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2. — İstanbul Milletvekili Ali Oğuz'un, Bilecik İlinin sorunlarına ilişkin 
gündem dışı konuşması 
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2. — Macaristan'a gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin 
Faralyalı'nın dönüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Ba
kanı Akın Gönen'in vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/909) 

3. — İstanbul Milletvekili Melike Tugay Hasefe'nin, (6/723) numaralı söz
lü sorusunu geri aldığına ilişkin önergesi (4/147) 

4. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, (6/730) numaralı sözlü sorusunu 
geri aldığına ilişkin önergesi (4/148) 

5. — Azerbaycan'ı ziyaret edecek olan beş kişilik Parlamento Heyetine iliş
kin Başkanlık tezkeresi (3/910) 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başba
kanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve 
Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) 
(S. Sayısı.: 59 ve 59'e 1 inci Ek) 

2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı : 71) 

3. — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) 

4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 
139) 

5. — Çorum Milletvekili Gemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapo
ru (1/324) (S. Sayısı : 134) 

6. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı: 
221 ve 221'e 1 inci Ek) 

7. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş 
ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğ-
lu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki 
Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. 
Sayısı : 283) 
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8. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sa
mi Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan ihyan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup Başkanvekili istanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 
Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesi
ne Dair Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonunun İçtüzüğün 89 uncu maddesi
ne göre Komisyona geri alma tezkeresi ve Raporu (2/542) (S. Sayısı: 306 ve 306'ya 
1 inci Ek) 186 

9. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58'e 
1 inci Ek) ' 187/ 

10. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) ' 187 

11.— Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına tlişkin 77 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı: 112) 188 

12. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik kapılmasına Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kül
tür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 187 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Ya
pılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (İ/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) 188 

13. — ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 188 

14. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) . 188 

15. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri İle 190 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322) 189 

16. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konso
losluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa- 189-203 
nsı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/447) (S. Sayısı : 228) 2io 229*233 
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17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarisı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/481) (S. Sayısı : 297) 203:222, 

234:239 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 222 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 222 

1.—İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'mn, belediyelerin doğalgaz fi
yatlarını sürekli artırarak vatandaşı mağdur ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Fâralyalı'nın yazılı cevabı (7/888) 222 

2. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Bitlis ili Konalga Köyünde kamu 
görevlilerince yakıldığı iddia edilen evlere ve sorumlularına ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı İsmet Sezgin'in yazılı cevabı (7/895) 223 

3. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, bir şahsın TEK ile ilişki
leri hakkındaki iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Ersin Fâralyalı'nın yazılı cevabı (7/904) 224:227 

4.— Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, ilkokullarda abone olunması 
Bakanlıkça zorunlu tutulan bazı dergilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı 
Koksal Toptan'ın yazılı cevabı (7/976) 227:228 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Niğde Milletvekili Rifat Yüzbaşıoğlu, dünya Türklerinin sosyal, kültürel, ekonomik ve si

yasî işbirliği, . 
Şırnak Milletvekili Selim Sadak, güneydoğudaki hayvancılık ve yaylacılık; 
Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, Muğla tli Marmaris ve Datça ilçelerinde meydana ge

len sel taşkınları sonrası ihmal edilen afet çalışmalarına ilişkin gündem dışı konuşmasına Dev
let. Bakanı Erman Şahin cevap verdi. 

14.4.1993 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan özürlülerin problemleri konusundaki Mec
lis Araştırması Komisyonu Raporunun (S. Sayısı : 292) gündemin "Özel Gündemde Yer Ala
cak işler" kısmının 2 nci sırasında yer almasına ve görüşmelerinin Genel Kurulun 20.4.1993 
Salı günkü birleşiminde yapılmasına, 

Genel Kurulun 13.4.1993 tarihli 90 inci Birleşiminde açılması kabul edilen Azerbaycan ko
nusundaki genel görüşmenin gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak işler" kısmının 3 üncü 
sırasında yer almasına ve görüşmelerin Genel Kurulun 20.4.1993 Salı günkü birleşiminde ya
pılmasına, (11/21) esas numaralı gensoru önergesinin ve 292 sıra sayılı Meclis Araştırma Ko
misyonu Raporunun müzakereleri ile genel görüşmenin tamamlanmasına kadar çalışma süre
sinin uzatılmasına, 

12.4.1993 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve bastırılıp dağıtılan, Konya Milletvekili 
Mehmet Keçeciler ve 49 Arkadaşının Başbakan Süleyman Demirel hakkındaki Meclis soruş
turması önergesinin (9/17) gündemin "özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmının 4 üncü sı
rasında yer almasına ve soruşturma açılıp açılmayacağı hususundaki görüşmelerin Genel Ku
rulun 27.4.1993 Salı günkü birleşiminde yapılmasına; 

tlişkin Danışma Kurulu önerisi ile, 
Beyrut'ta yapılacak Türkiye - Lübnan Karma Ekonomik Komisyonu birinci dönem top

lantısına hükümeti temsilen Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın başkanlığında katılacak heye
te, Adana Milletvekili Muhammet Kaymak'ın dahil edilmesinin uygun görülmüş olduğuna ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi; 

Kabul edildi. 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik 

Yapılmasına tlişkin (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı : 59 ve 59'a 1 inci Ek), 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair (1/343) 

(S. Sayısı : 71), 
İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında (1/376) (S. Sayısı : 139), 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair (1/472) 

(S. Sayısı : 221 ve 221'e 1 inci Ek), 
Kanun tasarılarıyla, 
Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve 

Bütçe (1/306) (S. Sayısı : 82), 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin Değiş

tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet (1/324) (S. Sayısı : 134), 
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Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Erzurum'Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Erzurum Mil
letvekili ismail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe (1/488, 2/9,2/536) 
(S. Sayısı : 283), 

Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Çl/201, 1/319) (S. Sayısı: 
58 ve 58'e 1 inci Ek), 

Türkiye Radyo - Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/160), (S. 
Sayısı : 111), 

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 
391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret (1/14, 1/155) (S. 
Sayısı : 112), 

Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
name, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 411 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma, Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayı
sı : 116), 

ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet ve 
Plan ve Bütçe (1/9) (S. Sayısı : 180), 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe (1/199) (S. Sayısı : 193), 

Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa Ofisi 
Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe (1/166, 1/505) (S. Sayısı : 322), 

Komisyonları raporlarının görüşülmesi, Komisyon ve Hükümet yetkilileri Genel Kurulda 
hazır bulunmadıklarından, ertelendi. 

Doğru Yol Partisi Girup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Mil
letvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İstanbul Milletveki
li Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonunun İçtüzüğün 89 un
cu Maddesine göre Komisyona geri alma tezkeresi ve Raporunun (2/542) (S. Sayısı : 306 ve 
306'ya 1 inci Ek) tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı. Yapılan gizli oylama sonucunda 
maddelere geçilmesi kabul edildi. 
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Görüşmelere, 15 Nisan 1993 Perşembe günkü birleşimde, kalınan yerden devam etmek üzere, 
ara verilmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildiğinden; 

15 Nisan 1993 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 18.51'de son verildi. 

Yıldırım Avcı 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Feridun Pehlivan 
Konya Bursa 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
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II. —"GELEN KÂĞITLAR 

15.4.1993 Perşembe 

Tasarılar 

1. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki 
Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/531) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.4.1993) 

2. — 3 Mart 1340 (1924) tarihli ve 431 Sayılı Kanunla Hazineye Kalan Taşınmaz Mallar
dan Bazılarının Zilliyetlerîne Devri HakkındaKanun Tasarısı (1/532) (Adalet ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 12,4.1993) 

3. — Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü Değişikliğinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/533) (Sağlık ve Sosyal îşler ve Dı
şişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.4.1993) 

Teklifler 

1. — Muğla Milletvekili Muzaffer İlhan ve Antalya Milletvekili Adil Aydın'ın, 6831 Sayılı 
Kanunun 2155 Sayılı Bazı Kamu Personeline Tayin Bedeli Verilmesi Hakkında Kanunun ve 5434 
Sayılı Emekli Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/678) 
(Tarım, Orman ve Köyişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.1993) 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 Arkadaşının, 3.7.1992 Tarih ve 3837 
Sayılı Kanunla Muaddel 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumtarı Teşkilatı Hak
kında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Ek 
26 ncı Maddesinin (a) Fıkrasının Değiştirilmesine ilişkin Kanun Teklifi (2/679) (Millî Eğitim 
ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.4.1993) 

3 . — Tunceli Milletvekili Sinan Yerlikaya'nın, Ailenin Güçlendirilmesi Amacıyla, Aile Bün
yesinde El Sanatlarına Dayalı İktisadî Faaliyetlerin Kredi ile Desteklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/680) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 7.4.1993) 

4. — tzmir Milletvekili Timur Demir ve 11 Arkadaşının, Yalvaç Adıyla bir il Kurulması 
Hakkında Kanun Teklifi (2/681) (içişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 7.4.1993) 

5. — Kırklareli Milletvekili İrfan Gürpınar'ın, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ka
nununun Ek 68 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/682) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.4.1993) 

6. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Sosyal Sigortalar Kanununun 80 inci Madde
sine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/683) (Sağlık ve Sosyal tşler Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.4.1993) 

7. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Seçilmiş ve Atanmışların Servet Beyanları Hak
kında Kanun Teklifi (2/684) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.4.1993) 

8. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Hâkimler ve Savcılar Kanununun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesi ve Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/685) (Ada
let Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.4.1993) 
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9. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 
Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/686) (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.4.1993) 

10. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/687) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.4.1993) 

11. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun, ÎI özel İdaresi Kanununda Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Teklifi (2/688) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.4.1993) 

12. — Adıyaman Milletvekili Celal Kürkoğlu'nun Pasaport Kanununda Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Teklifi (2/689) (içişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.4.1993) 

13. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 442 Sayılı Köy Kanununun 34 ve 42 nci Mad
delerinde Yer Alan Muhtar ve İhtiyar Heyetinin Yetkilerine imar Yetkisinin Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi (2/690) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve içişleri komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 13.4.1993) 

Tezkereler 

1. — istanbul Milletvekili Ercan Karakaş'm, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/906) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.4.1993) 

2. — Mardin Milletvekili Ali Yiğit'in, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkın
da Başbakanlık Tezkeresi (3/907) (Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Kar
ma Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.4.1993) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saali; 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım Avcı 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Halil İbrahim Artvinli (Kocaeli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 92 nci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; salonda bulunan sayın üyele
rin, el işaretiyle ve yüksek sesle mevcudiyetlerini bildirmelerini istirham ediyorum. 

(Giresun Milletvekili Burhan Kara'ya kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DÎŞI KONUŞMALAR 
1. — Mardin Milletvekili Mehmet Sincar'ın, olağanüstü hal uygulaması yapılan bölgeler

deki hukuk dışı uygulamalara ilişkin gündem dışı konuşması , 

BAŞKAN — Gündem dışı söz talepleri vardır, yerine getiriyorum. 
İlk olarak, bölgedeki hukuk dışı uygulamalar hakkında, Mardin Milletvekili Sayın Meh

met Sincar'a söz veriyorum. 
Buyurun. * 
MEHMET SİNCAR (Mardin) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmama baş

lamadan önce hepinize saygılar sunuyorum. 
Son günlerde, olağanüstü hal uygulamasının sürdüğü yerleşim birimlerinde, PKK'nın sü

reli ve tek yanlı ateşkes ilanıyla, Türkiye'nin siyasal gündeminde önemli bir yer tutan Kürt so
rununun barışçıl ve demokratik yollarla çözümü konusunda yeni\ tarihî fırsat doğmuşken buna, 
gölge düşüren birtakım olaylar yaşanmaktadır. Bunlardan en göze çarpanı da, koruculuk da
yatılan köylere yönelik yakma, yıkma, insanların köylerinden edilmeleri ve öldürülmeleridir. 

10.4.1993 günü Kızıltepe HEP İlçe Başkanımız, Ş. Davut Yalçınkaya ve yeğeni Mehmet 
Halim Yalçınkaya, iki kişinin silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdiler. Aynı gün yetkililerden 
aldığım bilgiye göre, saldırganlardan bir kişi silahıyla birlikte yakalanmıştır, 

,Dün, yarti 14.4:1993 günü, Dargeçit İlçesi Suçatı Köyüne korucu ve güvenlik güçlerince 
yapılan baskında'15 kişi gözaltına alınmıştır. Bunlardan Hüseyin Doğan ve Reşit Açar, koru-
cularca götürülmüşlerdir. 

Yine, Dargeçit İlçesi Gündük Köyüne 14.4.1993 günü korucu ve güvenlik güçlerince yapı
lan baskında, silahlı tarama sonucu Gülbahar Doğan kurşunla yaralanmış; ayrıca, Abdüsse-
lam Doğan, Mehmet Sabih Doğan, Mehmet Ata Doğan ve Ali Demir korucularca götürül
müştür. Bu şahısların hayatlarından endişe ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, Mardin Merkez, Salur ve Ömerli ilçelerine bağlı Yeşilalan, Elmabah-
çe, Ünsallı ve Sancak Köylerinde yaşayan insanlara koruculuk dayatılmıştır. Koruculuğu üst
lenmek istemeyen kişiler ise, köylerinden sürülmek istenmektedir, 
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Mardin Valisi Sayın Yahya Gür ile çeşitli zamanlarda yaptığımız görüşmelerde, silahını teslim 
etmek isteyen korucular için bir sorun çıkarılmayacağını söylemesine rağmen, Elmabahçe Kö
yünde koruculuk yapan, ancak silahlarını bırakmak için Mardin'e giden Abdurrahman Araş, 
Abdülvahap tpek, Mehmet tpek, Tahir Bulut ve Aziz Bulut isimli kişiler gözaltına alınmışlar
dır. Bu kişilerden 13 Mart 1993 tarihinden bu yana hiçbir haber alınamamıştır. 

Yine, Mardin Kızıltepe'ye bağlı Katallı Köyü Muhtarı Mehmet Turan, Mehmet Sait Kara
deniz, Hıdır Turan, İbrahim Menteş ve Cemil Turan adlı köylüler, on gün süreyle Merkez tlçe 
Jandarma Komutanlığına her akşam imza vermek zorunda bırakılmışlardır. 

Bu köylülerden Cemil Tiıran'a, köyünü terk etmesi için bir hafta' süre tanınmış; bu süre 
içinde köyü terk etmediği takdirde, evinin yakılacağı ve kendisinin de öldürüleceği şeklinde tehdit 
edilmiştir. 

Kızıltepe'ye bağlı Dikmen Köyünde de Abdo Papur, Osman Akkoyun ve Mehmet Karaas-
lan adlı kişilerden köylerini terketmeleri istenmiş; bu üç köylü, Mardin sınırları dışına çıkma
larına rağmen, Mehmet Karaaslan adlı şahsın evi yakılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Mardin Kızıltepe'de Abdurrahman Gündüz adlı belediye işçisi, 6 Mart 
1993 günü saat 24.00 civarında güvenlik güçlerince evinden gözaltına alınmış ve takriben iki 
gün boyunca, sivil polislerce evlerinde karargâh kurulmuştur. Abdurrahman Gündüz'ün 14 Mart 
günü öldüğü ailesine bildirilmiş; ancak cenazesi ailesine verilmeden, Hüseyin Dendi veNus-
rettin Malgir adlı kişilerle birlikte mezarlığın kenarına açılan bir çukura, elbiseleriyle birlikte 
yıkanmadan gömülmüştür. Bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür. 

özellikle Kulp, Hani, Mutki ve Bitlis yörelerinde yoğunlaştırılan hava bombardımanları, 
yine tüm hızıyla devam etmektedir. Diyarbakır ili Kulp İlçesine bağlı Üçkuyu, Yakut ve Yavuz 
Köylerinde evler, içindeki eşyalarla birlikte tümden yakılmıştır. 1 Nisan 1993 günü Diyarbakır 
İli Bismil İlçesine bağlı Kazancı Köyüne operasyon düzenleyen askerî güçler, evlerdeki tüm eş
yaları tahrip etmiş ve Ahmet Bayrak'a ait evi yakmışlardır. 

Sayın milletvekilleri, PKK'nın herhangi bir ateşkes ihlali görülmezken, devlet güçlerinin, 
bu saldırgan ve sorumsuz tavrını izah etmek gerçekten zordur. (Mikrofon otomatik cihaz tara
fından kapatıldı) 

BAŞKAN — Sözünüzü bitiriniz lütfen. 
MEHMET SİNCAR (Devamla) — Bu tavır, kimin barıştan yana, kimin şiddette ısrar et

tiğini çok net bir biçimde ortaya koymaktadır. Oysa ateşkesle başlayan yumuşama sürecinin 
derinleşmesi ve Kürt sorununun demokratik çözüme kavuşturulması, Türkiye'nin de ekono
mik, siyasal ve ulusulararası alandaki itibarını artıracak; uygar dünyada hak ettiği yeri alması
na katkıda bulunacaktır, inanıyoruz İd, böyle bir sürecin derinleşmesi, bin yıldır birlikte yaşa
yan Türk ve Kürt halklarının karedeşliğini güçlendirecek, özlemimiz olan barış ve demokrasiyi 
kurumlaştıracaktır. 

Türk ve Kürt anaların gözyaşlarının durması ve gencecik insanlarımızın kanlarının akma
ması için Hükümeti sorumlu davranmaya davet etmeyi sorumluluğun gereği biliyoruz. 

Yüce Kurula saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
2. — İstanbul Milletvekili Ali Oğuz'un, Bilecik İlinin sorunlarına ilişkin gündem dışı ko

nuşması 
BAŞKAN — Bilecik İlinin sorunları hakkında İstanbul Milletvekili Sayın Ali Oğuz, bu

yurun efendim. 
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ALt OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Bilecik İlinin meseleleriyle 
ilgili olarak huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heyetinizi en derin saygıla
rımla selamlıyorum efendim. 

Aslında, memleketimizin şu anda çok acil meseleleri bulunmasına rağmen, bir Bosna-
Hersek, bir Azerbaycan ve buna benzer çok acil meseleler gündemde bulunmaısna rağmen, 
böyle bir mevzuyla huzurunuza gelmiş olmaktan dolayı özür diliyorum. Çünkü söz talebim 
daha evvelki tarihlere dayandığı için biraz geciktirilmiş ve Sayın Başkanlığımızın, bu gecik
meyle bana söz verme imkânı olmuştur. O sebeple sizlerden özür diliyorum. Konum olmama
sına rağmen, Bilecikli milletvekili arkadaşlarımın sahalarına müdahale ettiğim için aflarına 
sığınıyorum. Bir konuyu dile getirmek için söz almış bulunuyorum. Huzurlarınızda kışallah 
bu konuyu arz edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, Bilecik İlimiz, bildiğiniz gibi, Sakarya İli ile Eskişehir İli arasına 
sıkışmış küçük bir vilayetimizdir. Toprakları itibariyle, memleketimizin, Rize'den sonra en kü
çük ili olmasına rağmen, bugün, kalkınmada büyük gayretleri olan bir ilimizdir; Bozüyük'te 
başlamış olan sanayileşme, Bilecik'imizin aşağı yukarı kendi içinde de bayağı genişleme im
kânları bulmuş olan bir ilimizdir. Buna rağmen, birçok sorunları vardır; özellikle yol sorunu 
vardır. Diğer illerle bağlantısı oldukça zordur. Yollarında en çok kaza olan ilimizden birisi ol
ması itibariyle de, Bileciklilerin yol sorunlarının bir an evvel halledilmesi hususunda talepleri 
vardır. 

İşsizlik had safhadadır. Bu sebeple, il sakinleri, yavaş yavaş illerini terk etmektedir, özel
likle mahrumiyet bölgesi olan ilçelerdeki insanlar büyükşehirlerde iş bulup, Bilecik'i terk et
meleri sebebiyle, nüfusunda bariz bir büyüme görülmemektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Bilecik'te, aslında ipekçilik ve sebzecilik yapılmakta ise de, ken
dilerini geçindirecek bir vüsatte değildir. 

Biliyorsunuz, bu ilimizin, tarihimizde ve üç bin yıla dayanan geçmişinde çok önemli bir 
yeri vardır. Özellikle Bizanslılar ile Osmanlılar arasındaki uzun mücadelelerden sonra Osman
lı topraklan arasına katılmıştır. Kalenin alınma öyküsünü de, tarihten hepiniz bilirsiniz; hem 
kale hem gelin, birlikte alınmıştır. Gelin, özellikle Osman Gazi tarafından oğluna nikâh edil
miş ve burası, Ertuğrul Beldesi olarak tescil edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, benim asıl tebarüz ettirmek istediğim konu, ne Bilecik'in tarihi, 
ne de bugünkü halihazır durumundaki sıkıntılarıdır. Bu konu gündeme gelmişken, yol, su, sa
nayileşme gibi öncelikli meselelerinin üzerine gidilmesi ve üzerinde durulması gereken bu ili
mizin, benim asıl tebarüz ettirmek istediğim konusu, yoldan geçerken görmüş olduğumuz eski 
Bilecik'in bugün yüreğimizi kanatan halidir. 

Malum olduğu üzere, 1921-1922 yılları arasında gördüğü işgal ve 1922 yılında Yunanlıla
rın terk etmeleri sırasında bütün şehri yakmış olmaları nedeniyle, sadece bir hayalet şehir gö
rüntüsü ortaya çıkmış. Eski Bilecik evlerinin, minarelerinin, camilerinin ve özellikle Şeyh Ede-
bali Türbesinin durumunu dikkatlerinize arz etmek istiyorum. 

Ertuğrul Gazi Hazretlerinin Türbesi ve diğer türbelere özellikle yakın ilgi gösterilmesine 
rağmen, Şeyh Edebali Hazretlerinin bugünkü türbesinin perişan halini, onun yanındaki ba
kımsız ve perişan kalmış olan camilerin ve minarelerinin acıklı halini, bilhassa Turizm Bakanı
mız ile Kültür Bakanımızın dikkatlerine arz etmek istiyorum. Bir an evvel bunlara müdahale 
edilerek,.turizmimize ve kültürümüze kazandırılmasında sayısız faydalar olduğunu ifade et
mek istiyorum. 
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Çok uzun bir zamandan beri ihmal edilmiş olması, bir kusur veya bir ihmal olabilir; ama, 
bugün, bir an evvel buraların ele alınarak tamir edilmesi ve Bilecik İlimize kazandırılması la
zım. Gerek tarihimize, gerekse kültürümüze ait bu kıymetli eserlerin, turizm bakımından da 
çok önemli olan bu mahallerin, milletimizin, halkımızın ve dışarıdan gelen turistlerin ziyaret
lerine imkân verilmesi halamından ele alınması; bir an evvel kurtarılarak, turizmimize kazan
dırılması; kültür varlıklarımızın da her bakımdan ihya edilerek kültürümüze kazandırılması 
hususunu, ilgili bakanlarımızın dikkatlerine arz ediyorum. Bu vesileyle de Yüce Heyetinize say
gılarımı arz ediyorum efendim. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 
I 

3.— Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan'ın, köylerin sorunları ve ihtiyaçlarına ilişkin gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı son konuşmacı Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan, köyle
rin ihtiyaçları hakkında konuşacaklar. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üyeler; köylerin ihtiyaçları 
ve meseleleriyle ilgili olarak gündem dışı konuşma yapmak üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

Beş dakikalık kısa konuşma süresinde özet olarak arz etmek istediğim hususlar şunlardır : 
Muheterem arkadaşlar, hani "Yurdun efendisi" dediğimiz köylü, bugün, nüfusunun yüz

de 46'sıdır. Yüzde 46, 27 milyon nüfus demektir, 27 milyon insan köylerimizde yaşamaktadır. 
Ben, kendi seçim çevremde ve zaman zaman çeşitli vesilelerle gittiğim diğer illerde, fırsat 

buldukça köylere uzanır ve köylerin altyapısını, gelir durumunu, insanların ihtiyaçlarını, yüz 
yüze görüşme ihtiyacını hissederim. * 

Bununla ilgili olarak gördüklerim şudur : Köy altyapısı hizmetlerinden olan elektrik me
selesi 1960 yılından beri devam eden çalışmalarla bugün halledilmiştir. Halleden idarelere, gayret 
sarf edenlere teşekkür etmek lazım. Ancak, köylerimizde bugün gördüğümüz temel altyapı so
runu köy yolları meselesidir. 308 bin kilometre köy yolları bulunmakta, bunun sadece yüzde 
8'i mertebesinde asfalt yol bulunmaktadır; bu da 23 bin kilometredir; geriye kalanlar ise, sta
bilize yol, tesfiye yol, ham yoldur. Köylere gittiğiniz zaman, yazın tozdan, kışın da çamurdan 

. geçemezsiniz. Köylerin şikâyeti şudur : Biz bahçelerimizde yetiştirdiğimiz meyve ve sebzeleri 
yiyemiyoruz. Köylerde traktör var, kamyon var, otomobil var, çeşitli vasıtalar var, stabilize ve 
bozuk olan yollar nedeniyle köylerde hayat çekilmez olmakta toz bulutları, her vasıta geçişte 
köy evlerini ve bahçeleri istila etmektedir. 

Köylerde ikinci mesele ise, kışın çamurdur. Dizinize kadar çamura batarak, bazı yerlerde 
arabayı itekleyerek, bazı yerlerde araba kalarak, çok zor şartlarda ulaşım yapılmakta, dağlık 
ve yüksek yerlerde de, kış şartlarında, kar, ikinci bir ulaşım engeli getirmektedir. Yani, özet 
olarak, köy altyapısında yol, birinci önceliği bugün de muhafaza etmektedir. 

Üçüncü mesele, su meselesidir. 1950'lerde köylere çeşmeden su akıtmak hedefti. O zama
nın iktidarları bunu başarmışlardır. Bugün köylerde elektrik var, buzdolabı var, çamaşır maki
nesi var, her türlü mutfak aletleri vardır. Köylü hanımlar ve köylü aileleri de evlerinde musluk
larından su akması istemi içindedirler ve köy içme suları meselesi, köyde kullanım suyu mese
lesi, bugün büyük boyutta bir meseledir. Onbinlerce yerleşim biriminde ve köylerde su ihtiyacı 
bugün maalesef karşılanamamıştır. Ben, Sakarya gibi, Türkiye'nin batısında ve bahsettiğiniz 
zaman, hemen herkesin "oo! gelişmiş bir ildir" diyeceği Sakarya'nın gezdiğim köylerinde, 
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suyunu tankerle taşıyan köyler görüyor ve üzülüyorum. Kilometrelerce uzak yerden tankerlerle 
köye içme suyu taşınmaktadır. Köy içme suları meselesi, evlere kadar ulaştırılacak su meselesi, 
köy politikasının temellerinden biridir. 

Bir diğer mesele de, telefon meselesidir. Tabiî, 1980'den sonraki idareler, telefon mesele
sinde mühim gayretler göstermişlerdir. Bu idarelerin gayretlerini burada şükranla yâd etmek 
isterim; ancak, buna rağmen telefonsuz evler ve telefonsuz köyler halen bulunmaktadır. 

Telefon da bir ihtiyaçtır. Bütün bu altyapılar, köyle şehir farkını, hiç olmazsa fizikî altya
pı bakımından kaldırmak için zarurîdir. Köyde oturan insanın da, elektrik yanında, telefona 
ulaşabilmesi, suya sahip olması, yola sahip olması, en temel ihtiyaçlardandır. Eğer biz bunları 
yerine getirirsek, köyden şehire akını önlediğimiz gibi, köydeki insanın da, iktisadî olarak çalı
şıp, üreterek memleket ekonomisine daha verimli şekilde katılmasını sağlamış oluruz. 

Muhterem arkadaşlar, tabiî, köyün bu altyapı ihtiyaçları yanında, diğer temel ihtiyaçla
rından biri de, geçim meselesidir. Bunları bu 5 dakikalık süreye sığdırmak mümkün olmadığı 
için, üzülerek arz edeyim, bazı şeyleri ifade edebilmek için biraz çabuk konuşmak mecburiye
tinde kalıyorum. . ' ' 'v . 

Gezdiğim köylerde gördüğüm, köylülerin gelir bakımından fevkalade dar durumda oldu
ğudur. Aslında, Türkiye'de Devlet Planlama Teşkilatı tarafından neşredilen yıllık programlar
da, tarıma yapılan yatırımlara baktığımızda da bunu görebiliyoruz. 

Bakınız, 1976 yılında toplam sabit sermaye... 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sözünüzü bitiriniz lütfen. 
Buyurun. 
GEVAT AYHAN (Devamla) — Evet, bir iki mühim husus kaldı. 
1976 yılında toplam sabit sermaye yatırımlarının tarıma giden payı yüzde 14 olduğu hal

de,' bu rakam giderek azal a azala 1986'dâ yüzde 6,5'a düşmüş, 1992'de, geçtiğimiz yılda ise 
yüzde 6,6 mertebesindedir. Yani, tarıma yapılan yatırım, kırsal kesime yapılan yatırım, yarı 
yarıya azalmış bulunmaktadır. 

Türkiye millî gelir ortalaması 2 000-2 600 dolar derseniz, köyde bu rakam, 500-600 dolar 
mertebesindedir. 

Köylü, bugün, ürettiği ürünün bedelini satıştan elde edememektedir. Pahalı olan mazot, 
pahalı olan gübre, düşük olan satış gelirleri sebebiyle, köylü, çaresiz vaziyettedir ve.üzülerek 
ifade edeyim, köylüler, istihdam, işsizlik, gelir yokluğu, altyapı yokluğu sebebiyle âdeta fitili 
çekilmiş bir saatli bomba gibi beklemektedir. 

Kaynakları çok süratli olarak köylüye yöneltip, köylüyü üretici hale getirmek, memleket 
ekonomisinin temel hedefi olmalıdır. Diğer sektörlere verilen ucuz kredinin mutlaka köylüye 
yöneltilmesi gerekir. 

Son çıkarılan besi kredilerinin de "sıfır faizli" denmesine rağmen yüzde 30 faizle verildi
ğini görüyoruz. Yüzde 20, Et Balık Kurumunun; yüzde 10 da Ziraat Bankasının alması sebe
biyle, yüzde 30'la köylüye verildiğini ve hemen yanında da maalesef Kültür Bakanlığının, bir
takım projeleri teşvik için -bunların içinde bale okulları da var, birtakım kurslar da var- yüzde 
10 faizle kredi dağıttığını bu köylüler görmekte, duymakta, bilmekte ve 27 milyonluk bu in
sanlar... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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... üretimi artıracak temel politikalarla desteklenmeyi beklediklerini açık seçik ortaya koy
maktadırlar. Dileyelim ki, Hükümet, bu tedbirleri getirsin ve köylülerimiz de yüksek üretim 
seviyesine çıksın. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN —Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Gündeme geçiyoruz. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. --r Lübnan'a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın dönüşüne kadar, Devlet 

Bakanlığına, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/908) 

BAŞKAN — Gündemin "Sunuşlar" kısmında Cumhurbaşkanlığının tezkereleri vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
1 inci Karma Ekonomik Komisyon Toplantısına katılmak üzere, 13 Nisan 1993 tarihinde 

Lübnan'a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet Batallı'nın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Ömer Barutçu'nun vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. ^ 

Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Macaristan'a gidecek olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı'nın dö
nüşüne kadar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/909) 

BASAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 13 Nisan 1993 tarihinde Macaristan'a gidecek olan Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ErsinFaralyalı'nın dönüşüne kadar; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığına, Devlet Bakanı Akın Gönen'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

- * Hüsamettin Cindoruk 
Cumhurbaşkanı V. 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — İstanbul Milletvekili Melike Tltgay Haşefe'nin, (6/723) numaralı sözlü sorusunu geri 

aldığına ilişkin önergesi (4/147) 
BAŞKAN — Sözlü sorunun geri alınmasına dair iki önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 221 inci sırasında yer alan 6/723 esâs numaralı sözlü soruma yazılı cevap aldı

ğımdan Önergemi geri alıyorum. 
Saygılarımla. 

Melike Tugay Haşefe 
İstanbul 
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4. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, (6/730) numaralı sorusunu geri aldığına ilişkin 
önergesi (4/148) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 231 inci sırasında yer alan 6/730 esas numaralı sözlü soru önergeme yazılı ce

vap aldığımdan önergemi geri alıyorum. 
Saygılarımla. 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

BAŞKAN — Soru önergeleri geri verilmiştir, 
5. —Azerbaycan'ı ziyaret edecek olan beş kişilik Parlamento Heyetine ilişkin Başkanlık 

tezkeresi (3/910) 
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, okutup oy

larınıza sunacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Dışişleri Bakanlığının da olumlu görüşüyle, Azerbaycariın karşı karşıya bulunduğu saldı
rıların sonucunu yerinde görmek, incelemek, Azerbaycan Millî Meclis üyeleriyle görüşmeler 
yapmak ve çeşitli kesimlerle temasta bulunmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisinden 5 ki
şilik bir Parlamento Heyeti, 19-21 Nisan 1993 tarihleri arasında Azerbaycan'ı ziyaret edeceklerdir. 

Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış ilişkileri
nin Düzenlenmesi Hakkındaki, 3620 Sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlık Divanının 15 Nisan 1993 Tarih ve 46 Sayılı Kararı uyarınca Genel Kuru
lun tasviplerine sunulur. 

Fehmi Işıklar 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı V. 
Parlamento Heyeti Listesi : 
Mustafâ Fikri Çobaner : İsparta 
Bülent Akarcalı : İstanbul 
Zeki Nacitarhan : Kars 
Salih Kapusuz : Kayseri 
Azimet Köylüoğlu : Sivas ) 
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Gündemin Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer îşler kısmına ge

çiyoruz. 
önce yarım kalan işlerden başlıyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 
İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Tarihli ve 3274 
Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sigorta Şirketleri Hizmetle
rinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi/ ve Tek
noloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 
ve 59'a 1 inci Ek) 
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BAŞKAN — 1 inci olarak, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
porunu görüşeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
2. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hak

kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayısı: 71) (Dağıtma 
tarihi: 12.5.1992) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, yarım kalan işlerden; Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hü
kümlerin İlgili Kanunlarında Düzenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu yer almaktadır. 

Komisyon ve Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

3. — Belediye Kanununa Bir Madde eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve içişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı : 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 

BAŞKAN — 60 inci sırada, yarım kalan işlerden; Belediye Kanununa Bir Madde Eklen
mesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları vardır. 

Komisyon ve Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

4. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) 

BAŞKAN — 24 üncü sırasında yer alan, İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasansı ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporlarının görüşülmesine 
geçiyoruz. / 

Komisyon ve Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
5. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddelerinin 

Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı 134) 
BAŞKAN — 25 inci sırada, Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisi

nin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu raporu vardır. 
Komisyon ve Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

6. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 22Ve 1 inci Ek) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu yer almaktadır/ 

Komisyon ve Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

7. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının ve Er
zurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/488, 2/536) (S; Sayısı : 283) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu vardır. 

Komisyon ve Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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8. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekillcri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bur
sa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İstanbul Mil
letvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 133 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Anayasa Komisyonunun İçtüzüğün 
89 uncu maddesine göre Komisyona geri alma tezkeresi ve Raporu (2/542) (S. Sayısı: 306 ve 
306'ya 1 inci Ek) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Adana Milletvekili Be
kir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup'Baş
kanvekili İstanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhu
riyeti Anayasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi yer almaktadır. 

Komisyon ve Hükümet?,, yok. 
Ertelenmiştir. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Başkan söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Ne hakkında efendim? 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Bu konudaki düşüncemi izah edeceğim. Usul hakkın

da istiyorum. 
BAŞKAN — Usul hakkında mı? 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Son derece önem taşıyan bir Anayasa değişikliği ko

nusundaki görüşmeler, dün Danışma Kurulunun gerekçe içermeyen bir kararıyla bugüne erte
lendi; bugün de ilgili Komisyon ve Bakan gelmediler. 

Bu kadar önemli bir konuda, Anayasanın ilgili maddesinin görüşülmesinde bir çıkmaza 
saplanılmıştır. İzin verirseniz bu çıkmazdan kurtulma yolunda önerilerde bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, ben komisyon bulunduğu takdirde görüşmelere devam ederim; gel
medikleri takdirde, niçin gelmediklerini bilemem. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Gelmemelerinin nedeni belli! Bir ulusal uzlaşmayı ge
rektiren çok önemli bir konuda... 

BAŞKAN — Belki onlar bu alanda kendi aralarında uzlaşmayı temin ediyorlar, bunu ben 
bilemem. 

BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Bu uzlaşmanın yolunu göstereceğim. 
BAŞKAN — Bunu lütfen kendilerine bildiriniz Sayın Ecevit. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Bu uzlaşmanın yolu kapanmıştır. Meclis Başkanının 

saptadığı yöntemlerin dışına çıkıldığı için, bu çıkmazla karşılaşılmıştır. 
BAŞKAN — Sayın Ecevit, bu benim işim değil. Ben, önüme gelen hususu burada müza

kere ederim. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, Başkanlık yapıyorsunuz, bırakınız ko

nuşsun. 
BAŞKAN — Aman efendim, ben usulsüzlük yapmış değilim ki, rica ederim... 
Sayın Ecevit, siz buyurun yerinizden ifade edin ve bitirin. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Sayın Başkan, karşınızdaki adam, başbakanlık yapmış 

bir adam... 
BAŞKAN — Efendim, başbakanlık yapma meselesi değil; burada bütün arkadaşlarımız 

birer milletvekilidir. Onun için, çok istirham ediyorum Sayın Gökalp... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Önemli bir konu. 
BAŞKAN — Efendim, önemli konu ve usulsüzlük yok. Plan ve Bütçe Komisyonunun ve

ya Anayasa Komisyonunun neden bulunup bulunmadığını ben nasıl bilebilirim?! Zorla tutup 
getirecek değilim... Burada olsalar müzakerelere devam edeceğim. Benimle ilgili olan bir hu-
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sus değil. Sayın Ecevit, gider Meclis Başkanlığına veya grup başkanvekillerine, bunu söyler. 
Burada benimle alakalı bir şey yok. Başkanın vekili yerinde oturuyor, ben burada yalnız riya
set ediyorum. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Siz Başkanvekili değil misiniz?! 
BAŞKAN — Ben riyaset ediyorum, Meclis Başkanı Vekili değilim. Eğer vekâlet eden ar

kadaş gelir şu an, derse ki, "Riyaseti ben yapacağım," kendisi gelip oturabilir. 
BÜLENT ECEVİT (Zonguldak) — Sayın Başkan, benim bir itirazım yok; yerimden, çok 

kısaca, müsaadenizle görüşlerimi arz edeyim. 
BAŞKAN — Efendim, istirham ediyorum, rica ediyorum... Bir usulsüzlük yoktur. Siz bu

yurun lütfen yerinize, sözlerinizi söylediniz; bu hususu zatı âliniz dünkü konuşmanızda da söy
lediniz. (DSP, RP ve CHP sıralarından gürültüler) 

ERDAL KESEBÎR (Edirne) — Büyük bir gaf bu, büyük bir gaf!.. 
BAŞKAN — Efendim, benimle ilgili, usulle ilgili bir şey yok. Ben; usulü tatbikle mükelle

fim. İstirham ediyorum... Usulle ilgili bir şey yok. (RP Ve CHP sıralarından gürültüler) 
' ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Kazan, istirham ediyorum... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Danışma Kurulu kararı açık seçik ortadadır. "Oturumun 

kapatılmasını ve görüşmelere 15 Nisan günü kaldığımız yerden devamını Genel Kurulun oyla
rına arz ederim" diyor. 

Grup başkanvekilleri olarak arkadaşlarımız, bizden bu şekilde muvafakat ve imza aldılar; 
ama görülüyor ki, Danışma Kurulu bile, bazı kişiler tarafından aldatılıyor, yanıltılıyor ve bu 
durum elbette Meclisin çalışmasını engelliyor. 

Arz .ederim efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kazan. 
Ben, komisyon gelmeyince müzakerelere devam edemem ki! Bu, benimle ilgili olan bir 

husus değil. Ben bakıyorum, eğer komisyon gelirse devam edeceğim; ama, komisyon gelmemiş... 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sizi suçlamıyoruz Sayın Başkan. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Meclis oyuncak mı!.. 

, BAŞKAN — Sayın Gökalp, benimle ilgili bir hususu değil. 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) — Meclis, İktidarın oyuncağı mı?!. 
9. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun Hük

münde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazt Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/201, 1/319) (S. Sayısı : 58 ve 58'e 1 inci Ek) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddele
rinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu vardır. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
10. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapıl

masına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) 
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BAŞKAN .— 3 üncü sırada, Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu vardır. 

Komisyon?.. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar!) 
11. —Bilim ye Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde 

Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına ilişkin 77 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve 
Ticaret Komisyonu Raporu vardır. 

Komisyon?.. Yok. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. (RP sıralarından alkışlar!) 

• • 

12. — Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hak
kında 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 
Değişiklik Yapılmasına Dair 216 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Millî Eğitim, Bayın
dırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/137, 
1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı: 116) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname, Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları vardır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. (RP sıralarından alkışlar!) 

_ 13. — ödünç Para Verme işleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Adalet 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/9) (S. Sayısı: 180) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararname ile Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları vardır. 

Komisyon?.. 
Hükümet?.. Yok. 
Ertelenmiştir. (RP sıralarından alkışlar!) 
SADÎ PEHLtVANOĞLU (Ordu) — Sayın Başkan, "Hükümet burada yoktur" diyecek

siniz; "Hükümet yok" deyince başka manaya geliyor; "Hükümet yoktur" diyorsunuz. 
BAŞKAN — Efendim, Hükümet burada yok tabu. Yerine bakıyorum, yerinde olmayınca... 
14.— Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 

Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/199) (S. Sayısı: 193) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevlen Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe ko
misyonları raporları vardır. 
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Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. (RP ve ANAP sıralarından "Hükümet nerede?" sesleri) 
Komisyonu sormam kâfi geliyor efendim; arkadaşımız ikaz etti. 
15. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna

menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Arsa 
Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve TUrizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/166, 1/505) 
(S. Sayısı: 322) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ile Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporla
rı vardır. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

16. — Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/447) (S. Sayısı: 228) (1) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu yer almaktadır. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?... Burada. 
Komisyon Raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım : Okunmasını kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Şu ana kadar tümü üzerinde grupları adına söz alan arkadaşlar; Refah Partisi Grubu adı

na Sayın Salih Kapusuz, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Dinçerler. 
Şahısları adına söz alanlar; Sayın Muhsin Yazıcıoğlu ve Sayın Recep Kırış. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Salih Kapusuz, buyurun efendim. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) — Sayın Başkan, sayın üyeler; hepini

zi saygıyla selamlıyorum. 
öncelikle, İktidar kanadınca, DYP-SHP milletvekilleri ve yetkililerince, bugünkü gündemde 

öncelikle yer alması gereken ve kamuoyunun beklentisi durumuna gelmiş olan Anayasa deği
şikliği gibi önemli bir konunun, bizce belli olmayan bir takım mülahazalarla gündemden çıka
rılmış olması, özellikle tasvip edeceğimiz, okeyleyeceğimiz bir durum değildir. Bu kadar ciddî 
olan bir konuyu, kamuoyunun beklentileri karşısında bu kadar gayri samimî bir tavırla ihmal 
etmek, hakikaten çok uygun olmayan, maalesef uygun olmayan bir tavırdır. Şu anda, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin gündeminde görüşülmesi gereken öncelikli tüm konuların, aynı yol
larla geri bırakılmış olması, yetersizliğin, aynı zamanda iktidarsızlığın bir göstergesidir. Çün
kü, siz, burada yeterli sayıyı bulabilecek cesareti kendinizde bulamadınız... 

YILMAZ OVALI (Bursa) — Yavuz hırsız... Hem kırmızı öy veriyor... 

(1) 228 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN — Sayın Kapusuz... Sayın Kapusuz, lütfen konuya gelelim... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Bulamıyorsunuz ve netice olarak, elbette haklı olarak, 

Sayın Başkanlığın da zor durumda kalmasına sizler sebep oluyorsunuz. 
YILMAZ OVALI (Bursa) — Hiç alâkası yok. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde şu an

da görüşmekte olduğumuz Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin -imzalanmış olan sözleşmenin- Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı hakkında huzurlarınızda bulunuyorum. ~ 

Bu sözleşme, 11 Ağustos 1992 tarihinde Türkiye ile Azerbaycan arasında, Ankara'da Kon
solosluk Sözleşmesi olarak zaten imzalandı. Bu sözleşme, 5 bölüm ve 60 maddeyi, ayrıca 5 
maddelik de bir ek protokolü ihtiva etmektedir. 

Refah Partisi Grubu olarak bu sözleşmenin onaylanmasını tasvip ediyoruz, destekliyoruz 
ve bu uygulamanın uygunluğunu beyan ediyoruz. Ancak, elbette çok güncel olması, şu anda 
da fiilen Azerbaycan'da katliam gibi üzücü olayların devam ettiği bir sırada böyle bir sözleş
meyi elbette öncelikle görüşmek gerekir. 

Acaba biz, 1992 Şubatından bugüne kadar -ve aynı zamanda 28 Marttan beri- devam ede-
gelen katliam ve bir başka ülkenin topraklarına tecavüz, insanlarını öldürme fiili içerisinde bu
lunan Ermenistan'a karşı, böyle bir sözleşmeyle, dostumuz olan Azerbaycan'a bir güven ve bir 
ilişki münasebeti manâsına gelen böyle bir anlaşmaya imza koymakla, oradaki kardaşlerimi-
zin beklentilerine hakikaten cevap verebiliyor muyuz? 

Anlaşmaların asıl gayesi ve maksadı, özellikle karşılıklı güven, ilişki ve irtibatın güçlendi
rilmesidir. Biz, Türkiye olarak, özellikle İktidar olarak, bu. güveni en üst düzeyde sarsmış du
rumdayız. Güvenin sarsıldığı bir ortamda, böyle bir anlaşmaya imza onayı vermiş olmak -Meclis 
açısından bile olsa- herhalde karşı tarafın beklentileri değildir. 

Azerbaycan açısından, öyle bir Meclis ve öyle bir Hükümet konumuna düştük ki... Düşü
nebiliyor musunuz? Bir zamanlar bir yetkilimiz, "Onlar bizden değildir; onlar Şii, biz Sünniyiz" 
diyebildi. Ayrıca, Sayın Başbakan, "Biz bu işte tarafsızız, tarafsızlığımızı korumak mecburiye
tindeyiz. Ancak arabuluculuk yapabiliriz. Bu kışta kıyamette askeri nereye göndereceksiniz? 
Şayet biz bir tavrımızı ortaya koyacak olursak, karşımıza Kızıl Ordu çıkar. Taraf olursak, Batı
lılar, Ermenistan tarafında yer alır ve neticede Müslümanlar-Haçlılar savaşı ortaya çıkar. Mü
dahalede bulunursak, özellikle saldırgan durumuna düşmüş oluruz. Dünya ile beraber hareket 
etmek mecburiyetindeyiz" gibi bir takım sözler söylemiştir. Bu sözlerin de gerisinde, maalesef, 
bir dost ülkeyi üzmüşüzdür; hatta, beklenilenin çok ötesinde, arkadan harçerlemişizdir. 

Aynı zamanda ikaz almışız, yetkililer tarafından çok ciddi bir şekilde protesto edilmişiz; 
dost yanında yer alacağımıza, düşmanına buğday göndermişiz, elektrik verme taahhüdünde 
bulunmuşuz... 

Azerbaycan'ın son talepleri ve bütün dünyanın kabul edebileceği bir davranış olan, hasta
ların, yaralıların ve katledilmek üzere olan halkın kurtarılması için üç-beş tane helikopterin 
bile verilmediğini görüyoruz. 

Türkiye'deki bir yayın organı vasıtasıyla, "Artık bundan sonra ben Türkiye'den hangi yüzle, 
ne talepte bulunayım? En haklı, en basit talebimizi bile yerine getirmedi" diye beyanda bulu
nan bir Cumhurbaşkanı, maalesef, bu ifadeleriyle bizi herhalde incitmemiş durumda olmasa 
gerek. 

Bu duyarlılığı, özellikle yetkililerden bekliyoruz. Şu anda yapılması gerekli olan şeylerin 
henüz zamanı geçmiş de değildir. Şayet siz, bu ana kadar yapılmış hatalardan dönüp, "Bizim 
yapmış olduğumuz bu anlaşma, bu işin bir ilk göstergesidir. Biz bundan sonrası için, bu 
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hataları düzeltme noktasında gereken yardımı dostça yerine ulaştıracağız" diyorsanız, o za
man, biz, sizi alkışlarız, tebrik ederiz ve bu beklentiyi de sizlere alkışlarımızla hakikaten teyit 
ederiz. 

Sadece ve sadece bir protokol gereği olan bu tür anlaşmalar, herhalde bugünkü Azerbay
can'ın, Azerbaycan'da kan ağlayan kardeşlerimizin beklentileri olmasa gerektir. Şu anda, dün
yada, sadece ve sadece Türkiye'den beklentisi olduğunu, kardeşlik ilişkileri içerisindeki feryat
larını müteaddit defalar açıklamış olan Azerbaycan yetkilileri, herhalde bizlerden bekledikle
rini bulamadıklarına göre, bundan sonrası için, başkalarına vermiş olduğumuz cesaretten cay
dırıcı olma noktasında olsa bile, lütfen bir ciddî adım atalım. Şayet bunları yapmayacak olur
sak, yıllardan beri iddia ettiğimiz, dünyada süper devlet olmak, Adriyatik'ten, ta Çin Şeddine 
kadar olan bölgelerin ağabeyi pozisyonuna, rolüne bürünmeye layık olmadığımızı kendi ken
dimize tescil etmiş oluruz. 

Onun için, bizim arzu ettiğimiz şey, dostlarımıza ve kardeşlerimize, layık oldukları, ihti
yaç duydukları, acil, gerekli girişimleri en kısa zamanda başlatmaktır.' 

Düşünebiliyor musunuz, böyle bir kritik günde, Dışişleri'ne yazık ki, vekâletle yürütülü
yor!.. Dünyanın en önemli günlerinden biri kabul edebileceğimiz böyle bir günde, maalesef, 
bizler, kendi iç çekişmelerimizle uğraşıyoruz; hatta Genelkurmay Başkanımız bile yurt dışına 
gidebiliyor!.. Bunlar, dostlara karşı göstermiş olduğumuz ilgiyi ve alâkayı ortaya koymaktadır!.. 

O halde, şunu söyleyebilir miyiz değerli arkadaşlarım : Biz, dostlara karşı bu kadar duyar
sız, bu kadar gayretsiz ve yardımsız tavır ve davranışlarımızla onları incitiyoruz. Bu incitmele
ri, bu şekildeki imzalarla tashih edemeyeceğimize göre, biz -bu gecikilmeden yapıldığı için, bun
dan başka bir şey yapamayacağını ortaya koymuş İktidar; herhalde bunlarla kendilerini tatmin 
etmek istiyorlar- bunun onaylanmasını tasvip ediyoruz, destekliyoruz, derhal geçmesi için Re
fah Partisi Grubu olarak müspet oy kullanacağız. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
Anavatan Partisi Grubu adına. Sayın Dinçerler, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA M. VEHBÎ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; bugün hayırlı bir anlaşmayı tasdik etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bu ve
sileyle, belki Hükümetin de istifade etme imkânı doğabilir düşüncesiyle birkaç noktayı dile 
getirmek istiyorum. 

Hepimizin bildiği gibi, dünyada konuşulan mesele, Sovyetler Birliğinin yıkılmasından, İmpa
ratorluğun dağılmasından sonra ortaya çıkan Türkî Cumhuriyetlere ve Azerbaycan'a, Türki
ye'nin bugünkü devlet yapısının model olmasıydı. 

Bunda herkes müttefik ve herkes bunu anlatıyor. Yalnız, bir incelik vardı, bu inceliği de 
her zaman dile getirdik; o da, bizim Hükümetimiz zamanında başlatılan, Azerbaycan-Türkiye 
münasebetlerinin, öbür münasebetlere model olacağı idi. Yani, bütün Türk cumhuriyetleri, Tür
kiye ile Azerbaycan'ın münasebetlerine çok büyük bir dikkat sarf ederek bakıyorlar; "Acaba 
nasıl gelişiyor, nasıl ilerliyor?" diye düşünüyorlar, ondan örnek almaya çalışıyorlardı ve bu 
gelişme, yalnız onlara değil, bütün dünyaya bir örnek olacaktı. Yani, bir model ilişkiler man
zumesi ortaya çıkacaktı. 

Şunu üzüntüyle görüyoruz ki, maalesef, geçen bir seneyi aşkın süre içerisinde, Türkiye-
Azerbaycan münasebetleri, bizim, onların ve milletimizin istediği gibi gelişememiştir; ama, 
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gelişmesi gerektiği konusunda da Türkiye'de hiç kimsenin itirazı yoktur. Hükümet de, partiler 
de, halkımız da, bütünüyle bu münasebetlerin daha iyi bir noktaya gelmesini istiyor. 

Şimdi, burada bu anlaşma görüşülürken, lüzumsuz bir tartışma açmak istemiyorum; ama, 
bazı gerçekleri söylemekte fayda görüyorum. Çok kısa bir zaman önce gene burada söylendi; 
bunda, tabiî ki, devletin yürütülüşünde ve Hükümetin meseleleri götürmesinde takındığı tav
rın çok büyük etkisi vardır, zafiyeti vardır. 

Şu suali soruyorum : -bu, hemen hemen bütün anlaşmalar için geçerli- Anlaşma niçin 
yapılır? Bu, bir mütareke anlaşması, teslim anlaşması değil; dostluk anlaşması yapıyorsunuz. 
Dostluk anlaşması niçin yapılır? Dostluk anlaşmasının temelinde, işbirliğini artırmak, gerçek 
dostluğu göstermek ve daha da önemlisi, karşılıklı güven duymak ve güveni inşa etmek vardır. 
Biz, anlaşmalar yapıyoruz; anlaşmalar, bir anlamda yürürlüğe giriyor; ama, karşılıklı güven 
azalıyor... Üzüntüyle belirtiyorum, Yüce Meclisin huzurunda bunu söylemek tabiî, insana ağır 
geliyor, ama Azerbaycan gibi, b|ze en yakın olan ve münasebetlerimizi ilk başlattığımız bu Türk 
cumhuriyetlerinden birisinde, geçtiğimiz yıl içerisinde, 3-4 bin Azerî Türkü, memleketini, mil
letini, soydaşını, dinini vatanını seven bu insanlar, malaascf, Türkiye'nin aleyhinde "kahrolsun" 
diye bağırabilmişlerdir. Yani, bu, bizim devlet olarak tutumumuzun bir hâsılasıdır. Şu yapıl
mıştır, bu yapılmamıştır diye tek tek söylemiyorum; ama, bizim tutumumuzun hâsılası, orada
ki insanlara bunu söyletmiştir. Yani, güveni inşa etme yerine, güveni sarsmışızdır. Ümit olmak 
yerine, şüphe yaratan, güvenilmez bir dost ve kardeş haline gelme istidadındadır ilişkilerimiz. 
Bu, önlenmelidir, inşallah önlenecektir diye de ümit ediyoruz ve Hükümetten de bunu bekli
yoruz. Yani, anlaşmaların yazılmasının tek başına hiçbir mana ifade etmediğini, bir kere daha 
arz etmek istiyorum. 

İkinci arz edeceğim nokta şu : Şu anda tasdik edeceğimiz anlaşmalar Dışişleri Komisyo
nunda görüşülürken, Dışişleri mensuplarına, bürokratlara, siyasî kadrolar adına cevap verme
leri kaydıyla şu suali sorduk : "Önünüze gelen şu 5 metni, bu 5 anlaşmayı Azerbaycan ile değil 
de, misal olarak, Çek -şimdi ayrıldılar ya- Devletiyle yapıyor olsaydık veya Afrika'da Uganda 
ile yapıyor olsaydık, bunun bundan ne farkı olabilirdi?" Sayın Başkanımız ve orada bulunan 
üye arkadaşlarımız şahittir, verilen cevap, "hiçbir farkı olmazdı" olmuştur. Peki, bir fark ya
ratmak -bugünkü manasıyla- gerekmez mi?.. Yani bu anlaşmalarda karşılıklı bir özellikle, bir 
munzam dostluk gösterilmesi gerekmez mi?.. Bize göre gerekir. Peki niye yapılmadı?.. Gene 
kınamadan söylüyorum; siyasî iradenin tam olarak bürokrasiye intikal etmemesinden dolayı
dır. Bunun olmasını istiyoruz. 

Üçüncü nokta : Konsolosluk Anlaşması, Kültür Anlaşması vesaire ve bir de Askerî Eği
tim Anlaşması var. Şu anda, hele hele bugünlerde, Ermenilerin, öz Azerbaycan, münakaşasız 
Azerbaycan topraklarında -Karabag'ın dışında- kendilerine yakın olan topraklarda, üç tane 
koridor açma durumunda oldukları bu bölgede, onların, askerî güce, desteğe en çok muhtaç 
oldukları bir zamanda aslında düşünülmesi gereken, askerî eğitim anlaşması değil, onun çok 
daha ötesinde, mesela bizim Amerika Birleşik Devletleriyle yaptığımız gibi, savunma işbirliği 
anlaşmasıdır. Nerede savunma işbirliği anlaşması? Bunun da düşünüldüğünün ve yürütülmekte 
olduğunun bilgisi bende yok. inşallah vardır; ama, her halükârda, savunma işbirliği anlaşma
sına giden yolların açılması gerekir. Aksi halde, yalnız Hükümeti değil, bu millet, bu Parla
mentoyu affetmeyecektir. / 

Yanıbaşımızda Azeriler, Ermeniler tarafından haksız şekilde katledilirken, uluslararası hu
kukun en basit kurallarına dahi aykırı olacak şekilde bu katliamlar yapılırken, bizim sessiz 
kalmamız mümkün değildir, doğru değildir. Dolayısıyla, bu noktaya dikkat edilmesi lazımdır. 
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Diğer bir nokta : Azerî münasebetlerini götürürken, Ermenilere âdeta bazı kapılar açıl
mıştır; "buyurun, yapın", hatta daha mübalağalı bir ifadeyle, "buyurun, vurun" denilmiştir., 
1991'in sonunda (bir seneden fazla oluyor) Ermenistan ile Türkiye Cumhuriyetinin münase
betleri meselesi konuşulurken, Türkiye'ye birçok yerden (Rusya'dan, İngiltere'den, şuradan bu
radan) yetkililer zemin yoklamaya gelmişler; "Ermeni ile Azerî harp ederse ne yaparsınız?" 
sorusuna cevap aramışlar -bu toplantıların birinin şahidi Sayın Tunç Bilget ve Sayın Coşkun 
Kırca'dır, benim de bulunduğum bir toplantı idi- "Ermenistan ile münasebetlerinizi hangi öl
çülere sığdırmak istiyorsunuz?" diye zemin yoklamışlardır. Bu yoklamalarda, çeşitli siyasî par
tilere mensup dört arkadaşımız vardı; üçünün, belki dördünün de görüşü şu olmuştur : "Er
meniler, meclislerinde aldıkları 1915 jenosidiyle -onların sözde jenosidiyle- ilgili kararı kaldır
madıkça, Kars, Ardahan gibi, topraklarımız üzerindeki iddialarını kaldırmadıkça ve buna benzer, 
Türkiye ile ilgili münasebetlerini normalize edecek tedbirleri bizatihi kendi parlamentolarında 
veya iç düzenlerinde almadıkları takdirde, bizim, Ermenistan ile münasebete başlamamız, en 
ufak bir münasebete başlamamız yanlıştır. Ama, buna uyulmamıştır. Bu Hükümet, âdeta, btt-
rokrasisiyle ve siyasî iradesiyle, Ermenilere, onlar bize kucak açmadan gül atmıştır, tşte, şimdi 
o gülleri, kan olarak, maalesef, Azerbaycan'da ve Karabağ'da topluyoruz. Bunun vebali çok 
büyüktür. 

O bakımdan, her halükârda, biz, değil üç anlaşmanın, onüç anlaşmanın dahi yapılmasın
dan yanayız ve komisyondan da, şüphesiz anlaşmalar bütün partilerin oybirliğiyle geçmiştir; 
ama anlaşmalardan murat, deftere yazı yazmak, kâğıda yazı yazmak değildir; arz ettiğim gibi, 
onlara güven vermektir ve kaybolan güveni yeniden tazelemektir. Hükümetten bunu bekliyo
ruz. Bu, millî bir politikadır, parti politikası değildir. 

Son olarak şunu arz ediyorum : Hükümeti bu konuda, gerçekten ciddî adımlar atmaya, 
başta Sayın Başbakan olmak üzere Hükümet yetkililerini bu konularda az ve düzgün konuş
maya davet ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Dinçerler. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Algan Hacaloğlu, buyurun. 
CHP GRUBU ADINA ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Azerbaycan'la Türkiye arasında aktedilecek Konsolosluk Anlaşması üzerinde Cum
huriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini dile getirmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu ve
sileyle hepinize saygılarımı sunuyorum. 

öncelikle bir saptama yapmak istiyorum : Milletvekilliği, 1990'h yıllarda, her zamankin
den daha önemli bir görev haline geldi. Oniki yıl geçti, ülkemiz hâlâ 12 Eylül hukukunun ka
lıntılarından, etkisinden arındırılamadı. 

Dün burada, 12 Eylül hukukunun veya 12 Eylül anlayışının günümüzdeki hukuksal çerçe
vesini oluşturan Anayasanın bir maddesini değiştirmek için bir araya geldik, bugün devam edip 
sonuç alacağız dedik; ama, her zaman olduğu gibi, milletvekilleri olarak yine emrivakiyle kar
şı karşıya kaldık. 

Gündem, Meclise gelince, son dakikada önümüze konmakta... Bunun da, milletvekilleri
nin, görevlerini ifasında, ciddî hazırlıkla yasama görevini yerine getirmesinde çok temel sorun
lar yarattığının burada altını çizmek istiyorum. 

Milletvekilleri, şu son altı ay içinde etkin olarak çalışamıyorlar. Şöyle geriye bakıyoruz; 
son yedi ay içinde, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı yasası, by-pass yasası, insan hakları 
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bakanlığının kuruluşuyla ilgili yasa ve diğerleri konusunda, Meclis toplanıyor; geliniyor, mesai 
sarf ediliyor ve sonra, Hükümeti oluşturan partilerin kararsızlığı ve Hükümet etmekteki amaç 
yetersizliği nedeniyle Meclis tıkanıyor, yasalar geri çekiliyor... 

BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, lütfen efendim... 
ALGAN HACALOĞLU (Devamla) — Geliyorum; bununla ilgili efendim... 

Bu yasa tasarısı Meclise 16 Eylülde sunulmuş, 16 Eylülden bugüne aradan yedi ay geçmiştir. 
Bu geçen yedi ay içerisinde bu Meclis ne yaptı, ne yapmadı?.. Azerbaycan, bu yedi aylık 

dönem içerisinde ne gibi sıkıntılardan geçti? Bu yasa tasarısı, acaba ikinci, üçüncü, beşinci, 
onuncu düzeyde önemli bir tasarı mıydı ki, bu yedi aylık sürede, asgarî 20 gün, 25 gün, Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki yasayla uğraştık, sonra diğerle
riyle zaman kaybettik ve tasan ancak bugün buraya geldi. 

Bir kere, bunun altını çizmek istiyorum. Bu duyarsızlık, Meclisin duyarsızlığı değil; bu 
duyarsızlık, Hükümetin duyarsızlığıdır. Bunun nedeni, Hükümeti oluşturan partilerin, gerek 
komisyonlarda gerekse hâkim oldukları Danışma Kurullarında, gündemi saptarken ortaya koy
dukları kararsızlıklarda yatmaktadır. 

Koalisyon Hükümetinin kuruluşundan bugüne, Türkî Cumhuriyetlerle ortaya konan, her 
gün dile getirilen politikalar ve yaratılan havaya rağmen gelinen nokta, alınan sonuç ortadır. 

Azerbaycan'ın içerisinde bulunduğu durum, iki gün evvel burada yapılan öngörüşmeler-
de dile getirildi ve Grubum adına da ben konuştum; o nedenle, konu hakkında ayrıntılarıyla 
söz etmek istemiyorum; gelecek hafta yapılacak olan genel görüşmede konuyu daha ayrıntıla
rıyla görüşeceğiz. Ama, şu açık ki, Türkî Cumhuriyetlerini baş tacı etme ve ondan, İktidar 
olarak prim toplama arayışı içerisinde olan Koalisyon Hükümeti, pratikte Azerbaycan'ın bu
günkü noktaya gelişine seyirci kalmış, umursamaz tavır içerisine girmiş ve izlediği pasif, so
nuçsuz; ancak, çok konuşkan politikayla, Azerbaycan'ın yalnızlığına neden olmuştur. 

Azerbaycan'a karşı izlenen dış politikamızın -evvelsi günde değindiğim ve bugün de vur
gulamakta yarar görüyorum-iki temel eksikliği vardır. 

Bunlardan biri, Ermenistan ile Hükümetin kurmuş bulunduğu ilişkinin şeklidir. Hükü
metimiz, Petrosyan'a verdiği bazı küçük ödünlere, Ermenistan'ın Azerbaycan politikasına, Azer
baycan'ın lehine ve Türkiye'nin bu bölgeye yönelik genel çıkarlarına olumlu katkılarda bulu
nabilecek bir strateji olarak bakmıştır. Gördük ki, bu yaklaşım sonuç vermedi. 

Mayıs 1992'de, Karabağ'a ilk koridoru açan Ermenistan, Koalisyon Hükümeti dönemin
de, geçtiğimiz bir ay içerisinde, son günler içerisinde, şiddet ve güç kullanarak, bilindiği gibi, 
Azerbaycan'ın topraklarındaki işgalini sürdürmüş ve ikinci koridoru açma noktasına gelmiştir. 

Tabiî, koridor açma konusuna, masa başında, safiyetle, "Nahcivan'a biz koridor açarız, 
onlar da Karabağ'a Jcoridor açar" güllük gülistanlık anlayışı içinde, karşılıklı anlaşırız mantığı 
içinde baktığınız zaman, yaya kalırsınız. Çünkü, dış siyaset, gerçekçilik üstüne bina edilir; her 
ülke, dış siyasetini kendi çıkarları çerçevesinde oluşturur ve hiçbir ülkenin, diğer bir ülkenin 
toprakları üzerinde yaptırım gücü olamaz. Kâğıt üzerinde yapılan bu tür yaklaşımlar doğal 
olarak geri teper. 

Bu anlayışın, Azerbaycan'a yönelik bir başka eksikliği, yanlışlığı da şudur ; Azerbaycan, 
Sovyetler Birliğinin dağılımından sonra oluşturulan Birleşik Devletler Topluluğu içinde yer al
mamıştır ve bilindiği gibi, Azerbaycan -Gürcistan'la beraber- bu toplulukta yer almayan sade
ce iki Türkî ülkeden biridir; Türkiye, buna rağmen, Azerbaycan sorununun çözümünde; Er-

— 194 — 



T.B.M.M. 11:92 15 .4 .1993 0 : 1 

menistan'la diyalog oluşturulması ve uzlaşma sağlanması konusunda, Azerbaycan'ın dahil ol
madığı topluluğun temel ülkesi olan Rusya'yı, çözümün çıkış noktalarından, uzlaşmanın te
mel dinamiklerinden biri olarak görmek ve öne sürmek yanlışlığı içinde olmuştur. 

Biliyoruz ki, Türkiye'nin hariciyesi de, borakrasisi de, Azerbaycan ve Ermenistan konu
sunda işlenen bu iki temel hatanın sıkıntısı içindedir. Bu sıkıntıyı biliyoruz. Bu sıkıntı, bu yan
lışlık, esasında Hükümetin Azerbaycan'a yönelik politikasının bir genel tutarlılığı olmamasın
dan -kelimenin en yumuşağını kullanarak ifade etmeye çalışıyorum- bir genel çerçevesi olma
masından kaynaklanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Azerbaycan'la her türlü resmî 
ilişkinin kurulmasından yanayız, konsolosluk ilişkisinin kurulmasından yanayız ve o nedenle, 
getirilmiş bulunan tasarıya da olumlu bakıyoruz. Ancak, bu tür anlaşmaların kâğıt üstünde 
kalmadan sonuç verebilmesi için, Hükümetin, politikalarına açıklık, netlik getirmesi ve dış si
yasetini, kişilikli, etkin ve ulusal çıkarlarımızla çelişmeyen bir çerçeveye oturtması lazım. 

Bir taraftan, ülkemizin güneydoğusunda yaşayan Kürt kökenli insanlarımızın yıllardır sü
ren sorunlarına, demokrasi içinde, eşitlik içinde, kültür paylaşımı içinde, refahın faylaşımı içinde 
çözüm bulmada yeterli etkinliği, kararlılığı ortaya koyamayan Koalisyon Hükümeti, Azerbay
can'ın -biraz evvel belirtiğim gibi- Ermenistan tarafından işgaline karşı bir yaptırımı ve özellik
le caydırıcı birikimini ve kozlarını ortaya koyamamıştır. 

Diliyoruz ki, Türkiye, bu konsolosluk anlaşmasıyla, bir taraftan Azerbaycan'la ilişkilerini 
her boyutta geliştirirken, diğer taraftan da, çevremizde bir barış, bir denge, bir uzlaşma dünya
sının oluşumuna da kapı açmış olsun. 

Değerli arkadaşlarım, ben, sözlerimi burada noktalamadan evvel şunu söylemek istiyo
rum : Hükümetimiz, Azerbaycan konusunda lafı bırakıp, bir an evvel iş yapmalıdır. 

Azerbaycan'a, öyle, dün, "Azeriler Şiîdir, onlar başkadır, bizde özdeşlikleri yoktur" ifa
desiyle, umursamazlığıyla, dışlayıcılığıyla tavır takınan kişilerin veyahut da -düzeltiyorum- Sa
yın Cumhurbaşkanımızın, bugün kalkıp, Azerbaycan'da bu davanın sözcülüğünü yapmasını 
da -Sayın Cumhurbaşkanının görevleri arasındadır- saygıyla karşılıyorum; ama, kişi olarak içine 
düştüğü çelişkinin de burada altını çizmek istiyorum. 

Türkiye, tabiatıyla, Partimin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, "yurtta 
sulh, cihanda sulh" anlayışı içinde, hiçbir ihtilafın silahlı müdahaleyle çözümlenmesinden ya
na değildir. Partim, şu anda, Azerbaycan sorununun, Türkiye'nin doğrudan silahlı müdahale
siyle çözülmesinden yana değildir; ama, bu, Hükümetin; Ermenistan'ın Azerbaycan sınırları
nı, güç kullanarak değiştirmeye yönelik işgal çabalarına karşı, çok riet, çok kararlı bir önlem
ler paketiyle yaklaşmasının engeli de değildir. 

Hükümet, bugün, çok net olarak -tabiî, tevsik etme imkânımız yok, ama, bugün, bazı 
silahların Azerbaycan'a verildiğine ilişkin basına sızan haberler var- Azerbaycan'ın isteyeceği, 
istediği her türlü silah, maddî-manevî destek ve moral desteği vermek zorundadır. Bu, bizim 
ulusal çıkarlarımızın gereğidir. 

Aslında Hükümetin bunu bugün değil, dün yapması lazımdı; bunu, Azerbaycan Cum
hurbaşkanı Sayın Elçibey'in üç gün evvel televizyonlarda, "üç tane helikopteri bana vermeyen 
Türkiye'den bundan sonra ne isterim!" haykırışına neden olmadan vermesi gerekirdi. 

Türkiye, çok net olarak, Ermenistan'ın Azerbaycan'da yaptığı işgali, hudut değişikliğini, 
ne şimdi ne sonra, hiçbir şekilde kabul etmeyeceğini ve Ermenistan'ın, yarattığı bu hudut 
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değişikliğinden derhal geri dönmesi gerektiğini, kararlılıkla ve net olarak dünya kamuoyuna 
ilan etmelidir ve bu karar, evvelki gün dediğimiz gibi, hükümet kararı olarak değil, artık hükü
meti aşmış bir konu olması nedeniyle, Yüce Parlamentonun, yani sizlerin ortak iradesinin so
nucu bir karar olarak burada alınmalı ve dünya kamuoyuna ilan edilmelidir. 

Bu konudaki daha net, daha ayrıntılı önerimizi, önümüzdeki salı günü yapılacak olan gö
rüşmelerde dile getireceğiz; ancak, evvelki gün yedi maddesini sunduğum, Cumhuriyet Halk 
Partisinin önlemler paketinin iki temel noktasını burada söylemeden geçemeyeceğim : Birinci
si, Türkiye'nin, Meclis kararıyla desteklenmiş olarak ortaya koyacağı kararlılıktır; ikincisi ise, 
bugünkü koşullarda, ihtiyaç içinde olduğu her türlü desteğin, her türlü yöntem ve yol denene
rek Azerbaycan'a ulaştırılmasının gerekliliğidir. 

Değerli arkadaşlarım, bu ve diğer boyutlarıyla çok önemli bir sorun haline gelmiş bulu
nan -tabiî, ülkemizin diğer çok önemli sorunları, iç sorunları var; Türkiye, sorunlar yumağı 
haline gelmiş bir ülke- bu sorunun çözümüne katkıda bulunmak da hepimizin görevidir. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Hacaloğlu. 
Gruplar adına başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. ' 
Gruplar adına konuşmalar tamamlanmıştır. 
Şahıslar adına, Sayın Muhsin Yazıcıoğlu?.. Yok. 
Sayın Recep Kırış, buyurun efendim. 
RECEP KIRIŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; sözlerime baş

larken hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Şu anda görüşülmekte olan, Türkiye ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında bir konsolos

luk anlaşması yapılmasına ilişkin kanun tasarısı ile ilgili olarak, ben de, bazı ana başlıklar ha
linde görüşlerimizi anlatmaya, arz etmeye çalışacağım. ' 

Sayın Başkan, kıymetli arkadaşlar; bildiğiniz gibi, bir süreden beri Azerbaycan'da çok ciddî 
olaylar meydana geliyor. Bu olayların bu şekilde şiddetlenmesinden sonra, biz, geçen hafta, 
Büyük Birlik Partisinden bir heyet olarak Azerbaycan'a gittik ve orada, başta Cumhurbaşkanı 
Sayın Elçibey olmak üzere, yardımcılarıyla, orada bulunan yetkililerimizle, halk cephesinin ileri 
gelenleriyle, askerlerle, halkla ve cepheden kaçmak zorunda kalan insanlarla, hatta yaralılarla 
görüşmelerimiz oldu. 

öyle sanıyorum .ki, burada, bu konuyla ilgili olarak arz edeceğim bilgiler, oradan yeni 
gelen bir arkadaşınız olmam nedeniyle, ayrıca da bir önem arz etmekte ve oradaki son duru
mu aksettirmektedir. 

Değerli arkadaşlar, evvela hemen şunu ifade edeyim ki, bundan bir yıl önce de Azerbay
can'a gitmiştik; başta Dışişleri Bakanımız olmak üzere Millî Eğitim Bakanımız ve Devlet Ba
kanımız Sayın Ercan da o heyette vardı, beraber gitmiştik. Ama, hemen şunu da ifade edeyim 
ki, bir yıl önce Azerbaycan'da yapılan görüşmelerde, oradaki temaslarda, onların, oradaki Azer
baycanlı kardeşlerimizin Türkiye'ye bakışları, Türkiye'den beklentileri, Türkiye'ye olan sevgi
leri, saygıları, sempatileriyle, bugün orada meydana gelen durum arasında, maalesef ifade et
meye mecburumki, büyük bir uçurum meydana gelmiş ve aleyhimize bir durum tecelli etmiştir. 

Değerli arkadaşlar, elbette ki, bunun sorumlusu da tespit edilmelidir. Bunun sorumlusu, 
birazdan ifade edeceğim nedenlerden dolayı, başkası değil, sadece ve sadece, şu an Türkiye'de 
Hükümet etme durumunda bulunan İktidardır. 
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Bunu, asla, bir muhalefet partisi mensubu olarak muhalefet yapma duygusu içinde ifade 
etmiyorum değerli arkadaşlar. Bu milletin menfaatlarmı, ideallerini, hedeflerini düşünen siz
lerin de, bu noktada ayni duyguları paylaştığınıza inanarak, gerçekten, Türkiye'nin geleceği 
bakımından ve Türkiye'nin menfaatları bakımından olaya yaklaşan bir arkadaşınız olarak ifa
de ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, Azerbaycan'da, inanın, devlet yetkilileri değil, sokakta, bindiğiniz her
hangi bir arabanın şoförü bile sözü getirip, "Türkiye nasıl oluyor da, biz, Ermenilerle savaş 
yaparken, Ermeniler her gün yüzlerce insanı katlederken, çocukları, kadınları katlederken, Er
menilere buğday yardımı yapıyor, bunu anlamak mümkün değil" dediği zaman, Türkiye Cum
huriyetinin bir parlamenteri olarak, inanın bir şeyler söylemeye çalıştık; ama, makul, inandırı
cı bir cevap verememenin de ezikliğini duyduk. 

İktidarı daha önce uyardık bu konuda ve dedik ki : "İktidarın ileri sürdüğü gerekçeler 
tamamen yanlıştır; bu, Türkiye'ye karşı oynanan büyük bir oyundur." Bu oyunu orada gördük. 

Bu oyun şöyle bir oyundu değerli arkadaşlar : Ermenistan'a eğer insanî gerekçelerle buğ
day yardımı yapılması gerekiyorsa, buna inanan Batılı güçler, Amerika ve diğerleri, hepsi, her 
türlü yoldan bu yardımı ulaştırma imkânına sahipti. Ermenistan'a buğday illâ Türkiye'den git
mez, Türkiye'den gitmesi de son derece sakattır zaten. Her türlü yoldan o yardım, Ermenis
tan'a ulaştırılabilirdi; ama, bir oyun olarak, özellikle Türkiye bu işe bulaştırıldı değerli arka
daşlar ve "siz insanlığınızı gösterin, Ermenistan'a yardım yapın" dendi. 

Bu İktidar, bu hükümeti yönetenler, maalesef büyük bir basiretsizlik, ferasetsizlik örneği 
göstererek, bu oyuna geldiler ve birtakım insanî gerekçelerle, bunları sebep olrak göstererek 
buna alet oldular. 

Ama, arkasından ne oldu?.. Arkasından, bize bu telkini, bu baskıyı yapan, bizim bu yar
dımı yapmamızı, bu işe taşeronluk yapmamızı isteyen güçler, Azerbaycan'da bütün ajanlarını 
faaliyete geçirerek -ki, biz orada gördük; Azerbaycan'da şu an bütün devletlerin ajanları kol 
geziyor- bu ajanlar kapı kapı dolaşarak, herkese duyurarak, "evet, Türkiye sizin yanınızda de
ğil, Ermenistan'ın yanında; nitekim, onlara buğday yardımı yapıyor" diye propaganda yapı
yorlar... 

Bunun neticesinde de, Azerbaycan'da, bundan bir yıl önce, Türkiye'ye karşı son derece 
büyük bir sevgi, saygı, umut, sempati varken, bugün, "Acaba Türkiye bizi gardaş bilmiyor mu 
ki, bize karşı böyle bir hareket yaparlar, bizimle savaş halinde bulunan Ermenilere bu şekilde 
yardım ederler?..." diye, sokaktaki vatandaş size soruyor. Bu soruya Sayın Demirel ne cevap 
verebilir?!. Bu soruya Sayın İnönü'nün vereceği hangi cevap olabilir arkadaşlar?!. 

ZİYA HALİS (Sivas) — Bağırmadan konuş, kulaklarımız rahatsız oluyor... 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — Değerli arkadaşlar, orada gördüğüm durumu arz ediyorum... 
Enerji yardımı, daha da ayrı bir şey. Bazıları da -Sayın Elçibey dahil- "Haydi, buğday 

yardımını bir derece anlamak mümkün, olabilir, insanlığımızı gösterelim dediniz; ama, enerji 
yardımı yapılması kararını anlamak mümkün değil." dediler. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Yapıldı mı, yapıldı mı? 
RECEP KIRIŞ (Devamla) — önemli olan o karar, değerli arkadaşlar, önemli olan, o karar... 
Burada demagojiye girmeye gerek yok. TRT 1 orada aynen yayınlanıyor. Sizin burada yap

tığınız konuşmalar, verdiğiniz beyanatlar, orada aynen duyuluyor ve Azerbaycan'da her vatan
daş bunları izleme imkânına sahip. Dolayısıyla, bütün dünyanın gözleri önünde siz bu karar
ları alırken, şu an, burada savunacağınız bir şey yoktur. 
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Değerli arkadaşlar, Azerbaycanlı kardeşlerimiz bir şey daha söylediler : "inanın, Ermeni
leri bu şekilde saldırgan yapan, Türkiye'nin bu tavrıdır. Ermeniler şunu anladı: Buğday yardı
mı ve enerji yardımı kararı verilince, demek ki, Türkiye, Azerbaycan'la bizim aramızdaki ihti
lafta ciddî bir taraf olmayacak ve olaya müdahale etmeyecek. Bu sonucu çıkardılar, o yüzden 
bu azgınlıkları yaptılar." 

Bunu herkes ifade ediyor, Azerbaycan'da yaygın olan kanaat budur. Evet, biz de aynı ka-
naattayız. . 

Değerli arkadaşlar, şu an Azerbaycan, birtakım komşularından, -sizlerin de bildiği gibi, 
onlarla yakın dostlukları, sempatileri olmadığı halde- yardım istemek zorunda kaldı. Bu da, 
Türkiye'nin izlediği politikanın ne kadar yanlış olduğunu ortaya koymaktadır. 

Arkadaşlar ifade ettiler, "32. Gün" programında, "Ne bekliyorsunuz?" sorusuna, Elçi-
bey, ne diyeyim ki, üç helikopteri bile vermediler... "Cevabı da oldukça manidar. 

Ne yaılmalı?.. 
Değerli arkadaşlar, Türkiye, gerek bu konsolosluk anlaşması konusunda gerekse diğer ko

nularda geç kalmıştır. Bu mesele, sadece Azerilerle Ermeniler arasında bir mesele değil, Türki
ye'nin geleceğini ve Türkiye'nin güvenliğini de yakından ilgilendiren bir meseledir ve en kısa 
zamanda, sadece gündemdeki bu anlaşmalar değil, Azerbaycan'la Türkiye arasında savunma 
işbirliği anlaşması mutlaka yapılmalıdır ve Türkiye, saat vererek; evet, bütün dünyaya şunu ilan 
ederek, mesela 48 saat içerisinde Ermenistan, bütün işgal ettiği topraklardan çekilmediği, ora
daki bütün zararları tazmin etmediği takdirde, Türkiye bu konuda her şeyi yapmaya azimli 
ve kararlıdır" demelidir. Bunu demesi fevkalade önemlidir. 

Arkadaşlar, Türkiye bunu yapmalıydı. Diyeceksiniz ki, bunun riski var... Evet, Kıbrıs'ta 
da o risk vardı; ama, Kıbrıs'a müdahale kararı alanları, o kararın alınmasına vesile olanları, 
bugün milletçe saygıyla anıyoruz, takdir ediyoruz. Evet... (BBP, ANAP, RP ve Bağımsızlar 
sıralarından alkışlar) 
. Azerbaycan'da da böyle kararlı bir tutumun sergilenmesi gerekir. 

"Bu mesele, sadece Azerîlerle Ermeniler arasında bir mesele değildir, Türkiye'nin gelece
ğini ve güvenliğini de yakından ilgilendiren bir meseledir. Türkiye bu konuda her şeyi yapmaya 
azimli ve kararlıdır" mesajı dünyaya verilmeli ve dediğim gibi, 48 saat içinde Ermenilerin bü
tün işgal ettiği topraklardan çekilmesi resmen istenmelidir. 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (BBP, ANAP, RP ve Bağımsızlar sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Kırış. 
Buyurun Sayın Şahin. 

SEYFÎ ŞAHÎN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Azerbaycan canımız, 
feda olsun kanımız... Ancak, Azerbaycan'a feda etmekle feda olmuyor; milletlerarası anlaş
malar, hukuk, Türkiye'nin durumu, Azerbaycan'ın durumu, tabiî, her şey, daha mantıklı ve 
akıllı düşünmemizi gerektiriyor. Bu mesele heyecanla da halledilecek bir mesele değildir. 

Yalnız, Azerbaycan'la Milliyetçi Hareket Partisinin ilişkilerini bildiğiniz için ve ben de Par
timde âcizane bu işlerle görevli olduğum için ve ayrıca üç dört gün önce Sayın Elçibey'le görü
şen bir milletvekili olarak sizlere biraz bilgi vermek istiyorum ve Türkiye'de yapılan bazı askerî 
ve siyasî taktik hatalarını da bildirmek istiyorum. 
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Değerli arkadaşlar, Azerbaycan, biliyorsunuz, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra, şu an
da, seçimle iktidara gelmiş tek demokratik cumhuriyettir. Azerbaycan'ın başında da, gerçek
ten, Türk Milletinin büyük evlatlarından birisi oturmaktadır; yani o, Türk dünyasını iyi bili
yor, Azerbaycan'ı iyi biliyor ve bizleri de, Türkiye'nin durumunu da iyi biliyor. 

Bana söylediği şudur : "Biz, yardım da isteriz; ama bir şeyi. özellikle isteriz: Azerbaycan 
gitmiş olsa bile, Türk Devletinin başına bir bela gelmesini istemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 
Türk dünyasının yıldızıdır." 

Ama, Türkiye'de, gerek Elçibey'i ve gerekse Azerbaycan'ı yalnız bırakmak, Azerbaycan 
meselesini de Türkiye'de İktidara mal edip İktidarı yıpratmak pahasına oynanan oyun, maale
sef, bugün Azerbaycan'ı felakete sürüklemiştir; bu, çok önemli siyasî bir hatadır. 

Muhalefet partilerinin, siyasî meseleleri, rasgele, "buğday veriliyor, bilmem ne veriliyor" 
şeklinde değerlendirerek, Azerbaycan'ı, Türkiye, sanki ermenistan'ın yanındaymış gibi bir tav
ra sokarak dünya platformunda yalnız bırakmaya itmeleri de çirkindir. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Siz niye kurtarmıyorsunuz?!. 
SEYFİ ŞAHİN (Devamla) — Türkiye, Azerbaycan'a yardım yapmaktadır; bu yardımın 

yapıldığını siz de bilmektesiniz; ama onu söylemiyorsunuz. 
Muhalefet, Azerbaycan'ı orada yok etmek, yalnız bırakabilmek ve Elçibey'i düşürtebil

mek için çalışıyor. ı 
4 bin insanı Türkiye Büyükelçiliğinin önüne, sokağa süren, Türkiye'deki muhalefettir; Tür

kiye aleyhine oradaki insanları kışkırtmaktadırlar. Bu, ayıp olan bir şey değil mi? Bu, Azer
baycan'ı, Ermeniye karşı yalnız bırakmak değil mi?! (DYP sıralarından alkışlar)* 

Arkadaşlar, ben Eîçibey'le görüştüm... Türkiye'deki muhalefet, Azerbaycan'daki muha
lefetle beraber çalışmaktadır; onu biliyoruz biz. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Yok öyle bir şey! 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — O senin düşüncen... Sen muhalefete mensup bir par

tinin milletvekili değil misin?! , 
SEYFİ ŞAHİN (Devamla) — Arkadaşlar, Türkiye'de... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Hangi muhalefet? 
BAŞKAN — Sayın Şahpin, burada muhalefete ait 3 grup vardır; lütfen tashih edin. 
SEYFİ ŞAHİN (Devamla) — Arkadaşlar, ben Azerbaycan'ın menfaatini düşünen bir in

sanım ve Azerbaycan için söylüyorum. Türkiye'den oraya gerekli yardımlar yapılmaktadır; fa
kat, şüphesiz ki yetmez; yani, asla yetmez. Biz, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, Türk Silahlı 
Kuvvetlerinin Azerbaycan'a gönderilmesini isteyen bir partiyiz, gönderilmelidir, her türlü yar
dım yapılmalıdır; ama, bizim burada yapacağımız muhalefetin de, Azerbaycan'a zararı olma
ması lazımdır. 

. Burada dediniz kî, Türkiye yardım etmeyecek... Bundan Ermeniye cesaret gelmez mi?.. 
O zaman, bizim, genel taktik itibariyle yapacağımız her hareket, düşmanın kalbine korku, dostun 
kalbine kuvvet vermelidir. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Biz burada diyeceğiz ki, Ermenistan'a biz, belki bugün müdahale etmiyoruz; ama yarın 
edeceğiz ve yarın edecektir. Türkiye, Azerbaycan'ın bir parçasıdır ve Azerbaycan Türkiye'nin 
küçük kardeşidir, ondan vazgeçemez. 

ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Türkiye, Azerbaycan'ın bir parçası?!. 
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SEYFİ ŞAHİN (Devamla) — Ben size, oradaki askerî meseleleri de bilen bir kişi olarak 
şunu müjdelemek isterim : Azerbaycan üç ay sonra savaşı kazanacaktır ve Azerbaycan toprak
larındaki Ermenileri temizleyecektir. Türkiye'nin de yardımıyla olacaktır. Azerbaycan'ı biz as
la yardımsız ve yalnız bırakmayız. 

AHMET KABİL (Rize) — Ermenistan'ı da!.. 
SEYFİ ŞAHİN (Devamla) — Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının son gezisi ve be

yanatları da ye son zamanlarda Türkiye Cumhuriyeti Başbakanının beyanatları da, Azerbay
can'ın yalnız bırakılmayacağına işarettir arkadaşlar. Biz burada, rasgele muhalefet yapacağız 
diye, Azerbaycan'la Türkiye Devleti arasında sanki ihtilaf varmış gibi bir haber veremeyiz dün
yaya, bir yanlışlık yapamayız. Lütfen, askerî ve millötlerarası ilişkileri daha dikkatli ve akıllı 
bir mantık çerçevesi içinde süzmeliyiz, bunu istismar etmemeliyiz. Azerbaycan'a yardım yapıl
maktadır, yapılacaktır, -askerî müdahale dahil- daha da yapılmalıdır; ama, Azerbaycan'a za
rar vermeyecek bir politikayı, muhalefet ve iktidar olarak topyekûn gütmeliyiz. 

Azerbaycan'a askerî müdahale yapılmalıdır. Bunda milletlerarası hukuka aykırı hiçbir durum 
yoktur; çünkü, Azerbaycan'ın toprakları tecavüze uğramıştır. İkili anlaşmalarla oralara askerî 
müdahale yapılabilir. Sadece bir Nahcivan Devlet Başkanının istemesi bile müdahale için se
bep olabilir; bu, çok kolay bir şeydir. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — O zaman yapın; niye yapmıyorsunuz?! 
SEYFİ ŞAHİN (Devamla) — Gerekenin yapılması için biz gerekli girişimleri yapıyoruz 

arkadaşlar. Yalnız, siz hemen, "yapmıyoruz, yapılmıyor" gibi itirazlarda bulunmayın. Lütfen, 
"Hükümet böyle bir şey yaparsa, biz de Hükümetin arkasındayız, beraberiz" deyin. "Yap
maz, yapamaz" derseniz, o zaman Ermeniler, "nasıl olsa yapamaz, hadi gireyim" derler... İş
te girdiler... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Biz ne yaptık peki? 
SEYFİ ŞAHİN (Devamla) — Arkadaşlar, anlatayım : Oradaki savaşın kaybının sebebi Tür

kiye'nin yardım etmemesi değildir. Çünkü, Azerbaycan'ın silahlı kuvvetleri, toprağı millî po
tansiyeli ermenilerden fazladır. Azerbaycan'a yapılan Ermeni müdahalesinin en büyük sebebi, 
Azerbaycan'ın içerisinde küçük bir birliğin disiplinsizliğidir. Kelbecer bu yüzden kaybedilmiştir. 

İkincisi : Sovyetler Birliği duruma müdahale etmiştir. Aldığımız bilgiye göre, Sovyetler 
Birliği oradaki askerleri parayla kiralayarak Karabağ'a girilmiştir. 

M. RAUF ERTEKİN-(Kütahya) — Biz yapmadık mı?! 
SEYFİ ŞAHİN (Devamla) — Arkadaşlar, biz bir şeyler yapacağız; lütfen şunu yaptık de

meyelim, ama Türkiye içinde muhalefetimizi yapalım. Meseleyi, bir Elçibey'i orada yıkmak 
için, Azerbaycan'ı zayıf bırakmak için, Türkiye ile arasını açmak için kullanmayalım; lütfen 
aklımızı başımıza alalım. (ANAP ve CHP sıralarından gürültüler) 

Arkadaşlar, Türkiye Azerbaycan'la iç içedir, can kardeşimizdir. Türkiye her türlü yardımı 
yapmalıdır. 

Bu duygularla -bundan sonraki tasarılar üzerinde de söz istedim- saygılarımı sunuyorum. 
(ANAP ve CHP sıralarından gürültüler) ^ 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın konuşmacının, kullandığı bir 

cümleyi açıklamasını talep ediyorum : Türkiye'nin sınırları, Misakımillî ile belirlidir; ulusal 
sınırlarımız saptanmıştık Ancak, konuşmacı burada, "Türkiye Azerbaycan'ın bir parçasıdır" 
dediler. Bu, dil sürçmesi midir, bilinçle söylenmiş bir söz müdür? Lütfen bunu açıklasınlar. 
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SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim; kendisi de söyleyebilir; ama... (CHP sıralarından gürültüler) 
Bir dakika efendim... 
Sayın Şahin, bir dakika efendim... ' 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Sözünü geri alması lazım! (CHP ve ANAP sırala

rından gürültüler) 
BAŞKAN — Sayın Hacaloğlu, bir dakika efendim; heyecana gerek yok, bunu anlatırız. 
Arkadaşımız cümlelerini tamamlarken şunu söyledi: ','Ayrılamaz, yani kalbî bir parçasıdır" 

demek istediği kanaatimi ifade ediyorum. (CHP sıralarından gürültüler) 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) — Evet efendim, öyle. 
ALGAN HACALOĞLU (İstanbul) — Hayır efendim; zabıtları okuyun. 
BAŞKAN — Hayır efendim; kendisi de söyledi; "evet, öyle" dedi. Yani, manadan, Türki

ye'nin, Azerbaycan'ın bir parçası veya Azerbaycan'ın, Türkiye'nin bir parçası olduğunu ifade 
etmek istemedikleri kanaatini taşıyorum ve bir yerde de, "kalbî bir parçasıdır" demek istediği 
kanatine vardım. 

Siz ne diyorsunuz Sayın Şahin? 
SEYFl ŞAHİN (Kayseri) — Evet, öyle demek istedim efendim. 
BAŞKAN — Öyle olduğunu söylüyorsunuz; teşekkür ederim. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Zaten konuşması da baştan aşağı yanlış. 
(ANAP ve CHP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Maddelere geçilme

sini oylarınıza sunuyorum : Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum. 

Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 11.8.1992 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Azer
baycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde'söz isteyen?.. , ' 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Keçeciler, buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; aslında Azerbaycan'la yaptığımız sözleşmeler konusunda, Anamuhalefet Partisi ola
rak müspet oy verdiğimizi sizler de görüyorsunuz. 

ALÂETTİN KURT (Kocaeli) — Hangi parti?.. 
BAŞKAN — Anamuhalefet Partisi. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Anamuhalefet Partisi sıfatıyla. 
Bunu, sonuna kadar devam ettireceğiz. Baştan beri de zaten, Hükümeti, millî meselelerde 

hep desteklemişizdir. 
Benden evvel, tasarının tümü üzerinde konuşan değerli arkadaşımız Sayın Şahin -belki 

diğer partileri kastetmiştir; ama, biz cevap vermek mecburiyetindeyiz- muhalefetin tavrının Er̂  
menileri cesaretlendirdiğini ve Ermenilerin Azerbaycan'a saldırmasında, bir ölçüde muhalefe
tin tavrının rol oynadığını ifade ettiler. 

Kendileri, şahsen tanıdığım, çok sevdiğim bir arkadaşımızdır; ancak, ben burada ifade 
etmek mecburiyetindeyim ki, Azerbaycan'a Ermenistan'ın durup dururken, her türlü Birleş-
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miş Milletler anlaşmasına ve uluslararası hukuk kurallarına aykırı olarak saldırmasının sebe
bi, Türkiye'deki muhalefetin tavrı değildir efendim. 

Uluslararası politikayı (dış politikayı) yöneten, iktidar partileridir, iktidarların tavrıdır ve 
dışarısı ona bakar. 

Soruyorum buradan : Hükümet, Azerbaycan'la ilgili, millî politikalarımızla ilgili ne ge
tirdi de, muhalefet olarak bizden ret cevabı aldı? Gelsin söylesinler. (ANAP sıralarından alkış
lar) Hiç mümkün değil. 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Onun farkında değil! 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Şunu özellikle ifade edeyim : Eğer, siz... 
ORMAN BAKANI VEFA TANIR (Konya) — Ne gelmesi lazımdı; onu da koyun ortaya. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) — Hayhay, koyalım efendim. 
Bakın, bu Meclis zabıtlarında var; getirip ifade edeceğim... 
Geçen sene, Anavatan Partisi olarak iktidardan ayrıldıktan hemen sonra, zaten Azerbay

can bağımsızlığına kavuştu. İktidardan ayrılmadan evvel, o zaman görevlendirilen Sayın Baş
bakana -henüz Hükümetini kurmamıştı- danışmak siyasî nezaketini de göstererek, Azerbay
can'ı ilk tanıyan ülke biz olduk. Anavatan Partisi Hükümetinin icraatının en sonuncusu, Azer
baycan'ı ilk tanımak, diğer bütün ülkelerden daha önce tanımak olmuştur. Böylece, bugün ora
daki elçimiz, diğer elçilerin duayeni durumundadır, en önünde yürüyeni durumundadır. Çün
kü, ilk tanıyan ülkü Türkiye'dir. Doğrusu bu idi. Doğru olanı da, en son icraat olarak yapılıp 
size teslim edildi. 

O zamanın Meclis zabıtlarında var, söyledik, "alelacele savunma işbirliği anlaşması imza
layın; aksi takdirde, Azerbaycan'la Ermenistan arasında çıkabilecek ihtilaflara müdahale hak
kımız, oldukça zor olan uluslararası hukuk kurallarına güre olur; ikili anlaşmalarla müdahale 
hakkı sağlayın; bu, Ermenistan'ı durdurur" dedik; ama siz, hiç gereği yokken, bazı açıklama
lar yaptınız... 

Çok sevdiğimiz Sayın Başbakan Yardımcımız, ilk Nahcivan müdahalesinde; bizim tesadü
fen yaptığımız Üçüncü Ordunun tatbikatını, "bu tatbikatın Ermenistan'ın Nahcivan'a saldır
masıyla bir alakası yoktur" açıklamasını yapmak zaruretini hissetti. 

Soruyorum Sayın İnönü'ye: O açıklamayı yapmasaydı, ne eksilirdi?.. O açıklamayı yap
masaydı, Ermenistan, "acaba Türkiye'deki bu tatbikat, bizim harekâtımızla ilgili midir?.. Di
ye tereddüde düşerdi. ' *. 

Sayın Başbakan oturup açıklama yapıyor ve diyor ki : "Ermenistan'a gidersem ve karşı
ma Kızılordu çıkarsa, ne yapacağım?" 

Bunu biz söylemiyoruz! Bu açıklamayı yapmak mecburiyetinde değildir Sayın Başbakan 
ve bunu söyleyen Sayın Başbakanın beyanı, Ermenistan'a cesaret vermiyor da, muhalefetin, 
'getirin millî tekliflerinizi, Azerbaycan'la ilgili hangi teklif olursa olsun, biz size destek olacağız" 
diyen tavrı mı Ermenistan'a cesaret veriyor?! Bu, hiç mümkün değil sayın milletvekilleri. Bu, 
yanlış bir ifadedir, yanlış bir tavırdır. Biz Anavatan Partisi olarak bu ifadeleri reddediyor ve 
zabıtlara geçiyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP, CHP, RP, DSP, BBP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
Madde üzerinde başka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kutusunun sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılmasını oyları

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

yadını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazarak oylarını kullanabilirler. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa-

> rısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/481) (S. Sayısı: 297) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu arada, 11 inci sıradaki, Türkiye Cumhuriyeti Hükü-. 
meti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyon
ları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon Raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Raporun 

okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde, Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan, şahsı adına Sa

yın Muharrem Şemsek söz istemişlerdir. 
Refah Partisi Grubu adına Sayın Cevat Ayhan. 
Buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; görüşülmekte olan, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı hakkında, Refah Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunu
za gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, maalesef, bu anlaşmaların tasdikiyle ilgili bu tasarıları, Azerbay
can'da durumun fevkalade vahamet kespettiği bugünlerde Mecliste müzakere etmiş oluyoruz. 

Aslında bu tasarı, 30.11.1992 tarihinde, Başbakanlık tarafından Türkiye Büyük Millet Mec
lisine gönderilmiş, hemen akabinde de (9.12.1992 tarihinde) Millî Savunma Komisyonundan 
geçmiş. Bugüne kadar da Meclisten geçmiş olması gerekirdi. 

Aslında, bu anlaşmaların Meclise şevkinin de çok geç olduğunu ifade etmek istiyorum. 
Hatırlarsanız, Azerbaycan'da, 1990 yılının Ocak ayında Ruslarla birtakım çatışmalar olmuş, 

(1) 297 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bakü'de vahim birtakım olaylar meydana gelmiş, Rus tankları Azerileri ezmiş, katleşmiş ve 
ardından da hemen, Azerbaycan Meclisi bağımsızlık ilan etmişti. 

Yani, olayları daha önceden tahmin edip, gelişmesini değerlendirip, tedbir almak da hü
kümetlerin görevidir; ancak, olayların ayan beyan olduğu 1990 Ocak ayından bu yana, hatır
larsanız, üç seneden fazla zaman geçmiştir. Üç yıllık bir dönemde bu tip anlaşmaları yapma
yan, bu tedbirleri getirmeyen bir hükümetin veya hükümetlerin, bu meselede ne kadar lakayt, 
ilgisiz, gaflet içinde olduğunu burada üzülerek ifa ediyorum. 

Bakınız, bugünkü gazetelerde, "Azerîlere roket gönderdik" denmektedir. Yine bugünkü 
gazetelerde, "Türkiye, resmen açıklanmamasına rağmen, Azerbaycan'a yardım taahhüdü altı
na girdi. Söz konusu yardımın, subay eğitimi, silah ve mühimmat olacağı bildirildi" denmekte 
ve buna dair birtakım zevatın beyanları... 

Türkçemizde bir söz var: "Ba'de harâb-ül-Basra" Yani, Basra harap olduktan sonra siz 
bunları yapıyorsunuz; bunların bir kıymeti yoktur. Bugün binlerce, yüzbinlerce insan, Ermeni 
mezalimi altındadır, Ermeniler tarafından katledilmektedir; çaresiz, Türkiye'ye gözleri dön
mekte, ama Türkiye'den de bir yardım alamamaktadır.' 

Muhterem arkadaşlarımız, bundan önceki kanun sırasında, mevzu Azerbaycan olduğu için, 
tafsilatlı olarak bu meseleleri anlattılar; ben burada aynı meseleleri tekrar etmek istemiyorum. 
Yine önceki gün de burada, Azerbaycan ile ilgili meşeleri açık açık, enine boyuna görüştük. 

Muhterem arkadaşlar, evet "Ba'deharâb-üI-Basra" Yani, biz, Basra'yı yıktırdık, Azerbay
can'ı tahrip ettirdik. Azerbaycan ve onun arkasından Orta Asya'daki Müslüman toplulukları, 
cumhuriyetler, Kafkasya bölgesindeki bu insanlar Osmanlının mirasçısı olan Türkiye'nin, ken
dilerinin meselelerine ne kadar lakayt olduğunu gördü ve onlara başlangıçta çok büyük vaat
lerde bulunduk. 

Sayın Başbakan, bu kürsüde, bu Mecliste defaatle, "Artık, Türkiye, Adriyatik'ten Çin De
nizine kadar çok geniş bir bölgenin sorumluluğunu taşıyan ye bu sorumluluğu taşıyacak güç 
ve kuvvette bir ülkedir" diye ilan etti; ama, bakıyoruz ki, 3 milyon nüfuslu bir Ermenistan'ın, 
hemen yanı başımızdaki Azerî kardeşlerimizi katletmesi karşısında da çaresiz ortada durmak
tadır. Maalesef bu tavır, memleketi yöneten Hükümetin bilgisizliğinden, kararsızlığından ve 
ahde vefa konusundaki zafiyetinden ortaya çıkmaktadır. 

Bakınız, "Sayın Başbakan, bundan çok önceleri de olduğu gibi, yine 8 Nisan 1992'de ba
sına verdiği bir beyanatında, Ermenistan'a herhangi bir askerî müdahalede bulunulmasının söz 
konusu olmadığını tekrarladı; Ermenistan'ın saldırısını birdünya meselesi haline getireceğini 
aktardı" demektedir muhabir. 

Muhterem arkadaşlar, dünya meselesi haline getirerek neyi halledeceksiniz? Bosna'da ne
yi hallettiyseniz, Azerbaycan'da da onu halledeceksiniz!.. Bu, aslında, diğer Müslüman dev
letlere, Asya'da hürriyetine kavuşmuş olan topluluklara karşı da, "bizden size hiçbir yardım 
gelmez; siz yine eski patronunuz olan Ruslara dönün, onlarla uzlaşın" manasınadır ve Türki
ye'nin o bölgedeki sevgisini, saygısını ve vefa borcunu gölgelemektedir. 

Değerli arkadaşlar, bu bölge, yani Azerbaycan bölgesi, dünyanın zengin petrol kaynakla
rını bulunduran bir bölgedir. Bu bölge üzerinde, 19 uncu Asırda da, 20 nci Asrın ilk çeyreğin
de de çeşitli menfaat çatışmaları olmuş; bu bölgeye hâkim olmak için, uluslararası sömürgeci
ler, binbir kombinezona girmiştir. 
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Rusya, Osmanlının hâkimiyetinden sonra, Osmanlıların yönetiminden sonra -hatırlarsanız-
1828'de bölgeye hâkim olmuştur. 1918'de Bolşevik ihtilalinden sonra, Azerbaycan'da bağım
sızlık ilan edilmiş; ama, 1920'de yine Rus işgali gelmiş ve Azerbaycan, demirperdenin arkasın
da kalmıştır. 

1990 yılının Ocak ayında başlayan Azerbaycan'daki bugünkü gelişmeler, maalesef; biz böl
geye yeterince yardım edemediğimiz için -bugün endişe ederim- Azerbaycan'ı, önümüzdeki dö
nemde tekrar Sovyetler Birliğinin -eski ismiyle- yeni ismiyle Rusya Federasyonunun hâkimiyeti 
altına doğru itecektir. 

Muhterem arkadaşlar, ben burada, olayları tek tek tekrar edip de vaktinizi almak istemi
yorum; ama, dikkatinizi bir başka sahaya çekmek istiyorum. 

Şimdi bu anlaşma, askerî eğitim anlaşması ve yardım anlaşmasıdır; yani, genellikle, bir 
teknik yardım ve silah yardımı meselesidir. Teknik yardımın içinde, eğitim vardır ve teknik yar
dımın içinde, bizim birtakım subaylarımızın gidip onları mahallinde eğitmesi hususu vardır. 
ermeni savaşında -inşallah- onlara, en alt birimlere kadar, mahallinde destek verecek uzman 
subaylarımız ve muharip insanlarımızın bölgeye yollanması gerekir; ama, üzülerek ifade etti
ğim, 1990'da Azarbaycan'ın fiilen Ruslarla ihtilafa düşüp de bağımsızlığını ilan etmesine rağ
men, bizim bu yardımları bugüne kadar yapmamış olmamızdır. 

Şimdi bazı arkadaşlarımız, çıkıp burada, "efendim, nereden biliyorsunuz? Bunlar devlet-
sırrıdır, bu yardımlar yapılmaktadır" diyebilir; ama, ben Millî Savunma Komisyonu üyesi ola
rak, defaatle bunu Komisyonda ilgililere sordum, hiçbir tatminkâr cevap alamadım. Aynı şe
kilde, bir hüsnüzanla, yardımın yapıldığına inanmak istedik; ama, bugün karşılaştığımız du
rum böyle değil. Eğer bu yardımlar yapılmış olsaydı, üç seneden beri, o bölgedeki, memleket
lerini korumak için canını feda etmeye hazır olan insanlar, o bölgeye tecavüz edecek olan Er
menilere karşı kendilerine silahbaşı eğitim verilseydi, kendilerine bilgi verilseydi, kendilerine 
silah ve mühimmat desteği yapılsaydı, herhalde bugün üç milyon Ermeni karşısında perişan 
duruma düşmezler ve bu felaketde başlarına gelmezdi. 

Bilirsiniz ki, geçmişte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği içinde bulunan Müslüman 
toplulukların hiçbirisinin askerleri muharip sınıflarda görevlendirilmemiştir; bunlar, daima, 

^ orduda geri hizmetlerde, destek hizmetlerinde, inşaat hizmetlerinde kullanılmış, yani, muha
rip olma vasıfları bunlara hiçbir zaman kazandırılmamıştır; gerek er gerekse kumandan sevi
yesinde, daima bu böyle olmuştur. Nasıl ki, Yugoslav ordusunda, Müslümanlar, muharip sı
nıflardaki görevlerden uzak tutulmuşsa, aynı durum Rusya'da da olmuştur. 

Sadece Azerbaycan ile sınırlı değildir bu arz ettiğim hususlar; Türkmenistan'da, Özbekis
tan'da, Kazakistan'da, bütün bu Müslüman topluluklarında, hatta burada ismi geçmeyen, da
ha gündemimize gelmemiş olan ve maalesef Türkiye Cumhuriyetinin de gündemine gelmemiş 
olan Kuzey Kafkasya'daki milyonlarca nüfuslu Müslüman topluluklarda da durum aynıdır. O 
bölgedeki Dağıstanlıların o bölgedeki diğer Müslüman toplulukların -Abhazaları, Çerkezleri, 
Çeçenleriyle- mutlaka bu istikamette, kendilerine lojistik destek sağlayacak, eğitim sağlayacak 
ve silah sağlayacak birtakım desteklere ihtiyacı bulunmaktadır. Bu, bizim, Müslüman olarak, 
geçmişte uzun bir tarihi beraber yaşamış birkardeş topluluğu olarak, tarihe karşı inancımıza 
karşı, inanç birliğimize karşı, kültür birliğimize karşı bir sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluk
tan kaçan Türkiye, uluslararası gündemde, hiçbir zaman, saygıdeğer bir Türkiye olarak, dost
luğuna güvenilen ve düşmanlığından da çekinilen bir Türkiye olarak görülmeyecek ve bilinme-
yecektir. 
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İşte onun için, Genelkurmayımızın ve Hükümetimizin, bu meselelere önem vermesi, baş
ta Azerbaycan olmak üzere -fiilen bugün ateş hattında, kan içinde bulunan Azerbaycan olmak 
üzere- yarın diğer Müslüman toplulukların başına gelecek felaketleri de dikkate alarak bu hiz
metleri çok iyi yapması gerekmektedir. 

Aslında, biz, bu bakımdan tecrübeden mahrum bir topluluk da değiliz. 1950'li yıllarda 
Kıbrıs buhranı başladığı zaman, 1960'lı yıllarda Kıbrıs Cumhuriyetinin kurulmasına rağmen 
bizi o cumhuriyetten atan, oradaki Müslümanlara her türlü zulmü yapan Rum yönetimine Ma-
karios yönetimine karşı, Kıbrıs'taki Müslümanlar, Türkiye'den giden subaylar tarafından, Tür
kiye'den giden ve onlara bilgi ve organizasyon desteği veren kimseler tarafından çok iyi organi
ze edilmişler ve Kıbrıs mukavemet teşkilatı geliştirilmiş, mahallî insanlar eğitilmiş ve 1974 Kıb
rıs Barış Harekâtı icra edilirken, bu harekâtı icra eden ordumuzun kıymetli kumandanlarının 
ve askerlerinin kahramanlığı ve cesareti yanında, orada daha önce geliştirilmiş olan bu savun
ma teşkilatının da -milis kuvvetlerinin de- fevkalade desteği olmuştur. 

İşte, bu tecrübeyi de, gün geçirmeden, çok süratli bir şekilde bu bölgelere aktarmak -Balkan 
bölgesi olsun, Kafkas bölgesi olsun, Orta Asya bölgesi olsun- ve bu bölgelerdeki insanların 
hunhar saldırılara karşı kendilerini savunacak bir organizasyona, eğitime kavuşturulması ve 
kendilerine silah desteği sağlayacak bir lojistik desteğin verilmesi gerekmektedir. Bu, önümüz
deki çok acil bir meseledir. 

Bizler, tabiî umumiyetle, bu tip meselelerin hep görüşüldüğü, bu tip meselelerin daima 
gündemde olduğu, tedbirlerin çok iyi olduğu hüsnüzannıyla bu meselelerin üzerine Meclis olarak 
gitmiyoruz ve maalesef gün gelip de bu vahim olaylarla karşılaştığımız zaman, hepimiz üzül
mekte, oradaki kardeşlerimize yeterince yardım yapamamanın ıstırabını yaşamaktayız. 

Maalesef, Türkiye Büyük Millet Meclisi de, Genel Kurulun itibariyle ve komisyonları iti
bariyle, bu tip meselelerde Hükümetin* Genelkurmayın ve ilgili birimlerin hazırlıklarının ne 
olduğunu, ne mertebede olduğunu ilememekte ve onların ne tip desteklere ihtiyacı olduğu hu
susunda karşılıklı bir müzakere zeminini hiçbir zaman bulamamaktadır. Zaten komisyonları
mız -hangi komisyon olursa olsun- sadece önüne gelen üç beş sayfa içinde onbeş yirmi madde
lik bir kanunu müzakere etmekte, âdeta yasak savar gibi bir formaliteyi yerine getirmektedir; 
ama, bir komisyonun, ait olduğu sahada -iç güvenlik, olsun, dış güvenlik olsun, dış politika 
olsun, sanayi ve iktisadî meseleler olsun- "gelin bakayım arkadaşlar; sayın bakan, gel baka
yım; sayın genel müdür, gel bakayım; sayın müsteşar, gel bakayım; Sayın Genelkurmay Başka
nı, gel bakayım; bu konuda tedbiriniz nedir? Hadi bakayım, bizi aydınlatın. Eksiğiniz nedir? 
Ne desteğe ihtiyacınız var ve zafiyetiniz nedir? Gelin bakalım, bunu konuşalım" şeklinde bir 
usul, Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma düzeninde maalesef bulunmamaktadır. 

İnşallah, temenni edelim ki, önümüzdeki İçtüzük tadilatında, bu, gündeme gelsin; Meclis 
de, her millî meselede -savunma meselesi ve iktisadî meseleler de dahil- gündemi belirleyecek 
güce getirilsin ve Türkiye'nin gündeminde bir numaralı tesir sahibi bir güç haline gelsin. As
lında, yazılı olan bu gücü fiilen kullanmadıktan sonra, millet indinde Meclisin itibarı da, mil
letvekilinin itibarı da gün geçtikçe zaafiyete uğrar ve biz de olayların gerisinde kalırız. Önü
müzdeki dönemde, inşallah, Anayasa tadilatıyla da, İçtüzükle de, Meclise ve bilhassa ilgili ko
misyonlarına da gücü (kuvveti) vermek mümkün olur. Meclisin, memleket yönetimi üzerinde 
sadece Hükümetin verdiği bilgilerle sınırlı kalmayan, meselelerin içine giren, meseleleri değer
lendiren, değerli uzmanları da emrinde çalıştıran -ki, bunun numuneleri, Batı'da, Amerikan 
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parlamentolarında ve diğer Batı parlamentolarında vardır- yani, hükümete rağmen olaylara 
el koyan, icabında hükümete emreden, hükümeti çok yakın denetleyen her birimi çok yakın 
denetleyen bir vasfı, bir imkânı, bir çalışma düzenini elde etmesi, önümüzdeki temel hedefler
den biri olmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, başta Azerbaycan olmak üzere, Kafkasya'da, Orta Asya'da ve Bal-
kanlar'daki Müslüman toplulukların bize olan umutlarını ayakta tutmak, sadece onlara eği
tim ve lojistik destek vermekle de sınırlı kalamaz. Bilhassa, onlara lojistik destek verebilmek 
için, mutlaka savunma sanayiini geliştirmemiz gerekmektedir. Savunma sanayii olmayan bir 
ülkenin, bu lojistik desteği de, savunma desteğini de vermesinin fevkalade sınırlı olacağını tak
dir buyurursunuz. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye, maalesef uzun bir dönemden beri, bilhassa Osmanlının 
son döneminde, savunma sanayiine ve gerekli teçhizata sahip olamadığı için mağlubiyetlere 
uğramış bir ülke olmasına rağmen, cumhuriyet kurulur kurulmaz da Türkiye'de uçak sanayii
nin ve savunma sanayiinin kurulması için birçok teşebbüste bulunulmasına ve birçok müesse
senin kurulmasına ve imalatın başlamasına rağmen, bugün bunların ihmal ve ilgisizlik yüzün
den tekrar çalışamaz hale gelmiş olması ve savunma sanayiimize de faydalı olamaz, destek ve-
remez hale gelmesi de hepimizin ıstırabıdır. 

Ben bunları burada birer cümleyle arz etmek istersem, Türkiye, daha 1925'ten, yani cum
huriyetten hemen sonra, derhal, uçak imalatı için, devlet bünyesinde şirket kuruluşuna gitmiş, 
uçak imalatını başlatmış; ancak, maalesef, NATO yardımları ve Amerikan yardımları başla
yınca, 1946'dan itibaren bunları peyderpey bırakarak -1950'den sonra da bırakarak- bugün tekrar 
sıfır noktasına gelmiş bulunmaktadır. 

Bugün yapılan F-16 uçaklarında -yerinde görmüş bir kardeşiniz olarak söylüyorum- yüz
de 5 mertebesinde yerli parça kullanılmaktadır, yüzde 90-95 'i ithal edilmektedir. Bu şekilde 
bir savunma sanayiinin de, ordumuzun yanında sağlam bir destek olarak bulunmasının müm
kün olmadığını takdir edersiniz. 

Yine, cumhuriyetin kuruluşundan beri savunma sanayiimize büyük destek veren ve geli
şen Makina Kimya tesisleri, maalesef son on yıldan beri ihmal içinde bulunmaktadır ve tekno
loji yenilemesi yapılmadığı için, geliştirmeye, araştırmaya önem verilmediği için, bugün bunla
rın hepsi, neredeyse bir hurdalık haline gelmiştir. Bu tesislerle ilgili olarak, göreceksiniz, bir 
süre sonra, "artık bunlar işe yaramaz, bunları kapatalım" diye, devrin hükümeti, gündemimi
ze bu tip teklifler getirecektir. Demek ki, bunlar, bizim büyük ihmalimizdir. Makina Kimya 
kuruluş gibi, Millî Mücadele yıllarından beri var olan ve kökü taa Sultan Fatih'in tophanesine 
dayanan bir kuruluşun, bugün, ihmal içinde, teknolojik bakımdan geri bırakılması, üretim ka
pasitesinin yüzde 8-10 mertebesinde kullanılması, ordumuza destek vermekten aciz hale geti
rilmesi, üzüntüyle not edilecek hususlardan biridir. 

Muhterem arkadaşlar, savunma sanayii olmayan bir Türkiye'nin, ne kendisini savunması 
ne de bizden destek bekleyen komşu Müslüman topluluklarına, (Balkanlar'a, Ortadoğu'ya, Azer
baycan'a, Kafkaslar'a ve Orta Asya'daki ülkelere) destek vermesi mümkün değildir. İşte, bu 
olaylar, bize, bu acı dersi de vermeli ve savunma sanayiimizin süratle geliştirilmesi için gerekli 
tedbirler de alınmalıdır. 

Ben, bu düşüncelerle, Azerbaycan ile olan askerî eğitim ve yardım anlaşmasının, gecikmiş 
de olsa, çok süratle uygulanmasını ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin her bakımdan imdadına 
yetişmesini temenni eder, hepinizi hürmetle selamlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ayhan. 
Bundan önceki oylama için oyunu kullanmaya sayın milletvekili var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Istemihan Talay; buyurun. 
CHP GRUBU ADINA M. ÎSTEMlHAN TALAY (İçel) — Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî 
eğitim işbirliği Anlaşmasının bugün Parlamentoya sunulmasını, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
olarak, çok olumlu bir gelişme şeklinde değerlendiriyoruz. 

Ancak, hemen ilave etmek gerekir ki, bu anlaşma, çok gecikmeli bir biçimde Parlamento
ya sunulmuştur. Gerçekten bugün Kafkasya'da, Azerbaycan'da büyükbir dram yaşanmaktadır. 

Karabağ olayları biçiminde başlayan, Azerbaycan'ın kendi toprağı olan Karabağ'ın Er
meniler tarafından etnik temizliğe uğratılmasmdan sonra, şimdi de Azerbaycan topraklarının 
yüzde 10 undan fazlası Ermeniler tarafından işgal edilmiş durumdadır. 

Bütün bu olaylar cereyan ederken, Türkiye Cumhuriyeti, sadece iç politikaya yönelik be
yanlarla, "Azerbaycan'ın yanındayız, onlara her türlü desteği vereceğiz" şeklindeki beyanlar
la, bu Hükümetin politikalarıyla, Kafkasya'da ve Azerbaycan'da gerçekten çok zor bir duru
ma düşmüştür, düşürülmüştür. 

Eğer, Türkiye Cumhuriyeti gerçekten bugüne kadar Azerbaycan'ın yanında idiyse ve des
tekliyor idiyse, neden Azerbaycan'ın topraklarının yüzde 10'u bugün işgal altındadır? Neden 
Azerbaycan, kendinden çok daha az bir nüfusa sahip ve ekonomik bakımdan kendinden daha 
az imkânlara sahip olan Ermeniler karşısında yeniliyor durumdadır? O halde, Türkiye Cum
huriyetinin Azerbaycan'a desteği sadece lafta kalmıştır. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti gibi bir 
devletin, gerçek anlamda destek verdiği bir Azerbaycan'ın bu duruma düşmesini, hiçbirimizin 
kabul etmesi mümkün değildir; maddeten de böyle bir sonucun ortaya çıkması zaten düşü
nülemez. 

Bu çelişkili politikalar, Azerbaycan'ın içinde bulunduğu zor durumda Ermenistan'a elek
trik vermeye kadar yönelen, Azerileri Türkiye'nin aleyhine bir tutuma iten bu politikalar, as
lında bizim ileriye dönük; Kafkaslara ve Orta Asya'ya yönelik politikalarımızı da büyük ölçü
de zayıflatmış ve zedelemiştir. 

Daha bundan yirmi yirmibeş gün kadar evvel, Türkiye'ye ağabey olarak bakan, kardeş 
olarak bakan, laik olan ve Atatürk'ü kendi atası gibi gören Azerbaycan'da halk, sokaklarda 
Türkiye aleyhinde gösteriler yapmıştır; Türkiye ve Azerbaycan'a karşı gerçekten kardeşlik bağ
larıyla dolu bulunan halkımız bu tip bir tepkiye maruz bırakılmıştır; Azerbaycan sokakların
da, Türkiye aleyhine gösteriler düzenlenmiştir. Bu, gerçekten, bize göre, utanç verici bir olay
dır. "Beraberiz, birlikte hareket ediyoruz, destek veriyoruz" dediğimiz bir kardeş ülke halkın
dan ülkemize yönelik böyle bir tavrı bu Hükümetin bize reva görmesini gerçekten üzüntüyle 
karşılıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti, şu ana kadar, bir Bakanlar Kurulu kararıyla 
ve Hükümetin ve halkımızın gerçek tepkisi olarak, bu işgalin kabul edilemeyeceğine, buna kar
şı Türkiye'nin her platformda Azerbaycan'ın yanında olduğuna ve sınırların değişmezliği ilke
sinin çiğnenmesine Türkiye'nin karşı koyacağına ilişkin bir güçlü açıklamayı henüz yapmış de
ğildir. Sadece Dışişleri Bakanlığının protokoller beyanları ve Başbakanın beyanlarıyla yürü-
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tülen bu karşı olma tavrının gerçek anlamda bir Hükümet beyanı haline dönüştürülmesi, el
bette, Parlamentomuzun da,halkımızın da beklediği bir tavırdır, bir tutumdur ve bunun bir 
an evvel yerine getirilmesi gerekmektedir. » ' ' 

Diğer taraftan, Türkiye'nin hava sahası ve uzunca bir süre de karayolları, Ermenistan'a 
her türlü yardımın geçişine izin verecek bir biçimde kullanılmıştır. Şimdi biz, Ermenistan'ın 
Azerbaycan topraklarını işgalinin sona erdirilmesine kadar, her türlü baskıya karşı konularak, 
bu hava sahasının kesinlikle açılmamasını istiyoruz. Artık, kartlar açık oynanmaktadır. Şu an
da, uzun bir duraklama döneminden sonra, Hükümet, hava sahasını kapatmıştır; ama, bu ka
palı olma sürecinin ve süresinin Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan geri adım atıp, bu işga
li kaldırmasına kadar da sürmesini, Parlamento olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve 
tüm vatandaşları olarak gözetmek durumunda olduğumuzu tekrar vurgulamak istiyorum. 

_ Değerli arkadaşlarım, uzunca bir süre, Hükümetimiz, Azerbaycan'a yardım etmekte te
reddüt göstermiştir. Bugün basında okuyabildiğimiz, görebildiğimiz kadarıyla -sızdırılmış ba
zı haberler biçiminde- Azerbaycan'a bazı silah ve mühimmatın gönderildiği anlaşılmaktadır. 

Bu ana kadar beklemenin, bu ana kadar gecikmenin, Ermenilerin bu işgali yapmaların
dan başka bir sonuç yaratmadığı da anlaşılmıştır. 

Her şey olup bittikten sonra, Azeriler bu duruma düştükten sonra bu yardımları yapma
nın, bize, büyük bir güç, büyük bir saygınlık kazandırdığını düşünmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, Azerbaycan, Türkiye ile sadece kardeşlik ilişkileri, kültürel ve tari
hî bağları açısından değil, Türkiye'nin uzun dönemli Kafkasya ve Orta Asya politikası açısın
dan da bir eşiktir, vazgeçilmez bir ülke konumundadır. j 

Basında, televizyonda, Hükümetimiz, Asya'dan, Azerbaycan'dan Türkiye'ye getirilecek 
petrol boru hatlarının ve döğalgaz boru hatlarının her türlü propagandasını yaparak, şu anda 
çok olumlu birçalışma içinde bulunduğunu kamuoyuna anlatmaya gayret ediyor; ama, biraz 
önce belirttiğim gibi, bu ülkeleri ve bu ülkelerin halklarını, Türkiye'nin bu vurdumduymaz po
litikalarıyla kaybettiğimiz takdirde, bütün bu projelerin kâğıt üzerinde kalması gibi, hepimizi 
hayal kırıklığına uğratacak sonuçlarla karşılaşabileceğimizi bugünden göz önünde bulundur
mak zorundayız. İleriye dönük umutlarımızın bu politikalarla sona ermesinden endişe duy
maktayız. , ı ,, 

Geçenlerde basında açıklanan bir bilgiden, şu ana kadar Azerbaycan'a Türkiye Cumhuri
yeti olarak yaptığımız yardımların tutarının 290 milyar lira civarında bir rakamda kaldığını 
öğreniyoruz. Gene bugünlerde kamuoyumuzu çok yakından ilgilendiren bir İLKSAN olayın
daki 320 milyar lirayla bu 290 milyar lirayı kıyasladığımız zaman, Türkiye'nin geleceğini ve 
Türkiye'nin Orta Asya politikasını ilgilendiren böyle bir olayda, bizim, rakamlara ne kadar 
farklı baktığımızı, neyi nerede kullanırken, bazen ne kadar cömert, bazen de ne kadar cimri 
olduğumuz ortaya koymaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşması, bize göre, gecikmiştir, ayrıca 
içerik açısından da yeterli değildir. Bunu salt bir eğitim işbirliği şeklinde anlamak yerine, "kar
şılıklı güvenlik savunma ve askerî yardımlaşma anlaşması" biçiminde değerlendirmek ve Hü
kümetimizin bundan sonraki uygulamalarında bu unsurları göz önünde tutarak, buna dayalı 
bir politika yürütmesini beklemek, bugüne kadar kaybettiğimiz mevzileri belki yeniden kaza
nabilmek açısından bir olumlu adım olabilir düşüncesiyle, bu konunun dikkate alınmasını öne
riyorum ve bu duygularla, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Talay. 
16. — Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş

mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/447) (S. Sayısı : 228) (Devam) 

BAŞKAN— Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ara
sında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
nın neticesini sunuyorum: 

Kullanılan oy sayısı : 198 
Kabul : 197 
Geçersiz oy : 1 
Tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olsun, 

17. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Askerî Eğitim işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/481) (S. Sayısı': 297) (Devam) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Sadi Pehlivanoğlu, buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA SADİ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Muhterem Başkan, muhte

rem milletvekilleri; bugün burada, Azerbaycan Cumhuriyetiyle Türkiye Cumhuriyeti arasında 
5 seri anlaşmayı müzakere edip tasdik etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. 

Toplanmış bulunuyoruz diyorum ama, toplantı başlangıç saatinden bu saate kadar, Yük
sek Mecliste bulunan milletvekillerini teker teker saymakla meşgulüm, hiçbir zaman, burada 
bulunan milletvekili sayısı 50'yi geçmedi; ama, bu hadise, ilk defa bugün olmuş bir hadise de
ğildir. Sayın Başkanın ve sizlerin de bildiği gibi, 450 milletvekilinden, toplantı ve karar nisabı
nı temin edecek bir ekseriyeti, maalesef bu Mecliste göremiyoruz. Acaba muhterem milletve
killeri nerededir?! 

Şu manzara karşısında, bu vesileyle Sayın Başkana sormak istiyorum : Şu müzakerede, 
şu dakikada 40 civarında milletvekili var; diyelim ki, bir o kadar da kulislerde var; etti 80; 20 
de benden, hadi diyelim 100; 450 milletvekilinin 350'si nerededir?! Merak ediyorum, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin acaba başka bir yerde şubesi mi var?! 

Bu mesele, o kadar basit bir mesele değil; bu mesele, rejimi ilgilendiren bir meseledir. Al
lah göstermesin, eğer bir gün, Türk kamuoyunun, Türkiye Büyük Millet Meclisine itimadı kal
mazsa, -zaten, saygınlığının kalmaması için elimizden gelen gayreti hep beraber- maşalllah(!) 
-gösteriyoruz ve bunda devam ediyoruz- o zaman ne olur bilemiyorum. 

Ben, 1961 yılından beri bu Parlamentoya çeşitli kereler geldim, gittim; başımızdan geçen
ler hiçbirimize ders olmamış; ne hükümetlere ders olmuş. Onun için, Sayın Başkanlıktan bu 
vesileyle istirham ediyorum, buraya devam etmeyen milletvekillerinin devamları sağlansın. Ba
zen ayaküstü birilerini görüyorum, acaba milletvekili midir, eski milletvekili midir, fark ede
miyorum; çünkü, adam milletvekili gibi yürüyor, onun için fark edemiyorum ve milletvekili 
midir diye tereddüte düşüyorum! - . 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt)— Nasıl oluyor o yürümek?! 
SADÎ PEHLİVANOĞLU (Devamla) — Milletvekilinin kendine göre bir yürüyüşü var, ba

kanın kendine göre bir yürüyüşü var! 
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Muhterem arkadaşlar, bu Meclisin saygınlığını hep beraber temin edelim. Bu arkadaşla
rın neyle meşgul olduklarını, bir mekanizma bulalım da tespit edelim! 

Muhterem arkadaşlar, eğer Türkiye Büyük Millet Meclisinin ekseriyeti bu Meclise gelme
mekte devam ederse, o zaman anlaşılıyor ki, bu meclis ve bu milletvekilleri, erken seçim isti
yorlar; o zaman, onun tedbirini alalım ve erken seçime gidelim. (ANAP ve RP sıralarından 
alkışlar) 

Müzakeresini yaptığımız mevzua, yani Azerbaycan ile askerî eğitim işbirliği meselesine ge
lince : "Basra harap olduktan sonra ne yaparsan yap" derler. Meclis açıldığından bugüne ka
dar yapılan çalışmalarla ilgili zabıtları tetkik ediniz; müteaddit defalar, genel görüşme şeklin
de, gündem dışı görüşmeler şeklinde veya diğer Meclis faaliyetleri şeklinde, kaç defa, biz, Azer
baycan meselesini konuştuk arkadaşlar?! Her konuşmada, bu kürsüden, çok vatanperverane 
nutuklar atılıyor, birbirimizle bu konuda yarış ediyoruz; fakat, netice ne oldu, tatbikat ne ol
du?.. Türk Milleti, Türk Devleti ve Türk Hükümeti olarak, bu hadisenin başlangıcından bu
güne kadar neler yaptık, ne yaptık?.. 

Muhterem arkadaşlar, geçen sefer de ifade ettiğim gibi, Türk cumhuriyetleri ve Azerbay
can ile Türkiye arasındaki münasebette, başlangıç noktasının maalesef çok gerisindeyiz. Bu 
da, bizim Hariciye Bakanlığının, maalesef, şahsiyetli bir politikayı bir türlü benimsememe ina
dından mütevellittir. 

Muhterem arkadaşlar, ne istiyor Azerbaycan?.. Müstakil ve demokratik bir devlet kurmak 
istiyor. Batılı olsun, doğulu olsun, hangi devlet, Azerbaycan'ın bu masum isteğine karşı gele
bilir?.. AGÎK'e üye; o da üye, biz de üyeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, "başka bir devletin toprakları işgal edilemez" demiyor mu AGİK 
şartı?.. Peki, nerede bu?.. İşgal edildi işte.. Nerede?!.. 

Muhterem arkadaşlar, bir de, bu insanî yardım meselesini huzurunuzda bir iki cümleyle 
ifade etmek istiyorum. 

"insanî yardım" diyerek, benim hatırladığıma göre -ki, Batı falan değil- Batı'.daki Erme
niler, Amerika'daki Ermeniler, Fransa'daki Ermeniler veya Ermenilerin tesir ettiği kuvvetler, 
Beyrut kanalıyla, Türkiye üzerinden, maalesef ve maalesef Türkiye üzerinden Ermenistan'a 
insanî yardım gönderdi. 

Muhterem arkadaşlar, bir birimizi kandırmayalım; bu sandıkların içerisinde, açlıktan ölen 
Ermenilere yardım gitmiyordu; bu sandıkların içerisinde, kendi vatanında hür yaşamak için 
mücadele veren Azerbaycanlı kardeşlerimizi öldürmek için gönderilen silahlar yatıyordu: İti
raf edelim, doğrusunu söyleyelim erkekçe! Hatta, Hükümet, insanî yardım hummasına kapı
lınca -biliyorsunuz, gemiler bu sandıkları İskenderun'da boşaltıyordu- bu sandıkları boşalt
makla vazifeli olan liman işçileri, "ben böyle bir şeyi boşaltmam" diye direndi ve Hükümet, 
onun üzerine birtakım tedbirler almaya başladı. Yani, bizim liman işçileri, Hükümetten daha 
hassas!.. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) Sayın Hükümetten rica ediyorum, hariciye poli
tikası için, liman işçilerinden müşavir tutsun(!) daha iyi olur!.. 

Muhterem arkadaşlar, bunun üzerine, bu insanî yardımlar(!) ağırlıklı olarak Türk hava 
sahasından, hükümranlık sahasından gitmeye başladı. "Onları tetkik ediyoruz da, kontrol edi
yoruz da, onların içinde silah yok da..." gibi beyanatlar oluyor. Yani, arkadaşlar, birbirimizi 
kandırmayalım. Bu harekâtı temin edecek olan silah ve mühimmat, bu sefer, Beyrut üzerin
den, havadan Ermenistan'a gitmeye başladı. Biz bundan sorumlu değil miyiz arkadaşlar? 

— 211 — 



T.B.M.M. B : 92 15 .4 .1993 0 : 1 

Azerî kardeşlerimizin, sokakta "bu ne oluyor?" diye infial göstermelerinin -Fransa'ya ve Ame
rika'ya değil, Türkiye'ye infial göstermelerinin- haklı gerekçeleri yok mudur? Bu yaptığımız 
hareket, AGİK ilkelerine de karşıdır, insan haklarına da karşıdır; bırakınız insanî yönünü... 

Muhterem arkadaşlar, Basra harap olmuş; hiç olmazsa, harap Basra'yı düzeltmek için, 
hiç olmazsa, teselli olarak, katledilmiş binlerce Azerî kardeşimizin ıstırabını hafifletmek için 
bazı gayretlerde bulunalım. Anavatan Partisi Grubu adına dileğimiz şudur ki, bu anlaşma kâ
ğıt üzerinde kalmasın. Bundan sonra, Türk cumhuriyetleriyle münasebetlerimiz, istikrarlı, gü
venilir ve Türk Devletinin haysiyetine uygun, mazideki Türk devletlerinin tarihindeki haysiyete 
uygun olsun. Yok muydu?.. Bir cümleyle ifade etmek istiyorum : Ben tarih uzmanı değilim; 
ama, bildiğim kadarıyla ve hepinizin bildiği gibi tsveç Kralı Demirbaş Şarl, Osmanlı İmpara
torluğunun çok zayıf zamanında Osmanlı İmparatorluğuna sığındı: Rusya onu bizden istedi; 
Türk Devletinin o zamanki temsilcileri, "bize sığınan bir kimseyi size iade etmemiz mümkün 
değildir; bu, Türk Devletinin haysiyetine aykırıdır" dedi. 

Muhterem arkadaşlar, bu kadar haysiyetli bir maziye sahip olan Türk Devletinin bu kadar 
şahsiyetsiz bir politika gütmesi çok acı; hepimizi dilhun ediyor, hepimizi ıstırap içinde bırakıyor. 

Onun için, Anavatan Partisi Grubu adına, hatta her Türk vatandaşı adına; insaflı, ufak 
düşüncelerin zebunu olmayan, ufak hesapların zebunu olmayan her Türk adına istirham edi
yorum Hükümetten; bıraksın bu Hükümet, herkesi memnun etme politikasını, "aman, şiş de 
yanmasın, kebap da" politikasını; bundan sonra, Türk Milletine yakışır bir politikayla, gerek 
Azerbaycan'la gerekse diğer Türk devletleriyle iyi münasebet tesis edelim. 

Hepinizi, bu vesileyle, hürmetle selamlıyorum. (ANAP ve RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pehlivanoğlu. 
Gruplar adına başka sözisteyen sayın üye?.. Yok. 
Şahsı adına, Sayın Muharrem Şemsek, buyurun. 
MUHARREM ŞEMSEK (Çorum) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de

ğerli üyeleri; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısıyla ilgili olarak söz almış bulunuyorum. Sayın Başkan ve Yüce Meclisin değerli üyelerine 
saygılar sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, özellikle, Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından işgal edildiği bu gün
lerde bu anlaşmanın görüşülüyor olması, bu görüşmelerimizi daha da mühim hale getirmiştir. 

öncelikle, anlaşmanın, gecikerek de olsa, Türkiye Büyük Millet Meclisinin gündemine gel
miş olması, fevkalade iyi olmuştur. Onaylanacak olan anlaşmanın, onaylanacağını ümit etti
ğim (umduğum) anlaşmanın, hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, özellikle bu günlerde, dış politika konularında, millî sa
vunma konularında ve bu tür anlaşmalar konusunda daha etkili ve ağırlıklı hareket etmek du
rumundadır diye düşünüyorum. 

İçinde bulunduğumuz şu kritik günlerde, Ermenistan'ın Azerbaycan'ı işgal ettiği dönem
de, Meclis olarak, bu konuda üzerimize düşen görevi yaptığımızı ifade etmek de mümkün de
ğildir. Bu konuda, iktidarıyla, muhalefetiyle, fert fert bütün milletvekilleri olarak hepimizin 
sorumluluğu olduğu, görevi olduğu kanaatindeyim. 

Böyle bir meselede, muhalefetiyle, iktidarıyla ittifak etmeyeceğiz de, acaba, Türk parla
mentosu üyeleri olarak, partilerini temsil eden insanlar olarak, milletvekilleri olarak, hangi 
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konularda ittifak edecek, ağız birliği edecek, müşterek hareket edecek ve tavır alacağız; ben 
onu merak ediyorum değerli arkadaşlar. 

Türkiye'nin eline, özellikle Sovyetler Birliğinin parçalanmasından sonra ciddî bir fırsat 
geçmiştir; bu konuda hepimiz ittifak halindeyiz. Türklüğün bahtı, ufku açılmıştır. 

Bugün, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesinin arkasındaki sebep de, Kıbrıs 
konusunda karşımıza çıkarılan güçlüklerin arkasındaki sebep de, bölücü terör hareketlerini yü
rüten PKK'nın memleketimizin başını ağrıtan hareketlerinin arkasındaki sebep de kanaatimce 
aynıdır. Hedef, Türklüğün bahtını karartmaktır; hedef, Türklüğü, Anadolu topraklarında boğ
maktır; yapılabiliyor ise de, bölmek, parçalamak ve yok etmektir. Bu ciddî olay karşısında, 
Yüce Meclisimizin ağırlıklı hareket etmesi, partilerimizin de seviyeli ve muhtevalı bir mücadele 
yolunu seçmeleri lazımdır. Aksi takdirde, demin, benden önce konuşan tecrübeli parlamente
rimizin de ifade ettiği gibi, Yüce Meclisimize olan güven azalacaktır. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye, maalesef, eline geçen bu fırsatları doğru şekilde değerlendi-
rememektedir; değerlendirdikleri olmaktadır, hükümetlerimiz mutlaka çök şey yapıyor; ama, 
yapamadıklarımızın olduğunu da hep beraber kabul etmek durumundayız ve yapamadıkları
mızı da bir an önce yapmak için elbirliğiyle hareket etmek durumundayız. 

Azerbaycan'ın işgal edilmesi konusunda, biz, bir grup milletvekili arkadaşımızla Hükü
metten bu konuda bir teşebbüs olmamasını da dikkate alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına müracaat ettik ve bir dilekçeyle dedik ki, "Yüce Meclis toplansın, Ermenistan'a 
askerî müdahale yapabilecek şekilde Hükümete yetki versin; Türk Silahlı Kuvvetlerini kullan
ma iznini, Yüce Meclis, Hükümete versin. Bunun kullanma zamanı, şekli, şümulü Hükümetçe 
tayin edilsin; ama, Yüce Meclisimiz, bu yetkiyi Hükümete versin." 

6.4.1993 tarihinde Başkanlığa bu dilekçemizi sunduk -Meclisin bu konuda ağırlıklı hare
ket etmesi lazım gelir düşüncemi açmak için bunu ifade ediyorum- Sayın Meclis Başkanlığı, 
bir yazıyla, bir gün önce (dün) cevap verdi. O kadar gayri ciddî, o kadar hukuk dışı ve o kadar 
tüzük ve Anayasa ihlalleriyle dolu bir cevap ki, fevkalade vahim bir hukuk ihlali... Yazdığı ya
zıda, henüz yürürlükte olmayan bir içtüzüğe atıfta bulunuyor; ayrıca, bugün yürürlükten kal
dırılmış bir içtüzüğe de atıfta bulunuyor. 

Atıfta bulunduğu bir içtüzük, 17.2.1965 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Birleşik Top
lantısı İçtüzüğüdür. ' . ' • . . 

Değerli arkadaşlar, bu İçtüzük, 1980 öncesinin Cumhuriyet Senatosu ve Millet Meclisinin 
müşterek karar aldığı dönemlerle ilgili olan bir İçtüzüktür ve bugün için yürürlükte olmayan 
bir İçtüzüktür. 

Atıfta bulunduğu bir başka içtüzük maddesi -ki, o daha bir acayip- Meclisimizin günde
minde bulunan, henüz kanun haline gelmemiş olan, teklif halinde bulunan yeni İçtüzük mad
desidir. 

Başkanlık, TBMM Birleşik Toplantısı İçtüzüğün iki maddesiyle, henüz kanunlaşmamış 
olan, taslak halinde olan, teklif halinde olan içtüzüğün bir maddesini gerekçe göstererek, bu 
konuda bugüne kadar emsal bulunmadığını da ilave ederek, uygulanan mevcut içtüzükte bu
nun yapılabilirliği veya yapılamazlığı konusunda bir hüküm bulunmadığını da ifade ederek, 
dilekçemizi, işleme koymamak gibi bir yolla bize iade ediyor. 

— 213 — 



T.B.M.M. B : 92 15 .4 .1993 0 : 1 

Değerli arkadaşlar, bu konuda, milletvekilleri de, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğı da, Başkanlığı deruhte eden, Başkanlığa vekâlet eden zevat da," fevkalade hassasiyet içerisin
de hareket etmek durumundadır. 

Bir defa, bu olay, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesine ambargo koymaktır, millet
vekillerinin iradesine ambargo koymaktır, milletvekillerinin görevlerini yapmasına engel olmak 
ve fırsat vermemek olayıdır. 

Anayasanın 92 nci maddesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Silahlı Kuvvetleri kullan
ma iznini, sadece Bakanlar Kurulunun talebi üzerine verir" diye bir kural yok; İçtüzükte de, 
"Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılması için alınacak kararla ilgili Bakanlar Kurulundan ta
lep gelmesi lazım gelir" diye bir kural yok ve "Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, müracaat 
ederek, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulundan böyle karar alınmasını talep edemez" 
diye de bir kural yok. 

Bu kadar açık müeyyideler ortadayken, Meclis Başkanlığının bu yanlış ve hukuk dışı tu
tumunu, Türk Milletini temsil eden Yüce Meclisin iradesine ambargo koyan bu tutumunu ve 
Yüce Meclisin iradesiyle karar vermesi icap eden bir konuda, kişisel iradelerini, şahsî iradeleri
ni kullanarak, yanlışlık yapmaları hususunu huzurunuzda ayıplıyorum; bunu düzeltmeleri için 
kendilerini göreve davet ediyorum ve bu dilekçemizin de bir an önce işleme konmasını talep 
ediyorum. 

Değerli arkadaşlar, konuyla ilgili olduğu için bunu arz ettim. 
Şimdi, Ermenistan, AGİK kurallarını ihlal ediyor, Birleşmiş Milletler ilkelerini ihlal edi

yor, Türkiye'nin güvenliğini ihlal ediyor, Azerbaycan'ının uluslararası anlaşmalarla tanınmış 
olan sınırlarını ihlal ederek oraya giriyor; ama, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bizden 
ses çıkmıyor! 

Bu, olacak iş değildir. Bu, bizim için -belki söylemesi zordur ama- utanç verici bir şeydir; 
millet olarak utanç verici bir şeydir; Türk Devletinin büyüklüğüyle bağdaşmayan, Türk Mille
tinin büyüklüğüyle bağdaşmayan bir olaydır. Düşünün ki iki kardeşten birine saldırı oluyor... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sayın Şemsek, sözlerinizi bitirmeniz için, size 1 dakika daha veriyorum. 
MUHARREM ŞEMSEK (Devamla) — Saldırıya uğrayan insanın kardeşi, saldıran tarafla 

beraber hareket, ediyor veya tarafsız kalıyor! Bunun kabul edilebilir bir yanı yok. 
Değerli arkadaşlar, anlaşmanın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor; bütün milletvekili arka

daşlarımı, parti yetkilisi arkadaşlarımı ve Meclis Başkanlığını, daha ciddî, bu konularla daha 
alakalı hareket etmeye davet ediyor; hepinize saygılar sunuyorum. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Şahsı adına, Sayın Ahmet özdemir, buyurun. 
AHMET ÖZDEMİR (Tokat) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; TürkiyeCumhu-

riyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Eğitim İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı üzerinde, BüyükBirlik 
Partisi milletvekili olarak, şahsım adına görüşlerimi açıklamak üzere söz almış bulunuyorum; 
bu vesileyle, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Azerbaycan'ı tanımamızın üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, bu 
anlaşmaların bugüne kadar onaylanmayışının sebeplerini, ciddiyetle üzerinde durulması gere
ken bir konu olarak telakki ediyoruz. Azerbaycan ve diğer Türk cumhuriyetleri, üç yıl önce 
istiklallerine kavuşmuşlar; ama, bu anlaşmalar, daha yeni Türkiye Büyük Millet Meclisinin gün
demine geliyor. 
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Bu zaman zarfı içerisinde, Ermenistan, Azerbaycan'a karşı olan fikir ve niyetlerini, emel
lerini, önce Dağlık Karabağ'dan bir koridor açmak suretiyle dünyaya gösterdi. 

Millet olarak, 57 milyon insan olarak, Azerbaycan'ın yanında olmamıza rağmen, bugün 
iktidarda bulunan DYP-SHP Hükümetinin, bu konuda hassasiyet gösterdiğini, bu konuda ge
rekeni, milletin istek ve arzularını yerine getirdiğini söylememiz mümkün değildir. 

Azerbaycan'a giden heyet içerisinde ben de vardım. Azerbaycan'daki kardeşlerimizin Türk
iye'ye karşı olumsuz bakışlarında en büyük etkenin, Sayın Başbakanın verdiği demeçler ve Sa
yın Hükümetin tavrı olduğunu gördük. Her kesimde, gittiğimiz bürokrasi ve dışarıdaki vatan
daşlar tarafından söylenen sözler, Türkiye'ye karşı; Türk Milletini sevmelerine rağmen, mev
cut DYP-SHP Koalisyon Hükümetine itimatlarının kalmadığı doğrultusundadır; bunu da üzü
lerek ifade ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Azerbaycan topraklarının onda biri işgal altındadır; 50-60 bin ci
varında insan göçe zorlanmıştır, çoluk çocuk katledilmektedir. Buna rağmen, Sayın Başbaka
nın, "biz, Azerbaycan'a karşı, dünyayla hareket etmek mecburiyetindeyiz, Birleşmiş Milletler
le hareket etmek mecburiyetindeyiz" gibi sözleri, Ermenileri daha da cesaretlendirmiş, Kelbe-
cer'in düşmesinden sonra ateşkes istemelerine rağmen, Fizuli'yi de işgale kalkmışlardır, bu
günlerde Fizuli'de düşmek üzeredir. 

Birleşmiş Milletlerde veto hakkı olan Amerika Birleşik Devletleri ve dört tane devletin Er
menistan'ı açıkça desteklediği hepimizin malumudur. Biz, hem bu devletlerle beraber hareket 
edeceğimizi söyleyeceğiz, öbür taraftan da Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu, Azerbaycan'a 
destek verdiğimizi, Azerbaycan'ın toprak kaybını önlememiz gerektiğini söyleyeceğiz!.. Çeliş
kili bu iki ifâdenin hangisinin samimiyetine inanacağız? Yapılan icraatlar gösteriyor ki; Türki
ye, Amerika ve diğer Birleşmiş Milletler üyeleri de Ermenistan'ı destekleyen devletlerin yanın
da yer almıştır. Aynı zamanda, Birleşmiş Milletlerde, Ermenistan'a yardım yapılması, hava sa
hasının kapatılması ve Türkiye'nin kınanmasına kadar karar çıkmıştır. Bu da bunun bir örne
ğidir ve bu, hepimizin gözü önünde cereyan eden bir olaydır. 

Bu kürsüde Sayın Dışişleri Bakanı, "Ermenistan'daki insanların hepsi cephede savaşmıyor" 
diyerek, komşusu açken.tok yatan bizden değildir düşüncesiyle hareket etmek suretiyle, Erme
nistan'a buğday verdiklerini ifade ettiler. Buğdayını temin eden Ermenistan ise, çoluk çocuk 
demeden Azerbaycan'daki kardeşlerimizi, soydaşlarımızı katletmeye başladı. Bunun izahını nasıl 
yapacaksınız, hangi kelimeyle bunu izah edeceksiniz? 

Yine, Başbakanın ifadeleri de meydandadır; ama, Azerbaycan'ın düşmesi, Azerbaycan'da 
bu karışıklıkların meydana gelmesi, Türkiye'nin önüne açılan ufakları Hükümetin görmemesi 
demektir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldığında, Türkiye'de bayram yapılmış, Türk 
cumhuriyetleri istiklallerine kavuştuğundan dolayı herkes gönül rahatlığı içerisinde; hepimiz, 
bu cumhuriyetlerle ilişkiler içerisinde bulunacağımızın sevinci içerisindeydik; ama, bugün, başta 
Azerbaycan olmak üzere, diğer Türk cumhuriyetlerinin de, Türk Hükümetfne karşı itimatları 
ve güveni kalmamıştır. 

Bugün, mevcut Hükümet, Bosna-Hersek'te olduğu gibi, Filistin'de olduğu gibi, Kırım'da 
olduğu gibi, yanıbaşındaki Azerbaycan'ı da kendi kaderine terk etmiştir. Sayın Ebulfeyz Elçi-
bey'in bizzat kendi ifadeleriyle, "Biz Türk insanına güveniyoruz, tran bizim dostumuz değil
dir, Amerika bizim dostumuz değildir, Almanya, Fransa bizim dostumuz değildir. Irak'ın Ku
veyt'i işgali sırasında Amerika Kuveyt'in yanındaydı, Kuveyt'in dostuydu, dünyayı Irak'ın 
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başına yıktı; ama, bizim böyle bir dostumuz yok ki, bugünkü dar günümüzde bizim yanımız
da yer alsın. Bizim yanımızda yer alan, sadece 57 milyon Türk insanı vardır, Türk milleti vardır" 
diye ifade ettiler. 

Bu da, biraz önce söylediğim gibi, Türk Hükümetine güvensizliğin bir ifadesidir. Üç gün 
önce Show TV'de Mehmet Ali Birand'ın "32 nci Gün" Programında da kendi ağzından bunu 
açıkça dinlediniz. Kendisi, "Üç tane helikopter alamadığım bir Türkiye'den ne isteyebilirim, 
ne istemeye hakkım var?" diyor!.. 

iki yıl içerisinde orada düzenli bir ordu kurması gerekirken ve Ermenistan'ın Karabağ'ı 
işgal ettiği günden bir ders alması gereken Hükümetimiz, Azerbaycan topraklarının yüzde 10'u 
düştükten sonra aklı başına geliyor galiba kî  bugün bu konu yeni gündeme geliyor, tki yıldır 
Azerbaycan'da, kurulmuş düzenli bir ordu yok; düzenlisini bir tarafa bırakın, ordu bile yok, 
çoluk çocuk cephede savaşıyor, tki yıl içerisinde, üç yıl içerisinde neredeydi bu Hükümet? Azer
baycan'a sahip çıkan Hükümetimiz,'askerî yönden, eğitim yönünden bu insanları, gerekli teç-
hizatıyla, gerekli donatımıyla düzenli bir ordu veya en azından milis kuvvet haline.getiremez 
miydi? Her şey olup bittikten sonra, ateş bacayı sardıktan sonra alınan tedbirlerin bir işe yara
mayacağı bir daha görülmüştür, inşallah, bundan sonra aklımızı başımıza alırız. 

Millet olarak biz bu konuda Hükümetin yanındayız. Her ne olursa olsun; parti farkı göz
etmeksizin, Türkiye Büyük Millet Meclisiyle, 57 milyon insanıyla, Azerbaycan konusunda kim
senin bir diyeceği yoktur; ama, Hükümet uykudan uyanmalıdır. Bundan sonra, gerek Türk 
cumhuriyetlerine, gerekse Azerbaycan'a karşı yapılacak en ufak bir hatanın bedelini millet olarak 
biz ödeyeceğiz, ödeyeceğimiz bedelin hesabını da, er geç bu bedeli ödettirenlerden soracağımı
zı ifade ederek, hepinize saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum : Maddelere geçilmesini kabul eden

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

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Eği- . 
tim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 11 Ağustos 1992 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşma
s ı n ı n onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Buyurun Sayın Doğan. 

LÜTFİ DOĞAN (Gümüşhane) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Eğitim İşbirliği An
laşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesiyle il
gili bir iki mülahazam var, kısaca maruzatta bulunmak üzere söz almış bulunuyorum. Bu ma
ruzatımı arz ederken, herkese, önce saygı ve selamlarımı sunuyorum. 

Efendim, bu anlaşmanın Hükümetimiz tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisimizin hu
zuruna getirilmiş olmasını büyük bir memnuniyet telakki ediyorum. Bu konuda, gerek grup
lar, gerek şahıslar adına güzel sözler söylendi. Bu maddeye, bendeniz de sizler gibi» olumlu 
oy vereceğimi ve memnuniyetimi arz ediyorum. Ancak, bu konuyla ilgili bir hususu arz etmek 
istiyorum. Bu husus da şudur : Geçmiş devirlerde, cumhuriyet öncesi devirlerden birinde, bir 
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devlet reisine, ihtiyacı olan bir vatandaş -yani Türkiyemizde- ihtiyacını arz eder; devlet reisini 
ziyaret eder ve der ki, "Efendim, bir haksızlığa maruz kaldım; evim yağma edildi, öyle ki, 
üzerimizdeki yorganlarımız da götürüldü. Mağduriyetimizin giderilmesini ve suçluların ceza
landırılmasını talep ediyorum." Fakat, devlet reisi büyük bir hayretle, "Evladım, bu nasıl bir 
uyku ki, sizin üzerinizden yorganlarınız alınıyor da uyanmıyorsunuz?!" der. Mağdurun verdi
ği cevap son derece calibi dikkattir; "efendim, siz Devlet Başkanımızın uyanık olduğunu düşü
nerek, biz rahat uyumuştuk" der ve konu orada biter. (RP sıralarından alkışlar) 

Türkiye Büyük Millet Meclisimizin değerli üyelerine, Sayın Başbakanımıza, Sayın Başba
kan yardımcımıza ve hükümetimizin diğer sayin üyelerine, bu büyük milletimizin bütün evlat
larına, milletimizin kürsüsünden, müsamahanıza güvenerek şu durumu arz etmek istiyorum : 
Eğer Ermenilerin Azerbaycan'da işgal ettikleri topraklardan çıkmasını düşünüyorsak; eğer 
Bosna-Hersek'te meydana getirilen mezalimin biran önce durmasını istiyorsak, bu büyük mil
letin evlatları olarak, hepimizin uyanık olmamızda zaruret vardır, bu bir. Bu konularda bir 
ve bütün olmamızda zaruret vardır, bu iki. Bunu görmekle de, büyük bir memnuniyet duydu
ğumu arz etmek isterim. 

Sayın Başkanım, müsaade buyurursanız, bu konuyla alakalı olarak bir hususa daha de
ğinmek istiyorum. Konuşmacı arkadaşlarımızdan bir sayın üyemiz dediler ki: "Türkiye'de imali 
söz konusu olan uçakların yapıldığ^fabrikayı ziyaret ettik, gördük, müşahede ettik ve elde et
tiğimiz bilgi şudur : Türkiye'de imal edilen uçakların, maalesef, ancak yüzde 5'lik kısmı Türk
iye'de yapılmaktadır; diğer yüzde 95'i de maalesef ithaldir." Tabiî, bunu duyduktan sonra üzül
memek elde değildi. Halbuki, beklediğimiz durum şudur : Türkiyemizde, millî savunmamızla 
ilgili sanayimizde -uçak da dahil- imal edilenlerin yüzde 95'i yerli mamulümüz olsun. (Mikro
fon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN — Buyurun, devam edin efendim. 
LÜTFt DOĞAN (Devamla) — ... Ancak, yüzde 5'ini de dışarıdan almak zarureti vardır... 

Bunu, böyle duymalıydık; ne hazin ki, aksini dinledik! 
Hem uyanık olmak, hem güçlü olmak, hem de düşmanı caydıracak gücü, kuvveti bu mü

barek topraklar üzerinde, bu aziz milletin hazırlamasında zaruret vardır. İnşallah bu hayırlı 
bir başlangıçtır. ! 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
1 inci madde üzerinde başka konuşmak isteyen sayın üye?.. Yok. 
Birinci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın İnönü. (SHP sıralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (İzmir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Büyük Millet Meclisimizin bugünkü Genel Kurulunda Azerbaycan ile Türkiye Cumhuri

yeti arasında iki anlaşmayı görüşerek kabul ediyoruz. Birinci anlaşmayı kabul ettik, ikinci an
laşmanın sonuna geldik. 

Ben de, gerek bu 2 nci maddenin, tam yürürlük maddesi olması dolayısıyla ikinci anlaş
manın sonuna geldiğimizi görerek, hemde birinci anlaşmayla ilgili olarak görüşlerimi, Hükü
metin görüşleri olarak size sunmak istiyorum ve onun için söz aldım. 
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önce, Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerine, değerli milletvekillerine, bu anlaşmaları 
onaylamakta gösterdikleri beraberlik için teşekkür ediyorum. 

Bu, Türkiye Cumhuriyetinin Azerbaycan'a gösterdiği yakınlığın, Azerbaycan'la ilişkileri
mizin ne kadar içtenlikli olduğunun ve ne kadar millete mal olduğunun bir işaretidir. Türkiye 
Cumhuriyeti ile kardeş Azerbaycan arasında, halklara mal olmuş, millete mal olmuş, ayrılma
yacak, bozulmayacak bir kardeşlik, bir beraberlik havası vardır, tşte, bunu görüyoruz; her par
tinin milletvekili, her partinin sözcüleri açıkça ifade ediyorlar, bu konuda hiçbir anlaşmazlığı
mız yok. O açıdan, ben de, Hükümetin bir üyesi olarak değerli muhalefetimize teşekkür 
ediyorum. ' 

Değerli muhalefet sözcülerimiz anlaşmaları onaylıyorlar, Azerbaycan'a daha çok yardım 
etmemizi istiyorlar, bu arada da Hükümeti eleştiriyorlar. Tabiî, Hükümeti eleştirmek de mu
halefet olarak görevleri, bunu yapıyorlar; ama, burada başka ilginç bir şey var değerli milletve
killeri, önce ona dikkatinizi çekeyim. 

Burada, bu konuda Hükümete yönelttiğiniz eleştiriler, aslında yararlı eleştiriler. Bu eleşti
riler, bugün kardeş Azerbaycan'ın karşı karşıya bulunduğu zorluklardan rahatsız olduğunu, 
Azerbaycan'da dökülen kardeş kanından büyük ıstırap çektiğini, bunları durdurmak için ne 
yapılırsa az olduğunu, daha bir şeylerin yapılması gerektiğini milletimizin ifadesinin bir işare
ti. O bakımdan, biz de bunu istiyoruz. Yani siz, bizi eleştiriyorsunuz; ama, aslında siz, bizim 
de istediğimiz şeyi söylüyorsunuz. O bakımdan, hiçbir şekilde bu eleştirileri, yanlış -Hükümet 
eleştirilse bile- bu eleştirileri bizim ulusal davalarımıza, Azerbaycan - Türkiye dostluğuna ay
kırı diye görmüyorum; Hükümeti, bir anlamda destekleyen sözler diye görüyorum. 

SADÎ PEHLİVANOĞLU (Ordu) — Ama muhalefetin dediğini yapmıyorsunuz! 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ta

biî, muhalefet olarak siz yine bizi eleştiriyorsunuz, siz iktidar olarak konuşmuyorsunuz; ama, 
bu konu, öyle bir özelliği olan konu ki ve öyle millete mal olmuş bir konu ki, bu konuda bizi 
eleştirdiğiniz; yani "niye az? Niye daha çok şey yapmıyorsunuz? Niye bu ıstıraplarla karşı kar
şıya kalıyor Azerbaycanlılar? Ne yapsanız azdır" demeniz iyi ve bunlara teşekkür ederim; ama, 
tabiî karşı çıktığım bazı şeyler de var. ' 

Bu eleştirileri yaparken söylediğiniz her şey doğru değil, özellikle, Hükümetin yapmış ol
duğu bazı şeyleri görmezlikten geliyorsunuz; bunlar doğru değil. Şimdi, ben onları düzeltmeye 
çalışacağım; ama hiçbir şekilde, benim sözlerim, sizin eleştirileriniz doğrultusuna aykırı değil
dir. Hepimizin isteği, hepimizin özlemi, bir an evvel Azerbaycan'ın bu saldırılardan kurtulma
sı, bu saldırıları yapanların bir an evvel çekilmeleri, ceza görmeleri ve kardeş Azerbaycanlıla
rın kanlarının dökülmesinin durdurulması, toprak bütünlüğünün korunması ve gelişmeye, kal-' 
kınmaya barış içinde devam etmesi... Hep beraber bunu sağlamaya çalışıyoruz. 

ZEKÎ ERGEZEN (Bitlis) — Sağlayın. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ta

biî bu arada, "niye şöyle yaptın, niye bunu yapmadın, niye eksik yaptın?" şeklinde hükümeti 
eleştiriyorsunuz. 

ZEKÎ ERGEZEN (Bitlis) — Helikopter gönderin. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu 

anlaşmaları kabul etmekte geç kaldığımız eleştirisi var. 
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Şunu hemen söyleyeyim ki, kardeş Azerbaycan'la ilişkilerimiz, Azerbaycan bağımsızlığı
na kavuştuğu günden itibaren, başka ülkelerle olmayan şekilde, bir içtenlikli yakınlaşma için
de sürüp gitmektedir. Konsolosluk Anlaşmasını bugün kabul ettik; ama, konsoloslarımız bu
gün işe başlayacak değiller ya da yarın işe başlayacak değiller; onlar çalışıyorlar zaten. Nahci-
van'da konsolosluğumuz var, Baku Büyükelçiliğimizde konsolos var; ama, şimdi Büyük Millet 
Meclisi, bu duruma kendi onayını da vermiş oluyor; tabiî, bunu bütün dünya da görüyor ve 
bunun ayrı bir anlamı var ve geç kalmışız eleştirisi bu açıdan doğru değildir. 

Gene umarım, biraz sonra değerli oylarınızla kabul edeceğiniz, onaylayacağınız, Askerî 
Eğitim Anlaşmasının içinde, Azerbaycan'dan buraya askerî öğrencilerin burada eğitilmeleri söz 
konusudur; onlar zaten buradalar, bu eğitim zaten başladı. 

Dediğim gibi, Azerbaycan'la Türkiye'nin durumu, çok özel bir yakınlaşma, çok özel bir 
durumdur. Bugüne kadar geçerli olan bazı formel sorunlar, formel yaklaşımlar söz konusu 
değildir; ne gerekiyorsa hemen yapılıyor. O açıdan, bu anlaşmaların geç kalmış olması eleştiri
sini kabul etmiyorum. Tabiî, bugün bunları yapmak ve kalan üç dört anlaşmayı da yarın yahut 
gelecek hafta görüşmek çok önemli olacak, Büyük Millet Meclisinin bu konuya verdiği değeri 
gösterecek, Hükümet biraz daha eleştirilecek; ama, bu, Büyük Millet Meclisinin iradesini gös
terecektir. 

Düzeltmek istediğim başka bir yanlış da : Şu Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yaptığı saldırı
lar, tamamiyle hukuk dışı, insanlıkdışı, güç kullanarak, vkendi istediğini Azerbaycan'a zorla 
kabul ettirmek girişimi, hiçbir şekilde kabul edilemez ve eninde sonunda ceza görerek bu işi 
bırakacaktır; ama, değerli muhalefetimiz, "bu saldırılardan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
sorumludur" diyor. Bu, doğru değildir. 

Başka bir arkadaşımız iyi niyetle, "bu saldırılardan Türkiye Cumhuriyetindeki muhalefet 
sorumlu" dedi; o da doğru değildir. 

Bu saldırıların içinde değildir Türkiye. Bu saldırılar, Ermenistan tarafından Azerbaycan'a 
yapılıyor. Bu saldırılardan, Türkiye'deki kimse sorumlu değildir, böyle bir şey söz konusu ola
maz; dolayısıyla, bu bir yanlıştır. 

"Desteğimiz sadece lafta kalmış" diye bir eleştiri yapıldı. 
ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) — Allah için doğru. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Ta

mamiyle yanlış. Azerbaycan'a, kimse, Türkiye Cumhuriyeti kadar yardımcı olmamıştır. Bu yar
dım yetmemiştir, ayrı mesele; ama, bizim desteğimiz, hiçbir şekilde sözde kalmamıştır. 

Bir, "290 milyar" sözü geçti. 
Bu, sadece uçakla gönderilen insanî yardımın tutarıdır ve onunla ilgisi olmayan pek çok 

yardım yapılmaktadır. Sadece buraya çağırdığımız ve burada büyük bir zevkle, dikkatle ve ba
şarıyla okumakta olan 2 bin Azerbaycanlı öğrenciye, onun dışındaki askerî öğrencilere yapılan 
yardım ve oraya götürülen başka hizmetler, bu 290 milyarın içerisinde yoktur. O açıdan, bugü
ne kadar bizden istenen yardımların hepsini, olanağımız olduğu takdirde, yapmakta hiçbir te
reddüdümüz olmamıştır. • > . 

Bütün bunlar içinde, tabiî, bugünkü manzara, hiçbir şekilde, rahatlatıcı manzara değil
dir; son derece üzücü bir manzara karşısındayız. Fizuli yöresinde Ermeni saldırı ve hücumları 
devam ediyor ve buna karşı Azeri birlikleri kahramanca kendilerini savunuyorlar. 

Kelbecer bölgesinde bugün çatışma yok; ama, Fizulî bölgesinde devam ediyor. 

— 219 — 



T.B.M.M. B : 92 15 . 4 . 1993 0 : 1 

KEMALETf İN GÖKTAŞ (Trabzon) — Kelbecer gitti, ne çatışması olacak orada? 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Bu 

arada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde, yapılan başvurular sonunda, Birleşmiş Millet
ler Güvenlik Konseyi, bir başkanlık açıklaması yaptı. Bu başkanlık açıklamasıyla, Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyi bir anlamda müdahale eder duruma girdi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN — Sözünüzü bitirin efendim, buyurun. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Kel

becer bölgesine bir inceleme heyeti gönderdiler; o heyet bir rapor hazırladı. Şimdi, o rapor 
Güvenlik Konseyinde görüşülecek; onun sonunda bir karar çıkması sözkonusu. Bu kararın bir 
ateşkes kararı olması ve Ermeni birliklerinin, Ermeni saldırılarının tamamiyle durması kararı 
olması için uğraşıyoruz, uğraşmaya devam edeceğiz; bu umut vardır. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Bosna için de bir yıldır aynı şeyi yapıyor Birleş
miş Milletler!.. 

* DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Kel
becer bölgesindeki saldırılarla ilgili olarak bu raporda söylenen şey, çok açık değil. Orada, "bu 
saldırıları yapanların Ermenistan'dan gittiği açıkça belli değil" diyorlar. Ancak, bu saldırıla
rın gücü, onların sadece Dağlık Karabağ'dan gelmiş olabilmeleri ihtimalini de az gösteriyor; 
yani "Dağlık Karabağ'da bu kadar büyük güç yok bu saldırı yapacak kadar" diyorlar; öte 
yandan, "Ermenistan'dan geldiği de açıkça belli değil" diyorlar. 

Bu, Güvenlik Konseyinde yapılacak görüşmelerde, meseleyi iyice anlatmaya ve "bu saldı: 

rılar Ermenistan'dan yapılmıştır, ateşkes olmalı ve onlar çekilmeli" şeklinde bir karar alma 
doğrultusundaki gayretlere umut veriyor ve bu yapılmaya çalışılacak. Demek istiyorum ki, şimdi 
Güvenlik Konseyinin bir anlamda müdahalesi sözkonusudur ve bu devam ediyor. 

Başka yanlışlar da yapıldı; bilemiyorum Sayın Başkan izin verirse, onları düzeltebilir 
miyim?.. 

Yardımlar; üzerimizden geçen yardımlar meselesi var. 
Buradan geçen yardımlar şöyle : Ermenistan'a Batı'dan gönderilen yardımlar, bizim hava 

sahamızdan geçen yardımlardır ve bizim denetimimiz içinde olmuştur. Yapılan denetimlerin 
hiçbirinde, bu sandıklarda silah veya cephane bulunmamıştır. Bunlar, insanî yardım olarak git
miştir; ama, son saldırılardan sonra, bütün bu yardımların Türkiye'den geçme olanağı durdu
rulmuştur. Türkiye'den bugün hiçbir şekilde Ermenistan'a bir şey gitmiyor; ne havadan gidi
yor, ne trenden gidiyor, ne buğday gidiyor; hiçbir şey gitmiyor. Dolayısıyla, bugün hiçbir şekil
de Ermenistan'a Türkiye'den bir yardım yapılmıyor; ama, Azerbaycan'a, Nahcivan'a yardım 
sürekli yapılıyor, yapılmaya devam edilecek ve onda kimsenin kuşkusu olmasın. 

Azerbaycan'da durum son derece üzücü. 
Sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum, -daha çok şey söylenebilir- meselenin esası şudur : İki 

şey söyleyerek sözümü bitirmek istiyorum. Bir tanesini değerli bir milletvekili arkadaşımız söy
lediler. Belki yerinde söyledi, tam hatırlamıyorum; "yurtta sulh, cihanda sulh işte böyle olur" 
şeklinde bir imada bulundu. ' 

Burada bence büyük bir yanlış var; hiçbir şekilde kabul etmediğimiz bir yaklaşım var. "Yurt
ta sulh, cihanda sulh" yaklaşımı, Türkiye Cumhuriyetinin temel yaklaşımıdır ve bu, başarıyla 
Türkiye Cumhuriyetini bugünkü yerine getirmiştir ve bundan sonraki ilerlemesini de bü politi
ka içinde götüreceğiz; bundan kimsenin kuşkusu olmasın. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
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"Yurtta sulh, cihanda sulh" yaklaşımı, bütün dünyanın takdir ettiği, bütün dünyanın o 
doğrultuya gitmek istediği bir yaklaşımdır; Türkiye bunda öncüdür ve bundan Türkiye hiçbir 
şekilde zarar görmemiştir. 

LÜTFÜ ESENGÜN (Erzurum) — Kelbecer elden gitti... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIMCISI ERDAL İNÖNÜ (Devamla) — Tam 

tersine, "yurtta sulh, cihanda sulh" yaklaşımı, Türkiye Cumhuriyetini her gün daha güzel yer
lere, güzel noktalara götürecektir. Bunu kabul etmeyenlerin görüşünü ben kabul etmiyorum, 
açıkça söylüyorum. 

Diğer konuyu söyleyerek bitireceğim : Azerbaycan, -ben hiç şüphe etmiyorum- bugünkü 
güçlüklerden şanla şerefle çıkacaktır. Azerbaycan'ın başına gelen mesele, bir çok devletin başı
na geçmişte gelmiştir, bir çok devlet hazırlıksız olduğu zamanda komşusunun hücumuna uğ
ramıştır; ama, kendine güvenen ve bir geçmişi olan, bağımsızlığa sahip çıkan devletler, topar
lanmışlar, yardım almışlar, bu yardımı en iyi şekilde kullanmışlar ve yardımla beraber, kendi 
güçleriyle -esas olarak- bağımsızlıklarını korumuşlar, düşmanı defetmişlerdir; Azerbaycan da 
bunu yapacaktır; bundan benim kuşkum yok ve Türkiye Cumhuriyeti olarak her yardımı da 
yapmaya devam edeceğiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnönü. 
2 nci madde üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum :" 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
ÖKKEŞ ŞENDlLLER (Kahramanmaraş) —- Sayın Başkan, söz istemiştim. 
BAŞKAN — Efendim, oylamaya geçtikten sonra söz istediniz. 
ÖKKEŞ ŞENDlLLER (Kahramanmaraş) — Hayır. 
BAŞKAN — Tekrar başa mı döneyim?!. (RP ve ANAP sıralarından gürültüler) 
Çok istirham ediyorum sayın milletvekilleri... 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. Açık oylamanın oy kutusunun sıralar arasında do

laştırılmak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda adını, soya
dını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak suretiyle oy kupalarına atabilirler. 

Oy kupaları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oylar toplanmaya başlandı) 
BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, oyunu kullanmayan var mı? Yok. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına geçildi.) 
BAŞKAN — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Askerî Eğitim İşbirliği ve Dayanışma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısının oylamasının neticesini bildiriyorum. 
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Oy sayısı : 183 
" Kabul : 182 

Geçersiz : 1 
Tasarı kanunlaşmıştır, hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Muhterem milletvekilleri, 11/21 Esas Numaralı gensoru önergesini, 292 sıra sayılı Meclis 

Araştırma Komisyonu Raporunu görüşmek ve 8/25, 8/26, 8/27 Esas Numaralı genel görüş
meyi yapmak için, 20 Nisan 1993 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.37 

—— —— o-

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, belediyelerin doğalgaz fiyatlarım sürekli 
artırarak vatandaşı mağdur ettiği iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
Ersin Faralyalı'nın yazılı cevabı (7/888) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Ersin Faralyalı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılması hususunu arz ederim. 
Saygılarımla. 

Bülent Akarcalı 
, İstanbul 

İstanbul, Ankara ve Bursa Belediyeleri Doğalgazı vatandaşa değişik ve çok fahiş fiyatta 
satmaktadırlar. Özellikle ısınmak için on milyonlarca lira masraf yapan vatandaş kalorifer te
sisat ve kazanını tekrar değiştiremeyeceği için Belediyeye esir olmakta ve Belediyelerin insafsız 
ve keyfî bir şekilde sürekli yaptıkları zamlar karşısında gerçekten perişan olmaktadırlar. Oysa 
tekelci durumdan yararlanarak fahiş fiyat uygulaması da kanunlarımızca yasaktır. 

Kömürle ısınan bir daire ayda 500 000 - 600 000 TL. harcarken benzer durum ve konum
da olan doğalgazla ısınan bir apartman dairesi 1 ila 1.5 milyon TL. aylık ödemektedir. 

Bu durumla ilgili olarak aşağıdaki sorular ortaya çıkmaktadır. 
1. Vatandaşı son derece mağdur eden cebindeki parayı adeta zorbalıkla alan bu durumu 

önleyerek herhangi bir tedbir almayı düşünüyor musunuz? 
2. Fahiş fiyatla mal satmak suç olduğuna göre Bakanlığınıza bağlı birimleri bu zorbalığı 

önlemek için harekete geçirecek misiniz? 
3. Keyfi kararlarla vatandaşa son derece lazım bir malın fahiş fiyatla satılmasını önleye

cek herhangi bir yasal önlem düşünüyor musunuz? 
4. Her Belediye kendi keyfine göre değişik fiyat uygularken, memur, işçi gibi dargelirli-

nin ikamet ettikleri şehirlere göre değişik ücret-maaş almadıklarına bakarak bu adaletsizjiği 
nasıl gidereceksiniz? 

5. Akaryakıtta, tüp gazda uygulanan istikrarlı fiyat politikasını sözkonusu SHP'li ve 
DYP'Ii Belediyelere de uygulatmayı düşünür müsünüz? 

6. Özellikle Ankara'da uygulanan aşırı fahiş fiyat politikası Hükümetinizin politikası, 
koalisyon protokolü ile bağdaşıyor mu? 
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T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 14.4.1993 
Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-525-4434 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 19 Şubat 1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02.7/888-3781/17378 sayılı yazınız. 
İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcah'nın tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılma

sını istediği soru önergesi ile ilgili bilgiler ekli olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

• Ersin Faralyalı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcah'nın Yazılı Soru Önergesi Cevabı ile İlgili Bilgiler 

— Şehirlerde kullanılan doğal gaz ile ilgili olarak 19 Şubat 1993 tarihinde Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığında BOTAŞ'ın da katılımıyla bir komisyon kurularak çalışmalara başla
nılmıştır. 

— Bu komisyon, mevcut ve ileride kurulacak dağıtım şirketlerinin halka uygulayacakları 
doğal gaz satış fiyat esaslarının tespiti hususunda çalışmalara başlamış olup, halen çalışmalar 
devam etmektedir. 

— 1992 yılı içerisinde BOTAŞ'ın EGO'ya uyguladığı fiyat 734,89 TL/m3 olmuştur. EGO'-
nun 1992 yılı satış fiyatı ise yıl bazında 1 600 TL/m5 olarak sabit kalmıştır. BOTAŞ'ın 1993 
yılı ilk üç ayı için geçerli olmak üzere EGO'ya 1 Ocak 1993 tarihinde uyguladığı fiyat 139,95 
S/1000 mJ (1236,04 TL/m3) tür. 

EGO'nun 1993 ayı içinde BOTAŞ'tan aldığı 87 861 387 m3 gaz için ödediği fatura tutarı 
108 600 048 209 TL. dir. EGO'nun uyguladığı satış fiyatı ise 2 400 TL/m3 tür. 

2. — Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, Bitlis İli Konalga Köyünde kamu görevlilerince 
yakıldığı iddia edilen evlere ve sorumlularına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'in 
yazılı cevabı (7/895) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın İsmet Sezgin tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasının teminini saygılarımla arz ederim. 

Zeki Ergezen 
Bitlis 

1. Bitlis İli Konalga Köyü ile ilgili 23 Aralık 1991 tarihli soru önergemize vermiş olduğu
nuz cevapta; teknik heyetin ilk tespitlerine göre bazı evlerin yakıldığı anlaşılmıştır. Kamu gö
revlilerince yakıldığının anlaşılması halinde haklarında gerekli işlemin mutlaka yapılacağı be
yan edilmişti. Bu nedenle; 

a) İnsanların can ve mal güvenliğini sağlamakla yükümlü devlet, evleri yakanların kim
ler olduğunu tespit etti mi? 

b) Tespit edildi ise suçlular hakkında ne gibi işlem yapıldı? 
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c) Bugüne kadar iş ve iskân imkânı sağlanamadığı için akrabalarının yanında ikamet 
eden bu insanlara iş ve iskân imkanı ne zaman sağlanacak? 

d) Bu tür mağdurlara devlet iş temin etmekten aciz mi? Aciz değilse neden sahip çı-
kılmıyor? 

e) İskân imkânı için yasalar yeterli, değilse çok acele olarak yasa değişikliği düşünülmü
yor mu? 

T. C. * . • 
içişleri Bakanlığı k y 

Jandarma Genel Komutanlığı ' 12.4.1993 
HRK : 7504-205-93/Asyş. Ş. ŞİK. (859) 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: T.B.M.M. Başkanlığının 1 Mart 1993 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/895-3861/17670 
sayılı yazısı. 

Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in; Bitlis îli Konalga Köyündeki bazı evlerin kamu görev
lilerince yakıldığı ve mağdur plan vatandaşlara iş ve iskân imkânı sağlanmadığı iddialarına 
ilişkin soru önergesi incelenmiştir. 

1. 1985 yılından itibaren çeşitli tarihlerde PKK terör örgüt mensuplarının saldırısına ma
ruz kalması nedeniyle başlayan münferit taşınmalar sonucunda, 35 hane olan Konalga Köyün
de 17 hane kalmıştır. 25 Ekim 1991 tarihinde de Köyde kalanların tamamı kendi istekleri ile 
Batıdaki tiler ile Bitlis ti Merkezine göç etmek için Bitlis Valiliğine müracaat ederek, eşyaları
nın taşınması ve yol güvenliklerinin sağlanmasını talep etmişlerdir. 

2. Güvenlik kuvvetleri, nakliye işi için kamuya ait kamyonlarla köye geldiğinde vatan
daşların ev eşyalarının taşınmaya hazır olduğu, bazı evlerin çatılarının köylüler tarafından ya
kıldığı veya yıkıldığı görülerek sebebi sorulduğunda, boşaltılan evlerin PKK terör örgüt men
suplarınca kullanılmaması için tahrip edildiği, bazı evlerin de tabiat koşulları nedeni ile kendi
liğinden kullanılmaz hale geldiği beyan edilmiştir. Bu durum Bayındırlık Müdürlüğünün 
23.11.1991 tarihli durum tespit raporundan da anlaşılmakta olup evlerin kamu görevlilerince 
tahrip edildiği iddiası asılsızdır. 

3. Konalga Köyünden taşınan vatandaşların toplu olarak iskânları için ilgili kamu kuru
luşları harekete geçirilmiş, yapılan çalışmalar neticesinde ti Merkezinde gösterilen hazine ara
zilerinden hiç birine yerleşmeyi kabul etmeyerek çoğunluğu batıdaki illerimize göç etmiştir, birkaç 
aile İse Bitlis ti Merkezine yerleşmiştir. 

4. Taşınma sırasında yardıma ihtiyacı olduğunu beyan eden vatandaşalara Sosyal Yar
dımlaşma ve Dayanışma Vakfından Ter milyon TL. para yardımı yapılmış olup bu yardımlara 
zaman zaman devam edilmektedir. 

Arz ederim. 
İsmet Sezgin 

İçişleri Bakanı 
3. —Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, bir şahsın TEK ile ilişkileri hakkındaki 

iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı 'nın yazılı cevabı 
(7/904) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Ersin Faralyalı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Dr. H. İbrahim özsoy 

Afyon 

Daha evvel TEK'e müteahhitlik hizmetleri verirken Yönetim Kuruluna atanan, basın ve 
kamuoyunun baskısı ile yapılan yanlış atamadan geri adım atılarak, Sayın V. Develioglu'nun 
istifasının sağlandığı bilinen bir gerçektir. Meriyetteki yasalar çerçevesinde üç yıl çalışılıpta ay
rıldığı kuruluşta ihaleye giremez yasağını delerek, aynı kurumdan ihale aldığı bilinmektedir. 

1. Sayın V. Develioglu'nun ile TEK arasındaki müteahhitlik hizmetlerinin miktarı nedir? 
2. Sayın V. Develioglu'nun bakan veya TEK Genel Müdürü ünsiyeti nedir? 
3. Son ihaleyi alması yasal mıdır? ' 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 14.4.1993 

Sayı : B.15.0.APK.0.23-23-300-522-4431 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1 Mart 1993 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.02-7/904-3877/17749 sayılı yazınız. 
Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim özsoy'un tarafımdan yazılı olarak cevaplandırıl

masını istediği soru önergesi ile ilgili bilgiler ekli olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ersin Faralyalı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Sayın Halil İbrahim özsoy'un Yazılı Soru önergesi Cevabı 
ı 

Daha evvel TEK'e müteahhitlik hizmetleri verirken Yönetim Kuruluna atanan basın ve 
kamuoyunun baskısı ile yapılan yanlış atamadan geri adım atılarak, Sayın V. Develioglu'nun 
istifasının sağlandığı bilinen bir gerçektir. Meriyetteki yasalar çerçevesinde üç yıl çalışılıpta ay
rıldığı kuruluşta ihaleye giremez yasağını delerek, aynı kurumdan ihale aldığı bilinmektedir. 

Soru : 
Sayın V. Develioğlu ile TEK arasındaki müteahhitlik hizmetlerinin miktarı nedir? 
Cevap : 
Türkiye Elektrik Kurumu eski Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Doğan Develioglu'nun taah

hüdünde bulunan ve ihalesi Kurumca yapılan işler; 
Niğde Ata Sanayii : 
369 421 574 TL. keşif bedeli olan tesis, yüklenici Hacı Doğan Develioglu'nun taahhüdün

de °/o 95 seviyesine getirilmiş ve bu haliyle tasfiye edilerek, Kurumun Yönetim Kurulu Kararı 
doğrultusunda Mehmet Emin Kargın'a devredilmiş olup, 14.8.1892 tarihinde tasfiye kesin he
sabı yapılmıştır. 
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Divriği (Sivas) : 
3 016 220 000 TL. ihale bedeli üzerinden 6.11.1990 tarihinde sözleşmesi imzalanan ve % 

35 seviyesine getirilen tesisin, Cevat Efendi Doğan'a devrj için yüklenicinin müracaat etmesi 
üzerine Türkiye Elektrik Kurumu Yönetim Kurulunca devir kararı verilmiş ancak, Cevat Efen
di Doğan devir işlemini yapmak için yapılan davete katılmamıştır. 

Bu arada Hacı Doğan Develioğlu Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa ettiğini bildirerek mev
cut sözleşme hükümlerine göre işe devam etmek istediğini kuruma bildirmiştir. 

Bu durum.üzerine konu Kurumun Hukuk Müşavirliğince incelenmiş ve işe aynı sözleşme 
ile devam etmesi yönündeki görüşü Yönetim Kurulunca da uygun bulunmuştur. 

Tesis halen devam etmekte olup, yaklaşık °/o 50 seviyesine getirilmiştir. 
Ayrıca Hacı Doğan Develioğlu firması Kurumun Ankara Elektrik Dağıtım Müessesesince 

yapılan 780 milyon TL.'Iik bir ihalede en yüksek tenzilatı vererek ihaleyi kazanmıştır. 
Söz konusu işin sözleşmesi 2 128 260 000 TL. ihale bedeli üzerinden 7.1.1993 tarihinde 

imzalanmıştır. v , 
Soru : 
Sayın V. Develioğlu'nun bakan veya TEK Genel Müdürü ünsiyeti nedir? 
Cevap : 
Sayın H. Develioğlu'nun şahsımla veya TEK Genel Müdürü ile hiçbir ünsiyeti bulunma

maktadır. , 
Soru : 
Son ihaleyi alması yasal mıdır? 
Cevap : 
Yüklenici 19.8.1992 günü TEK Genel Müdürlüğü kayıtlarına giren dilekçesinde Yönetim 

Kurulu Üyeliği görevinden ayrıldığını ve fiili çalışma süresinin onyedi gün olduğunu belirterek 
Kurumun ihalelerine katılması için başvuruda bulunmuştur. 

ilgilinin isteği TEK Hukuk Müşavirliğince incelenerek uygun bulunmuş ve Bakanlık Hu
kuk Müşavirliğine iletilen konu Bakanlığımız Hukuk Müşavirliği kanalıyla da Başbakanlık Hu
kuk Müşavirliğine iletilerek görüş istenilmiş ve TEK Yönetim Kurulu Üyeliğine atanan ve 17 
günlük görev süresi sonunda istifaen bu görevden ayrılan Hacı Doğan Develioğlu hakkında 
TEK Hukuk Müşavirliği görüşünün uygun olduğu mütalaası verilmiştir. 

Bütün bu gelişmelerden sonra Hacı Doğan Develioğlu firması Kurumun Ankara Elektrik 
Dağıtım Müessesesince yapılan 780 milyon TL.'lık bir ihalede en yüksek tenzilatı vererek iha
leyi kazanmıştır. -

Ayrıca, TEK'in DAPT Dairesince aşağıda isimleri yazılı firmaların da katılımı ile yapılan 
ihalede yine en yüksek tenzilatı Vererek ihaleyi kazanmıştır. 

Tenzilat 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Teklif Verenler 

Hacı Doğan Develioğlu 
Öz-Amper A.Ş. 
AKAY Ltd. Şti. 
Dalin înş. Ltd. Şti. 
Telen A. Ş. 
Yusuf Cindioğlu 
Ahmet Yıldız 

<% 21 
% 17 
% 14,44 
% 6,1 
% 5 
<7o 4,44 
% 2,50 
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Sözkonusu işin sözleşmesi 2 128 260 000 TL. ihale bedeli üzerinden 7.1.1993 tarihinde im
zalanmış olup ihale yasalara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

4. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'mn, ilkokullarda abone olunması Bakanlıkça zo
runlu tutulan bazı dergilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Bakanı Koksal Toptan'ın yazılı ceva
bı (7/976) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Millî Eğitim Bakanı Sayın Koksal Toptan tarafından yazılı olarak ce
vap verilmesine delaletlerinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Mustafa Ünaldı 

Konya 

Sorular : 
. Bakanlığınıza bağlı ilkokullarda kitaplardan başka ayrıca bir dergiye abone olunması da 

zorunlu tutulmakta ve malî durumu bozuk aileler bile bunları almak mecburiyetinde kalmak
tadırlar. Fakat Anadolu Liselerine Hazırlık Kurslarında verilen ev ödevlerinde (bunlarda veri
len bilgiler yanlış ve eskidir diyerek) faydalanılması yasaklanılmaktadır. (Mesela : Konya Kolej 
Yolu Dersanesi'nde.) 

1. Bu dersane iddiası doğru mudur? 
2. Bu iddia doğru ise bu yayınların adının dergi olmasının anlamı nedir? 
3. Bu yayınlar nasıl ve kimler tarafından hazırlanmaktadır? 

T. C. 
Millî Eğitim Bakanlığı 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 15.4.1993 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı : 022.Koord. Dai. Bşk.-93/891 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

tlgi: T.B.M.M. Başkanlığı Genel Sekreterliğinin 8.3.1993 tarih ve 7/976-3999/18065 sayılı 
yazısı. 

Konya Milletvekili Sayın Mustafa Ünaldı'mn "ilkokullarda abone olunması Bakanlıkça 
zorunlu tutulan bazı dergilere ilişkin" yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

1. Bakanlık Müfettişlerinin Konya Meram ilçesi özel Kolej Yolu Dershanesinde yapmış 
oldukları incelemede; bu dershanenin kaynak olarak herhangi bir kitap ve dergi tavsiye etme
diği, ayrıca, görevli öğretmenlerin hiçbirinin söz konusu dergiler hakkında da, "bilgiler yanlış 
ve eskidir" şeklinde yorumlarının olmadığı tespit edilmiştir. Ancak 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Kanununun 55 inci maddesinde "ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulacak kitaplar 
Millî Eğitim Bakanlığınca tespit edilir. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmeyen hiçbir 
kitap ve eğitim aracı okullarda kullanılamaz. 

Resmi kurum ve kuruluşların dışındaki kişi ve kuruluşlarca hazırlanan kitap ve eğitim araç
larından, Millî Eğitim Bakanlığınca tavsiye edilmeyenler, öğrencilere aldınlamaz." hükmü 
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yer almaktadır. Bu nedenle hiçbir eğitim kurumunda Bakanlıkça tavsiye edilmeyen herhangi 
bir kaynak kitap ve derginin öğrencilere zorla aldırtılması söz konusu değildir. Çünkü öğrenci
lerin ders kitaplarının yanı sıra daha detaylı bilgi edinmeleri için önerilen kaynak kitaplardan 
yararlanmaları isteğe bağlıdır. 

2. Eğitim kurumlarında kullanılmakta olan kaynak kitap ve dergiler, özel kişi ve kurum
larca eğitimcilere hazırlatılmakta, 24.3.1986 tarih ve 2207 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımla-" 
nan "Eğitim Araçları İnceleme Yönetmeliği" hükümlerine göre incelenerek uygun görülenler 
tavsiye edilmektedir. 

Arz ederim. 
Koksal Toptan 

Millî Eğitim Bakanı 
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Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın ögütcan 
İbrahim özdiş 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
AFYON 
tsmet Atilla 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 

- AKSARAY 
Halil Demir 
tsmet Gür 
Mahmut Öztürk 

AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Hamdı Eriş 
Bilâl Güngör 
Orhan Kilercioğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
İbrahim Tez 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oy 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

450 
198 
197 
— 
— 
1 , . 

250 
2 

ANTALYA BOLU 
Faik Altun Nazmi Çiloğlu 
Veysel Atasoy Necmi Hoşver 
Adil Aydın BURDUR 
Hasan Çakır Mustafa Çiloğlu 
Hayri Doğan A h m e t Şeref E r d e m 
Gökberk Ergenekon _ . _ . . ' 

IfUKaA Ali Karataş _ .. _ xl 
Cavıt Çağlar AYDIN Şükrü Erdem 

Tunç Bilget ^adıi G ü ç l ü 

İsmet Sezgin İbrahim Gürdal 
BALIKESİR Yılmaz Ovalı 
Ekrem Ceyhun Turhan Tayan 
SamiSözat ÇANAKKALE 
BARTIN Rahmi özer 
Hasan Akyol A. Hamdi Üçpınarlar 
Koksal Toptan ÇANKmi 
BATMAN Nevzat Ayaz 
Mehmet Adnan Ekmen l smaiI* c ° S a r 

Abdülkerim Zilan ÇORUM 
BAYBURT Muharrem Şemsek * 
Ülkü Güney DENİZLİ 
BİLECİK Hasan Korkmazcan 
Bahattin Şeker M- H a l û k Müftüler 
BİNGÖL Nabi Sabuncu 
Kâzım Ataoğlu DİYARBAKIR 
Haydar Baylaz F e h m i 1 § l k l a r 

BİTLİS Mehmet Kahraman 
Edip Safder Gaydalı . EDİRNE 
Kâmranlnan Evren Bulut 
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Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulmelik Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
ESKİŞEHİR 
M, Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Abdul kadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan ' 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 

Fuat Çay 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
M. İstemihan Talay 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 

B : 92 15 . 

Bedrettin Dogancan Akyüı 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nabi Çağan 
Tansu Çiller 
Halit Dumankaya 
İbrahim Gürsoy 
Algan Hacaloğlu 
Melike Tugay Haşefe 
Emin Kul 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
İsmail Sancak 

İZMİR-
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
İsmet Kaya Erdem 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Rıfat Serdaroğlu 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Selahattin Karademir 
Recep Kırış 
Saffet Topaktaş 

KARS 
M. Sabiri Güner 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Seyfi Şahin 

KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
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4 . 1993 O 

rek Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 

. Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
M. Kâzım Dinç 
ismail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Cengiz Üretmen 
MARDİN 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
Nevşat özer 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Osman Seyfi 

NİĞDE 
İbarahim Arısoy 
Doğan Baran 
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ORDU 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 

SAKARYA v 

Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
SAMSUN 
Mehmet Cebi 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 

ADANA 

Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
Timurçin Savaş (tz.) 
Ahmet Sanal 

ADIYAMAN 

Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoglu 
Abüzer Tanrıverdi 

AFYON 

Halil İbrahim özsoy 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 

AĞRI 

Hasan Fecri Alpaslan 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
AMASRA 
Haydar Oymak 

Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topç 

ŞANLIURFA 

Sedat Edip Bucak 
Nevmettin Cevheri 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 

TEKİRDAĞ 

Hali Başol 
Hasan Peker 

TOKAT 

Güler İleri 
Ahmet özdemir 
Şahin Ülusoy 

(Geçersiz oy) 

ESKİŞEHİR 

İbrahim Yaşar Delelek 

(Oya Katılmayanlar) 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
1. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Yücel Seçkiner 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Deniz Bay kal 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 

— 231 — 

TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 
UŞAK 
Ender Karagül 
VAN 
FethuIIah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 
Güneş Jvlüftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 

Abdülbaki Ataç* 
Hüseyin Balyalı 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Papuççuoğlu 

BATMAN 
Nizamettin Toğuç (İz.) 
BAYBURT 
Bahattin Elçi 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
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BOLÜ 
Avni Akyol 
Abbas Inceayan 
Tevfik Türesin 

BURDUR 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
ilker Tuncay (iz.) 

ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboglu (Bşk. V.) 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoğlu (iz.) 

DENİZLİ 
Muzaffer Ancı 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
DİYARBAKIR 

M. Hatip Dicle 
Mehmet Salim Ensarioğlu 
Salih Sümer (t. A.) 
Mahmut UYanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana (tz.) 

EDİRNE 
Hasan Bahri Eler 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
Ali ibrahim Tutu 

ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 

ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 

GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Mustafa Doğan 
Ayvaz Gökdemir 

GİRESUN 
Burhan Kara (t.A.) 
Yavuz Köymen 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Nurettin Tokdemir 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
imren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Gürhan Çelebican 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
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ismail Safa Giray 
Temel Gündoğdu (îz.) 
Engin Güner 
Fevzi tşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu, 
Hasan Mezarcı 
ibrahim Özdemir 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Cengiz Bulut 
Timur Demir 
İlhan Kaya 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Erkut Şenbaş 
Süha Tarık 

KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
ökkeş Şendiller 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 

KARS 
Mehmet Alp (iz.) 

' Abdülkerim Doğru 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Refik Arslan 
Münif tslamoğlu 
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KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Aykut Edibali 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
trfan Gürpınar (tz.) 
KOCAELİ 
Şevket Kazan 
KONYA 
Musa Erarıcı < 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip 
Abit Kıvrak 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Tevfik Diker (tz.) 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Yahya Uslu 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 

BURSA 

B : 92 15 

MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 
NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
NİĞDE 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür (tz.) 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Mustafa Kıhçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
tlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
trfan Demiralp 
Hüseyin Özalp 
thsan Saraçlar 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Azimet Köylüoğlu 

(Açık üyelikler) 

4 . 1993 0 : 1 

Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLRJRFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Ferit Aydın Mirkelam 
Abdürrezak Yavuz 
ŞmNAK 
Mahmut Almak 
Orhan Doğan (tz.) 
Selim Sadak 
TEKİRDAĞ 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver (tz.) 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi tnceöz 
ibrahim Kumaş 
TRABZON 
Eyüp Âşık 
Köray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ural Köklü 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mustafa Kaçmaz 
Remzi Kartal 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 

İSTANBUL 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Eğitim 
İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oy

ların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Uğur Aksöz 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın ögütean 
Orhan Şendağ 
Turgut Tekin 

AFYON 
ismet Atilla 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Halil İbrahim özsoy 
Gaffar Yakın 

AKSARAY 
Halil Demir 
Mahmut Öztürk 

AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Hamdi Eriş 
Bilâl Güngör 
Orhan Kilercioğlu 
Mehmet Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
ibrahim Tez 

Üye Sayışı 
Kullanılan Oy 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oy " 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 

AYDIN 
Tunç Bilget 
ismet Sezgin . 

BALIKESİR 
Ekrem Ceyhun 
Sami Sözat ' 

BARTIN 
Hasan Akyol-
Köksal Toptan 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran inan 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 

450 
183 
182 

1 
265 

2 

Necmi Hoşver 
Tevfik Türesin 

BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 

BURSA 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Kadri Güçlü 
ibrahim Gürdal 
Yılmaz Ovalı 
Turhari Tayan 

ÇANAKKALE 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 
ismail Coşar 

ÇORUM 
Muharrem Şemsek 
DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 
Fehmi Işıklar 
Mehmet Kahraman 
EDİRNE 
Şerif Ercan 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Tuncay Şekercioğlu 
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ERZİNCAN 
Ali ibrahim Tutu 

ERZURUM 
LütfîEsengün 
Abdulmelik Fırat 
ESKİŞEHİR 
İbrahim Yaşar Dedelek 
M. Fevzi Yalçın 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Mehmet özkaya 
Hannan özüberk 

GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 

Emin Kul 
Ziyaeddiri Selçuk Maruflu 
Mehmet Moğultay 
Ali Oğuz 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Tunca Toskay 

İZMİR 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğtu 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 
Recep Kırış 
ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 

KARAMAN 
Zeki Ünal 
KASTAMONU 
Refik Arslan 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Osman Develioğlu 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
Abdurrahman Ünlü 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
Cemal özbilen 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
Halil ibrahim Artvinli 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 

— 235 — 

KONYA 
Hasan Afşar 

\ Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Mehmet Keçeciler 
Osman Nuri Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 

MALATYA 
Mustafa Yılmaz 

MANİSA 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
MUĞLA 
Nevşat özer 
Erman Şahin 

NEVŞEHİR 
Esat Kırathoğlu 
Osman Seyfi 

NİĞDE 
İbrahim Arısoy 
Osman Seyfi 

ORDU 

Cavit Sadi Pehlivanoğlu 

SAKARYA 
Nevzat Ercan 
Mustafa Kılıçarslan 

SAMSUN 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 

Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 

İÇEL 
Ahmet Bilyeli 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 
M. tstemihan Talay 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Dogancan Akyürek 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nabi Çağan 
Gürhan Çelebican 
Tansu Çiller 
Hal i t Dumankaya 
Elaattin Elmas 
İbrahim Gürsoy 
Algan Hacaloğlu 



T.B.M.M* B : 9 2 1 5 . 4 . 1993 0 : 1 

TOKAT 

Güler İleri 
Ahmet özdemir 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
Mehmet Ali Yılmaz 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 

(Geçersiz oy) 

İZMİR 
Işılay Saygın 

VAN 
Fethullah Erbaş 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

ZONGULDAK „ 
Adnan Akın 
Ömer Barutçu 
Bülent Ecevit 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 

ŞANLIURFA 

Sedat Edip Bucak 
Nevmettin Cevheri 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 
TEKİRDAĞ 
Halil Başöl 
Hasan Peker 

ADANA 
Yılmaz Hocaoglu (Bşk. V.) 
Muhammet Kaymak 
M. Selâhattin Kılıç 
İbrahim özdiş 
Timurçin SavaŞ| (İz.) 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Mahmut Kılıç 
Celâl Kürkoğlu 
Kemal Tabak 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mikail Aydemir 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
İsmet Gür 
AMASYA 
Haydar Oymak 

(Oya Katılmayanlar) 

ANKARA 
Mehmet Çevik 
Ali Dinçer 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Faruk Ekinci 
İ. Melih Gökçek 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
İrfan Köksalan 
Sait Kemal Mimaroğlu 
Yücel Seçkiner 
O. Mümtaz Soysal 
Halil Şıvgın 
Mustafa Tınaz Titiz 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 

ANTALYA 
Deniz Baykal 
Hasan Çakır 
Hasan Namal 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 

Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 

Abdülbaki Ataç 
Hüseyin Balyalı 
Ömer Lütfi Coşkun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Papuççuoğlu 

BATMAN 
Nizamettin Toğuç (İz.) 
Abdülkerim Zilan 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
Kâzım Ataoğîu 
Hüsamettin Korkutata 
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BOLÜ 
Avni Akyol, 
Abbas Inceayan 
BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 
BURSA 
Fethi Akkoç 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin örüç 
Feridun Pehlivan 
ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay (İz.) 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Cemal Şahin 
Arslan Adnan Türkoglu (İz.) 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
M. Halûk Müftüler 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Mehmet Salim Ensarioglu 
Salih Sümer (t. A.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zanâ (tz.) 
EDİRNE 
Evren Bulut 
Hasan Bahri Eler 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 

Ali Rıza Septioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoglu 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Mustafa Doğan 
Ayvaz Gökdemir 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara (l.A.) 
Yavuz Köymen 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
AH Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 

Ali Er 
Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem 
Osman Ceylan 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu (İz.) 
Engin Güner 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Ercan Karakaş 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Hasan Mezarcı 
İbrahim özdemir 
Sabri öztürk 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Cengiz Bulut 
Isılın Çelebi 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Rıfat Serdaroğlu 
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Erkut Şenbaş 
Süha Tarık 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 

KARS 
Mehmet Alp (İz.) 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Münif İslamoğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Aykut Edibali 
Seyfi Şahin 
KIRKLARELİ 
trfan Gürpınar (tz.) 
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Şükrü Yürür (tz.) 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlam 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
İlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 
trfan Demiralp 
Hüseyin Özalp 

İhsan Saraçlar 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 
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TEKİRDAĞ 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver (İz.) 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi Inceöz 

.İbrahim Kumaş 

TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

UŞAK 
Ural Köklü 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 

— 238 



T.B.M.M. B : 92 15 . 4 . 1993 O : 1 

Remzi Kartal LutfuIIah Kayalar ZONGULDAK 
YOZGAT Mahmut Orhon Şinasi Altıner 
Yaşar Erbaz Alparslan Türkeş Necdet Yazıcı 

(Açık üyelikler) 

BURSA ı İSTANBUL I 

— 239 — 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 2 

T. B .M.M. (S. Sayısı: 228) 

Türldye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasmda 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu (1/447) 

T.C. 
Başbakanlık 16.9.1992 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : B.02.0.KKG/101-408/06115 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 31.8.1992 ta
rihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolos
luk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Süleyman Demire! 

Başbakan 

GEREKÇE 
Uluslararası düzeyde konsolosluk ilişkileri, konsolosların hukukî statüleri, görev ve yetki

leri, 24.4.1963 tarihli, "Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi" ile düzenlenmiş
tir. Türkiye bu çok taraflı Sözleşmeye, 1976 yılında katılmıştır. 

öte yandan, Viyana Konsolosluk Sözleşmesine taraf olmayan ya da ikili ilişkilerimizin, 
konsolosluk konularını daha geniş kapsamda düzenlemeyi zorunlu kıldığı bazı ülkelerle de, 
ikili konsolosluk sözleşmeleri akdedilmektedir. 

Bu çerçevede, hukukî varlığı sona eren Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında da 27.4.1988 
tarihinde bir Konsolosluk Sözleşmesi imzalanmış ve bu Sözleşme 3.12.1989 tarihinden itibaren 
yürürlüğe girmiş bulunuyordu. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığına ka
vuşan Azerbaycan Cumhuriyeti, ülkemiz ile yeni bir Konsolosluk Sözleşmesi imzalama arzu
sunu izhar etmiş ve bu konuda iki ülke arasında bir mutabakat sağlanmıştır. 

Ayrıca, Türkiye ile Azerbaycan arasında ekonomik, ticarî ve kültürel ilişkiler her geçen 
gün daha da artmakta ve gittikçe yoğunluk kazanan insan trafiği dolayısıyla, konsolosluk hiz
metlerinin hukukî bir temele oturtulması gerekli hale gelmektedir. 

/ 
Yukarıda belirtilen nedenlerle, Türkiye ile Azerbaycan arasında, 11 Ağustos 1992 tarihin

de, Ankara'da bir Konsolosluk Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme, amacın belirtildiği baş
langıç kısmının dışında, 5 bölüm halinde 60 maddeden oluşmaktadır. 
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1. Bölüm; ön hükümleri (Madde 1), 
2. Bölüm; Konsoloslukların kurulmasını, görev alanlarını, konsolosluk mensuplarının 

uyrukluğunu, atanmalarını, görevlerinin son bulmasını, çalışma statülerini (Madde 2-11), 
3. Bölüm; Konsolosluğa ve mensuplarına tanınan kolaylık, ayrıcalık, dokunulmazlık ve 

bağışıklıkları (Madde 12-32), 
4. Bölüm; Konsolosluk görevlerini, yetkilerini ve bunlara ilişkin bazı istisnaları (Madde 33-56), 
5. Bölüm; Sözleşmenin genel ve nihaî hükümlerini düzenlemektedir. 
Ayrıca, Sözleşmenin tamamlayıcı bir parçasını teşkil etmek üzere, konsolosluk torbaları 

ve kuryeleri ile ilgili olarak 5 maddelik bir Ek Protokol de, keza aynı tarihte imzalanmış bulun-
maktadır. 

Sözleşme, onay belgelerinin teatisini izleyen otuzuncu günde yürürlüğe girecek ve süresiz 
olarak yürürlükte kalacaktır, önceden bildirim yoluyla, Sözleşmenin taraflardan biri tarafın
dan feshi mümkündür. Bu takdirde, Sözleşme fesih gününden itibaren 6 ay içinde yürürlükten 
kalkmış olacaktır. ' 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 4.12.1992 
Esas No. : 1/447 

Karar No. : 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLtSt BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti ye Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 2.12.1992 tarihli 
2 nci Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Türkiye ile Azerbaycan arasında her geçen gün artan ekonomik, ticarî ve kültürel ilişkile
rin doğurduğu ihtiyaca cevap vermek üzere hazırlanan Anlaşma Komisyonumuzca uygun gö
rülerek Tasarı aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
Atilla Mutman 

İzmir 
Kâtip 

Abdullattf Şener 
Sivas 
Üye 

JUnç Bilget 
Aydın̂  
. Üye 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Üye 
Nurhan Tekinel 

Kastamonu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sözcü 
Şahin Ulusoy 

Tokat 
Üye 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Üye 
v Hüsamettin örilç 

Bursa 
Üye 

Erkut Şenbaş 
İzmir 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 11.8.1992 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Azer
baycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesi"nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel , 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 
Devlet Bakanı 
Prof. T Çiller' 
Devlet Bakanı 

L Tez 
Devlet Bakanı 
Prof T Akyol 
Devlet Bakanı 
O. Küercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E, Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batallt 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A, Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve İskân Bakanı Y. 
M. Kahraman 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı Y. 
D. E Sağlar 

Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasan sı 

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 maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 228) 



TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
'.. VE . . . 

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 
ARASINDA 

KONSOLOSLUK SÖZLEŞMESİ 

Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti iki ülke arasındaki dostane ilişkileri da
ha da geliştirmek arzusuyla ve konsolosluk konularını düzenlemek üzere bir Konsolosluk Söz
leşmesi aktolunmasını kararlaştırmışlar ve sağıdaki şekilde anlaşmışlardır. 

BÖLÜM I 
ÖN HÜKÜMLER . 

Madde 1 
Tanımlamalar 

İşbu Sözleşme'de aşağıdaki deyimler, 
a) "Gönderen Devlet" konsolosluk mensuplarını atayan Âkit Taraf, 
b) "Kabul Eden Devlet", Konsolosluk mensuplarının, ülkesi üzerinde görevini yerine ge

tirdiği Âkit Taraf, ' 
c) "Konsolosluk", tüm Başkonsolosluk, Konsolosluk, Muavin Konsolosluk ve Konso

losluk Ajanlığı, 
d) "Konsolosluk Görev Çevresi", bir Konsolosluğa, Konsolosluk görevlerini yerine ge

tirmesi amacıyla tahsis edilen bölge, 
e) "Konsolosluk Şefi" bu sıfatla hareket etmekle görevlendirilmiş kişi, 
f) "Konsolosluk Memuru* \ gönderen Devlet tarafından Konsolosluk Şefi dahil Konso

losluk görevlerini yerine getirmek üzere Başkonsolos, Konsolos, Muavin Konsolos veya Ataşe 
sıfatıyla görevlendirilmiş kişiler, 

g) "Konsolosluk Hizmetlisi", bir konsolosluğun idarî ve teknik hizmetlerinde istihdam 
edilen kişiler, 

h) "Hizmet Personeli", bir konsolosluğun iç hizmetlerinde istihdam edilen kişiler, 
ı) "Konsolosluk Mensupları" tüm konsolosluk memurları, konsolosluk hizmetleri ve hiz

met personeli, 
i) "Konsolosluk Personeli Mensubu", Konsolosluk Şefi dışındaki konsolosluk memur

ları, konsolosluk hizmetlileri ve hizmet personeli, 
j) "özel Personel", konsolosluk memurlarından birinin münhasıran özel hizmetinde kul

lanılan ve birlikte oturulan kişiler, 
k) "Aile Fertleri", bir konsolosluk mensubunun eşi ile bunların veya eşlerin reşit olma

yan çocukları ve gönderen Devlet mevzuatı uyarıca bakmakla yükümlü oldukları ve kendileri 
ile birlikte oturan ana ve babaları; 

I) "Konsolosluk Arşivleri", konsolosluğa ait tüm evrak, belgeler, yazışmalar, kitaplar, 
gazeteler, filimler, ses ve görüntülü bantlar^ resimler, kayıt defterleri ve şifre malzemesi ile bun
ların saklanmasına ve korunmasına yarayan her çeşit eşya; 
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m) "Konsolosluk Binaları", maliki kim olursa olsun, konsolosluk şefinin ikametgâhı 
da dahil, münhasıran konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi için kullanılan binalar ve/ve
ya bina kısımları, müştemilatı ve bunların üzerinde bulundukları arsalar, 

n) "Vatandaş, gönderen Devlet mevzuatına göre bu devletin uyrukluğunu haiz her kişi, 
0) "Tüzel Kişi*', gönderen Devlet mevzuatına göre kurulmuş ve merkezî bu Devlette bu

lunan kuruluşlar, 
ö) "Gemi" gönderen Devlet'in bizzat sahip oldukları da dahil, bu Devlet mevzuatına 

göre tescil edilmiş ve bu devletin bayrağını taşımasına müsaade edilmiş savaş gemileri dışında
ki. tüm deniz taşıtları; 

p) "Uçak", gönderen Devlet'in bizzat sahip oldukları da dahil, bu Devlet mevzuatına 
göre tescil edilmiş ve bu Devlete aidiyetini gösterir belirtici işaret taşımasına müsaade edilmiş 
savaş uçakları dışındaki tüm hava taşıtları;x 

r) "Âkit Taraflar", işbu Anlaşmayı imzalayan Devletler anlamına gelir. 

BÖLÜM — II 
Madde 2 

Konsoloslukların Kurulması ve Görev Alanları 

1) Bir Konsolosluk, kabul eden devletin ülkesinde ancak bu Devletin rızası ile kurulabi
lir ve idame ettirilebilir. 

2) Konsolosluğun yeri, sınıfı ve Konsolosluk görev çevresi gönderen Devlet tarafından 
tespit olunur ve kabul eden devletin tasvibine sunulur. 

3) Bir Konsolosluğun bulunduğu yerden başka bir yerde bir muavin konsolosluk veya 
konsolosluk ajanlığı açılmak istendiği takdirde yine kabul eden Devletin muvafakati gereklidir. 

4) Mevcut bir Konsolosluğun bir bölümünü teşkil eden bir büronun Konsolosluğun bu
lunduğu yerin dışında açılması için de keza, kabul eden Devletin muvafakati gereklidir. 

5) Bir Konsolosluk memuru kendi görev çevresi dışında ancak kabul eden Devletin pe
şin muvafakati ile vazife yapabilir. 

6) Gönderen Devlet, ilgili Devletlere bildirdikten sonra bu Devletlerin muvafakati ile bir 
Devlette kurulan bir Konsolosluğu diğer bir Devlette de konsolosluk görevlerini yapması hu
susunda görevlendirilebilir. Gönderilen devlet, bu muvafakatini her zaman herhangi bir sebep 
göstermeksizin geri alabilir.- ' 

7) Bir gönderen Devletin Konsolosluğu, kabul eden Devlete usulüne uygun şekilde bildi
rildikten ve bu Devletin muvafakatini sağladıktan sonra kabul eden Devlette üçüncü bir Devlet 
hesabına Konsolosluk görevlerini yerine getirebilir. Gönderilen Devlet, bu muvafakatini her 
zaman herhangi bir sebap göstermeksizin geri alabilir. 

Madde 3 
Konsolosluk Mensuplarının Uyrukluğu , 

1) Âkit Taraflar, konsolosluk memuru olarak ancak kendi vatandaşlarını atayabilirler. 
2) Âkit Taraflar, konsolosluk hizmetlisi, konsolosluk hizmet personeli ve özel personel 

olarak ancak kendi veya kabul eden Devlet vatandaşlarını istihdam edebilirler. 
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Madde 4 
Konsolosluk Mensuplarının Çalışma Statüsü 

Gönderen Devletin vatandaşı bulunan Konsolosluk mensupları, resmî görevlerinin dışın
da kabul eden Devletin ülkesinde ticareti veya başka hiçbir meslekî faaliyette bulunamazlar. 
Bu kural gönderen Devlet vatandaşı olan Özel personel ve aile fertleri için de geçerlidir. 

Madde 5 
Konsolosluk Şefinin Atanması 

1) Gönderen Devlet, konsolosluk şefi sıfatıyla atanan bir şahsı kabul eden Devletin 
Dışişleri Bakanlığına bildirmek ve bu tayine dair bir atama belgesini veya bununla ilgili başka 
bir belgeyi bu makama hayat öyküsü ile birlikte göndermekle yükümlüdür. 

2) Atama belgesi, özellikle, konsolosluk şefinin adı, soyadı, vatandaşlığı, sınıfı ile görev 
yapacağı konsolosluk yeri ve görev çevresine ilişkin bilgileri içerir. 

3) Yukarıdaki işlemi müteakip, kabul eden devlet, meccanen şekli ne olursa olsun bir 
"Buyrultu" veya başka bir muvafakat belgesi verir. Kabul eden Devlet, "Buyrultu" veya mu
vafakat belgesinin verilmesine değin, konsolosluk şefinin geçici olarak görevine başlamasına 
ve Sözleşme hükümlerinden yararlanmasına rıza gösterebilir. 

4) Bununla beraber, kabul eden Devlet, "Buyrultu"nun veya başka bir muvafakat bel
gesinin verilmesini herhangi bir sebep göstermeksizin red edebilir. 

Madde 6 
Konsolosluk Şefinin Atanmasının Konsolosluk 

Görev Çevresindeki Makamlara Bildirilmesi 

Konsolosluk Şefinin, geçici de olsa, göreve başlaması kabul edilir edilmez, kabul eden Dev
let, durumu konsolosluk görev çevresindeki yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdür. Ka
bul eden devlet, ayrıca, konsolosluk şefinin görevlerini yapabilmesi ve işbu Sözleşme hüküm
lerinden yararlanabilmesi için gerekli tedbirleri de almakla yükümlüdür. 

Madde 7 
Konsolosluk. Şefinin Herhangi Bir Sebeple Görevini Yerine Getirememesi 

1) Konsolosluk Şefi Herhangi bir nedenle görevini ifa edemeyecek durumda kaldığı veya 
konsolosluk makamı geçici veya sürekli olarak boşaldığı takdirde, konsolosluk görev ve işleri
nin yönetimi, konsolosluğun bir memuru, gönderen Devletin kabul eden Devletteki diploma
tik personeli mensuplarından birisi veya gönderen Devletin merkez teşkilatından bir memur 
tarafından geçici olarak vekâleten tedvir edilebilir. Bu son halde geçici tedvir süresi bir takvim 
yılı içinde üç ayı geçemez, Bununla beraber, mücbir durumlar halinde, bu süre diplomatik yol
dan sağlanacak müsaade ile uzatılabilir. 

2) Bu şekilde görevlendirilen kişinin kimliğine ilişkin bilgiler kabul eden Devletin Dışiş
leri Bakanlığına bildirilir. 

3. Konsolosluk görevlerini bu şekilde vekâleten yürütecek kişiye, geçici konsolosluk şefi 
olarak bu Sözleşmenin hükümleri uygulanır. 
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4) Bu maddenin 1. fıkrası uyarınca, konsoloslukta görevlendirilen kabul eden Devlet nez-
dindeki diplomatik temsilciliğin diplomasi memuru, diplomatik ayrıcalık ve dokunulmazlık
lardan yararlanmaya devam eder. 

Madde 8 
Diğer Konsolosluk Mensuplarının Varışları, Ayrılışları, 

StatUlerindeki Değişikliklere İlişkin Bildirim 
1. Gönderen Devlet, konsolosluk şefinden başka bütün konsolosluk mensuplarının ad 

ve soyadlarını, uyrukluğunu, sıfatını, varışlarını, kesin ayrılışlarını, statUlerindeki değişiklikle
ri, kabul eden Devletteki özel adreslerini kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığına bildirir. 

2) Bunun dışında, 
a) Aile fertlerinin kimlikleri ile birlikte geliş ve ayrılışları; 
b) özel personelin kimliği, göreve başlayış ve kesin ayrılışları ile bu sıfatla görevlerinin 

sona ermesi; 
c) Kabul eden Devlet vatandaşı kimselerin konsolosluk hizmetlisi, hizmet personeli ve 

özel personel olarak işe alınmaları veya işlerine son verilmesi konularında gerekli bilgiler ma
hallî makamlara verilecektir. * 

Madde 9 
Konsolosluk Mensuplarının Görevlerinin Sona Ermesi 

1) Bir Konsolosluk mensubunun görevinin sona ermesi ezcümle, 
a) Konsolosluk mensubunun görevinin sona erdiğinin gönderen Devlet tarafından kabul 

eden Devlete bildirilmesi ile; 
b) "Buyrultu"nun veya başka bir muvafakat belgesinin geri alındığının diplomatik ka

naldan bildirilmesi ile; 
c) Kabul eden Devlet, her zaman bir Konsolosluk memurunun istenmeyen kişi olduğu

nu (persona non grata) veya bir Konsolosluk hizmetlisinden veya hizmet personelinden birinin 
istenmediğini gönderen Devlete, kararının nedenlerini açıklamaya yükümlü olmaksızın bildi
rebilir. 

Bu durumda, gönderen Devlet Konsolosluk memurunu veya uyrukluğunu haiz ise Konso
losluk hizmetlisini veya hizmet presonelini en kısa zamanda ülkesine geri çağırır. 

Konsolosluk hizmetlisi veya hizmet personeli kendi vatandaşı değil ise bu kişilerin görevi
ne derhal son verir. 

Konsolosluk memurunun aile mensubunun.kabul eden Devlette ikameti ve özel persone
lin çalışması kabul eden Devletin müsaadesi ile mümkün olur. Kabul eden Devlet bu müsaade
yi her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin iptal ettiğini bildirebilir. Bu durumda, gön
deren Devlet, yukarıdaki paragrafta belirtilen koşullar çerçevesinde hareket eder. 

Madde 10 
Kimlik Kartları 

1) Kabul eden Devletin yetkili makamları, her konsolosluk memuruna kimliğini ve sıfa
tını kanıtlayan bir belgeyi ücretsiz olarak kendi usullerine göre tanzim ederek verirler. 
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2) Bu maddenin 1. fıkrası hükümleri, kabul eden Devlet vatandaşı olmaması ve bu ülke
de oturmaması kaydıyla konsolosluk hizmetlileri; hizmet personeli, özel personel ve aile fertle
ri için de uygulanır. 

Madde 11 
Diplomatik Temsilcilikte Konsolosluk İşlerinin Yürütülmesi 

1) Gönderen Devlet, kabul eden Devlet nezdinde akredite diplomatik temsilcilik men
suplarından bir veya birkaçını konsolosluk işlerini yürütmekle de görevli kılabilir. Bu kişilerin 
kimlikleri, Dışişleri Bakanlığına yazı ile bildirilir. 

2) İşbu maddenin I inci fıkrasında öngörülen konsolosluk görevlerinin diplomatik tem
silciliğin mensupları tarafından görülmesi, bunların diplomatik temsilcilik mensubu sıfatıyla 
faydalandıkları ayrıcalık ve bağışıklıklara halel getirmez. 

BÖLÜM — III 
Madde 12 

Konsolosluk Faaliyetleri ile.İlgili olarak 
Konsolosluğa ve Konsolosluk Memurlarına Tanınan Kolaylıklar 

Kabul eden Devlet, konsolosluk görevlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli her türlü 
kolaylığı gösterir ve konsolosluk memurlarının resmî görevlerini ifa edebilmeleri ve bunların 
bu Sözleşme ile bahşedilen haklar, ayrıcalıklar ve bağışıklıklardan yararlanabilmeleri için uy
gun tedbirleri alır. 

Madde 13 
Bina ve Mesken Edinme 

1) Kabul eden Devlet, kendi mevzuatı ve düzenlemeleri çerçevesinde, gönderen Devletin 
Konsolosluğa gerekli binaları ve/veya bina kısımlarını iktisap etmesine veya kiralanmasına; bu 
amaçla iktisap ettiği arsalar üzerinde inşaatta bulunmasına veya mevcut binaları düzenlemesi
ne; bunların mülkiyetini devretmesine yardımcı olmalıdır. 

2) Kabul eden Devlet, keza, konsolosluk mensuplarına uygun mesken temini hususunda 
konsolosluğa yardımda bulunmalıdır. 

3) Gönderen Devlet, yaptıracağı inşaatta veya mevcut binaların düzenlenmesinde, inşa
atın şehircilik mevzuatına ve uygulanan diğer kısıtlamalara uymak yükümlülüğünden muaf 
değildir. 

Madde 14 
Ulusal Bayrağın ve Armanın Kullanılması 

1) Gönderen Devlet, bu madde hükümleri uyarınca, ulusal bayrağını ve devlet armasını 
kabul eden Devlette kullanmak hakkına sahiptir. 

2) Gönderen Devletin ulusal bayrağı ile arması konsolosluk binası ile konsolosluk şefi
nin ikametgâhının üzerine, giriş kapılarının üstüne çekilebilir ve konabilir. Gönderen Devletin 
ulusal bayrağı görev gereği kullanıldıkları zaman, konsolosluk şefinin taşıtlarına da çekilebilir. 

3) Bu madde ile tanınan hakkın kullanılmasında, kabul eden Devletin kanunları, dü
zenlemeleri ve teamülleri göz önünde tutulur. 
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Madde 15 
Konsolosluk Binalarının Dokunulmazlığı 

1) Konsolosluk binalarının dokunulmazlığı vardır. Kabul eden Devletin makamları, an
cak konsolosluk şefinin, veya gönderen Devletin diplomatik temsilcilik şefinin veya bunlardan 
birinin yetki verdiği kişinin izniyle buralara girebilirler. 

Acil koruma tedbirlerinin alınmasını gerektiren yangın veya sair felaket halinde konsolos
luk şefinin muvafakati mümkün olan en kısa sürede verilecektir. 

2) Kabul eden Devletin konsolosluk binalarına müsaadesiz girilmesine veya binaların tah
rip edilmesine ve keza konsolosluğun huzurunun bozulmasına veya konsolosluğun onurunun 
kırılmasına engel olmak amacıyla gerekli her türlü tedbirleri almak gibi, özel yükümlülüğü vardır. 

3) Konsolosluk binaları, mobilyaları, konsoloslukta bulunan diğer eşyalar ve ulaşım araç
ları hiçbir arama, el koyma, haciz veya icrai tedbire konu olamazlar. 

Madde 16 
Konsolosluk Arşiv ve Belgelerinin Dokunulmazlığı , 

Konsolosluk arşiv ve belgelerinin nerede bulunurlarsa bulunsunlar her zaman dokunul
mazlıkları vardır. ' ~ 

Madde 17 
Haberleşme Sekreterliği 

1) Kabul eden Devlet, Konsolosluğun her türlü resmî amaçla yaptığı haberleşme serbest
liğine müsaade eder ve bunu korur. Konsolosluk, gönderen Devletin Hükümeti ile ve nerede 
bulunurlarsa bulunsunlar, diplomatik temsilcilikleri ve diğer konsoloslukları ile haberleşme
de, 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 Devletin muvafakati ile telsiz cihazı koyabilir 
ve kullanabilir. Umuma mahsus haberleşme yolları kullanılırsa, diplomatik temsilcilik için ge
çerli koşullar, konsolosluğa da uygulanır. 

2) Konsolosluğun resmî haberleşmesine dokunulamaz. Resmî haberleşme deyiminden, 
Konsoloslukla ve Konsolosluk görevlileri ile ilgili tüm haberleşme anlaşılır. 

Madde 18 
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 19 
Konsolosluk Memurlarının Kişisel Dokunulmazlığı 

1) Konsolosluk memurları ancak, kabul eden Devletin mevzuatına göre hürriyeti sınırla
yıcı 5 yılı aşkın bir cezayı gerektiren suçlardan ötürü ve yetkili adlî makamın kararı üzerine 
tutuklanabilir veya gözaltına alınabilir. 

2) Bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen hâl saklı kalmak üzere, kesinleşmiş adlî kararın 
uygulanması dışında, konsolosluk memurları hapsedilemez ve herhangi bir şekilde kişisel hür
riyetleri kısıtlanamaz. , 

3) Aleyhine ceazî bir dava ikame edilen konsolosluk memuru yetkili makamların önüne 
çıkmak zorundadır. Bununla beraber konsolosluk memurunun resmî durumu icabı kendisine 
gereken saygı gösterilecek ve dava bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen hâl hariç olmak üzere, 
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konsolosluk görevlerini yerine getirmesini en az etkileyecek biçimde yürütülecektir. Bu mad
denin 1. fıkrasında zikredilen hallerde bir konsolosluk memurunun gözaltına alınması gerekti
ği takdirde, aleyhine ikame edilecek dava en kışa zamanda açılmalıdır. 

4) Bir konsolosluk memurunun tutuklanması veya gözaltına alınması veya kovuşturma
ya tabi tutulması halinde, kabul eden Devlet durumdan konsolosluk memurunun bağlı olduğu 
diplomatik misyon veya konsolosluğu en kısa zamanda haberdar eder. 

Madde 20 

Yargı Bağışıklığı 

1) Konsolosluk memurları ve hizmetlileri konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi sı
racında işledikleri fiillerden dolayı kabul eden Devletin adlî1 ve idarî makamlarının yargısına 
tabi değildirler. 

2) Bununla beraber, bu maddenin 1. fıkrası hükümleri 

a) Bir Konsolosluk memurunun veya bir konsolosluk hizmetlesinin açıkça veya zımnen 
gönderen Devletin vekili sıfatıyla akdetmediği bir mukaveleden doğan, veya 

b) Kabul eden Devlet ülkesinde bir taşıt aracının, bir geminin veya hava taşıtının sebebi
yet verdiği zarar yüzünden üçüncü kişi tarafından açılan 

hukuk davalarına uygulanmaz. 

Madde 21 

Tanık l ık "Kıpmak Yükümlülüğü 

1) Konsolosluk mensupları adlî ve idarî davalar sırasında tanıklık yapmaya çağrılabilir
ler. Konsolosluk hizmetlileri ve hizmet personeli mensupları bu maddenin 3. fıkrasında zikre
dilen durumlar dışında tanıklık yapmayı reddedemezler. Bir konsolosluk memuru tanıklık yap
mayı reddettiği takdirde ona hiçbir zorlayıcı tedbir veya başka müeyyide uygulanamaz. 

2) Tanıklığı talep eden makam konsolosluk memurlarının görevlerini yerine getirmeleri
ni sekteye uğratmaktan kaçınmalıdır. Bu makam, mümkün olduğu herhalde konsolosluk me
murunun tanıklıkla ilgili ifadesini, konsolosluk mensubunun ikametgâhında veya konsolos
lukta 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 Devletin ulusal kanunları hakkında bilirkişi olarak 
tanıklık yapmayı reddetmek hakkına da sahiptirler. 

Madde 22 

Ayrıcalık ve Bağışıklıklardan -
Feragat 

1) Gönderen Devlet, bir konsolosluk mensubu hakkında, 19, 20 ve 21. maddelerde ön
görülen ayrıcalık ve bağışıklıklardan feragat edebilir. Ayrıcalık ve bağışıklıklardan feragat dai
ma açık olmalı ve kabul eden Devlete yazılı olarak bildirilmelidir. 
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2) Bir konsolosluk memuru veya bir konsolosluk hizmetlisi, 20. madde uyarınca yargı 
bağışıklığından yararlandığı bir konuda dava ikame ederse, esas talebe doğrudan doğruya bağlı 
herhangi bir mukabil talep hakkında yargı bağışıklığını ileri süremez. 

3) Hukukî veya idarî bir dava ile ilgili olarak yargı bağışıklığından feragat, kararın uy
gulanmasına ait tedbirlere ilişkin bağışıklıktan da feragat edildiği anlamına gelmez. Bunlar 
içni de ayrı bir feragat gereklidir. 

Madde 23 
Kanunî ve Kişisel Yükümlülüklerden Bağışıklık 

Kabul eden Devlet, konsolosluk mensuplarıyla aile efradını her türlü kişisel yükümlülük 
ve hangi neviden olursa olsun kamu yararı hizmetleriyle, istimval, yardım ve konaklama gibi 
askerlikle ilgili yükümlülüklerden muaf tutacaktır. 

Madde 24 
Yabancıların Kayıt ve Oturma Müsaadesinden Bağışıklık 

Konsolosluk memurları ve hizmetlileri ve bunlarla birlikte yaşayan aile efradı kabul eden 
Devletin kanunları ve düzenlemelerinin yabancıların kayıt ve ikametleri konusunda* öngördü
ğü bütün yükümlülüklerden muaftır. 

Madde 25 
Çalışma Müsaadesi Bağışıklığı 

Gönderen devlet vatandaşı Konsolosluk mensupları, gönderen Devlete yaptıkları hizmet
lerde, kabul eden Devletin yabancı işgücü kullanımı ile ilgili kanun ve düzenlemelerinin çalış
ma müsaadesi konusunda koyduğu yükümlülüklerden muaftır. 

Madde 26 
Sosyal Güvenlik Rejiminden Bağışıklık 

1) Bu maddenin 3. fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, gönderen Devlete gördükleri 
hizmetler konusunda konsolosluk mensupları ve aileleri efradı, kabul eden Devlette yürürlük
te bulunan sosyal güvenlik hükümlerinden muaftırlar. 

2) Bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen bağışıklık, münhasıran konsolosluk mensupla
rının hizmetinde bulunan özel presonel mensuplarına da keza aşağıdaki şartlarla uygulanır. 

a) Kabul eden Devlet vatandaşı olmamaları ve kabul eden Devlette devamlı ikametgah
ları bulunmaması ve 

b) Gönderen Devlette veya üçüncü bir Devlette yürürlükte olan sosyal güvenlik hüküm
lerine tabi olmaları, 

3) Hizmetlerinde bu maddenin 2. fıkrasında öngörülen bağışıklığın uygulanmadığı kişi
ler bulunan konsolosluk mensupları, kabul eden Devletin sosyal güvenlik mevzuatının işvere
ne yüklediği yükümlülüklere uymalıdırlar. 

4) Bu maddenin 1. ve 2. fıkralarında öngörülen bağışıklık kabul eden Devlet mevzuatı
nın müsaade etmesi şartıyla, bu Devletin sosyal güvenlik rejimine isteyerek tabi olabilme ola
nağını ortadan kaldırmaz. 
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Madde 27 
Akçalı Bağışıklık 

1) Konsolosluk memurları, Konsolosluk hizmetlileri ve keza aileleri efradı aşağıda yazı
lanlar dışında, şahsî veya aynî, ulusal, bölgesel ve belediyeye ait her türlü vergi ve resimlerden 
muaftırlar: 

a) Normal olarak eşya veya hizmetlerin fiyatına dahil edilmiş bulunan dolaylı vergiler; 
b) 28. madde hükümleri saklı kalmak üzere, kabul eden Devlet ülkesinde bulunan özel 

taşınmaz mallara ait vergi ve resimler; 
c) Bu maddenin 3. fıkrasının b bendi hükümleri saklı kalmak üzere, kabul eden Devlet 

tarafından tahsil olunan veraset ve intikal vergileri, 
d) Kaynağı kabul eden Devlette bulunan, her türlü özel gelirlerden alınan vergi ve resimler, 
e) ifa olunan özel hizmetler karşılığı olarak tahsil edilen vergi ve resimler, 
f) 28. madde hükümleri saklı kalmak üzere, kayıt, mahkeme, ipotek ve pul harçları. 
2) Gönderen Devlet vatandaşı Konsolosluk mensupları ve özel personeli hizmetleri kar

şılığı olarak aldıkları ücretlerden dolayı vergi ve harçlardan muaftır. 
3) Kabul eden Devlet vatandaşı, Konsolosluk mensupları ile özel personeli için Konso

losluk, bu Devlet kanun ve düzenlemelerinin gelir vergisi konusunda öngördüğü yükümlülük
lere uymak zorundadırlar. 

4) Bir konsolosluk mensubunun veya ailesi efradının ölümü halinde kabul eden Devlet: 
a) Bu ülkede iktisap edilmiş olup müteveffanın ölümü sırasında ihracı yasaklanmış bu

lunanlar hariç olmak müteveffaya ait taşınır malların ihracına müsaade etmelidir; ve 
b) Kabul eden Devlette müteveffanın konsolosluk mensubu veya konsolosluk mensupla-

. rından birinin ailesi efradından olması nedeniyle kabul eden Devlette bulunan taşınır malları, 
miras, intikale ilişkin ulusal, bölgesel ve belediyeye ait vergi ve resimlere tabi tutmamalıdır. 

Madde 28 
Konsolosluk Binalarının ve Bazı Taşınır Malların Akçalı Bağışıklığı 

1) Gönderen Devletin maliki ve kiracısı olduğu konsolosluk binaları ile konsolosluk şe
finin ikametgâhı yapılan özel hizmetler karşılığı bedeller dışındaki ulusal, bölgesel veya beledi
yeye ait tüm vergi ve her nevi harçtan muaftırlar. Bu muafiyet, söz konusu taşınmazların ikti
sabına ilişkin sözleşme ve hukukî işlemlere de uygulanır. 

2) Bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen vergi bağışıklığı, kabul eden Devlet yasa ve dü
zenlemeleri uyarınca gönderen Devletle sözleşme yapan kişiye yüklenen vergi ve resimlere uy
gulanmaz. 

3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkralarının hükümleri, gönderen devletin mülkiyetinde bulu
nan ve münhasıran Konsolosluğun ihtiyaçları için kullanılan taşınır mallara da uygulanır. 

Madde 29 
Gümrük Muayenesinden ve Gümrük Resimlerinden Bağışıklık 

1) Kabul eden Devlet, yürürlükteki kanun ve düzenlemeler hükümleri çerçevesinde, aşa
ğıda yazılı kalemlerin girişine müsaade eder ve depolama, ulaşım ve benzeri hizmetlerle ilgili 
masraflar dışındaki bütün gümrük resimleri, harçlar ve bununla ilgili sair vergilerde bağışıklık 
tanır: 
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a) Konsolosluğun resmî kullanımına matuf eşyalar; 
b) Yerleşme eşyaları da dahil olmak üzere, konsolosluk memurunun ve aile efradının ki

şisel kullanımına ait eşyalar, tüketim malları, ilgililerin doğrudan doğruya kendi kullanımları 
için gerekli miktarı geçmemelidir. 

2) Gönderen Devlet vatandaşı Konsolosluk hizmetlileri, yerleşimlerinin ilk 6 ayında it
hal etmiş oldukları eşyalar konusunda, bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen ayrıcalık ve ba
ğışıklıklardan yararlanırlar. 

3) E$ya tanımlamasına taşıt araçları da dahildir. 
4) Konsolosluk memurlarının ve bunların aile efradının yanlarındaki kişisel bagajları güm

rük muayenesinden muaftırlar. Söz konusu kişiler, ancak bagajların bu maddenin, 1. fıkrası
nın (b) bendinde zikredilenlerden başka eşyalar veya kabul eden Devletin kanun ve düzenleme
leriyle ithali veya ihracı yasaklanmış veya karantine kanun ve düzenlemelerine tabi eşyalar ihti
va ettiği hususunda ciddî nedenlerin varlığı halinde gümrük muayenesine tabi tutulabilirler. 
Bu muayene, ancak konsolosluk memurunun veya ailesinin bir ferdinin huzurunda yapılabilir. 

Madde 30 
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 mütekabiliyet esasları çerçevesinde yer 
değiştirme ve seyahat etme serbestliğini sağlar. 

Madde31 
Taşıt Araçları Sigortası 

Gönderen Devletin mülkiyetinde bulunan ve konsolosluğun kullanımına matuf taşıt araç
larıyla konsolosluk mensuplarının mülkiyetinde bulunan taşıt araçları mecburî sigortaya tabi
dirler. Bu konuda Konsolosluk, kabul eden Devlet Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak bil
dirimlere uyacaktır. 

Madde 32 
Ayrıcalık ve Bağışıklıklarla tlgili Genel Hükümler 

1) Kabul eden Devlet vatandaşı olan konsolosluk hizmetlileri görevlerinin ifası dışında 
kabul eden Devletin yargısına tabidirler ve sadece 21. maddenin 3. fıkrasında öngörülen bağı
şıklıklardan yararlanırlar. 

2) Bir konsolosluk mensubunun ailesi efradı, kabul eden Devletin vatandaşı olmamala
rı, mutad meskenlerinin bu Devlet ülkesinde bulunmaması, kazanç getiren özel bir işte çalış
mamaları şartıyla bu Sözleşmede belirlenen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar. 

3) Kabul eden Devlet bu maddenin 1. ve f fıkralarında sözü edilen kişiler üzerinde yargı 
yetkisini, konsolosluğun görevlerinin yerine getirilmesini aşırı bir şekilde sekteye uğratmaktan 
kaçınacak bir biçimde kullanmalıdır. 
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BÖLÜM IV 
KONSOLOSLUK GÖREVLERİ 

Madde 33 
Görevlerin Kapsamı 

Konsolosluk memuru aşağıdaki hususlarda yetkilidir; 
a) Kabul eden Devlette, gönderen ve bu Devletin vatandaşlarının haklarını ve menfaat

lerini korumak, 
b) Gönderen Devletle kabul eden Devlet arasındaki ticarî, iktisadî, kültürel, bilimsel ve 

turistik ilişkilerin gelişmesini kolaylaştırmak ve iki ülke arasında dostluk ilişkilerini geliştirmek, 
. c) Kabul eden Devletin ticarî, iktisadî, kültürel, bilimsel ve turistik hayatının gelişimi 

ve durumu konusunda her türlü meşru yollardan bilgi edinmek, bu konuda gönderen Devletin 
Hükümetine rapor ve ilgili kişilere bilgi vermek. 

Madde 34 
Kabul Eden Devlet Makamlarıyla Temas 

Konsolosluk memuru görevlerini yerine getirirken : 
a) Konsolosluk görev çevresindeki yetkili mahallî makamlara; 
b) Kabul eden Devletin kanun, düzenlemeleri ve teamüller ile milletlerarası anlaşmala

rın müsaade ettiği ölçüde, kabul eden Devletin yetkili merkezi makamlarına müracaatta bulu
nabilirler. 

Madde 35 
Kabul Eden Devlet Makamları önünde Vatandaşların Temsili 

1) Konsolosluk memuru vatandaşlarının hazır bulunmamaları veya başka herhangi bir 
nedenle haklarını ve menfaatlerini koruyamamaları halinde, kabul eden Devletin kanunlarına 
ve düzenlemelerine uygun olarak kabul eden Devletin mahkemeleri ve diğer makamları huzu
runda gönderen Devlet vatandaşlarının münasip bir şekilde temsil edilmeleri için gerekli ön
lemleri almak yetkisini haizdir.' 

2) Bu maddenin 1 paragrafında öngörülen temsil, temsil olunan kişinin bir vekil tayin 
etmesiyle veya haklarını ve menfaatlerini savunmayı kendisinin üstlenmesiyle sona erer. 

Madde 36 
Vatandaşların Kayıt Edilmeleri, Pasaport ve Vize Verilmesi 

Konsolosluk memuru aşağıdaki hususlarda yetkilidir : 
a) Gönderen Devletin vatandaşlarının kaydını yapmak; 
b) Gönderen Devletin vatandaşlarının, vatandaşlık konusunda talep ve beyanlarını ka

bul etmek ve konuyla ilgili belgeleri vermek; 
c) Gönderen Devlet vatandaşlarına pasaport ve seyahat belgeleri vermek, yenilemek, de

ğiştirmek ve iptal etmek; 
d) Kabul eden Devlet ile üçüncü Devletlerin vatandaşlarına vize vermek. 
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Madde 37 

Şahsî Hallerle İlgili Görevler 

1) Kabul eden devletin mevzuatının izin verdiği ölçüde, konsolosluk memuru aşağıdaki 
hususlarda yetkilidir; 

a) Gönderen Devlet vatandaşlarının doğum ve ölüm belgelerini düzenlemek ve tescil 
etmek; 

b) Müstakbel evlilerin her ikisinin de gönderen Devlet vatandaşı olmaları halinde nikâh 
kıymak ve ilgili belgeleri düzenlemek. Kabul eden Devletin mevzuatının gerektirmesi halinde 
konsolosluk kabul eden Devletin yetkili makamlarına kıyılan nikâhlar hakkında bilgi verecektir. 

c) Taraflardan hiç olmazsa birinin gönderen Devletin vatandaşı olması şartıyla kabul eden 
Devletin kanunları uyarınca kıyılan nikâhı veya karar verilen boşanmayı tescil etmek. 

d) Gönderen Devletin vatandaşlarının aile münasebetlerine ilişkin beyanlarını kabul etmek. 

2) 1. fıkra hükümleri, ilgili kişileri, kabul eden Devlet mevzuatının öngördüğü beyanlar
da bulunmak yükümlülüğünden muaf kılmaz. 

3) Kabul eden Devletin yetkili makamları, idarî amaçlarla kendilerinden istenen, ve gön
deren Devlet vatandaşlarıyla ilgili şahsî hâl kayıtlarının suret veya örneklerini, gecikmeksizin 
ve ücretsiz olarak konsolosluğa gönderirler. 

Madde 38 

Noterlik Görevleri 

1) Konsolosluk memuru, aşağıdaki hususlarda yetkilidir : 
a) Gönderen Devlet vatadaşlarının her türlü beyanlarını kabul etmeye, düzenlemeye ve 

onaylamaya, 
b) Gönderen Devlet vatandaşlarının vasiyetnamelerini, diğer belgelerini ve beyanlarını . 

düzenlemeye, onaylamaya ve saklamak üzere kabul etmeye, 

c) Gönderen Devlet vatandaşları arasında mukaveleleri düzenlemeye, onaylamaya ve mu-, 
hafaza etmeye. Bu hüküm, kabul eden Devlette bulunan gayrimenkuller üzerindeki hakların 
tesisine, devrine ve iptaline ilişkin mukavelelere uygulanmaz. 

d) Gönderen Devlet vatandaşlarının imzalarının doğruluğunu ve aslına uygunluğunu tas
dik etmeye, - , 

e) Gönderen Devletin veya kabul eden Devletin yetkili makamlarınca verilen bütün iş
lem ve belgeleri tercüme ve onaylamaya ve bu belgelerin tercümelerini, kopyalarını ve örnekle
rini tasdik etmeye, 

f) Gönderen Devlet mevzuatına uygun olarak diğer noterlik görevlerini yapmaya. 

2) Gönderen Devletin konsolosluk memuru tarafından düzenlenen, onaylanan veya as
lına uygunluğu tasdik edilen bu maddenin 1. fıkrasında sayılan belgeler gerektiği gibi onaylan
mış resmî belgeler olarak kabul edilirler ve kabul eden Devletin kanun ve düzenlemelerine ay
kırı olmamak şartıyla, kabul eden Devletin yetkili makamları tarafından onaylanmış veya aslı
na uygunluğu tasdik edilmiş belgelerle aynı ispat gücünü haizdirler ve aynı neticeleri doğururlar. 
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Madde 39 
Muhafaza Etmek Üzere Eşya Kabul Etme 

1) Kabul eden Devletin mevzuatına aykırı olmamak şartıyla konsolosluk memuru, gön
deren Devlet vatandaşlarına ait belgeler, para, kıymetti eşya ve diğer malları saklamak üzere 
kabul edebilir. 

Sözü edilen belgeler, para, kıymetli eşya ve mallar, kabul eden Devletten, ancak bu Devle
tin mevzuatına uymak şartıyla çıkarılabilir. 

2) Konsolosluk memuru, gönderen Devlet vatandaşları tarafından, kabul eden Devlette
ki ikametleri sırasında kaybettikleri eşyaları sahiplerine göndermek amacıyla, aynı şekilde ka
bul edebilir. 

Madde 40 
Vesayet ve Kayyımlık 

1) Kabul eden Devlet makamları, orada sürekli veya geçici olarak oturan gönderen Dev
letin bir vatandaşına vasi veya kayyım tayin edileceği hallerde, durumu öğrendikleri zaman bu
nu yetkili konsolosluğa bildirirler. 

2) Bu Sözleşmenin 35. maddesi hükümleri küçüklerin veya mahcurların haklarının ve 
menfaatlerinin muhafazası ve korunması konusunda uygulanırlar. 

3) Konsolosluk memuru, vasi veya kayyım tayini, özellikle bu görevleri yerine getirecek 
adayları teklif etmek konusunda kabul eden Devlet yetkili makamları nezdinde girişimde bu
lunabilir. 

4) Küçüklerin veya mahcurların mallarının idaresinin sağlanmaması halinde, konsolos
luk memuru, bu mallara idareci tayini sağlayabilir veya kabul eden Devlet yetkili makamların
dan, bu amaçla gerekli tedbirlerin alınmasını isteyebilir. 

5) Konsolosluk memuru, gönderen Devlet mevzuatına uygun olarak, bu Devletin vatan
daşı olup kabul eden Devlette yaşayan bir küçüğün bakımını sağlayabilir. 

Madde 41 
Gönderen Devlet Vatandaşlarıyla Temas 

1) Konsolosluk memuru, gönderen Devlet vatandaşlarıyla temas etmeye, bunların kabul 
eden Devletin yetkili makamları ile ilişkilerinde, bu makamlar tarafından yürütülen işlerde yar
dımda bulunmaya ve onlara avukat, tercüman ve bu amaçla başka bir şahıs tutmaya yetkilidir. 

2) Kabul eden Devlet, gönderen Devlet vatandaşının konsoloslukla yazışmalarını kısıt
lamaz ye onun konsolosluk binalarına girişini engellemez. 

3) Kabul eden Devlet yetkili makamları, konsolosluk memuruna, gönderen Devlet va
tandaşlarından biri hakkında bilgi edinmek, bu vatandaşlarla irtibat kurmak ve görüşmek hu
susunda yardımcı olacaklardır. 

Madde 42 
Hürriyetleri Kısıtlanmış Vatandaşlarla Temas 

1) Kabul eden Devletin yetkili makamları, gönderen Devletin Konsolosluğunu bu Devle
tin vatandaşlarından birisinin, konsolosluk görev çevresinde gözaltına alınması, tutuklanması 
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veya hürriyeti kısıtlayıcı diğer herhangi bir tedbire tabi tutulması halinde en kısa zamanda ve 
en geç 5 gün içinde haberdar edeceklerdin Kabul eden Devletin yetkili makamları böyle bir 
kişinin konsolosluğa gönderdiği mektupları gecikmeksizin ileteceklerdir. Bu makamlar, ilgili
ye, bu madde uyarınca sahip olduğu haklarını gecikmeden bildireceklerdir. 

2) Konsolosluk memuru gözaltına alınmış, tutuklanmış veya herhangi bir hürriyeti kı
sıtlayıcı tedbire tabi tutulmuş gönderen Devlet vatandaşını ziyaret etmek ve görüşmek veya onunla 
yazışmak ve savunmasının yapılmasında ona yardım etmek hakkına sahiptir. Ayrıca, hürriyeti 
kısıtlayıcı bir ceza çekmekte olan gönderen Devlet vatandaşının birisini ziyaret etmek hakkı 
da vardır. Kabul eden Devlet yetkili makamları konsolosluk memuruna, anılan vatandaşının 
gözaltına alınmasından, tutuklanmasından veya hürriyeti kısıtlayıcı herhangi bir diğer tedbire 
tabi tutulmasından en geç 7 gün sonra ve bilahare makul aralıklarla ziyaret etmesine müsaade 
edeceklerdir. , 

3) Bu maddede belirtilen haklar, kabul eden Devletin kanun ve düzenlemelerine uygun 
olarak, bu kanun ve düzenlemelerin bu hakları ilga etmemeleri koşuluyla kullanılacaktır. 

Madde 43 

Vatandaşların tfade Vermeleri ve Tebligat 

Konsolosluk memuru, gönderen Devlet yetkili makamlarının talebi üzerine, gönderen Devlet 
vatandaşlarının, taraf, şahit ve bilirkişi olarak, isteğe bağlı ifadelerini kabul etmek ve onlara 
adlî ve gayrı adlî belgeleri tebliğ etmek hak ve yetkisini haizdir. Bu işlemlerin yapılmasında, 
zorlama vasıtalarının kullanılması veya kullanılacağı tehdidinde bulunulması yasaktır. 

Madde 44 

Trafik Kazaları 

Kabul eden Devletin yetkili makamları, gönderen Devlet vatandaşlarının öldüğü veya cid
dî şekilde yaralandıkları bütün kazaları konsolosluk memuruna gecikmeksizin bildireceklerdir. 

Madde 45 

Vatandaşın ölümü 

Kabul eden Devletin yetkili makamları, gönderen Devlet vatandaşlarının birisinin ölümü
nü gecikmeksizin konsolosluğa bildirirler ve ölüm belgesinin bir örneğini ücretsiz olarak gön
derirler. 

Madde 46 

Miras ve Koruyucu Tedbirler 

1) Kabul eden Devletin yetkijj makamları, gönderen Devlet vatandaşlarından birinin öl
mesi sonucu mirasın açılmasından ve ölenin vatandaşlığı ne olursa olsun, gönderen Devletin 
bir vatandaşının mirasçı, hak sahibi veya mansup mirasçı olarak ilgili olması halinde yine mi
rasın açılmasından konsolosluk memurunu gecikmeksizin haberdar ederler. 

2) Kabul eden Devletin yetkili makamları mirası korumak ve vasiyetname ölen tarafın
dan düzenlenmiş ise vasiyetin örneğini, sosyal sigortalardan, iradlardan, sigorta poliçelerin
den ileri gelen meblağlar dahil, mirasta hakkı olanlar, bunların ikametgâhları ve bulundukları 
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yer, mirasın değeri ve muhtevası konusunda sahip oldukları bütün bilgileri konsolosluk me
muruna iletmek amacıyla, kabul eden Devletin kanun ve düzenlemelerinde öngörülen gerekli 
tedbirleri alacaklardır. 

3) Konsolosluk memuru aşağıdaki hususların yerine getirilmesini istemek hakkını haizdir., 
a) Mirasın muhafazasını, mühürlenmesini ve mührün kaldırılmasını, miras yöneticisi

nin atanması da dahil olmak üzere mirasın korunması için tedbirlerin alınmasını ve bu işlemle
re katılmasını; 

b) Mirası teşkil eden malların satışını ve kendisinin hazır bulunabilmesi için bu satış için 
tespit edilen tarihin bildirilmesini; 

4) Miras davasının veya diğer resmî işlemlerin sonunda, kabul eden Devletin yetkili ma
kamları, konsolosluk memurunu gecikmeksizin haberdar edecekler ve borçların, vergi ve rüsu
mun ödenmesinden sonra mirası veya ilgili kişilere düşen payları, üç ay içinde ona gönderecek
lerdir. 

5) Mirasın değeri önemsiz ise, konsolosluk memuru miras mallarının kendisine teslimini 
isteyebilecektir. Bu takdirde bunu ilgili şahıslara göndermek hakkına sahip olacaktır. 

6) Konsolosluk memuru, ilgili şahıslara göndermek amacıyla gönderen Devletin kabul 
eden Devlette oturmayan vatandaşlarına düşen kişisel paylar ye miras, tazminat, emeklilik, sosyal 
sigorta, ödenmemiş ücretleri ve sigorta poliçelerinden ilgili şahıslara düşen miktarı kabul et
mek hakkına da sahiptir. 

7) Bu maddenin 4, 5 ve 6. fıkraları hükümlerinin uygulanması babında eşya ve alacakla
rın gönderen Devlete gönderilmesi, ancak kabul eden Devletin mevzuatına uygun olarak yapı
lacaktır. 

Madde 47 
Daimî Surette Oturmayan Vatandaşın ölümü 

1) Gönderen Devletin kabul eden Devlette oturmayan bir vatandaşının bu Devletteki yol
culuğu sırasında ölmesi halinde müteveffanın malları, kabul eden Devlet yetkili makamlarınca 
korunacak ve özel bir usule tabi olmaksızın gönderen Devletin konsolosluk memuruna verile
cektir. Konsolosluk memuru, müteveffanın kabul eden Devlette ikameti sırasında önceden yük
lendiği borçları, geri verilen malların değeri ile sınırlı olmak üzere ödeyecektir. 

2) 46. maddenin 7. fıkrası hükmü, bu maddenin 1. fıkrasında sözü edilen mallara da 
uygulanır. 

Madde 48 
Gemilere Yardım t; 

1) Konsolosluk memuru, limanlar da dahil olmak üzere, kabul eden Devletin karasula
rında ve iç sularında bulundukları sürede gönderen Devletin gemilerine ve bu gemilerin müret
tebatına her türlü yardımda bulunmak hakkını haizdir. Konsolosluk memuru gönderen Devle
tin gemileri ve mürettebatı üzerinde gözetim ve denetleme haklarını haizdir. 

2) Kaptan veya mürettebat mensubundan biri Konsoloslukla serbestçe haberleşebilir. 
3) Kabul eden Devletin yetkili makamları, konsolosluk memurunun gönderen Devlet ka

nunları ve düzenlemeleri uyarınca bu Devletin gemileri ve mürettebatı ile ilgili olarak aldığı 
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önlemlere saygı gösterirler. Konsolosluk memuru, bu görevlerini yerine getirirken, kabul eden 
Devletin yetkili makamlarından yardım isteyebilir. 

Madde 49 
Konsolosluk Memurlarının Gemi ve Mürettebatına İlişkin Yetkileri 

Konsolosluk memuru, gönderen Devlet kanunları uyarınca ve kabul eden.Devletin kanun 
ve diğer düzenlemelerine aykırı olmamak şartıyla deniz ulaşımı ile ilgili her türlü faaliyette ve 
özellikle aşağıdaki konularda faaliyette bulunmak hakkını haizdir : 

a) Bir geminin vatandaşlığı, mülkiyeti ve diğer aynî haklar ile durumu ve işletilmesi ile 
ilgili konularda her türlü belgeyi kabul etmek, düzenlemek veya imzalamak; 

b) Gemi kaptanını veya mürettebatın diğer mensuplarını sorguya çekmek, geminin bel
gelerini kontrol, kabul ve tasdik etmek, gemiyle ve geminin yükü, yolculuğu ile ilgili beyanları 
kabul etmek ve keza geminin limana girişi, kalışı ve çıkışını kolaylaştıracak faaliyetlerde bu1 

lunmak; 
c) Kaptanın ve mürettebattan birinin hastanelerde tedavi görmesi veya ana yurda gönde

rilmesini sağlamak üzere gerekli tüm tedbirleri almak; 
d) Kaptan veya mürettebattan herhangi birine, kabul eden Devletin 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 50 
Gemide İşlenen Suçlarda Yargı Yetkisi 

1) Kabul eden Devletin mahkemeleri ve diğer yetkili adlî makamları yargı yetkilerini, gön
deren devlet gemisinde işlenmiş suçlar söz konusu ise, ancak aşağıdaki hallerde kullanabilirler: 

a) Kabul eden Devlet vatandaşı tarafından veya ona karşı, ya da mürettebat dışındaki 
herhangi bir şahıs tarafından veya ona karşı işlenmiş suçlar; 

b) Kabul eden Devletin karasuları, içsulan ya da limanının huzur ve güvenliğini bozan 
suçlar; 

c) Kabul eden Devletin, kamu sağlığı, denizde insan hayatı kurtarma, yabancıların giri
şi, gümrük hükümleri, deniz kirlenmesi veya her türlü kaçakçılıkla ilgili kanun ve düzenleme
lerine karşı işlenmiş suçlar; 

d) Kabul eden Devlet mevzuatına göre, en az üç yıl veya daha ağır hürriyeti bağlayıcı 
cezayı gerektiren suçlar. 

2) Bununla birlikte, kabul eden Devletin mahkeme ve diğer yetkili makamları, konso
losluk memurunun talebi üzerine veya muvafakatıyla yargı yetkilerini gönderen Devlet gemisi 
için de kullanabilirler. 

Madde 51 
Kabul Eden Devlet Makamlarının Gemiye Müdahaleleri 

1) Kabul eden Devletin yetkili makamları, gönderen Devlet gemisinde kaptan, mürette
battan bir başkası, bu geminin bir yolcusu veya kabul eden Devlet vatandaşı olmayan herhangi 
bir şahsı ziyaret etmek, tutuklamak veya gözaltına almak veya gemideki bir mala el koymak 
niyetinde bulundukları takdirde, bu tür müdahalelere girişmeden önce, konsolosluğu, konso
losluk memurunun hazır bulunmasına imkân verecek şekilde, haberdar ederler. 
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Bu amaçla gönderilen duyuru kesin bir saat belirtir. Konsolosluk memuru veya temsilcisi 
hazır bulunmadıkları takdirde söz konusu makamlara müracaatla, olan biten hakkındaki her 
türlü bilginin kendilerine verilmesini isteyebilirler. Bu hükümler, kaptan veya mürettebattan 
birinin kabul eden Devlet makamlarınca sorguya çekilmesi halinde de uygulanır. 

2) Acil hallerde veya soruşturma kaptanın talebi üzerine yapılmışsa, konsolosluk memuru 
soruşturma sırasında ve en kısa zamanda haberdar edilmelidir. 

Konsolosluk memurunun talebi üzerine kendisine yokluğunda tamamlanmış soruşturma 
hakkında da bilgi verilir. 

Madde 52 
İstisnai Haller 

48. 49. ve 51. maddeler hükümleri kabul eden Devletin gümrük mevzuat ve düzenlemele
rinin, sağlık karantinası tedbirlerinin ve kamu sağlığı, deniz kirlenmesi, liman polisince malla
rın güvenliği ve yabancıların girmesine ilişkin diğer kontrol tedbirlerinin uygulanmasında ka
bul eden Devlete karşı kullanılmaz. 

Madde 53 
Geminin Batması veya Avaryaya Uğraması 

1) Gönderen Devletin bir gemisi, kabul eden Devletin karasuları veya içmesuları dahilin
de batar, parçalanır, hasara uğrar, karaya oturur, sahile vurur veya herhangi bir diğer avaryaya 
uğrarsa, kabul eden Devletin yetkili makamları konsolosluk memurunu gecikmeksizin haber
dar edecek ve geminin, yolcuların, mürettebatın, onların mallarının ve yükün kurtarılması ve 
korunması için tedbirler hakkında bilgi vereceklerdir. 

2) Konsolosluk memurunun talebi üzerine, kabul eden devletin yetkili organları, 1. fık
rada belirlenen durumla ilgili olarak alacağı önlemlerde, konsolosluk memuruna gerekli her 
türlü yardımı yapacaklardır. 

3) Gönderen Devletin bir gemisi battığı ve mürettebatı, yükü, evrakı ve gemide bulunan 
eşya kabul eden Devlet sahili veya yakınlarında bulunduğu ya da bu devletin limanına sürük
lendiği ve ne geminin kaptanı.ne vekili ne de gemi sahibi sigorta şirketlerinin temsilcileri hazır 
olmadıkları veya bu eşyaların muhafazası veya müteakip varış yerleri hususunda tedbir alama
dıkları takdirde, konsolosluk memuru gemi sahibi hazır bulunsaydı aynı amaçla alabileceği ted
birleri almaya yetkilidir. 

4) Konsolosluk memuru 3. fıkrada öngörülen tedbirleri kabul eden Devletin sahilinde 
veya,sahili yakınlarında bulunmuş veya limanına sürüklenmiş, bir avaryaya uğramış, karaya 
oturmuş ya da batmış olan geminin milliyetine bakılmaksızın, bu gemiden veya yükünden ge
len ve gönderen Devletin bir vatandaşına ait her türlü eşya hakkında alabilir. Kabul eden Dev
letin 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 veya diğer benzeri vergi ve resme ko
nu olamaz. 
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Madde 54 

Gemi Mürettebatından Birinin ölmesi veya Kaybolması 

1) Gönderen Devletin bir gemisinin mürettebatının bir mensubu kabul eden Devlet için
de gemi üzerinde veya karada ölür ya da kaybolursa.kaptan veya yerine bakan kişi veya gönde
ren Devletin 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 yetkilidirler. Ancak, ölü ya da gaib kabul eden Devlet vatandaşı ise 
kaptan veya yerine bakan kişi ölüm ya da kaybolmanın tespit edildiği anda eşyaların dökümü
nü yapar. Bu dökümün bir nüshası, malların korunması ve ihtiyaç varsa terekenin tasfiyesi için 
zorunlu olan her türlü girişimlerde bulunmaya yetkili olan kabul eden Devlet Makamlarına 
verilir. Bu makamlar gönderen Devlet konsolosluğunu bütün girişimlerinden haberdar edecek
lerdir. 

2) Bir konsolosluk memuru, miras konusunda, bu maddenin 1. fıkrasında sözü edilen 
yetkileri kullandığı hallerde, kabul eden Devletin yasa ve düzenlemelerine uymak zorundadır. 

Madde 55 

Hava Taşıtları 

Bu Sözleşmenin 48-54 maddeleri hükümleri, mümkün olduğu ölçüde, gönderen Devletin 
hava taşıtlarına da uygulanır. 

Madde 56 

Konsolosluk Resim ve Harçları 

1) Konsolosluk, kabul eden Devlet ülkesinde, gönderen Devletin düzenleme ve yasaları
na uygun olarak, yaptığı konsolosluk hizmetleri karşılığında resim ve harçlar alabilir. 

' 2) Bu maddenin 1. fıkrasında sözü edilen, konsolosluk hizmetleri için alınan bedeller, 
kabul eden Devletin her türlü vergi ve harcından muaftır. 

BÖLÜM V 

GENEL VE NİHAÎ HÜKÜMLER 

'Madde-5.7 
Diğer Konsolosluk Görevleri 

Konsolosluk memuru, gönderen Devletin kendisine verdiği, kabul eden Devlet mevzuatı
nın yasaklamadığı ve kabul eden Devletin karşı çıkmadığı ya da iki ülke arasında yürürlükte 
olan uluslararası anlaşmalarda belirtilmiş her türlü diğer görevi de ifa edebilir. 

Madde 58 

Kabul Eden Devletin Yasa ve Düzenlemelerine Saygı 

1) Bu Sözleşme hükümleriyle ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan bütün kişiler, ay
rıcalık ve bağışıklıklarına zarar getirmeksizin, kabul eden Devletin yasa ve düzenlemelerine 
saygılı olmakla yükümlüdürler. Aynı şekilde, bu Devletin içişlerine karışmamak da bu kişilerin 
ödevidir. 

2) Konsolosluk binaları, konsolosluk görevleri ile bağdaşmayacak şekilde kullanılmaya
caklardır. 
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Madde 59 

Tüzel Kişilere Uygulanacak Yöntem 

Bu Sözleşmenin gönderen Devlet vatandaşları hakkındaki hükümleri, tüzel kişilere de uy
gulanır. 

Madde 60 

Onay ve Yürürlük 

1) Bu Sözleşme onaya tabi olacak ve onay belgelerinin teatisi tarihini izleyen otuzuncu 
günde yürürlüğe girecektir. 

2) Bu Sözleşme, süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. Bu Sözleşme, bildirim yoluyla, Âkit 
Taraflardan her biri tarafından feshedilebilir. Bu halde Sözleşme, fesih gününü izleyen altı ay 
içinde yürürlükten kalkacaktır. 

Bu hükümleri teyiden, Âkit Tarafların yetkili temsilcileri bu Sözleşmeyi imzalamışlar ve 
mühürlerini basmışlardır. 

Ankara'da 11 Ağustos 1992 tarihinde iki nüsha halinde Türkçe ve Azerice olarak düzen
lenmiş olup her iki metin de aynı şekilde geçerlidir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ADINA 

Hikmet ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 
ADINA 

Tevfık KASIMOV 
Dışişleri Bakanı 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
VE 

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 
ARASINDA 

KONSOLOSLUK SÖZLEŞMESİNE EK 
. PROTOKOL, 

1. Türk tarafı Konsolosluk Sözleşmesinin uygulanması ile ilgili olarak konsolosluk tor
baları konusunda aşağıdaki şekilde hareket edecektir : . 

Konsolosluk torbası ne açılabilir, ne de torbaya el konulabilir. Bununla beraber, yetkili 
makamlar, torbanın, resmî yazışmalar veya resmî kullanıma yönelmiş belge ve eşyalardan baş
ka şeyler ihtiva ettiğine inanmak için ciddî nedenlere sahip oldukları takdirde, bu makamlar 
torbanın kendi önlerinde, gönderen Devletin yetkili bir temsilcisi tarafından açılmasını isteye
bilirler. Eğer gönderen Devletin makamları talebi reddederlerse, torba çıkış yerine geri çevrilir. 

Azeri tarafı Konsolosluk Sözleşmesinin uygulanması ile ilgili olarak konsolosluk torbala
rı konusunda aşağıdaki şekilde hareket edecektir: 

Konsolosluk torbası ne açılabilir ne el konulabilir. 

2. Konsolosluk torbasını teşkil eden paketler, niteliklerini belirten dış alametleri taşıma
lıdırlar. Bunlar ancak resmî yazışmalar ve münhasıran resmî kullanıma yönelmiş belge veya 
eşyaları ihtiva edebilirler. 

3. Gönderen Devletin konsolosluk kuryesi, sıfatını gösteren ve konsolosluk torbasını teşkil 
eden paketlerin sayısını belirten resmî belgeleri haiz olmak şartıyla, kabul eden Devlet ülkesin
de diplomatik kuryenin yararlandığı haklar, ayrıcalıklar ve bağışıklıklardan aynen yararlanır. 
Sadece, görev ifa eden ve hak, ayrıcalık ve bağışıklıkları konsolosluk torbasının muhatabına 
teslimi ile son bulan konsolosluk kuryesine de uygulanır. 

4. Konsolosluk torbası, müsaade edilmiş bir giriş noktasına gelecek bir ticarî geminin 
veya uçağın kaptanına verilebilir. Bu kaptan, torbayı teşkil eden paketlerin sayısını gösteren 
resmî bir belgeyi haiz olmalıdır. Fakat kaptan bir konsolosluk kuryesi sayılmaz. Bir konsolos
luk mensubu torbayı gemi veya hava taşıtı kaptanının elinden doğrudan doğruya ve serbestçe 
teslim alabilir veya aynı şekilde torbayı ona teslim edebilir. 

5. İşbu Protokol Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecektir. 

Bu hükümleri teyiden Âkit Tarafların yetkili temsilcileri bu Protokolü imzalamışlar ve mü
hürlerini basmışlardır. 

Ankara'da 11 Ağustos 1992 tarihinde iki nüsha halinde Türkçe ve Azerice olarak düzen
lenmiş olup her iki metin de aynı şekilde geçerlidir. „ 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
ADINA 

Hikmet ÇETİN 
Dışişleri Bakanı 

^ n a ' 

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 
ADINA 

. Tevfik KASIMOV 
Dışişleri Bakanı 
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Dönem : 19 / Yasama Yüı : 2 

'., T. B. M. M. (S. Sayısı: 297) 

Türldye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/481) 

* • • ' ' • ' 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 30.11.1992 
Sayı : B.02.0.KKG/101-443/02325 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 12.11.1992 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GEREKÇE 

Malumları olduğu üzere, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında ta
rihten kaynaklanan dil, kültür, din ve soy bağları bulunmaktadır. 

Türkiye ile Azerbaycan, aralarındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin karşılıklı yarar ve hak 
eşitliği temelinde daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi arzusuyla 11 Ağustos 1992 tarihinde 
Ankara'da "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşması"nı akdetmişlerdir. 

Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşması'nın amacı iki ülke arasında askerî eğitim alanında da 
işbirliğini tesis etmektir. 

Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşması'nın içeriği özetle aşağıda sunulmuştur. 
Dibace : 
Türkiye ile Azerbaycan Karşılıklı olarak ülkelerinin güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve 

bağımsızlığını sürdürme arzularını ifade ederek, aralarındaki dostluk ve işbirliğinin daha da 
geliştirilmesi hususundaki kararlılıklarını teyit etmektedirler. 

MADDE 1 
Anlaşma'nın Türkiye ile Azerbaycan arasında askerî eğitim işbirliği tesis etme amacı taşı

dığı belirtilmektedir. 
MADDE 2 

Anlaşma'da yeralan terimler tanımlanmaktadır. 
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MADDE 3 

Anlaşma çerçevesinde eğitim görecek askerî personelin hangi kurallara göre seçileceği be
lirtilmektedir. 

MADDE 4 

, Tarafların, Anlaşma kapsamına giren askerî personel ve yakınları üzerindeki yargı yetki
lerinin sınırlan çizilmektedir. 

MADDE 5 
Askerî personele verilecek disiplin cezaları esasa bağlanmaktadır. 

, ' ' ' . . ' MADDE 6 
Anlaşma kapsamındaki askerî personelin görev sırasında yol açacağı zarar, ziyan ve ha

sarların hangi hallerde tazminat hakkı doğuracağı; görev haricindeki askerî personelin veya 
yakınlarının yol açacağı zarar, ziyan veya hasarlar için hangi esaslara göre hareket edileceği 
belirlenmektedir. , 

Ayrıca taraflar, askerî personelin Anlaşma kapsamındaki faaliyetlerin icrası sırasında ya
ralanması, sakatlanması veya ölmesi halinde tazminat talebinde bulunmamayı taahhüt etmek
tedirler. 

MADDE 7 ,'"; 
Tarafların malî yükümlülükleri belirlenmektedir. • 

MADDE .8 • 

Gönderen devletin, gerek görürse personelini bir neden göstermeksizin geri çağırabileceği 
ve geri çağırdığı personelin yerine diğer bir personelini atayabileceği hükmü getirilmekte ve 
kabul eden devletin hangi koşullarda konuk askerî personelin ilişiğini kesebileceği veya eğiti
mine son verebileceği belirtilmektedir. 

MADDE 9. 
Anlaşma kapsamındaki askerî öğrenciler ile diğer askerî personelin giyeceği üniforma ve 

üniformalarına takabilecekleri semboller belirtilmektedir. 

MADDE 10 
Anlaşma çerçevesinde verilecek eğitimin uygulanmasına ilişkin usûller belirlenmekte ve 

eğitim ve öğretimin Türkçe yapılacağı belirtilmektedir. 

MADDE 11 
Askerî personel ile yakınlarının yararlanabilecekleri sağlık hizmetleri ve sosyal tesisler be

lirtilmektedir. 
MADDE 12 

Askerî personelin izinleri esasa bağlanmaktadır. 

MADDE 13 
Bir askerî personelin veya bir yakınının kabul eden devlet topraklarında ölmesi halinde 

gömme veya cenaze nakil, cenaze işleri ile ilgili masrafların kabul eden devletçe karşılanması 
kararlaştırılmaktadır. 

MADDE 14 
Askerî personel ve yakınlarının kabul eden devletin muhaceret yasalarına ve gümrük mev-

, zuatına riayet edecekleri belirtilmektedir. 
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MADDE 15 

Askerî personelin resmî görevli oldukları süre zarfında üçüncü bir ülkeyi içine alan silahlı 
bir çatışmaya katılmayacağı, Anlaşma'nın ve protokollerinin kapsamı dışında kalan görevlere 
atanamayacağı yolunda mutabakat sağlanmaktadır. 

MADDE 16 
Askerî personelin gizliliğe riayet edeceği kaydolunmaktadır. 

MADDE 17 
Askerî personelin kesin olarak ayrılırken şahsî ve yakınlarının borçlarını tasfiye ile yükümlü 

olduğu ve acil durumlarda askerî personelin borçlarının, gönderen devlet hesabına kabul eden 
devletçe yüklenileceği açıklanmaktadır. 

MADDE 18 

Anlaşma'nın yorum ve uygulanmasından dolayı ortaya çıkacak uyuşmazlıklann çözümünde 
ve Anlaşmanın sona erdirilmesinde izlenecek yol belirtilmektedir. 

MADDE 19 
Anlaşma'nın yürürlük süresi belirlenmektedir. 

MADDE 20 
Anlaşma'nın, tarafların kendi hukuklarına uygun olarak onaylanacağı, onaylandığı bil

diren notaların teati edileceği tarihte yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. 

MADDE 21 
Taraflardan birinin, Anlaşma'nın veya protokollerinin tadilini veya gözden geçirilmesini 

önermesi halinde izlenecek yol açıklanmaktadır. 

MADDE 22 

Anlaşma'nın veya protokollerinin sona erdirilmesi için izlenecek usuller açıklanmaktadır. 

MADDE 23 

Anlaşma'nın, her biri aynı derecede geçerli olmak üzere Türkiye ve Azerbaycan Türkçe-
sinde ikişer nüsha olarak düzenlendiği kaydedilmektedir. 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 9.12:1992 
ı Esas No. ; 1/481 

Karar No. : 40 
ı 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî 

Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna dair Kanun Tasarısı, Ko
misyonumuzun 9.12.1992 tarihli 5 inci Birleşiminde Millî Savunma ve Dışişleri bakanlıkları tem
silcilerinin de iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

Türkiye ile Azerbaycan, aralarındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerinin karşılıklı yarar ve hak 
eşitliği temelinde daha da geliştirilmesi ve güçlendirilmesi arzusuyla 11.8.1992 tarihinde Anka
ra'da "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında As
kerî Eğitim İşbirliği Anlaşması"nı akdetmişlerdir. 

Anlaşmanın amacı, iki ülke arasında askerî eğitim alanında da işbirliğini tesis etmektedir. 
Söz konusu Anlaşma, tarafların kendi hukuklarına uygun olarak onaylanacak ve onay

landığını bildiren notaların teati edileceği tarihte yürürlüğe girecektir. 
Bu nedenle hazırlanmış olan ve tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra, Komisyonu

muzca da uygun bulunan tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. ' , 

Raporumuz, havalesi gereği Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlı
ğa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
A. Baki Tltğ 

Ankara 
Sözcü 

Mustafa Kaçmaz 
Van 
Üye 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

Üye, 
Abuzer Tanrıverdi 

Adıyaman 
Üye 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Üye 
Abdülbaki Ataç 

Balıkesir 

Başkanvekili 
Ural Köklü 

Uşak 
Kâtip 

M. Sabri Güner 
Kars 
Üye 

Celal Kürkoğlu 
Adıyaman 

Üye 
Ethem Kelekçi 

Afyon 
Üye 

Ali Kara taş 
Antalya 

Üye 
Asım Kaleli 

İçel 
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Üye 
Mukadder Başeğmez 

istanbul 
Üye 

Süha Tanık 
İzmir 
Üye 

Faruk Saydam 
Manisa 

Üye 
Gürhan Çelebican 

İstanbul 
Üye 

Tevftk Diker 
Manisa 

Üye 
Cevat Ayhan 

Sakarya 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi • 
Dışişleri Komisyonu 10.2.1993 

Esas No. : 1/481 
Karar No. : 16 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî 
Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Ko
misyonumuzun 3.2.1993 tarihli 4 üncü Birleşiminde Millî Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Ba
kanlığı Temsilcilerinin Katılmalarıyla görüşülmüştür. 

İki ülke arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkileri kapsamında askerî eğitim alanında işbirli
ği oluşturma amacını taşıyan Tasarı Komisyonumuzca uygun bulunarak aynen kabul edilmiştir. 

Ayrıca Komisyonumuzca eğitimin olabildiğince çabuk başlamasını sağlamak üzere Tasa
rının İçtüzüğün 53 üncü maddesi uyarınca öncelikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

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

Başkan 
Atilla Mutman 

İzmir 
Kâtip 

Abdullatif Şener 
Sivas 
Üye 

İsmail Coşar 
Çankırı 

Üye 
Nurhan Tekinel 

Kastamonu 

Sözcü 
Şahin Ulusoy 

Tokat 
Üye 

Tunç Bilget 
Aydın 
Üye 

Mustafa Doğan 
Gaziantep 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN , 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Eği
tim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 11 Ağustos 1992 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşma
s ı n ı n onaylanması uygun bulunmuştur. ' . , 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. "inönü 
Devlet Bakanı 
Prof. T. Çiller 
Devlet Bakanı 

/ . Tez 
Devlet Bakanı 
Prof. T Akyol 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batallı 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cev/ıeri 

Sanayi ye Ticaret Bakanı 
M. T Köse 

Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Orman Bakanı 
V, Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/ . Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı 
Y- Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
Prof. A. Ateş 
Çevre Bakanı 

B, D. Akyürek 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN . 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbay
can Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî 
Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

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 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbay
can Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî 
Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

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. 
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T Ü R K I Y E C U M H U R İ Y E T İ H Ü K Ü M E T ! Î L E A Z E R B A Y C A N C U M H U R I Y E T ! H Ü K Ü 

M E T ! ARASINDA ASKERÎ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI 

Aşağıda Taraflar olarak adlandırılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbay
can Cumhuriyeti Hükümeti; ' , . ; ' • 

Karşılıklı olarak ülkelerinin güvenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsızlıklarını sürdürme ar
zularını ifade ederek, 

Aralarında mevcut 3 Mayıs 1992 tarihli "Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuri
yeti arasında Eğitim, öğretim, Uzmanlık Hizmetleri, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması"-
nın hükümlerini dikkate alarak, 

İki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi hususundaki kararlılıkla
rını teyit ederek, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır. 

MADDE I 
ANLAŞMANIN AMACI 

Bu Anlaşmanın amacı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hü
kümeti (Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaklardır.) arasında Askerî Eğitim işbirliği tesis 
e t m e k t i r . 

MADDE II 
' TANIMLAR 

Bu Anlaşmada yer alan terimlerden; 
1. "Askerî Personel" taraflardan birinin Silahlı Kuvvetlerine mensup olup, bu anlaşma

nın amaçlan için diğer tarafın ülkesinde bulunan personel anlamındadır. Askerî personel kur
siyer ve kursiyer olmayan personeli içerir. 

2. "Kursiyer Askerî Personel" bu Anlaşma uyarınca askerî eğitim ve öğrenim görmek 
maksadıyla bir tarafın Silahlı Kuvvetleri tarafından, diğer tarafın topraklarına gönderilen As
kerî Personel (Subaylar, Astsubaylar ve Askerî öğrenciler) anlamındadır, 

3. "Kursiyer olmayan Askerî Personel" terimi, Anlaşmanın amaçlan doğrultusunda bir 
Tarafın Silahlı Kuvvetleri tarafından, diğer tarafın topraklan üzerinde görevlendirilen Askerî 
Kursiyerler dışında kalan Askerî Personel anlamındadır. Aynı deyim eğitmen ve Öğretmenleri 
de içine alır. • 

4. "Yakınlar", Askerî Personelin eşi ve çocukları anlamındadır. 
5. "Gönderen Devlet", Askerî Personelin, ait olduğu devleti ifade eder. 

6. "Kabul Eden Devlet" topraklarında bu anlaşmanın uygulanması nedeniyle askerî per
soneli ülkesinde bulunduran devlet anlamındadır. 

7. "Kıdemli Askerî Personel" bir Askerî Personel grubu içerisinde herhangi bir zaman
da mevcut en yüksek rütbeli personel anlamındadır. Kıdemli Askerî Personel aşağıdakilerden 
sorumlu olacaktır.. 

a) Kıdemlisi olduğu askerî personel topluluğu ile bunların geçici olarak bulunduğu ko
nuşlandığı veya üslendiği karargâh, birlik veya kurumun amiri arasında irtibat sağlamak, 

b) Kıdemlisi olduğu askerî personel topluluğunun geçici olarak bulunduğu konuşlandı
ğı veya üslendiği karargâh, birlik veya kurumların tabi oldukları yasal mevzuat ile Gönderen 
Devlet ve Kabul Eden Devletin kanun ve nizamlarına uymalarını sağlamak, 
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c) Kıdemlisi olduğu askerî personel topluluğunu ilgilendiren bütün hususlarda, Gönde
ren Devletin yetkili makamları ile doğrudan irtibat sağlamak. 

8. "Amir", Askerî Personelin bulunduğu karargâh veya Kıta Komutanı veya kurumun 
amiri anlamındadır. 

9. "Yetkili Makam", Türkiye'de Türk Genelkurmay Başkanlığı ve Azerbaycan Büyükel
çiliği (açıldığında) Azerbaycan'da, Azerbaycan Savunma Bakanlığı ile bu ülkedeki Türk Büyü
kelçiliğidir. 

10. ' 'Resmî Görev", bu anlaşma ile birlikte bu Arılaşmanın amaçları doğrultusunda ya
pılacak protokollerde belirtilen vazife ve görevlerin yerine getirilmesini ifade eder. 

11. "Görev Başı Eğitimi", personelin daha sonra yapacağı görevin aynı ve benzeri yer
lerde, kendisinden daha tecrübeli ve yetenekli kişilerin gözetim ve sorumluluğunda, önceden 
belirlenmiş ve program, usuller ye süreye bağlı olarak, görevi yaparak öğrenmek ilkesine daya
nan bir eğitimdir. 

12. "Resmî görevle bağlantılı suçlar", resmî görevin icrası sırasında icra edilen ve resmî 
görevden ayrılmayacak nitelikteki fiil veya ihmallerden kaynaklanan suçlar anlamındadır. Amir, 
iddia edilen suçun resmî görevle ayrılmaz bağlantısı olan fiil ya da ihmallerden kaynaklandığı
nı doğrulayan bir belge düzenleyecektir. Bu belge, sözkonusu fiilleri yeterli kanıt olarak müta
laa edecek, kabul eden Devlet yetkili makamlarına gönderilecektir. 

MADDE III 
SEÇME KURALLARI 

1. Kursiyer Askerî Personel Gönderen Devlet Silahlı Kuvvetleri tarafından belirlenen ih
tiyaç ve kriterlere göre ve Kabul eden devlet tarafından belirlenecek şartlara uygun olarak seçi
lecektir. 

2. Kursiyer olmayan Askerî Personel, Gönderen devletin Silahlı Kuvvetleri tarafından, 
ancak Kabul eden Devletin belirteceği şartlara uygun olarak seçilecektir. 

MADDE IV 
YARGI YETKİSİ 

1. Askerî personel ile yakınları, kabul eden devletin yasalarına ve yürürlükteki mevzua
tına tabî olacaklar ve cezaî yargı yetkisi kabul eden devlete ait olacaktır. 

, 2. Askerî personel; kabul eden devletin cezaî ve inzibati mevzuatı bakımından, askerî 
şahıslar gibi telakki edilecektir. Ancak, aşağıda gösterilen hallerde gönderen devletin yargı yet
kisi geçerli olacaktır. 

a) Münhasıran gönderen devletin malına karşı askerî personel veya yakınları tarafından 
işlenen suçlar; 

b) Eğitici, öğretici, danışman veya gözlemci sıfatı ile gönderilen askerî personelin, gö
revlerine ilişkin bir eylem veya ihmalinden doğan suçlar. 

c) Gönderen veya kabul eden devletin yargı hakkının kullanılacağı hallerde; hüküm içe
riği gönderen devlet mevzuatında bulunmayan bir cezayı öngörmekte ise, her iki ülke ceza mev
zuatında yer alan veya uyum sağlayan bir ceza sistemi geçerli olacaktır. 
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MADDE V 
DİSİPLİN İŞLEMLERİ , 

1. Askerî Personel; bulundukları kıta, karargâh ve kurumlarda uygulanan emir ve tali
matlara aynen uyarlar, 

2. Kursiyer Askerî Personel; disiplin cezaları yönünden kabul eden devletin mevzuatı çer
çevesinde işlem göreceklerdir. -

3. Kursiyer olmayan Askerî Personele; Gönderen Devletin belirleyeceği disiplin amirleri 
kendi hukukî mevzuatı çerçevesinde disiplin cezası vermeye yetkili olup, bu yetki kullanılırken; 

a) Disiplin işlemi, Kursiyer olmayan Askerî Personelin bulunduğu yerin amirleri tara
fından talep edilmiş ise; yapılan işlem sonucu yazılı olarak bildirilecektir. 

b) Kursiyer olmayan Askerî Personelin görevlerini aksatacak mahiyetteki disiplin ceza
ları amiı̂ e yazılı olarak bildirilecektir. 

MADDE VI 
ZARAR ZİYAN VE TAZMİNATLAR 

1. Askerî personelden eğitim Ve öğretim görmek amacı ile gönderilenlerin, görevi sıra
sında veya görevin ifası dolayısıyla kabul eden devletin mülkiyeti altındaki mal ve eşyalara ka
sıtsız olarak verecekleri zarar, ziyan veya hasarlar için kabul eden devlet tarafından tazminat 
talep edilmeyecektir. 

2. Özel ve tüzelkişilerin mülkiyetindeki mal ve eşyalara karşı verilen zarar ve ziyanlar 
(kasti olsun veya olmasın) yukarıdaki birinci fıkra hükümleri dışındadır. Bu tür zarar ve ziyan
lar gönderilen askerî personelin kasıtlı hareketinden kaynaklaıımamışsa gönderen devlet tara
fından tazmin edilir. 

3. Meydana gelen zarar ve ziyanın kasten oluşturulup oluşturulmadığı ve tazmin edil
mesi gereken para miktarını tespit etmek üzere, kabul eden devlet tarafından üç kişilik bir bi
lirkişi heyeti oluşturulur. Gönderen devlet, bu heyette gözlemci sıfatı ile temsilci bulundurabilir. 

4. Gönderen devletin yetkili makamı, kabul eden devletin yetkili makamı tarafından bil
dirilen tazminatı üç ay içinde kabul eden devletin göstereceği bankaya öder ve ödeme makbu
zunu kabul eden devletin yetkili makamlarına gönderir. Taraflar arasında bir anlaşmazlık ha
linde her iki tarafın da üzerinde anlaştıkları bir hakeme başvuracaklardır. Eğer yine uyuşma 
sağlanamazsa kabul eden devletin yetkili ve görevli mahkemelerinin vereceği karar nihaî ola
cak ve bu karar her iki tarafça kabul edilecektir. Kabul eden devlet bu süre esnasında zarar 
gören özel şahısların tazminat taleplerini kendi bütçesinden karşılayabilir. 

5. Eğitici, öğretmen, Danışman veya gözlemci sıfatı ile gönderilen personelin, görevleri 
sırasında veya görevin ifası dolayısıyla, kabul eden devletin mülkiyeti altındaki mal ve eşyalara 
kasıtsız olarak sebebiyet verecekleri zarar, ziyan veya hasarlar için tazminat talep edilmeyecektir. 

6. Askerî personelin görev haricinde veya görevde olsalar bile kasıtlı olarak gerçek veya 
tüzelkişilere verecekleri zarar ile askerî personelin yakınlarının bu kişilere verecekleri zarar, zi
yan veya hasarlar için aşağıdaki esaslara göre hareket edilecektir. 

a) Zarar gören şahsın rızasını almak spreti ile, kabul eden devletin tayin edeceği asgarî 
üç kişilik bilirkişi heyetince zarar, ziyan ve hasarlar tespit edilir. Gönderen devlet tarafından 
gözlemci sıfatı ile bilirkişi heyetinde temsilci bulundurulabilir. 
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b) Bilirkişi heyetinin takdir edeceği tazminat, kabul eden devlet tarafından, gönderen 
devletin yetkili makamına bildirir. Gönderen devletin yetkili makamı bildirilen tazminatı, üç 
ay içinde, kabul eden devletin göstereceği bankaya öder ve makbuzunu kabul eden devletin 
yetkili makamına gönderir. 

c) Zarar gören şahısların ve kabul eden devlet yetkili makamının tazminata itiraz etmesi 
halinde, tarafların mutabık kalacakları bir hakeme başvurulabilir. Hakeme başvurulmayacak-
sa; kabul eden devletin yargı organlarına intikal ettirilir. Yargı organlarının hükmettiği tazmi
nat ve dava masrafları gönderen devletçe yukarıdaki usullere göre ödenir. 

7. Kabul eden ve gönderen devletler; kendi askerî personelinin, bu anlaşmanın içerdiği 
faaliyetlerin icrası esnasında yaralanma, sakatlanma veya ölümleri halinde, karşı taraftan taz
minat talep etmemeyi taahhüt ederler. 

MADDE VII 
ÖDEMELER VE MASRAFLAR 

1. Kursiyer olmayan Askerî personelin ve yakınlarının her türlü malî ve özlük hakları, 
gönderen devlet tarafından sağlanacaktır. 

2. Askerî personelin, kabul eden devlete gidiş ve dönüş ulaşım masrafları, gönderen devlet 
tarafından karşılanır. (Mümkün olduğu hallerde, askerî personel tarafların, askerî hava/kara 
ulaşım araçlarından ücretsiz istifade edebilirler.) 

3. Kabul eden devlet, kursiyer askerî personelin aşağıda belirlenen masraflarını karşıla
mayı taahhüt eder. 

a) Askerî öğrenciler için; 
(1) taşe 
(2) İbate 
(3) Harçlık (Kabul eden devlet tarafından belirlenecek esaslar ve miktar üzerinden) 
(4) Eğitim-öğretim masrafları 
(5) Giyim-kuşam (Kabul eden devletin emsali, kendi öğrencileri için tespit edilmiş olan 

istihkaklar üzerinden) 
b) Subay ve Astsubaylar için; 
(1) Aylık ücret (Kursiyer subay ve astsubayların rütbelerine göre kabul eden devlet tara

fından belirlenecek miktar ve esaslar üzerinden) 
(2) Eğitim-öğretim masrafları 
(3) Giyim-kuşam (sadece kursiyer subay ve astsubayların eğitim-öğretim kurumunda gi

yeceği, kabul eden devletin emsali subay ve astsubaylara verilen istihkak üzerinden) 

MADDE VIII 
GERİ ÇAĞRILMA VE EĞİTİMİN/GÖREVLERİN SONA ERDİRİLMESİ • 

1. Gönderen Devlet gerekli gördüğü zaman, personeli bir sebep göstermeksizin istediği 
zaman geri çağırmaya yetkilidir. Kabul eden ülke, böyle bir niyetin kendisine bildirilmesi üzeri
ne, bu geri çağırmanın, mümkün olduğunca çabuk gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri ala
caktır. 

2. Yukarıdaki fıkra l'e göre Kursiyer olmayan Askerî Personeli geri çağıran Gönderen 
Devlet, bu geri çağırmayı takip eden iki hafta içinde, geri çağrılan personelin yerine aynı şart
ları taşıyan diğer bir kişiyi tayin edebilecektir. Böylece bir değiştirme yukarıda Madde III (2)'de 
belirtilen koşulları karşılamak zorundadır. 
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3. Kabul Eden Devlet, Gönderen Devletin yetkili makamlarına durumun bildirilmesini 
müteakip kursiyer askerî personeli eğitimden çıkarabilir. 

4. Askerî öğrencilerden, öğretimdeki başarısızlık, disiplin ve sıhhî nedenlerle eğitim ve 
öğretimi takip edemeyecek olanlarına; Okul/Akademi Komutanlıkları ve Fakülte Dekanlıkla-
rınca karar verilecek ve Genelkurmay Başkanlığının müsaadesiyle gerekli ilişik kesme ve eği
tim/öğretime son verme işlemi yapılacaktır. 

5. Kabul eden Devlet, kursiyer olmayan herhangi bir askerî personelin görevini, başlan
gıçta belirtilen bitim tarihinden önce sona erdirebilir. Bununla beraber, Kabul Eden Devlet Yetkili 
Makamını bu kararından haberdar edecek ve kursiyer olmayan sözkonusu askerî personel bu 
bildirimi takip eden 1 ay içerisinde geriye yollanacaktır. Gönderen Devlet, Kabul eden Devle
tin ulusal çıkarlarına aykırı olmadığı sürece, böyle bir kararın nedenleri hakkında bilgilendiri
lecektir. 

MADDE IX 
ASKERÎ KIYAFET/ÜNİFORMA 

1. Askerî Lise ve Harp Okulu eğitimine gönderilen askerî öğrenciler, kabul eden devletin 
sağlayacağı askerî üniformayı giymekle yükümlüdürler. Bu öğrenciler, gönderen ülke tarafın
dan verilecek bir askerî sembolü, tanıma amacıyla üniformalarına takabileceklerdir. 

2. Diğer askerî personel, kabul eden devletin birlik ve kurumları içerisinde kendi ulusal 
üniformalarını veya kabul eden devletin üniformasını giyecekler, birlik ve kurum dışında sivil 
elbiseli olarak bulunacaklardır. Bununla beraber, çalışma şartlarına bağlı olarak,, Kabul Eden 
Devlet, askerî personele, kendi Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan gerekli eğitim ve çalış
ma elbiselerini temin edebilecektir. 

MADDE X 
EĞİTİMİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USULLER 

L Bu anlaşma, Askerî Eğitim İşbirliği alanındaki aşağıdaki konuları kapsar : 
a) Birlik, karargâh ve kurumlara askerî ziyaretler, 
b) Tatbikatlara gözlemci gönderme, 
c) Askerî Lise eğitimi, 
d) Harp Okulu eğitimi, 
e) Sınıf Okulu eğitimi, . • 
f) Harp Akademileri eğitimi, 
g) Askerî Tıp Akademisi ve Askerî Sağlık Okulları eğitimi, 
h) Çeşitli kısa süreli kurslar, 
ı) Birlik, karargâh ve kurumlarda görevbaşı eğitimi, 
;2, Eğitim ve öğretimler Türkçe oİarak yapılır. Gerektiğinde lehçe farklılıklarını gider

mek maksadıyla, kabul eden devlet tarafından Türkçe tekamül eğitimi verilir. 
3. Bu anlaşmaya göre, herhangi bir eğitim talebi, önce Gönderen ülke tarafından Kabul 

Eden ülkeye bildirilecektir. Kabul Eden Ülke böyle bir isteğin alınmasını müteakip, bunu ken
di olanakları ile karşılaştıracak ve talep edilen eğitimi temin edip edemeyeceğini 45 (kırkbeş) 
gün içinde Gönderen devlete bildirecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 297) 
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4. Gerekli görüldüğü takdirde, sözkonusu eğitimin gerçekleştirilmesi için taraflarca (bus 

anlaşmaya dayanan protokol statüsünde) ayrı bir anlaşma yapılabilir. Bu protokol aşağıdaki 
hususları içerecektir : 

a) Eğitimin konusu, 
b) Eğitimin prensipleri, 
c) Eğitim süresi ve onun başlangıcı ve bitiş tarihleri, 
d) Eğitim amaçları için gönderilen Askerî Personelin nitelikleri, 
e) Eğitim için kullanılacak lisan, 
f) Gönderen Devlet tarafından eğitim için ödenecek tutar ve ödeme şekli. 
g) Eğitimle ilgili gerekli görülecek diğer hususlar. 

5. Gönderen Devletin eğitim isteklerinin karşılanması maksadıyla, Kabul Eden Devlete 
kursiyer askerî personelin gönderilip gönderilmeyeceği, Kursiyer Askerî Personelin sayısı ve il
gili diğer bilgiler, eğitimin başlamasında en az 45 gün önce bildirilecektir. 

MADDE XI 
SAĞLIK HİZMETLER! VE SOSYAL TESİSLERİ '- . . 

1. Askerî Personel ve yakınları; Kabul Eden Devletteki emsallerine sağlanan muayene, 
tedavi olanaklarından yararlandırılır. 

2. Askerî personel ve yakınları, Kabul Eden Devletin Silahlı Kuvvetlerindeki emsalleri
nin tabi olduğu statü dahilinde; Orduevleri, Ordupazarlan, kantin, tabldot, işocakları ve din
lenme kampları gibi sosyal ve idarî hizmet kolaylıklarından yürürlükteki mevzuat uyarınca fay
dalanırlar. 

MADDE XII 
İZİNLER 

1. Askerî Kursiyerler : 
a) Kabul Eden Devlet Silahlı Kuvvetlerindeki emsallerinin yararlandıkları normal izin 

haklarından faydalandırılırlar. 
b) Kabul Eden Devlette uygulanan haftalık ve günlük çalışma saatlerine tabidirler, 
c) Gönderen ve Kabul Eden Devletin resmî tatil günleri ile Kabul Eden Devletin hafta 

sonu tatilinde yürürlükteki kanunî mevzuata göre izinli sayılırlar. 
2. Kursiyer Olmayan Askerî Personel : 
Gönderen Devletin ilgili mevzuatına tabî olacaktır. 
3. İzinli Askerî Personelin ulaşım masrafları, Gönderen Devlet tarafından karşılanacaktır. 

MADDE XIII 
VEFAT 

1. Bir askerî personelin ya da bir yakınının Kabul Eden Devlet ülkesinde ölmesi halinde, 
Kabul Eden Devlet durumu der)hal Gönderen Devlete bildirecek; Gönderen Devlet de mütevef
fanın Kabul Eden Devlet Ülkesinde gömülmesine veya Gönderen Devlet ülkesine uçakla geri 
gönderilmesine karar verecektir. 

2. Müteveffanın Kabul Eden Devlette gömülmesine karar verildiği takdirde, Kabul Eden 
Devlet Müteveffanın gömülme masraflarını karşılamak durumunda olduğu gibi cenaze hizme
ti için gerekli tüm düzenlemeleri yapacaktır. Kabul Eden Devlet, talep üzerine müteveffa için 
Kabul Eden Devletin muadil personeline sağlanan bir askeri cenaze töreni düzenleyecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 297) 
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3. Müteveffanın Gönderen Devlete geri gönderilmesine karar verildiği taktirde Kabul Eden 
Devlet tüm harcamalarını kendisi karşılayarak müteveffanın Gönderen Ülkeye nakli için ge
rekli tüm düzenlemeleri yapacaktır. Nakliyat havadan ve bir tabut içinde gerçekleştirilecektir. 

4. Hem fıkra (2) hem de fıkra (3)'te, Kabul Eden Devlet Müteveffanın iki kişiye kadar 
aile bireylerinin ve Gönderen Devlet yetkili makamınca seçilecek refakatçi şahsın gidiş/dönüş 
uçak biletlerini ödeyecektir. 

MADDE XIV 
GÜMRÜK VE PASAPORT İŞLEMLERİ 

1. Tüm askerî personel ve bunların yakınları Kabul Eden Devletin Muhaceret ile ilgili 
yasalarına ve Gümrük Mevzuatına riayet edeceklerdir. Bu personel özel pasaport taşımak için 
yetkili kılınmış olup, yabancıların Kabul Eden Devlet topraklarında ikamet ve seyahati ile ilgili 
yasaların hükümlerine tabi olacaklardır. 

2. Süresi bir yıl ve daha fazla olan eğitime tabi kursiyer askerî personelin yakınları, her 
yıl bir ayı geçmemek, kaydıyla Kabul Eden Devlet ülkesinde bulunabilir. Bu konuda gerekli vi
ze kolaylıkları sağlanır. Acil durumlarda bu süre kabul eden devletin müsaadesi ile uzatılabilir. 

MADDE XV 
OLAĞANÜSTÜ DURUMLAR 

1. Resmî görevli oldukları süre zarfında, askerî personel üçüncü bir ülkeyi içine alan si
lahlı bir çatışmaya katılmayacak ve îç güvenlik nedenlerinden dolayı Kabul Eden Devlette iş 
arayamayacaktır. 

2. Askerî Personel, Anlaşmanın ve onun tamamlayıcı protokollerinin sahası dışında ka
lan görevlere'tayin edilemeyeceklerdir. 

3. Kabul Eden Devletin üçüncü bir ülke ile savaşa girmesi halinde, askerî personelin ve 
yakınlarının geri alınması hususu her ilci ülke yetkili makamları arasında ortaklaşa kararlaştı
rılacaktır. 

MADDE XVI 
GİZLİLİĞE HÎAYET 

1. Hiçbir askerî personel, Kabul Eden Devletin yazılı rızası dışında, bu anlaşma uyarın
ca resmî görevlerini ifa ederken Kabul Eden Devlet Silahlı Kuvvetlerine ilişkin olarak elde et-

\ • •• • • . • . 

miş olabilecekleri herhangi bir bilgiyi yayamaz ya da ifşa edemez. 
2. Tüm Askerî Personel Kabul Eden Devletin gizlilik dereceli bilgilerinin gizliliği ve ko-

runhıası ile ilgili kurallarına riayet edecektir. 
3. Tüm Askerî Personel eğitimin sona ermesinden ya da bu Anlaşmaya göre resmî gö

revlerinin tamamlanmasından sonra öğrendikleri gizlilik dereceli bilgiyi korumaya devam ede
cektir. . ' . . ' 

MADDE XVII 
ŞAHSÎ BORÇLAR 

1. ' Askerî Personel, hangi sebeple olursa olsun Kabul Eden Devleti kesin olarak terkeder-
ken şahsî ve yakınlarının borçlarını tasfiye etmek zorundadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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2. Acil durumlarda, Kabul Eden Devlet yetkili makamı, Gönderen Devletin hesabına il
gili Askerî Personelin borçlarını tasfiye eder. Bu tasfiyeyi yaparken borçlu Askerî Personelin, 
borcunu kabullendiğine dair tevsik edici bir belgeyi de fatura ile birlikte Gönderen Devlet yet
kili makamına iletir. Gönderen Devlet üç ay içinde usulüne uygun olarak Kabul Eden Devlete 
ödemeyi yapar. Askerî personelin kesin dönüşünden sonra şahsî borcunun olduğu anlaşıldığı 
takdirde Kabul Eden devlet bunu da fatura ederek, ilgili tevsik edici belgeleri ile birlikte 3 ay 
içinde ödemesi istemiyle Gönderen Devlet yetkili makamına intikal ettirir. 

MADDE XVIII 
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİ 

Taraflar bu anlaşmanın yorum ve uygulanmasından dolayı ortaya çıkacak uyuşmazlıkla
rı, görüşmeler suretiyle çözüme kavuşturacaklardır. Bu görüşmelerden 90 gün içinde bir sonu
ca varüamadığı takdirde, taraflardan her biri, diğer tarafa 30 günlük bir yazılı ön bildirim ile 
bu anlaşmayı sona erdireceklerdir, 

MADDE XIX 
YÜRÜRLÜK SÜRESİ 

1. Bu anlaşma beş (5) yıl süre ile geçerli olacaktır. Taraflardan biri bu ilk 5 yıllık sürenin 
bitiminden 3 ay önce bu Anlaşmanın feshini ihbar etmediği takdirde, yıldan yıla yürürlükte 
kalmaya devam edecektir. 

2. Bu anlaşma tarafların mutabakatı ile yahut müteakip her yılın bitiminden üç ay önce 
taraflardan birinin yazılı bildirimi üzerine sona erer. 

MADDE XX 
ONAY VE YÜRÜRLÜĞE GİRME 

İşbu Anlaşma her iki tarafın kendi hukukî usullerine uygun olarak onaylanacak ve onay
landığını bildiren notaların teati edildiği tarihte yürürlüğe girecektir. 

MADDE XXI 

TADİL VE GÖZDEN GEÇİRME 

Taraflardan herbiri gerek gördüğünde bu Anlaşmanın veya buna bağlı protokollerin tadi
lini veya gözden geçirilmesini önerebilir. Bu durumda, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en 
geç 30 gün içinde, istişarelere başlanacaktır. Üç ay içinde sonuç alınamazsa, taraflardan her
hangi biri, 30 günlük yazılı bir bildirimle, anlaşmayı sona erdirebilir. 

MADDE XXII 
SONA ERDİRME 

Taraflardan biri, diğer tarafın anlaşma veya protokol hükümlerine uymadığı veya uyama-
dığı sonucuna vardığı takdirde, yazılı olarak, istişare önerisinde bulunabilir ve bu istişareler 
bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde başlar. Müteakip 45 gün içinde' bir 
sonuca varılamaz ise, taraflardan herhangi biri 3,0 günlük bir yazılı ön bildirim ile bu anlaşma
yı veya bu anlaşmanın geçerliliğine halel getirmeksizin protokollardan herhangi birini sona er
direbilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 297) 
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MADDE XXIII 
METİN VE İMZA 

Bu Anlaşma; her biri aynı derecede geçerli olmak üzere Türkiye ve Azerbaycan Türkçe-
sinde ikişer nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜ
KÜMETİ 
ADINA 

İmza 
İşim : Nazar Ali Abdül Hüseyinoğlu 

Rütbesi : Albay 
Unvanı : Gn. Kur. Bşk. 1 inci Yardımcısı 

Tarih : 11 Ağustos 1992 

ADINA . 
• İmza 

İsim : Ahmet ÖZTEKER 
Rütbesi :'Tuğgeneral 

Unvan : Gn. Kur. Gn. P.P. Bşk.lığı 
Tarih : 11 Ağustos 1992 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
92 NCİ BİRLEŞİM 15 . 4. 1993 Perşembe Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

•o*^e> 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Kayseri Milletvekili Abdullah Gül ve 23 arkadaşının, Ermenistan'a karşı izlediği yanlış 
dış politika nedeniyle Azerbaycan'a yapılan son Ermeni saldırısı ve işgalinde dolaylı sorumlu
lukları bulunduğu iddiasıyla, Başbakan Süleyman Detnirel ve Bakanlar Kurulu üyeleri hak
kında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına ilişkin 
önergesi (11/21) (Görüşme günü : 20.4.1993 Salı) 

2. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 30 Arkadaşının, ülkemizdeki özürlülerin 
problemleri ile bu konuda alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi ve Meclis Araştırması Komisyonu Raporu (10/3) (S. 
Sayısı : 292) (Görüşme günü : 20.4.1993 Salt) ; 

3. — Anavatan Partisi Grubu adına Grup BaşkanvekiIIcri Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli 
ve Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Ermenistan'ın Azerbaycan'a giriştiği saldırılar; Refah Partisi 
Grubu adına Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan'ın, Hükümetin Azerbaycan ve Bosna-
Hersek'e yönelik olarak uyguladığı dış politikalar ve Doğru Yol Partisi Grubu adına Grup Başkanveki
li Güneş Müftüoğlu'nun, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saldırılan konusunda Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyannca Genel Kurulun 13.4.1993 tarihli 90 inci 
Birleşiminde açılması kabul edilen genel görüşme (8/25, 26, 27) (Görüşme günü : 20.4.1993 Salı) 

4. — Konya Milletvekili, Mehmet Keçeciler ve 49 arkadaşının suiistimaller ve yolsuzluklara 
göz yumarak görevini kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi
ne uyduğu iddiasıyla Başbakan Süleyman Demirci hakkında Anayasanın 100 üncü maddesi uya
nnca bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/17) (Görüşme günü : 27.4.1993 Salı) 
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GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

, KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına İlişkin 436 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 16.4.1986 Ta
rihli ve 3274 Sayılı Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında 256 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında 303 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji've Ticaret ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/202, 1/76, 1/108) (S. Sayısı: 59 ve 59'a 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri 29.4.1992; 
2.7.1992) 

2. — Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 437 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 470 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/201, 1/319) (S. Sayısı: 58 ve 58'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihleri : 
20.4.1992; 2.7.1992) 

3. — Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair 394 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret Komisyonu Raporu (1/160) (S. Sayısı : 111) {Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

4. — Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hük
münde Kararname ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında 391 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret 
Komisyonu Raporu (1/14, 1/155) (S. Sayısı : 112) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

5. _ Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 355 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname, 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 411 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında, 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 187 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 216 SayıU Kanun Hükmünde Kararname ile Millî 
Eğitim, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm, Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/137, 1/181, 1/52, 1/62) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 6.7.1992) 

6. — Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 90 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 
Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/9) (S. Sayısı : 180) (Dağıtma tarihi : 
16.10.1992) 

7. — Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyon
ları. raporları (1/199) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 9.11.1992) 

X 8. — Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri İle 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle 
Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/166, 
1/505) (S. Sayısı : 322) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

9. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve 
Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İs
tanbul Milletvekili Ercan Karakaş ve 179 Arkadaşının 2709 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ana
yasasının 133 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Anayasa 
Komisyonunun İçtüzüğün 89 uncu maddesine göre Komisyona geri alma tezkeresi ve Ra
poru (2/542) (S. Sayısı : 306 ve 306'ya 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993, 9.4.1993) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Söz
leşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/447) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
XII. -— Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Askerî Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasacısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/481) (S. Sayısı: 297) 
(Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 12. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında İşbir
liği ve Dayanışma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/491) (S. Sayısı : 300) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

X 13. —Türkiye Cumhuriyeti İle Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/493) (S. Sayı
sı : 313) (Dağıtma tarihi : 8.3.1993) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmâr, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/444) (S. Sayısı : 314) (Dağıtma tarihi : 8.3.1993) 

15. — Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/472) (S. Sayısı : 221 ve 221'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 7.12.1992; 15.3.1993) 

16. — Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Tasarısı ile Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 10 Arkadaşının 
ve Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/488, 2/9, 2/536) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

17. —- Konya Ovası ve Orta Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/490) (S. Sayısı : 285) (Dağıtma tarihi : 12.2.1993) 

18. — Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Ku
ruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ile Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kal
kınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 388 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/406, 1/152) (S. Sayısı: 151) (Dağıt
ma tarihi : 23.9.1992) 

X 19. — Göç İdaresi Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/480) (S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

20. — Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/420) (S. Sayısı : 312) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

21. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in özel Dedektiflik Kanunu teklifi ve Ada
let ve İçişleri komisyonları raporları (2/2) (S. Sayısı : 246) Dağıtma tarihi : 1,2.1993) 

22. — Uşak Milletvekili Ural Köklü ve 4 Arkadaşının, 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı 
Yüksek öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Ma
nisa Milletvekili Tevfik Diker'in Yüksek Öğretim Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi
ne Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/534, 2/597) (S. Sayısı : 308) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

23. — Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan ve 19 Arkadaşının, Mezarlıkla
rın Korunması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/340) (S. Sayısı 
: 167) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

24. — İnsan Hakları Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Anayasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı: 139) (Dağıtma tarihi : 
30.6.1992) 

25.— Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, Türk Kanunu Medenisinin Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/324) (S. Sayısı : 
134) (Dağıtma tarihi : 6.2.1992) 

m 
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26. — Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî 

Savunma ve Adalet Komisyonları Raporları (1/436) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 
13.10.1992) 

X 27. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tayland Krallığı Hükümeti Arasında Kül
tür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eği
tim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/353) (S. Sayısı: 159) (Dağıtma tarihi: 23.9.1992) 

X 28. — Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Hükümeti Arasında Askerî Alanda Eği
tim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/379) (S. Sayı
sı : 160) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

X 29. — Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
(1/409) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) ' 

X 30. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/292) 
(S. Sayısı : 168) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 31. — Avrupa Konseyi İmtiyazlar ve Muafiyetler Genel Anlaşmasına Ek Beşinci 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/344) (S. Sayısı : 169) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 32. -—.Avrupa Konseyi İmtiyaz ve Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek Üçüncü 
Protokolün Onaylanmasına Dair 29.8.1961 Tarihli ve 358 Sayılı Kanuna Ek Kanunun 1 
inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/402) (S. Sayısı : 170) (Dağıtma tarihi : 28.9.1992) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moğolistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/430) (S. Sayısı : 226) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 34. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/457) (S. Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 35. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ye Türkmenistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/431) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 36. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/426) (S. Sayısı : 230) (Dağıtma tarihi : 11.1.1993) 

X 37. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
.Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Ra
porları (1/299) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

38. — Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Ve
rilmesine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı: 237) (Dağıtma tarihi: 26.1.1993) 
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X 39. — Hizmet ilişkisine işveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı 

Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ilişkin 25.11.1992 Tarihli ve 3846 Sa
yılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Gö
rüşülmek Üzere Geri Göndeme Tezkeresi ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/484, 3/736) 
(S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

X 40. — Karadeniz'in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi ve Eki Protokollerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/421) (S. Sayısı : 245) (Dağıtma tarihi : 1.2.1993) 

X 41. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına ilişkin Sözleşmenin Değiştirilmesine 
Dair 1989 ve 1990 yıllarında Yapılan Revizyon Komisyonu Toplantılarında Kabul Edilen 
Ekler ile 1990 Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/452) 
(S. Sayısı : 248) (Dağıtma tarihi : 3.2.1993) 

X 42. —- Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı için Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) ile Bu Sözleşmeye Ek Protokole Katılınmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırpıa ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/397) (S. Sayısı : 249) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Turizm Alanında işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Ra
porları (1/423) (S. Sayısı : 294) (Dağıtma tarihi : 24.2.1993) 

X 44. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında As
kerî Eğitim işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/464) (S. Sayısı : 293) 
(Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasındaki ilişkilerin Esasları ı 
Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/434) (S. Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 46. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Eğitim işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/476) (S. Sayısı : 
298) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Dostluk, iyi Kom
şuluk ve işbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/438) (S. Sayısı : 296) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

X 48.,— 1972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Rapor
ları (1/277) (S. Sayısı : 310) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 49. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/450) (S. Sayısı : 315) (Dağıtma Tarihi : 8.3.1993) 

X 50. —• Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sındaki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, imâr, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri Komisyonları Raporları 
(1/453) (S. Sayısı :316) (Dağıtma/Tarihi: 8.3.1993) 
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X 51. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Türkistan Şehrinde Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi, Türk-Kazak Üniversitesi Ku
rulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/486) (S. Sayısı: 317) (Dağıtma Ta
rihi : 8.3.1993) V 

52. — Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komis
yonu Raporu (1/355) (Ş. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

X 53. — Bütçe Kanununda Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Düzen
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) (S. Sayı
sı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

54. •— Vakıflar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/357) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

55. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkan-
vekili İçel Milletvekili Aydın Güven GÜrkan'm, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 
ve 6245 Sayılı Harcırah Kanununun Bazı Maddelerinde Ek ve Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/382) (S. Sayısı: 148) (Dağıtma 
tarihi : 2.7.1992) 

56. — Yedek Subay, Yedeğe Ayrılmış Subay ve Astsubay Kanunu Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/419) (S. Sayısı : 185) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

57. -— Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan ve 7 Arkadaşının 657 Sayılı Devlet Memur
ları Kanununun 36 ncı Maddesinin A/l 1 Fıkrasının Değiştirilmesi ve Anılan Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/276) 
(S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 8.2.1993) 

58. — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Ka
nun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 15.6.1992) 

X 59. — Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kuru
mu Kanunu ile Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 

i (1/432) (S. Sayısı : 201) (Dağıtma tarihi : 16.11.1992) 
60 — Belediye Kanununa Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 

ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma tarihi: 14.5.1992) 
61. — Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hük

münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ile Edirne Milletvekili Evren Bulut ve 3 arkadaşının 30.4.1985 tarih 
ve 3186 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkındaki Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun İki Maddesinin Birer Fık* 
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu 
Raporu (1/449, 2/54) (S. Sayısı : 196) (Dağıtma tarihi : 11.11.1992) 

X 62. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı : 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 

63. — Türkiye özerkleştirme, Yeniden Yapılanma1 ve özelleştirme Kurumu Kuru
luş, Görev ve Yetkileri ile Denetimi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/389) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 30.6.1992) 

0 



7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
64. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-

oğlu ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan'ın, Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ile İzmir Milletvekili Halil Çulhaoğlu'nun 
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
nun 9 ve 11 inci Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/381, 2/196) (S. Sayısı : 149) (Dağıtma tarihi : 3.7.1992) 

65. — Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 81) (Da
ğıtma tarihi : 14.5.1992) 

. 66. — Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine tlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı : 10) (Dağıtma tarihi : 15.1.1992) 

67. — Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil ödenekleri ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi, Üyenin ödeneği 
Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı : 12) (Dağıtma tarihi : 
17.1.1992) 

68. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/80) 
(S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

69. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşının, 9.5.1969 Tarih ve 1177 
Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı: 37) (Dağıtma tari
hi : 25.2.1992) 

70. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk Pa
rasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaları Affına Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma tarihi : 
3.3.1992) 

71. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı .ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sosyal İşler ko
misyonları raporları (1/342) (S. Sayısı : 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

72. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk Silahlı 
Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50,2/149) (S. Sayısı: 65) (Dağıtma 
tarihi : 27.4.1992) 

73. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sayılı 
Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesinin De
ğiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/212) (S. Sa
yısı : $0) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) -

74. — Poğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müf-
tüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Tayan'ın, Me
murlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki 25.12.1985 
Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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75. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak

kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

76. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının 12.3.1982 Tarihli 
ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

77. —Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğtu'nun, 4.1.961 Tarihli ve211 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri tç Hizmet Kanununun tki Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Kanun 
Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) (Dağıtma tarihi : 
1.6.1992) 

78. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, Türk Ceza Kanununun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine İlişkin Kânun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/197) (S. Sayısı : 
130) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

79. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 22.11.1984 tarih ve 3083 Sayılı Sulama 
Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanununun Geçici 3 üncü Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/114) 
(S. Sayısı : 131) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

80. — Kırıkkale Milletvekili Abdurrahman Ünlü ve 4 Arkadaşının, 6136 Sayılı Ateş
li Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanunun 13 üncü Maddesinin 4 üncü 
Fıkrasından Sonra Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/238) (S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

81. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, 4.11.1983 Tarih ve 2942 Sayılı Ka
mulaştırma Kanununun 23 üncü Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/257) (S. Sayısı: 137) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

82. — Kayseri Milletvekili Osman Develioğlu ve 13 Arkadaşının, 743 Sayılı Türk Ka
nunu Medenisinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/264) (S. Sayısı : 163) (Dağıtma tarihi : 21.9.1992) 

83. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 Arkadaşının, 6570 Sayılı Gayri
menkul Kiraları Hakkında Kanunun 1 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/259) (S. Sayısı: 164) (Dağıtma tarihi: 21.9.1992) 

84. — Kars Milletvekili Zeki Nacitarhan'ın, 9.6.1932 Tarihli ve 2004 Sayılı tcra ve 
iflas Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ile Nevşehir Mil
letvekili Mehmet Elkatmış ve 20 Arkadaşının, 2004 Sayılı tcra ve iflas Kanununun 134 
üncü Maddesinin 2 nci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/180, 2/184) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

85. — Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç 
Hizmet Kanununun 34 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/307) (S. Sayısı: 161) (Dağıtma tarihi : 23.9.1992) 

86. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7 nci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/391) (S. Sayısı : 173) (Dağıtma tarihi : 
1.10.1992) 

87. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk ve 9 Arkadaşının, 7.2.1972 Tarih ve 1516 
Sayılı istanbul Boğaz Köprüsü ve Çevre Yolu Projesi Sahasındaki Gecekonduların Tasfi
yesi Hakkında Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, 
imar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/326) (S. Sayısı: 175) (Dağıtma tarihi : 
5.10.1992) 
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88. —- İstanbul Milletvekili İsmail Sancak ve 11 Arkadaşının 24.2.1984 Tarihli ve 
2981 Sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler 
ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/392) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

89. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Perso
nel Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma Komisyonu Raporu (2/415) (S. Sayısı : 177) (Dağıtma tarihi : 5.10.1992) 

90. — Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Kanu
na Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Adalet Komisyonları 
Raporları (1/416) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi : 8.10.1992) 

91. — Denizli Milletvekili Muzaffer Arıcı ve 5 Arkadaşının; Türk Ceza Kanununun 
102 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/386) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

92. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, 23.6.1965 Tarih ve 634 Sayılı Kat Mül
kiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet 
Komisyonu Raporu (2/378) (S. Sayısı : ,183) (Dağıtma tarihi : 23.10.1992) 

93. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında 18.6.1992 tarih ve 3820 Sayılı Kanım ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince 
Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/428, 3/543) (S. Sayısı : 184) (Dağıtma tarihi : 2.11.1992) 

94. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları 
(1/435) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

95. — Mahalle Muhtarlığı Kanunu Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/456) 
(S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

96. — İçel Milletvekili Fevzi Arıcı'nın, 18.1.1984 Tarihli ve 2972 Sayılı Mahallî İda
reler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanunun 9 uncu 
Maddesinin İkinci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anaya
sa ve İçişleri Komisyonları Raporları (2/239) (S. Sayısı: 190) (Dağıtma tarihi: 5.11.1992) 

97. — Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit 
Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Dernekleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve İçişleri Komisyonları Ra
porları (1/437) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 5.11.1992) 

98. — Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Çorum Milletvekili Cemal Şahin'in 1632 Sayılı Askerî Ceza Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Ve Adalet Komisyonları Ra
porları (1/442, 2/279) (S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

99. — İzmir Milletvekilleri Yıldırım Avcı, Mehmet Köstepen, Atilla Mutman ve Ha
lil, Culhaoglu'nun İzmir İlinde Güzelbahçe Adıyla Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun 
Teklifleri ve İçişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (2/436, 2/435,2/437, 2/438) 
(S. Sayısı : 194) (Dağıtma tarihi : 6.11.1992) 

100. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç ve 11 Arkadaşının, Elektrik Enerjisi 
Üreten Barajların Bulunduğu İllerdeki Gerçek Veya Tüzelkişilerden Alınan Elektrik Be
delleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonu Raporu 
(2/342) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 10.11.1992) 

101. —- Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 15 Arkadaşının, Yazar ve Fikir 
Adamı Ömer Okçu (Namı Müstearı Hekimoglu İsmail'in) Affı Hakkında Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/367) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 19.11.1992) 
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102. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulu
nulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/429) (S. Sayısı : 209) (Dağıtma tarihi : 
19.11.1992) 

103. — 17.7.1963 Tarihli ve 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kuru
mu Kurulması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 2.7.1992 Ta
rihli ve 3834 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca 

J Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Millî Eğitim Komisyonu Rapo
ru (1/429) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma tarihi : 26.11.1992) 

104. —Balıkesir Milletvekili Melih Pabuççuoğlu ve 8 arkadışının 3194 Sayılı tmar 
. Kanununun Geçici 7 nci Maddesinin tkinci Fıkrasına Bir Cümle Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/365) (S. 
Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

105. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 9 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları Raporları (2/6) (S. Sayısı : 220) 
(Dağıtma tarihi : 7.12.1992) 

106. —Samsun Milletvekili İhsan Saraçlar ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ile Ankara Milletvekili M. Vehbi Dinçerler ve 73 Arkadaşının, 
Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, İstanbul 
Milletvekili Orhan Ergüder'in, Eskişehir Milletvekili Hüsamettin Cindoruk'un, Çorum 
Milletvekili Muharrem Şemsek ve 3 Arkadaşının Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü
nün Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifleri ve Anayasa Ko
misyonu Raporu (2/513, 2/134, 2/205, 2/243, 2/394, 2/444, 2/491, 2/510) (S. Sayısı: 
232) (Dağıtma Tarihi : 8.1.1993) 

X 107. — Ankara Üniversitesinin 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 
1/244, 1/245, 1/246, 1/247, 1/248, 3/50, 3/51, 3/52, 3/53, 3/54, 3/634, 3/635, 3/129, 
3/130, 3/131, 3/636, 3/637, 3/638, 3/639, 3/55) (S. Sayısı: 217) (Dağıtma Tarihi : 
11.1.1993) 

108. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1602 Sayılı Askerî Yüksek İdare Mah
kemesi Kanununun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyo
nu Raporu (2/453) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma Tarihi : 11.1.1993) 

109. — Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Kanunu Tasarısı ve Adalet ve Tarım, Or
man ve Köyişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma Tarihi : 
11.1.1993) 

110. — 3146 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal 
İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/468) (S. Sayısı: 238) (Dağıtma tarihi : 
26.1.1993) 

111. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kuru
mu Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu 
Raporu (2/460) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

112. —• Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 1324 Sayılı Genel Kurmay Başkanının 
Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun Bazı Maddelerini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (2/458) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 
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113. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1600 Sayılı Askerî Yargıtay Kanunu

nun Bir Maddesini Değiştiren Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/456) 
(S. Sayısı : 242) (Dağıtma tarihi : 26.1.1993) 

114. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Per
sonel Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren, Bazı Maddelerini de Yürürlükten Kaldı
ran Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/455) (S. Sayısı :'243) (Dağıtma 
tarihi : 26.1.1993) 

115. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak'ın, 1612 Sayılı Yüksek Askerî Şûranın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/454) (S. Sayısı: 244) (Dağıtma tari
hi : 26.1.1993) 

116. — Hatay Milletvekili Ali Uyar'ın, Koruyucu Hekimlik Hizmetleri ile İlgili Ka
nun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/402) (S. Sayısı: 287) (Dağıt
ma tarihi : 16.2.1993) 

117. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa İki Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/102) (S. Sayısı : 288) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

118.— Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, 1479 Sayılı Bağ-Kur Yasasına Geçici 
Bir Madde Eklenmesine Dair Yasa Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/100) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 16.2.1993) 

119. _ Aydın Milletvekili Nahit Menteşe'nin 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yüksek 
Öğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 10 uncu Maddesinin (0 Bendinin Değiştirilmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/554) (S. Sayısı: 290) (Dağıtma 
tarihi : 16.2.1993) 

120. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 30 uncu Maddesinin 
Değiştirilmesine ve Bu Kanunun Ek Geçici 53 üncü Maddesi ile 3593 Sayılı Kanunun Ge
çici Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/497) (S. Sayısı: 302) (Dağıtma tarihi: 24.2.1993) 

121. — Kozmetik Kanunu Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/483) 
(S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 25.2.1993) 

122. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Sağlık Te
sislerinde Mevcut İzdihamlara Neden Olan 1 000 TL. Muayene Ücreti ve % 20 İlaç Bedeli 
Tahsilatı Uygulaması Hakkındaki Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Ra
poru (2/85) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 1.3.1993) 

123. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'm, 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları 
Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü
ne Dair Kanunun Geçici 10 uncu Maddesine 1 Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/260) (S. Sayısı: 291) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

124. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, 3.5.1985 tarihli ve 3194 Sayılı İmar Ka
nununa Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştır
ma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/467) (S. Sayısı : 299) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

125. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz vö Hava Kuvvetleri Komutanlıkla
rına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile Gülhane 
Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/487) (S. Sayısı: 303) (Dağıtma ta
rihi : 4.3.1993) 
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126. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon ve 4 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarih ve 1479 
Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal tşler 
Komisyonu Raporu (2/315) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

127. — 4792 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ye Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komis
yonları Raporları (1/474) (S. Sayısı : 309) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

128. —İki İl ve Beş İlçenin Adının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/473) (S. Sayısı : 318) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

129. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse ve Kırklareli Milletvekili Ahmet Sezai Öz
bek'in, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına İlişkin Kanun Teklifi ile Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici ve 15 
Arkadaşının, 3.4.1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/627, 2/585) (S. Sayısı : 
319) (Dağıtma tarihi : 4.3.1993) 

130. — Bakanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usulüne İlişkin Kanunda Değişik
lik Yapılması ve 2477 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 26.2. 1993 Tarihli 
ve 3867 Sayılı Kanun ve Anayasının 89 uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir 
Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve Anayasa Komisyonu Raporu (1/518, 
3/871) (S. Sayısı : 326) (Dağıtma tarihi : 29.3.1993) 

131. — Genel Bütçeye Dahil Dairelerin 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/218, 1/219, 1/220, 
1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 1/225, 1/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 1/231, 1/232, 
1/233, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 3/46,3/47,3/48,3/132, 3/133, 3/134, 3/135, 3/136, 3/İ37, 
3/647, 3/648, 3/49) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

132. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç Ek 
Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/508) 
(S. Sayısı : 320) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

133. — Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanu
nunun 8 inci Maddesinin 3 üncü Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/433, 2/395) (S. Sayı
sı : 321) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

134. — Tohumlukların Tescil, Kontrol ve Sertifikasyonu Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Rapo
ru (1/352) (S. Sayısı : 323) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

135. — Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/513) (S. Sayı
sı : 325) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

136. — Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılma
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/477) 
(S. Sayısı : 324) (Dağıtma tarihi : 2.4.1993) 

137. — Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe Komisyonlan Raporları (1/514) 
(S. Sayısı : 335) (Dağıtma tarihi : 5.4.1993) 

ra 
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138. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez ve 20 Arkadaşının, İskân Ka
nununun Ek 10 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Bayın
dırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/529) (S. Sayısı: 327) (Dağıtma 
tarihi : 6.4.1993) 

139. — Kocaeli Milletvekili H. İbrahim Artvinli'nin, Turizmi Teşvik Kanununun On-
dokuzuncu Maddesinin (b) Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, tmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Raporu (2/499) (S. Sayısı: 328) (Da
ğıtma tarihi : 6.4.1993) 

140. 7- Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Ra
poru (1/512) (S. Sayısı : 329) (Dağıtma tarihi : 6.4.1993) 

X 141. — Plastik Patlayıcıların Teşhisi Amacıyla İşaretlenmesi Sözleşmesine Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları 
Raporları (1/492) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 142. —Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne 
İlişkin Basel Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Çevre ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/478) (S. Sayısı : 333) (Dağıtma tarihi : 
9.4.1993) 

X 143. — Atmosfer Dışı Uzaya Gönderilen Cisimlerin Tescili Sözleşmesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/366) 
(S. Sayısı : 334) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

144. — Samsun Milletvekili llyas Aktaş ve 51 Arkadaşının, Kuzey Anadolu Projesi 
Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatı Kuruluşu Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (2/153) (S. Sayısı : 336) (Dağıtma tarihi : 9.4.1993) 

X 145. —Açık Semalar Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı: 330) (Dağıtma tarihi 
: 12.4.1993) 

X 146. — özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası öneme Sahip 
Sulak Alanlar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/466) (S. Sayı
sı : 331) (Dağıtma tarihi : 12.4.1993) 

147. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, Kooperatifler Kanununun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Sanayi, Teknoloji ve Ticaret Ko
misyonu Raporu (2/537) (S. Sayısı : 338) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

148. — Denizli Milletvekili Nabi Sabuncu'nun, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Ka
nununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gündeme 
ahnma önergesi (2/312) (S. Sayısı : 339) (Dağıtma tarihi : 13.4.1993) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


