA ÜLKELERİN ÖZEL DURUMLARI 

1. Gelişme yolundaki ülkelerden biri olan Protokolün kendisi için yürürlüğe girdiği ta
rihte veya Protokolün yürürlüğe girdiği tarihten sonraki on yıl içerisinde herhangi bir tarihte 
kontrol altındaki maddelere ilişkin hesaplanmış tüketim seviyesi yılda 0.3 kilogramın altında 
olan bir Taraf devlet, temel iç talebini karşılayabilmek için 2. Maddenin 1 ilâ 4 fıkralarında 
belirtilen kontrol önlemlerine uyma yükümlülüğünü bu fıkralarda belirtilen tarihlerden on yıl 
sonraya erteleyebilecektir. Ancak, bu Taraf devlet, yılda kişi başına 0.3 kilogramlık hesaplan
mış tüketim seviyesini aşamayacaktır. Böyle bir Taraf Devlet, kontrol önlemlerine uyup uyma
dığının tespitinde 1995 ve 1997 yılları da dahil olmak üzere bu yıllar arasındaki döneme ait 
hesaplanmış tüketim seviyesi yıllık ortalamasını veya kişi başına 0.3 kilogramlık hesaplanmış 
tüketim seviyesini (bunlardan hangisi daha düşükse) temel almakla yükümlü olacaktır. 
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2. Taraflar, gelişme yolundaki Taraf ülkelerin çevre açısından güvenli alternatif madde
lere ve teknolojilere erişmelerini kolaylaştırmayı ve onlann bu alternatiflerden en geniş bir şe
kilde yararlanabilmeleri için kendilerine yardıma olmayı taahhüt ederler. 

3. Taraflar, gelişme yolundaki Taraf ülkelerin alternatif teknolojileri ve ikame maddeleri 
kullanabilmeleri için ikili veya çok taraflı olarak ödenek, yardım, kredi, garanti ve sigorta prog
ramları teminini kolaylaştırmayı taahhüt ederler. 

MADDE 6 : KONTROL ÖDEMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
VE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

Taraflar, 1990'dan itibaren ve daha sonra en az her dört yılda bir mevcut bilimsel, çevre
sel, teknik ve ekonomik veriler ışığında 2. Maddede belirtilen kontrol önlemlerini değerlendir
meye tabi tutacaklardır. Her değerlendirmeden en az bir yıl önce, Taraflar yukanda değinilen 
alanlarda yetişmiş uzmanların katıldığı paneller düzenleyecekler, bu panellerin kompozisyo
nunu ve çalışma şartlarını tespit edeceklerdir. Bu paneller toplandıktan sonra bir yıl içerisinde 
sekretarya aracılığı ile vardıkları sonuçları Taraflara ileteceklerdir. 

MADDE 7 : RAPORLARIN SUNULMASI 

1. Her taraf devlet, Protokole taraf olduktan sonraki üç ay içerisinde sekretaryaya kont- ' 
rol altındaki maddelerin her birisi için 1986 yılı üretim, ithalat ve ihracatıyla ilgili istatistik! 
verilerini, gerçek veriler temin edilemediği takdirde bunlara ilişkin tahmini rakamlarını sunacaktır. 

2. Taraflar, Protokole taraf oldukları yıla ve bundan sonraki her yıla ait, kontrol altında 
tutulan madde üretimine (Taraflarca onaylanacak teknolojilerle bertaraf edilen madde mik
tarları ayrı olarak belirtilecektir), Taraf ya da Taraf olmayan devletlere yapılan ihracata ve bun
lardan yapılan ithalata ilişkin yıllık istatistiki verilerini Sekretarya'ya ileteceklerdir. 

MADDE 8 : PROTOKOL HÜKÜMLERİNE UYULMAMASI 

Taraflar, ilk toplantılarında, bu Protokol hükümlerine uyulup uyulmadığının tespitine ve 
uymadığı tespit edilen Taraf devletlere uygulanacak işlemlere ilişkin prosedürleri ve kuramsal 
işleyiş biçimlerini görüşecek ve kabul edeceklerdir. 

MADDE 9 : ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME, HALKIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ 
VE BİLGİ DEĞİŞİMİ 

1. Tarafların, kendi ulusal politikaları, düzenlemeleri ve uygulamaları ile uyumlu olarak 
ve gelişme yolunda ülkelerin ihtiyaçlarını özellikle gözönünde bulundurarak, aşağıdaki husus
larda araştırma, geliştirme faaliyetlerinin ve bilgi alışverişinin hızlandırılması için doğrudan 
ya da uzman uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla işbirliğine gideceklerdir. 

(a) Kontrol altında tutulan maddelerin muhafazası, geri kazanılması, yeniden işlenmesi 
veya bertaraf edilmesi hususlarında iyileştirme sağlayabilecek en iyi teknolojilerin belirlenmesi; 

(b) Kontrol altında tutulan maddeler, bu maddeleri içeren ürünler, ya da bu maddeler 
kullanılarak üretilen ürünler için sunulabilecek alternatifler; ve 

(c) İlgili kontrol stratejilerinin faydaları ve maliyetleri, 
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2. Taraflar, kontrol altında tutulan maddelerin veya ozon tabakasını tüketen diğer mad
delerin yayılmalarının çevresel etkileri konusunda halkın bilinçlendirilmesinin hızlandırılması 
için tek tek, ortaklaşa ya da uzman uluslararası kuruluşlar aracılığı ile işbirliğine gideceklerdir. 

3. Her taraf Devlet bu Protokolün yürürlüğe girmesinden sonraki iki yıl içerisinde ve 
bundan sonraki her iki yılda bir sekretaryaya bu madde uyarınca yürüttüğü faaliyetlerin bir 
özetini sunacaktır. 

MADDE 10 : TEKNİK YARDIM 

1. Taraflar, Sözleşmenin 4. Maddesinde belirtilen hükümlere uygun olarak ve özellikle 
gelişme yolunda ülkelerin ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak, bu Protokole katılınmasını 
ve Protokolün uygulanmasını kolaylaştırabilecek teknik yardımların arttırılması hususunda iş
birliği yapacaklardır. 

2. Bu Protokolü imzalayan devletlerden herhangi biri, Protokole katılma veya protoko
lü uygulama amacıyla sekretaryadan teknik yardım talebinde bulunabilecektir. 

3. Taraflar, ilk toplantılarında, çalışma planlarının hazırlıkları da dahil olmak üzere, bu 
maddenin 1. ve 2. fıkraları ile 9. Maddede belirtilen yükümlülükleri hangi şekilde yerine geti
receklerine ilişkin görüşmeleri başlatacaklardır. Sözkonusu çalışma planlarında gelişme yolunda 
ülkelerin ihtiyaçlarına ve imkânlarına özel bir önem atfedilecektir. Bu Protokole taraf olma
yan devletler ve bölgesel ekonomik bütünleşme örgütleri sözkonusu çalışma planlarında orta
ya koyulan faaliyetlere katılma hususunda teşvik edileceklerdir. 

MADDE 11 : TARAFLARIN TOPLANTILARI 

1. Taraflar düzenli aralıklarla toplanacaklardır. Sekretarya Tarafların ilk toplantısını bu 
Protokolün yürürlüğe girmesinden sonraki ilk bir yıl içerisinde, ve bu dönem içinde gerçekleş
mesi programlanmış ise Sözleşmeye Taraf Devletler Konferansı ile bağlantılı olarak düzenleye
ceklerdir. 

2. Taraflar aksine bir karar almadıkları sürece, daha sonraki olağan toplantılar Sözleş
meye Taraf Devletler Konferansı toplantıları ile bağlantılı şekilde yapılacaktır. Olağanüstü top
lantılar, Tarafların toplantılarında gerekli görülebilecek herhangi bir zamanda veya Taraflar
dan birinin yazılı isteği üzerine, ancak bu isteğin Sekretarya tarafından kendilerine iletilmesin
den sonraki altı ay içerisinde Tarafların en az üçte biri tarafından desteklenmesi halinde yapı
labilecektir. 

3. Taraflar, ilk toplantılarında 

(a) Toplantıların işleyiş kurallarını mutabakat yoluyla tespit edecekler; 
(b) 13. Maddenin 2. fıkrasında belirtilen malî kuralları mutabakat yoluyla tespit edecekler; 
(c) 6. Maddede belirtilen panelleri kuracaklar ve çalışma ilkelerini belirleyecekler; 
(d) 10. Maddenin 3 fıkrasında değinilen çalışma planlarının hazırlanmasına başlayacak

lardır. 

4. Tarafların toplantılarının işlevleri şunlar olacaktır: 
(a) Protokolün uygulanmasının gözden geçirilmesi; 

(b) 2. Maddenin 9. fıkrasında belirtilen değişiklikler ya da indirimlerle ilgili kararların 
alınması; 
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(c) 2. Maddenin 10. fıkrası uyarınca, maddelere ilişkin herhangi bir ek'e veya ilgili kont
rol önlemlerine ilave yapılması ya da bunlardan birinin çıkartılması, 

(d) Gerekli görüldüğü takdirde 7. Madde ile 9. Maddenin 3. fıkrasında sözü edilen bil
gilerin rapor edilmesinde kullanılacak prosedür ve rehberlerin hazırlanması; 

(e) 10. maddenin 2. fıkrası uyarınca sunulan teknik yardım taleplerinin değerlendirilmesi; 
(f) 12. Maddenin (c) bendi uyarınca sekretarya tarafından hazırlanan raporların değer

lendirilmesi; 
(g) 2. Maddede belirtilen kontrol önlemlerinin 6. Maddeye uygun olarak değerlendirilmesi; 
Bu Protokolün veya herhangi bir ekinin değiştirilmesi veya yeni bir ek hazırlanmasına iliş

kin öneriler olduğu takdirde bunların incelenmesi ve benimsenmesi; 
(i) Bu Protokolün uygulanması için Bir bütçe hazırlanması ve kabul edilmesi, ve 
(j) Bu Protokolün amaçlanna uygun kazanımlar sağlanması için gerekli görülebilecek 

herhangi bir faaliyetin ele alınması ve böyle bir faaliyete girişmesi 

5. Birleşmiş Milletler, uzman kuruluşları ve uluslararası Atom Enerji Ajansının yanısıra 
bu Protokole taraf olmayan herhangi bir devlet Tarafların toplantısında gözlemci sıfatıyla temsil 
edilebilecektir. Ozon tabakasının korunmasına ilişkin alanlarda uzman olup Tarafların herhangi 
bir toplantısına gözlemci sıfatıyla katılmak istediğini Sekretaryaya bildiren Ulusal ya da Ulus
lararası bir hükümet kuruluşu veya gönüllü kuruluş mevcut Taraf devletlerin en az üçte biri 
itirazda bulunmadığı sürece toplantıya kabul edilebilir. Gözlemcilerin kabul ve katılımları, Ta
raflarca kabul edilecek işleyiş kurallarına tabi olacaktır. 

MADDE 12 : SEKRETAR\Â 

Bu Protokol'un amaçları çerçevesinde, Sekretarya : 

(a) 11. Maddede belirtilen Taraf devletler toplantılarını düzenleyecek ve hizmet sunacak; 
(b) 7. Madde uyarınca bir Taraf devletçe sunulan verileri toplayacak ve istenen bilgileri 

sunacak; 

(c) 7. ve 9. Maddeler uyarınca elde edilen bilgilere dayanan raporları hazırlayıp düzenli 
olarak Taraflara iletecek; 

(d) 10. Madde uyarınca kendisine iletilen herhangi bir teknik yardım talebini, bu talebin 
karşılanmasını kolaylaştırmak amacıyla Taraflara iletecek; 

(e) Taraf olmayan devletleri gözlemci olarak tarafların toplantılarına katılmaya ve bu 
Protokolün hükümlerine uygun davranmaya teşvik edecek; 

(0 Gerektiğinde, Taraf devletlerden olmayan bu gözlemcilere (c) ve (d) bentlerinde belir
tilen bilgileri ve talepleri aktaracak; ve 

(g) Taraflarca uygun görülecek ve bu protokolün amaçlarına ulaşmasını sağlayacak di
ğer görevleri yürütecektir. 

MADDE 13 : MALÎ HÜKÜMLER 
1. Sekretaryanın bu Protokolle ilgili olarak yürüteceği faaliyetler de dahil olmak üzere, 

bu Protokolün işleyişi için gerekli görülecek fonlar esas olarak Tarafların katkılarıyla oluştu
rulacaktır. 
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2. Taraflar ilk toplantılarında bu Protokolün işleyişi için gerekli malî kuralları mutaba
kat yoluyla belirleyeceklerdir. 

MADDE 14 : PROTOKOLÜN SÖZLEŞME İLE İLİŞKİSİ 

Bu Protokolde aksi belirtilmediği sürece, Sözleşmenin protokollere ilişkin hükümleri bu 
Protokole de uygulanacaktır. 

MADDE 15 : İMZA 

Bu Protokol 16 Eylül I987'de Montreal'de, 17 Eylül 1987'den 16 Ocak 1988'e kadar Otto-
wa'da ve 17 Ocak 1988'den 15 Eylül 1988'e kadar New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Mer
kezinde Devletlerin ve bölgesel ekonomik bütünleşme örgütlerinin imzalarına açık olacaktır. 

MADDE 16 : YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ 

1. Kontrol altında tutulan maddelerin 1986 tahmini global tüketiminin en az üçte ikisini 
temsil eden Devletler ya da bölgesel ekonomik bütünleşme örgütlerince en az oniki kabul, onay 
veya katılma belgesi depoziter ülkeye sunulduğu ve Sözleşmenin 17. maddesinin 1. fıkrasında 
belirtilen hükümler yerine getirildiği takdirde bu Protokol 1 Ocak 1989 tarihinde yürürlüğe 
girecektir. Bu tarihte sözkonusu koşullar gerçekleşmediği takdirde Protokol, bu koşulların ye
rine getirildiği tarihten sonraki doksanıncı günde yürürlüğe girecektir. 

2. Birinci fıkrada belirtilen bölgesel bir ekonomik bütünleşme örgütünce sunulan bir belge 
bu örgüte üye Devletlerce sunulan belgelere ek bir belge olarak sayılmayacaktır. 

3. Bu Protokolün yürürlüğe girmesinden sonra, herhangi bir Devlet ya da bölgesel eko
nomik bütünleşme örgütü kendi onay, kabul, veya katılma belgesini sunduktan sonraki doksa
nıncı günde Protokole Taraf olmuş sayılacaktır. 

MADDE 17 : YÜRÜRLÜĞE GİRİŞTEN SONRA KATILAN TARAF DEVLETLER 

Bu Protokole yürürlüğe giriş tarihinden sonra Taraf olan tüm Devletler ya da bölgesel eko
nomik bütünleşme örgütleri, 5. Madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 2. ve 4. Maddelerin, 
Protokole yürürlüğe girdiği tarihte Taraf olmuş bulunan devletler ve bölgesel ekonomik bü
tünleşme örgütleri için bu tarihten itibaren geçerli olan tüm yükümlülüklerini yerine getirecek
lerdir. 

MADDE 18 : REZERVLER 

Bu Protokole hiç bir rezerv konamaz. 

MADDE 19 : ÇEKİLME 

Sözleşmenin geri çekilmeyle ilgili 19. maddesinin hükümleri bu Protokol için de geçerli 
olacak ancak 5. Maddenin 1 fıkrasında belirtilen Taraflar bu hükümlerin dışında kalacaktır. 
Böyle bir Taraf, 2. Maddenin 1 ila 4 fıkralarında belirtilen yükümlülükleri üstlendikten dört 
yıl geçtikten sonraki herhangi bir zamanda Depoziter devlete yazılı bildirimde bulunarak Pro-
tokol'den çekilebilecektir. Bu çekilme, bildirimin Depoziter devlet tarafından alınışından iti
baren bir yıl geçtikten sonra veya çekilmeyle ilgili bildirimde belirtilebilecek daha sonraki bir 
tarihte yürürlüğe girecektir. 
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MADDE 20 : ORİJİNAL METÎNLER 

Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinlerin eşit derecede geçerli 
olduğu bu Protokolün orijinal metni Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından emanete 
alınacaktır. 

BU SÖZLEŞME AŞAĞIDA İMZASI BULUNAN TAM YETKİLİ TEMSİLCİLER TA
RAFINDAN USULÜNE UYGUN OLARAK İMZALANMIŞTIR. 

MONTREAL, ONALTI EYLÜL BİNDOKUZYÜZSEKSENYEDt. 

Ek A 

KONTROL EDİLEN MADDELER 

Grup Madde Ozon Tüketim Potansiyeli* 

Grup I 

CFCI3 
CF2CI2 

C 2 F 3 CI 3 

C 2 F 4 CI 2 

C2 F3 CI 

Grup II 

CF2 Br CI 
CF3Br 
C2 F4 Br2 

(CFC-11) 
(CFC-12) 
(CFC-113) 
(CFC-114) 
(CFC-115) 

(haIon-1211) 
(halon-1301) 
(halon-2402) 

1.0 
1.0 
0.8 
1.0 
0.6 

3.0 
10.0 

(tespit edilecek) 

V Bu ozon tuketön potansiyelleri mevcut bilgilere göre tespit edikn tahminlerdir ve periyodik olarak 
gözden geçirilecek, yenileneceklerdir. 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 390) 

Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/660) 

TC. 
Başbakanlık 9.11.1989 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayt : K.K. On. Md. 07/101-2332/05062 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1.11.1989 tarihinde kararlaştırılan "Devlet Me
murları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" İle ge
rekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Ali Bazer 

Başbakan V. 

GENEL GEREKÇE 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında; 
"Kişiler, kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan ötürü, bu görev
leri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Kurumun, genel 
hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır..." hükmü bulunmaktadır. Bu hükme 
göre; Devlet dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil olunan, muhafaza altına alınan parala
rın ilgili memur tarafından zimmete geçirilmesi halinde Devletin hak sahiplerine karşı birinci 
derecede sorumlu olduğu kabul edilmektedir. 

Bu durumda hak sahibi; Devletten alacağını alabilmek için Devlet aleyhine dava açmak 
ve bunu hükmen tespit ettirmek zorunda kalmaktadır. Alacaklıyı Devlet aleyhine dava açmak 
ve alacağını çok geç almak durumunda bırakmak hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığı gibi, 
vatandaşın mutazarrır olmasına ve davanın kabulü halinde Hazineye mahkeme masrafı ve bu 
meyanda vekâlet ücreti yükletilmesine sebebiyet vermektedir. 

Bu mahzurları bertaraf etmek amacıyla getirilen değişiklikle, Devlet dairelerine tevdi veya 
bu dairelerce tahsil olunan, muhafaza altına alınan paraların ilgili memur tarafından ziırimete 
geçirilmesi halinde, bu miktarın, cezaî takibat sonucu beklenmeden ve tazmin yolunda her
hangi bir hükme hacet kalmaksızın Hazine tarafından hak sahibine ödenmesine imkân sağ
lanmış bulunulmaktadır. Kuruma, genel hükümlere göre sorumlu personele rücû etme hakkı 
tanıyan hüküm aynen muhafaza edilmektedir. 

Ayrıca, mahkemelerin yoğun olan iş yükünün azaltılması ve gereksiz davaların açılması 
da bu suretle önlenmiş olacaktır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Birinci madde ile yapılan değişiklikle; Devlet dairelerine tevdi veya bu daire

lerce tahsil olunan, muhafaza altına alınan paraların ilgili memur tarafından zimmete geçiril
mesi halinde, bu miktarın, cezaî takibat sonucu beklenmeden ve tazmin yolunda herhangi bir 
hükme hacet kalmaksızın Hazine tarafından hak sahibine ödenmesine imkân sağlanmaktadır. 

Madde 2. — Yürürlük maddesidir. 
Madde 3. — Yürütme maddesidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 9.3.1990 

Esas No. : 1/660 
Karar No. : 111 

TÜRKİYE BÜYÜK MtLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
9 Aralık 1989 tarihinde Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

sunulan ve Başkanlıkça Komisyonumuza havalesi öngörülen "Devlet Memurları Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı"; Komisyonumuzun 28.2.1990 
tarihli 32 nci birleşiminde, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanının başkanlığında Adalet Bakan
lığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de 
katılmalarıyla görüşüldü. 

Bilindiği gibi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkra
sı, kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak zarara uğrayan kişilerin, bu zararlarının karşı
lanabilmesi için, zararın meydana gelmesine sebep olan kamu görevlisi hakkında dava açılma
sını engellemekte, yalnız ilgili kamu kurumu hakkında dava açmasına imkân tanımaktadır. Söz 
konusu kişiler, ancak mahkeme neticelendikten sonra haklarını alabilmekte, bu durum ise hak 
sahiplerinin zarar görmesine yol açarken Hazinenin de gereksiz yere mahkeme masrafları ve 
vekâlet ücreti ödeyerek zarara girmesine sebep olmaktadır. 

Yukarıda belirtilen hususları gidermek amacıyla hazırlandığı anlaşılan tasarı, Komisyo
numuzca ilke olarak benimsenmiş, ancak bazı üyeler madde metninde yer alan "zimmet" kav
ramı üzerinde durarak, bu kavramın Türk Ceza Kanununda devlet malını uhdesine geçirmek 
suretiyle devleti zarara sokanlar için kullanıldığını, oysa tasarıda devletin değil üçüncü şahısla
rın zararının bahis konusu olduğunu belirterek bu durumun bir kavram karmaşasına sebep 
olabileceğini ileri sürmüşler ve "zimmet" ibaresine açıklık getirilmesinin gereğini vurgulamış
lardır. 

Hükümet adına açıklama yapan Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı ise "zimmet" kelime
sinin lügat manası üzerinde durarak, madde metninde yer alan "zimmet"ten kaşıtın, başkası
na ait mal veya kıymetli kâğıdı kendi üzerine geçirmek olduğunu belirterek herhangi bir kav
ram karmaşasının söz konusu olamayacağını söylemiştir. Bakan, devamla yapılan bu düzenle
menin 1985 yılında İcra İflas Kanununda yapılan düzenleme ile de paralellik arz ettiğini açık
lamasına eklemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 390) 
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Daha sonra tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsenerek maddelerinin görüşülme
sine geçilmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Yusuf Bozkurt Özal 

Malatya 
Sözcü 

Reşü Ülker 
tstanbul 

Mehmet Delkeoğlu 
Adıyaman 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Fenni Idimyeli 
Balıkesir 

Saü Ekinci 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

İsmail Şengün 
Denizli 

Tbgay Gemalmaz 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Muhalefet şerhi ekte. 
Ülkü Söylemezoglu 
Kahramanmaraş 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Sümer Oral 
Manisa 

Birsel Sönmez 
Niğde 

Başkanvekili 
Hazım Kutay 

Ankara 

Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Nİhat Türker 
Afyon 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Muh. şerhim ekli. 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 
Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Muzaffer Arıcı 
Denizli 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Muhalefet şerhim vardır. 
Erol Zeytinoğlu 

Eskişehir 
Birgen Keleş 

tzmir 
tmzada bulunamadı 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Ali Talip Ozdemir 
Konya 

. Malımut Oztürk 
Niğde 

Zeki Çeliker 
Siirt 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 390) 
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MUHALEFET ŞERHt 

Tasarı metnindeki zimmet tabirinden kastedilen maksat açık değildir. Kaldı ki, zimmet 
suçu sadece Devlet Memurları tarafından ve Devlet aleyhine işlenebilir. Bu nedenle üçüncü ki
şilerin değil Devletin zararı söz konusudur. 

Ayrıca yargılama aşamasında yapılan ödeme, sanığı suçlu gibi göstereceğinden hem yargı
cı hem de kamuoyunu etkileyebilir. Bu da masumluk karinesine aykırıdır. 

Kaldı ki, zimmeti saptamaya yetkili makam yargıç olmalıdır. Zimmetin madde metninde 
kimin tarafından ve nasıl saptanacağı açıklanmadığı gibi, uygulamada yargı yetkisinin zede
lenme olasılığı çok büyük olacaktır. 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 12.5.1982 tarihli ve 2670 sayılı 
Kanunun 6 ncı maddesiyle değişik 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

"Kişiler kamu hukukuna tabi görevlerle ilgili olarak uğradıkları zararlardan dolayı bu gö
revleri yerine getiren personel aleyhine değil, ilgili kurum aleyhine dava açarlar. Ancak, Devlet 
dairelerine tevdi veya bu dairelerce tahsil veya muhafaza edilen para ve para hükmündeki de
ğerli kâğıtların ilgili personel tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen mik
tar, cezaî takibat sonucu beklenmeden Hazine tarafından hak sahibine ödenir. Kurumun, ge
nel hükümlere göre sorumlu personele rücu hakkı saklıdır." 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

A. Bozer 
Başbakan V. 

Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
G Taner 

Devlet Bakanı 
/. Çelebi 

Devlet Bakanı 
/. Ozarslan 

Devlet Bakanı 
E. Konukman 
Adalet Bakanı 

M. O. Sungurlu 
İçişleri Bakanı 

A. Aksu 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

E. Pakdemirli 
Bayındırlık ve İskan Bakanı Y. 

S. Sert 
Ulaştırma Bakanı 

C. luncer 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

/. Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

E Kurt 

Devlet Bakanı 
K. inan 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
Af. Yazar 

Devlet Bakanı 
S. Sert 

Devlet Bakanı 
/. Askın 

Millî Savunma Bakanı 
/. S. Giray 

Dışişleri Bakanı 
A. Af. Yılmaz 

Millî Eğitim Bakanı 
A. Akyol 

Sağlık Bakanı 
H. Şıvgın 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
L. Kayalar 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür Bakanı 
N. K. Zeybek 

Turizm Bakanı 
/. Aküzüm 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 390) 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTtĞt METİN 
Devlet Memurları Kanununun Bir Maddesinde Değişildik Yapılması 

Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 3 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 391) 

3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Tasarısı, Bolu Milletvekili .Nevzat Durukan 
ve 4 Arkadaşının 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyiş-

leri, İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 
(1/424, 2/149) 

TC. 
Başbakanlık 4 A. 1988 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü. 

Sayı: K.K.Gn. Md. 07/101-182/02460 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 1.4.1988 tari
hinde kararlaştırılan "3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması 
Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ili
şikte gönderilmiştir. 

Gereğini arzederim. 
/. Kaya Erdem 
Başbakan V. 

GENEL GEREKÇE 

3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 
bazı maddelerinin uygulamayı yapan teşkilatlar tarafından değişik şekillerde yorumlanmasın
dan dolayı farklı işlemlerin icra edilmesi ve Kanunun gelişen ve genişleyen ihtiyaçlara cevap 
vermemesi sebebiyle ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi amacıyla; bazı maddelerin yeniden 
düzenlenmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

İç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile görevlendiri
lenlere yardımda bulunan şahıslar ile Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapı
lan saldırılara maruz kalan kamu görevlileri ve bunların yaptıkları görev sebebiyle saldırıya 
maruz kalan eş, füru, ana, baba ve kardeşleri de Kanun kapsamına alınmıştır. Mesela, köy 
korucusu kendisi görevde bulunduğu bir sırada eşi ve çocukları evinde mütecavizin saldırısı 
neticesinde ölür veya yaralanırsa, Kanunen önceki şekli ile tazminat ödenmesi sözkonusu de
ğilken yeni düzenleme ile bu imkân sağlanmaktadır. 
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tç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile görevlendiri
lenlere yardımda bulunan şahıslar ve bunların yaptıkları görev sebebiyle saldırıya maruz kalan 
eş, füru, ana, baba ve kardeşleri de Kanun kapsamına alınmıştır. Mesela köy korucusu kendisi 
görevde bulunduğu bir sırada eşi ve çocukları evinde mütecavizin saldırısı neticesinde ölür ve
ya yaralanırsa, Kanunun önceki şekli ile tazminat ödenmesi sözkonusu değilken yeni düzenle
me ile bu imkân sağlanmaktadır. 

tç güvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili ola
rak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olan ve faydalı oldukları yetkililerce tevsik 
edilen şahıslar da Kanun kapsamına dahil edilerek, vatandaşları yüreklendirmek, güvenlik kuv
vetlerine yardım ederken çekinmemelerini (emin etmek ve devletin yanlarında olduğuna inan
malarını sağlamak amaçlanmaktadır. 

2692 sayılı Kanunla, sahil ve karasularımızı korumak, güvenliğini sağlamak ve deniz yolu 
ile yapılan her türlü kaçakçılığı men, takip ve tahkik etmekle görevlendirilen Sahil Güvenlik 
Komutanlığı personeli de Kanun kapsamına alınmıştır. 

Kanunda sadece ölenlerin çocuklarına öğrenim yardımı öngörülmekte iken, yeni düzenle
me ile çalışamayacak derecede sakat kalanların çocuklarının da öğrenim yardımından istifade 
ettirilmesi kabul edilmiştir. 

Ayrıca ödenecek tazminatın tesbiti yeniden düzenlenmektedir. Mevcut hükümde, tazmi
natın tesbitine esas tutulacak aylık; yaralanma, sakatlanma veya ölüme sebep olan olayın mey
dana geldiği tarihdeki 1 inci derece son kademe aylığı olarak belirlenmiştir. Bu şekilde hesap
lanan ödemeler, özellikle yaralanma ve sakatlanma durumlarında ilgilinin aleyhine olmakta 
ve mağduriyetine sebebiyet vermekte idi. Bu mahzuru ortadan kaldırmak amacıyla, yapılacak 
ödemelerde karar tarihi esas alınmıştır. Diğer taraftan, devlet görevlisi olmayan kişilerin yara
lanmaları halinde tedavilerinin uzayacağının anlaşılması halinde kendisinin veya aile efradının 
mağdur olmaması bakımından asgarî oranda bir avans ödenmesi hükmü getirilmiştir. 

Bu düzenlemelerin amacı gerek kamu görevlilerini, gerekse vatandaşları yüreklendirmek 
ve vatandaşların güvenlik kuvvetlerine isteyerek ve güven içinde yardım etmelerini sağlamaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Kanunun 2 nci maddesi; içgüvenlik ve asayişin korunması, kaçakçılığın men, 
takip ve tahkiki konularında görevlendirilenleri saymaktadır. 

2692 sayılı Kanunla, sahil ve karasularımızı korumak, güvenliğini sağlamak ve deniz yolu 
ile yapılan her türlü kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile görevlendirilen Sahil Güvenlik Ko
mutanlığı, Kanunun hazırlandığı ve yürürlüğe girdiği tarihte kuruluşunu tamamlayamadığı için 
bu Kanunda yer almamıştır, tcra ettiği görevin özelliği sebebiyle Sahil Güvenlik Komutanlığı 
personeli ile orman muhafaza amir ve memurlarının da Kanun kapsamına alınması gerekmiştir. 

tçgüvenlik ve asayişin korunmasında veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgili ola
rak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olan ve faydalı oldukları yetkililerce tevsik 
edilen şahıslar da Kanun kapsamına dahil edilmişlerdir. Günümüzde güvenlik kuvvetlerine va
tandaşların büyük ölçüde yardımları olduğu bilinmektedir. Vatandaşları yüreklendirmek, 
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güvenlik kuvvetlerine yardımlarını yaparken çekinmemelerini temin etmek ve devletin yanla
rında olduğuna inanmalarını sağlamak bakımından bu yönde düzenlemeye gidilmesinde zaru
ret görülmüştür. 

Ayrıca, Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılara maruz kalan 
kamu görevlileri de Kanun kapsamına dahil edilmiştir. 

Diğer taraftan, Kanunda sayılan kişilerin yaptıkları görev veya yardım sebebiyle, saldırıya 
maruz kalan, eş füru, ana, baba ve kardeşleri de Kanun kapsamına alınmıştır. 

Madde 2. — Kanunun 3 üncü maddesine göre, tazminata esas tutulacak aylık, tazminat 
verilmesine sebep teşkil eden olayın meydana geldiği tarihdeki aylık olarak hesaplanmaktadır. 

Hesaplamalarda esas alınacak aylık, katsayı ve göstergelerde meydana gelen değişiklikler 
sebebiyle kısa zamanda fevkalade farklılıklar göstermektedir. 

Tazminatın ödenmesi komisyon kararına bağlı tutulmuştur. Bazı hallerde belgelerin top
lanması, işlemlerin uzamasına ve komisyon kararının gecikmesine sebebiyet vermektedir. Bu 
durumlarda, ölümle neticelenen olaylarda dahi mağduriyete sebep olunmaktadır. Ayrıca yara
lanma ve sakatlanma durumlarında tedavinin uzun sürmesi ve buna bağlı olarak sakatlık dere
cesinin tesbitinin gecikmesi, tazminatın ödenmesini de geciktirmektedir. Bazı hallerde yaralı
nın tedavisi yıllarca sürmekte ve sonunda ölüm vuku bulabilmektedir. Maaş bağlanması ve taz
minat ödenmesinin bu sebeple gecikmesine rağmen olayın vuku bulduğu tarihin tazminat he
sabında esas alınması, kişinin veya geride kalanlarının büyük ölçüde mağduriyetlerine sebep 
olmaktadır. 

tç güvenlik ve asayişin korunması, kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile görevli olanların, 
yakınlarının ve görevlilere yardımda bulunanların mağduriyetlerine sebebiyet vermemek bakı
mından yeni düzenlemeyle, ödemede, tazminat verilmesine dair komisyon kararının alındığı 
tarihteki aylık esas alınmıştır. 

Yukarıda bahsedilen uzun süreli tedavilerde, özellikle herhangi bir yerden geliri olmayan 
kişilerin ve yakınlarının mağduriyetlerinin önlenmesi bakımından yaralananlara avans öden
mesi hususu maddeye (d) fıkrası olarak eklenmiştir. 

Madde 3. — Kanunun S inci maddesi, 2 nci maddeye ilave edilen hususlar nazara alınarak 
yeniden düzenlenmiş ve madde başlığı da bu düzenlemeye uygun hale getirilmiştir. 

Madde 4. — Kanunun 7 nci maddesinde sadece bu Kanunda yazılı şartlarda ölenlerin ço
cuklarına öğrenim yardımı yapılması öngörülmekte iken, yapılan düzenlemeyle çalışamayacak 
derecede sakat kalanların çocuklarına da öğrenim yardımı yapılması öngörülmüştür. 

Ayrıca kamu görevlisi olmayan kişilerin yaralanmaları halinde tedavi giderlerinin karşı
lanmasını mümkün kılabilmek ve bu şahısların güvenlik kuvvetlerine rahatlıkla ve güven için
de yardım edebilmelerini sağlamak amacıyla madde yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 5. — Yürürlükle ilgilidir. 
Madde 6. — Yürütme ile ilgilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 391) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'un 2 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi hakkında Kanun Teklifimiz ilişikte sunulmuştur. 

Gereğine müsaadelerinizi arz ederiz. 9.12.1988 
Saygılarımızla. 

Nevzat Durukan 
Bolu 

M. Ali Karadeniz Yasin Bozkurt Ahmet Altıntaş 
Giresun Kars Muğla 

ArifAğaoğlu 
Adıyaman 

2330 SAYILI NAKDÎ TAZMİNAT VE AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA 
KANUN'UN 2 NCİ MADDESİNE BİR FIKRA EKLENMESİ HAKKINDA 

KANUN TEKLİFİ 

GENEL GEREKÇE 

Anayasamız orman varlığımızın korunmasına özel önem vererek 6831 sayılı Orman Ka
nunu hükümleri içinde özel bir koruma sistemi getirmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğünce lüzum görülecek orman memurlarının silahla teçhiz edile
ceği 6831 sayılı Orman Kanununun 77 nci maddesi ile belirlenirken, 79 uncu maddesi de 'Or
man memurları orman suçlarına ilişkin delilleri bir zabıt ile tespit ve nakil vasıtaları ile suç 
aletleri ve suç mahsulü malları zapt ve icabında suç işleyenleri yakalamak selahiyetini haizdir...." 

"Talep vukuunda polis, jandarma köy ve muhtar ve bekçileri orman memurlarına yardı
ma mecburdur" demektedir. 

İdarî zabıta görevi yanında adlî zabıta görevlerini de orman suçlarının takibinde yapan 
orman muhafaza memurlarımızın, motorlu orman koruma hizmetinde fiilen amirlik yapan 
koruma ekip şefi ve şoförünün bu kanun kapsamı dışında tutulması Anayasımızın eşitlik pren
sibine uygun olmadığından bu memurlarımızın da kanun kapsamına alınmasında yarar olaca
ğı düşünülmüştür. 
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MADDE GEREKÇESİ 

2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesine bak
tığımızda bu haktan yararlananlar içinde Silahlı kuvvet mensupları, emniyet mensupları, MİT 
mensupları yanında, "Çarşı, mahalle ve kır bekçileri,,nin, "Gümrük muhafaza amir ve 
memurlarının" da bulunduğunu görmekteyiz. 

3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun hükümleri 
içinde orman varlığımızın korunmasında ve orman suçlarının takibinde birinci derecede or
man muhafaza memurlarımız görevlendirilmişlerdir. 6831 sayılı Orman Kanunu çerçevesi için
de bu memurlarımız demirbaş silahla teçhiz edilerek resmî bir kıyafete kavuşturulmuştur. Yine 
aynı Orman Kanunu'nun 79 ve müteakip maddelerinde orman suçlarının takibinde adlî zabıta 
görevi ile de yükümlü bulunan bu memurlarımız son on yıl içinde 20'yi aşkın ölü vazife şehidi 
verirken İS adette yaralanma darp vakıasına şahit olunmuştur. 

Ormanların korunmasında çok güç şartlar altında çalışan bu memurlarımız işletme mü
dürlükleri bünyesinde motorlu gezici koruma hizmetleri de yapmakta ve bu motorlu çalışma
da orman muhafaza memurlarımız yanında teknik personel olarak orman koruma ekip şefi 
ile araç sürücüsü şoförümüzde bulunmaktadır. 

Ormanların korunmasında bu kadar riskli ve zaman zaman da ölüm ve yaralama, darp 
olaylarına maruz kalan bu personelimizin söz konusu kanun kapsamından ayrı tutulması Ana
yasamızın eşitlik prensibine uymadığından Türkiye genelinde sayıları 7000 civarında olan bu 
çalışan arkadaşlarımızın da kanun kapsamına alınması uygun olacaktır. 

BOLU MİLLETVEKİLİ NEVZAT DURUKAN VE 
4 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun'un 2 nci Maddesine Bir 
Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 2330 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinin sonuna aşağıdaki (f) fıkrası eklen
miştir. 

Madde 2. — (0 Ormanların koruma ve gözetiminde görev alan orman muhafaza memur
larını, motorlu koruma hizmetlerinde görev alan orman koruma ekip şefi ve şoförünü, 

MADDE 2. — Bu Kanun hükmü yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükmünü Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 391) 



— 6 — 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 26.4.1989 

Esas No. : 2/149 
Karar No. : 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Bolu Milletvekili Nevzat Durukan ve 4 arkadaşının, 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık 
Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tekli
fi; Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Lutfullah Kayalar ile İçişleri, Maliye ve Gümrük Bakan
lıkları temsilcilerinin de katıldığı 26.4.1989 Tarihli Komisyonumuz toplantısında görüşülmüş
tür. 

İdarî zabıta görevinin yanısıra adlî zabıta görevlerini de orman suçlarının takibinde yapan 
orman muhafaza memurlarının da 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması hakkında 
kanun kapsamına alınmasını sağlayan teklifin, tümü üzerinde yapılan müzakerelerde, bu me
murların söz konusu kanun kapsamı dışında tutulmalarının Anayasamızdaki eşitlik prensibi
ne uygun düşmeyeceği kabul edilmiş ve maddelerinin müzakeresine geçilmiştir. 

Komisyonumuz; Teklifin 1 nci maddesini, kadro kanunlarının gözönünde tutulması, ka
nuna işlerlik kazandırılması ve kanun kapsamından yararlanacakların genelleştirilmesi ama
cıyla "Ormanların korunmasında ve gözetiminde fiilen görev yapan orman memurlarını" şek
linde değiştirmiş ve bu hükmün, (0 bendi olarak kanuna eklenmesinin kanun tekniğine uygun 
düşmeyeceğinden hareket ederek, maddenin (a) bendine 6 numaralı alt bend olarak eklenmesi
ni kabul etmiştir. 

Keza, Teklifin 2 ve 3 ncü maddeleri aynen kabul edilmiş ve 1 nci maddede Komisyonu
muzca yapılan değişikliğe paralel olarak teklifin başlığında gerekli değişiklik yapılmıştır. 

İşbu Raporumuz havalesi gereğince Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Yük
sek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkanvekili 
Hikmet Biçentürk 

İçel 
Üye 

Zeynel Aslan 
Adıyaman 

Üye 
Şener isleten 

Edirne 

Üye 
Turhan Hırfanoğlu 

Hatay 
(İmzada bulunamadı) 
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Başkan 
Ahmet Altıntaş 

Muğla 
Sözcü 

Sabri Araş 
Kars 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Adil Aydın 
Antalya 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Mehmet Ali Karadeniz 
Giresun 
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Üye Üye 
Ali Er Abdülmecü Yağan 

İçel Kayseri 
(İmzada bulunamadı) 

Üye Üye 
Gürcan Ersin Abdurrahman Bozkır 

Kırklareli Konya 
Üye Üye 

Mehmet Yenişehirli Reşit Çelik 
Manisa Van 

(İmzada bulunamadı) 

TARIM, ORMAN VE KÖYÎŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 2 ad Maddesinin 
(a) Bendinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

Madde 1. — 2330 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendine aşağıdaki 6 numaralı alt 
bent eklenmiştir. 

"6. Ormanların korunmasında ve gözetiminde fiilen görev yapan orman memurlarını;" 
Madde 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3. — Teklifin 3 ncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 391) 
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İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içişleri Komisyonu 13.5.1988 
Esas No. : 1/424 
Karar No. : 14 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza gönderilen 3.11.1980 Tarihli ve 2330 sayılı "Nakdî Tazminat ve Aylık Bağ
lanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı" ilgili 
bakanlıklar temsilcilerinin katılmasıyla Komisyonumuzda incelenip görüşülmüştür. 

2330 sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun gelişen ve genişleyen 
ihtiyaçlara cevap verememesi sebebiyle ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesini amaçlayan ta
sarı Komisyonumuzca da benimsenmiştir. 

Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci, 3 üncü ve 4 üncü maddeleri kanun tekniği açısından yeniden düzenlene
rek kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5 inci ve 6 ncı maddeleri ise aynen kabul edilmiş
tir. 

Raporumuz Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Galip Demirel 

Malatya 
Üye 

Ersin Koçak 
Adana 

Üye 
ibrahim Tez 

Ankara 
Üye 

Mustafa Namlı 
Çorum 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Kâtip 
Hasan Çaktr 

Antalya 
Üye 

Abdurrahman Karaman 
Adıyaman 

Üye 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

Çankırı 
Üye 

ibrahim Gürdal 
İsparta 

Üye 
Yılmaz Sanioğlu 

Ordu 
Üye 

Necati Akıncı 
Şanlıurfa 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 9.3.1990 
Esas No. : 1/424, 2/149 

Karar No. : 112 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLtSÎ BAŞKANLIĞINA 

içişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 4.4.1988 tarihinde Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve ön havalesi uyarınca içişleri Komisyonunda 
görüşüldükten sonra Komisyonumuza havale edilen "3.11.1980 tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Taz
minat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı" ile ön havalesi uyarınca Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunda görüşüldük
ten sonra Komisyonumuza havale edilen Bolu Milletvekili Nevzat Durukan ye dört arkadaşı
nın "2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine 
Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi" Komisyonumuzun 28.2.1990 tarihinde yaptığı 
32 nci birleşimde, Hükümeti temsilen Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanı Başkanlığında içişle
ri Bakanlığı, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcileri ve Teklif sahibinin katılması sonucunda, içtüzüğün 36 
nci maddesi uyarınca birleştirilmiş ve tasarı esas alınarak görüşülmüştür. 

Barışta güven ve asayişi korumak, kaçakçılığı men, takip ve tahkikle görevli olanların bu 
görevlerinden dolayı ya da görevleri sona ermiş olsa bile yaptıktan hizmet nedeniyle derhal 
veya bu yüzden maruz kaldıkları yaralanma veya hastalık sonucu ölmeleri veya sakat kalmala
rı halinde ödenecek nakdî tazminat ile birlikte bağlanacak aylığın ve bu yüzden yaralanmaları 
halinde ödenecek nakdî tazminatın esas ve yöntemlerinin düzenlenmesi amacıyla çıkarılan 
3.11.1980 tarihli ve 2330 sayılı Kanunun zaman içerisinde gelişen ve genişleyen ihtiyaçlara ce
vap vermediği ve uygulamada bazı aksaklıkların ortaya çıktığı görülmüştür. 

Tasarı ile, Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, orman Muhafaza amir ve memurları, 
güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetkililerce tevsik 
edilmiş şahıslar, Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılara maruz 
kalan kamu görevlileri, söz konusu görevi yapanların saldırıya uğrayan eş, füru, ana, baba ve 
kardeşlerinin kapsam içerisine alınması ile ödenmesi öngörülen tazminatların yükseltilmesi ve 
mağdur olanlar lehine sosyal içerikli iyileştirmelerin yapılmasının amaçlandığı anlaşılmakta
dır. 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde söz alan üyeler; 2330 sayılı Kanunun kap
samının genişletilerek, Kanunun çıktığı tarihten bu yana mağduriyetlerine sebebiyet verilen Sahil 
Güvenlik Komutanlığı personeli ile Orman Muhafaza memur ve personelinin kapsam içine alın-' 
ması ile Anayasanın eşitlik prensibine uygun bir düzenleme yapıldığını belirtmişlerdir. Ayrıca, 
Güvenlik Kuvvetlerine kendiliğinden yardımcı olan şahıslar ile Devlet güçlerini sindirme ama
cına yönelik olarak yapılan saldırılara maruz kalan kamu görevlileri ve bu görevleri yapanların 
eş, füru, ana, baba ve kardeşlerinin tasarı kapsamı içerisine alınması olumlu bulunmuştur. Bu 
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olumlu görüşlerin yanına, yapılan saldırılarda, saldırının görev nedeni ile olup olmadığının 
nasıl değerlendirileceği; mesela köy korucusunun yakınlarına yapılan bir saldırının, korucu
nun görevi nedeni ile olup olmadığının nasıl tespit edileceği, bu gibi durumların istismarlara 
neden olabileceği de belirtilmiştir. 

Hükümet adına yapılan açıklamalarda; Tasan ile getirilmek istenen esas amacın, kaçakçı
lık ve güvenlik ile ilgili canı pahasına görev yapanlar ile hayatlarını tehlikeye atarak güvenlik 
kuvvetlerine yardım eden vatandaşlarımıza bazı haklar tanınarak, görevlerini güven içerisinde 
yapmalarının sağlanmak istendiği belirtilmiş, tasarının ne kadar vatandaşımızı ilgilendirdiği 
hususunda rakamlara dayalı bilgi verilmiştir. Bu görüşmelerden sonra tasarının tümü Komis
yonumuzca da benimsenmiş, İçişleri Komisyonu metni esas alınarak maddelerinin görüşülme
sine geçilmiştir. 

Çerçeve 1 inci maddesi ile değişikliği öngörülen 5 numaralı alt bent, konuya açıklık geti
rilmesi için "Orman memurları ve personeli ile gümrük muhafaza memurlarını;" şeklinde ye
niden düzenlenmiş ve çerçeve 1 inci madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Çerçeve 2, 3 ve 4 üncü maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 5 ve 6 ncı maddeleri 
aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Yusuf Bozkurt Ozal Hazım Kalay 

Malatya Ankara 
Sözcü 

Reşit Ülker 
istanbul 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Ömer Okan Çağlar 
Aydın 

Fenni Islimyeli 
Balıkesir 

Sait Ekinci 
Burdur 

Ünal Akkaya 
Çorum 

ismail Şengûn 
Denizli 

Togay Gemalmaz 
Erzurum 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Karşı oy yazısı ekte. 
Ülkü Saylemezoğlu 
Kahramanmaraş 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Muhalefet şerhim eklidir. 
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Mehmet Ali Bilici 
Adana 

Nihat Tûrker 
Afyon 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

Muhalefet şerhim eklidir 
A. Şamil Kazokoğlu 

Bolu 
Ayhan Uysal 
Çanakkale 

Muzaffer Artçı 
Denizli 

Erdal Kalkan 
Edirne 

Muhalefet şerhim vardır. 
Erol Zeytinoğlu 

Eskişehir 
Birgen Keleş 

tzmir 
İmzada bulunamadı 

Mustafa Şahin 
Kayseri 

Ali Talip Ozaemir 
Konya 
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Sümer Oral Mahmut Öztürk 
Manisa Niğde 

Birsel Sönmez Zeki Çeliker 
Niğde Siirt 

KARŞI OY YAZISI 

Görüşülmekte olan 1/424 sayılı yasa tasarısına aşağıdaki gerekçe nedeniyle karşı olduğu
muzu arz ederiz. 

Abaulkadir Ateş Hilmi Ziya Postacı Erdal Kalkan 
Gaziantep Aydın Edirne 

tç güvenlik ve asayişin korunması veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile görevlendiri
lenlere yardımda bulunan şahıslar ve bunların yaptıkları görev sebebiyle saldırıya maruz kalan 
eş, füru, ana, baba ve kardeşlerine tazminat ödenmesi sözkonusudur. 

Ancak tasarı sözkonusu tazminat ödeme içerisine köy korucularını da katmaktadır. Köy 
koruculuğu müessesesi, güvenlik anlayışımıza ve güvenlik kavramının özüne terstir. Köy koru
cuları uygulamada, güvenliği sağlamaktan çok insanlarımızı güvensizliğe itmektedir. 

Durum böyle iken köy korucularına ek bazı haklar vermek kamu yararı açısından sakın
calıdır. 

MUHALEFET ŞERHİ 

Görüşülen 1/424 Sıra Sayılı Kanun Tasarısının amacına muhalif olmamakla beraber, ka
nunun genel gerekçesinden devletin müesseseleri arasında yer almayan ve güvenlik ile ilgili ge
çici olarak ihdas edilmiş olan "Geçici Köy Korucuları ile alakalı bölümün çıkarılması gerekti
ğine, ayrıca, adı geçen koruculara nakdî tazminatın kendi kuruluş kanunu içerisinde yapılacak 
değişiklik ile verilmesine inanmaktayım. 

Böylece geçici olan bu müessese kalktığında kendi kanunu ile beraber kalkmış olur. Diğer 
kanun ve gerekçelerinde ismi ve izi kalmamış olur." 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (a) bendinin 1 ve S numaralı alt 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye (O, (g) ve (h) bentleri eklenmiştir. 

"1 . Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komu
tanlığı personelini," 

"5. Orman ve gümrük muhafaza amir ve memurlarını;" 
"O tç güvenlik ve asayişin korunmasında veya.kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile ilgi

li olarak güvenlik kuvvetlerine kendiliklerinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları yetkililer
ce tevsik edilmiş şahısları; 

g) Devlet güçlerini sindirme amacına yönelik olarak yapılan saldırılara maruz kalan ka
mu görevlilerini, 

h) Yukarıdaki bentlerde sayılanların yaptıkları görevler veya yardımlar sebebiyle saldırı
ya maruz kalan eş, füru, ana, baba ve kardeşlerini;" 

MADDE 2. — 2330 sayılı'Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci 
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye (d) bendi ilave edilmiştir. 

"Bu nakdî tazminatın tespitine esas tutulacak aylık; tazminat verilmesine dair karar tari
hindeki en yüksek Devlet memuru aylığının (Ek gösterge dahil) brüt tutarıdır." 

''d) Kesin raporun alınmasının uzayacağının anlaşılması halinde tazminatın ödenme usul
lerine göre, olay tarihi itibariyle, (b) bendine göre hesaplanacak miktarın asgarî oranı üzerin
den avans ödenir." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 391) 
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IÇtŞLERt KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTÎĞt METİN 

3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdî Tazmi
nat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE İ. — Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 2330 sayılı Kanunun 3 ün
cü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 
bu maddeye (d) bendi ilave edilmiştir. 

"Bu nakdî tazminatın tespitine esas tu
tulacak aylık; tazminat verilmesine dair ka
rar tarihindeki en yüksek Devlet memuru ay
lığının (Ek gösterge dahil) brüt tutarıdır. 

"d) Kesin raporun alınmasının uzaya
cağının anlaşılması halinde tazminatın öden
me usullerine göre, olay tarihi itibariyle, (b) 
bendine göre hesaplanacak miktarın asgarî 
oranı üzerinden avans ödenir." 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTÎĞt METİN 

3.11.1980 Tarihli ve 2330 Sayılı Nakdf Tazmi
nat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 

Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2330 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesinin (a) bendinin 1 ve S numaralı alt 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ay
nı maddeye (0, (g) ve (h) bentleri eklenmiştir. 

"1. Jandarma Genel Komutanlığı, Em-
niyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Ko
mutanlığı personelini, 

5, Orman memurları ve personeli ile 
Gümrük Muhafaza memurlarını, 

f) İç güvenlik ve asayişin korunmasın
da veya kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile 
ilgili olarak güvenlik kuvvetlerine kendilikle
rinden yardımcı olmuş ve faydalı oldukları 
yetkililerce tevsik edilmiş şahısları; 

g) Devlet güçlerini sindirme amacına 
yönelik olarak yapılan saldırılara maruz ka
lan kamu görevlilerini; 

h) Yukarıdaki bentlerde sayılanların 
yaptıkları görevler veya yardımlar sebebiyle 
saldırıya maruz kalan eş, füru, ana, baba ve 
kardeşlerini;" 

MADDE 2. — İçişleri Komisyonu met
ninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 2330 sayılı Kanunun 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

'Sonradan Meydana Gelen yaralanma, Sakatlanma ve Ölüm: 
Madde 5. — Bu Kanunun 2 nci maddesinde sayılanlardan görevleri veya yardımları sona 

erenlerin bilahara kendilerinin veya eş, füru, ana, baba ve kardeşlerin yaralanmaları, sakatlan
maları veya ölmeleri halinde bu durumlarının evvelce ifa ettikleri görev veya yardımdan mey
dana geldiği tevsik edilenlere 3 ve 4 üncü madde hükümleri uygulanır." 

MADDE 4. — 2330 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin başlığı "öğretim ve Sağlık Yardımı" 
olarak, maddenin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye dördüncü fıkra 
eklenmiştir. 

"Bu Kanunda yazılı hallerde ölenlerin veya çalışamayacak derecede sakat kalanların ço
cukları, devlete ait yatılı okul ve eğitim kurumlarında yönetmelikte tespit edilecek esaslara gö
re ücretsiz olarak okutulurlar." 

"Bu Kanunun kapsamında bulunanlardan, tedavi giderleri kamu kurum ve kuruluşların
ca karşılanmayanların tedavileri; devlet, üniversite, Sosyal Sigortalar Kurumu hastahaneleri ile 
askerî hastahanelerde ücretsiz olarak yapılır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 391) 
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(tçişleri Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) ( P ı a n v e Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 2330 sayılı Kanunun 5 inci 
maddesi madde kenar başlığıyla birlikte aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Sonradan meydana gelen yaralanma, sakat
lanma ve ölüm 

Madde 5. — Bu Kanunun 2 nci madde
sinde sayılanlardan görevleri veya yardımları 
sona erenlerin bilahara kendilerinin veya eş, 
füru, ana, baba ve kardeşlerin yaralanmala
rı, sakatlanmaları veya ölmeleri halinde bu du
rumlarının evvelce ifa ettikleri görev veya yar
dımdan meydana geldiği tevsik edilenlere 3 ve 
4 üncü madde hükümleri uygulanır." 

MADDE 4. — 2330 sayılı Kanunun 7 nci 
maddesinin madde kenar başlığı ile birinci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu mad
deye dördüncü fıkra eklenmiştir. 

"Öğretim ve sağlık yardımı 
Bu Kanunda yazılı hallerde ölenlerin ve

ya çalışamayacak derecede sakat kalanların 
çocukları, devlete ait yatılı okul ve eğitim ku
rumlarında yönetmelikte tespit edilecek esas
lara göre ücretsiz olarak okutulurlar." 

"Bu Kanunun kapsamında bulunanlar
dan, tedavi giderleri kamu kurum ve kuruluş
larınca karşılanamayanların tedavileri; devlet, 
üniversite, Sosyal Sigortalar Kurumu hasta
neleri ile askerî hastanelerde ücretsiz olarak 
yapılır." 

MADDE 3. — tçişleri Komisyonu met
ninin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İçişleri Komisyonu met
ninin 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 391) 



MADDE 5. 

MADDE 6. 

— 16 — . 

(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

•/. Kaya Erdem 
Başbakan V. 

Devlet Bak, ve Başbakan Yrd. 
İ. Kaya Erdem 
Devlet Bakanı 

A. Tenekeci 
Devlet Bakanı 

A. Bozer 
Devlet Bakanı 

A. Kahveci 
Devlet Bakam 

C. Çiçek 
Adalet Bakanı 

M. O. Sungurlu 
içişleri Bakanı 

M. Kalemli 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

A, K. Alptemoçin 
Bayındırlık ve İskan Bakanı 

İS Giray 
Ulaştırma Bakanı 

E. Pakdemirli 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

/ Aykut 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

E Kurt 

1.4. 1988 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
V. Atasoy 

Devlet Bakanı 
Y B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
N. Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı. 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakam 
A. M. Yûmaz 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
B. Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul 

Ettiği Metin) 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 5. — İçişleri Komisyonu 
meminin 5 inci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — İçişleri Komisyonu 
metninin 6 ncı maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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