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I Ç I N D E K I L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK OZETI 
II. - GELEN KÂĞITLAR 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. — Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoğlu'nun, Dünya Sağlık Günü ne

deniyle gündemdışı konuşması 

2.• — İğdır Milletvekili Adil Aşırım'ın, İğdır ve Nahcivan Özerk Cumhu
riyeti Arasındaki Dilucu sınır kapısının sorunlarına ilişkin gündemdışı konuş
ması 

3. — İçel Milletvekili Oya Araslı'nın, Emniyet Genel Müdürlüğüne yapı
lan atamaya ilişkin gündemdışı konuşması 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Hollanda ve Belçika'ya gidecek olan Devlet Bakanı Lütfü Esen-
gün'e, dönüşüne kadar; Devlet Bakanı Sabri Tekir'in vekâlet etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/735) 

2. — Slovenya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz'a, dönüşü
ne kadar, Devlet Bakanı H. Ufuk Söylemez'in vekâlet etmesinin uygun görül
düğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/736) 
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3. — Slovenya'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'ya, dönü

şüne kadar, Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne 
ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/737) 367 

4. — Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah 
Gül'e, dönüşüne kadar, Kültür Bakanı İsmail Kahraman'ın vekâlet etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/738) ->67 

5. — Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan Cumhuriyetine gi
decek olan Devlet Bakanı Namık Kemal Zeybek'e, dönüşüne kadar, Sağlık Ba
kanı Yıldırım Aktuna'nın vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/739) 367:368 

6. — Slovenya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş'a, dönüşüne 
kadar, Devlet Bakanı Teoman Rıza Güneri'nin vekâlet etmesinin uygun görüldü
ğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/740) 368 

IV. -ÖNERİLER 368 
A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 368 
1. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu 

önerisi ' 368:369 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 369,386 

1. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Mad
de Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savun
ma Komisyonu Raporu (1/215) (S. Sayısı: 23) 369 

2. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu 
(1/217) (S. Sayısı: 132) 369 

3. — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/218) (S. 
Sayısı: 164) 369:370 

4. — 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim 
ve Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname ile 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayjlı Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/71, 
l/l 1.1) (S. Sayısı: 168) 370 

5. — İşkencenin veya Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin 
Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 nolu Protokollerin Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/303) (S. Sayısı: 109) 370:376, 

6. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin Stoklanmasınm ve . • 
Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylan-
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masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişle
ri komisyonları raporları (1/343) (S. Sayısı: 212) 376:377, 

394,417:422 
7. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Serbest Ticaret Alanı 

Anlaşması ve İlgili Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/570) (S. Sayısı: 217) 377:384,386: 

389,397,423:428 
8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hüküme

ti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/563) (S. Sayısı : 240) 389:394,398, 

, # 429:434 
9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 

Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve 
Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/560) (S. Sayısı: 238) 395:396,399, 

435:440 
10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Hükümeti Arasında 

Arasında Askerî Malzeme, Silah Teçhizatı ve Melbusatın Hibe Edilmesine Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/447) (S. Sayısı : 206) 396:397,401: 

402,441:446 
11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Cezaî Ko

nularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/378) (S. Sayısı : 199) 397:398,402, 

. 447:452 
12. — Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ti

carî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/449) (S. Sayısı : 200) 398:399,402, 

453:458 
13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Bilim, Eğitim, Kültür ve Spor Alanlarında Karşılıklı İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kül
tür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/360) (S. Sayısı: 187) 399:400,402, 

14. — Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyon- 400-401 40? 
lan raporları (1/440) (S. Sayısı: 78) 465:470 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 3 8 4 

1. — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İstanbul Millet
vekili Ali Oğuz'un, ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine at
fetmesi nedeniyle konuşması 384:385 

2. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, İstanbul Milletvekili Ali 
Oğuz'un, konuşmasında şahsına sataşması nedeniyle konuşması 385:386 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 403 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 403 
1. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Çevreyolu yapım iha

lesine ilişkin sorusu ve Bayınadırlık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan'ın yazılı ce
vabı (7/2203) . 403:405 

2. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Osmanlı İmparatorluğu
nun kuruluşu ve İsa'nın doğuşunu kutlamak için çalışma yapılıp yapılmadığına 
ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Bahattin Yiicel'in yazılı cevabı (7/2301) 405:407 

3. — Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, İznik Gölü ve çevresini 
kirleten faktörlere karşı alınacak tedbirlere ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı M. Zi-
yattin Tokar'ın yazılı cevabı (7/2302) 407:408 

4. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın; 
— Ağrı Yazıcı Barajı Projesine, 
— Eleşkirt - Aydıntepe, Tutak - Nadir Şeyh, Tutak - Karahalit Barajlarının 

yapımına 
İlişkin soruları ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. Recai Kutan'ın ya

zılı cevabı (7/2315,2316) 408:410 

e—-—.: 
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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak üç oturum yaptı. 

İzmir Milletvekili Metin Öney'in, 5 Nisan 1997 Cumartesi günü kutlanacak olan Avukatlar 
Gününe ilişkin gündemdışı konuşmasına Adalet Bakanı Şevket Kazan; 

Kayseri Milletvekili Recep Kırış'ın, eğitim meselelerine, 

- Gümüşhane Milletvekili Lütfi Doğan'in, ülkemizde üniversitesi bulunmayan illerde üniversi
te açılması çalışmalarının çabuklaştırılmasına, 

İlişkin gündemdışı konuşmalarına da Millî Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam; 

. Cevap verdiler. 

Günedemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmı
nın 132 nci sırasında yer alan (10/162), 133 üncü sırasında yer alan (10/163), 134 üncü sırasında 
yer alan (10/164) ve 146 ncı sırasında yer alan (10/175) esas numaralı (TPAO) adlı tankerde mey
dana gelen yangın ve Boğazlardan geçen gemilerin oluşturduğu tehlikeler konusunda Meclis araş
tırması önergelerinin öngörülmelerinin Genel Kurulun 22.4.1997 Salı günkü birleşiminde ve bir
likte yapılmasına; 

Genel Kurulun 1.4.1997 tarihli 75 inci Birleşiminde okunmuş bulunan Ulaştırma Bakanı Ömer 
Barutçu hakkındaki (9/12) esas numaralı Meclis soruşturması önergesinin, gündemin "Özel Gün
demde Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına ve Anayasanın 100 üncü maddesi gereğince soruş
turma açılıp açılmaması hususundaki görüşmelerin, Genel Kurulun 24.4.1997 Perşembe günkü bir
leşiminde yapılmasına; 

Gündemin "Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" kısmının 
145 inci sırasında yer alan, Türkiye'nin Avrupa Birliğiyle ilişkileri konusundaki (8/10) esas numa
ralı genel görüşme önergesinin öngörüşmejerinin, Genel Kurulun 24.4.1997 Perşembe günkü bir
leşiminde yapılmasına ve görüşmelerin tamamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına; 

15.4.1997 Salı ve 16.4.1997 Çarşamba günlerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalışma
larına ara verilmesine; 

İlişkin Danışma Kurulu önerileri kabul edildi. 
Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının, 
1 inci sırasında bulunan 23, 

2 nci sırasında bulunan 132, 
3 üncü sırasında bulunan 164, 
4 üncü sırasında bulunan 168, 

7 nci sırasında bulunan 250, 
8 inci sırasında bulunan 226, 
9 uncu sırasında bulunan 146, 
10 uncu sırasında bulunan 192, 
13 üncü sırasında bulunan 231, 
14 üncü sırasında bulunan 181, 
15 inci sırasında bulunan 136 
16 ncı sırasında bulunan 232, 
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17 nci sırasında bulunan 212, 

18 inci sırasında bulunan 217, 

20 nci sırasında bulunan 147, 

21 inci sırasında bulunan 145, 

İlişkin kanun tasarı ve teklifleriyle kanun hükmünde kararnamelere ilişkin kanun tasarıları ile, 
19 uncu sırasında bulunan 166 S. Sayılı, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 

Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin 
Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin 9.10.1996 Tarih ve 4190 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 uncu 
Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderme Tezkeresi ve. 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporunun müzakereleri, 

Komisyon yetkilileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, ertelendi, 

1615 sayılı Gümrük Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifinin 
(2/717), (S. Sayısı: 257) yapılan açık oylama sonucunda; 

Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Karar
namelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Da
ir Kanun Tasarısı (1/588) (S. Sayısı: 273) ile, 

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Bor
saları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununa Bir 
Ek Madde Eklenmesi (2/542) (S. Sayısı: 215), 

26.10.1990 Tarih ve 3671 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 
Geçici Maddeler Eklenmesi (2/170) (S. Sayısı: 254), 

Aydın İli Yenihisar İlçesi Adının "Didim" Olarak Değiştirilmesi (2/341) (S. Sayısı: 165), 

Hakkında kanun tekliflerinin yapılan görüşmelerden sonra, 

Kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı., 

Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 4 Nisan 1997 Cuma günü " 
saat 14.00'te toplanmak üzere, birleşime 20.15'te son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

Ali Günaydın Fatih Atay 
Konya _ Aydın 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

. . © _ — 

• II. - GELEN KÂĞITLAR 
4.4.1997 CUMA 

Teklifler 
1. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 

(2/754) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.4.1997) 
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2. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 

(2/755) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.1997) 

3. — Ankara Milletvekili Ersönmez Yarbay'ın; Bir İlçe Kurulması Hakkında Kanun Teklifi 
(2/756) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.1997) 

4. — İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç'm; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğre
tim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/757) (Plan ve Büt
çe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.4.1997) 

Raporlar 
1. — Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT), Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Personelin Yasal 

Statüsüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dı
şişleri Komisyonu Raporu (1/587) (S. Sayısı: 275) (Dağıtma tarihi: 4.4.1997) (GÜNDEME) 

2. — İzmir Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı: 276) (Dağıtma tarihi: 4.4.1997) (GÜNDEME) 

3. — Konya Milletvekili Necati Çetinkaya'nın; Pasaport Kanununun Bir Maddesinin Değişti
rilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/708) (S. Sayısı : 277) (Dağıtma 
tarihi: 4.4.1997) (GÜNDEME) 

4. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Güvenlik Şeref Madalyası ve Güvenlik Üstün 
Hizmet Madalyası Kanunu Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/593) (S. Sayısı: 279) (Dağıt
ma tarihi : 4.4.1997) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — İzmir Milletvekili Rıfat Serdaroğlu'nun, Hollanda ve Almanya'da meydana gelen kundak

lama olaylarına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2444) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.4.1997) 

2. — İzmir Milletvekili Rıfat Serdaroğlu'nun, aylık Kamu Hesapları Bülteninin yayınlanma
masına ilişkin Maliye Bakanından yazılı soru önergesi (2/2445) (Başkanlığa geliş tarihi: 2.4.1997) 

3. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'nın, orman içi köylülerince kurulan kooperatiflere 
ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2446) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.4.1997) 

4. — Bursa Milletvekili Yahya Şimşek'in, 54 üncü Hükümet dönemindeki personel atamala
rına ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2447) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.4.1997) 

5. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Bursa Çevre Otoyolu Projesine ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önergesi (7/2448) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.4.1997) 

6. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, TARİŞ'in üreticiye olan borcuna ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi (7/2449) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.4.1997) 

7. — Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, Bakanlığın Çanakkale - Bayramiç Belediyesi
ne ve köylülere olan borçlarına ilişkin Orman Bakanından yazılı soru önergesi (7/2450) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 2.4.1997) 

8. — Mardin Milletvekili Süleyman Çelebi'nin, Mardin'de inşaat halinde bulunan okullar için 
ayrılan ödeneğe ilişkin Millî Eğitim Bakanından yazılı soru önergesi (7/2451) (Başkanlığa geliş ta
rihi -.2.4.1997) 

9. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı'nın, Ziraat Bankasının köylüye verdiği ziraî kredi 
sistemini değiştirme sebebine ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/2452) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 2.4.1997) 

O 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.00 
4 Nisan 1997 Cuma 

BAŞKAN: Başkanvekili Kamer GENÇ 
KÂTİP ÜYELER: Fatih ATAY (Aydın), Ali GÜNAYDIN (Konya) 

_ ® ; 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 78 inci Birleşimini açıyorum. 
Sayın milletvekilleri, çalışmalara başlamak için yeterli sayımız vardır; bu nedenle, çalışmala

rımıza başlıyoruz. 
Gündeme geçmeden önce gündemdışı söz isteklerini yerine getireceğim ve üç arkadaşıma 

gündemdışı söz vereceğim. * 
III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
I. — Bolu Milletvekili Mustafa Karslıoğlu'nun, Dünya Sağlık Günü nedeniyle gündemdışı ko

nuşması 
BAŞKAN - Birinci gündemdışı söz, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla söz isteyen Bo

lu Milletvekili Sayın Doktor Mustafa Karslıoğlu'na verilmiştir. 
Buyurun Sayın Karslıoğlu. (Alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
MUSTAFA KARSLIOĞLU (Bolu) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 7 Nisan Dünya Sağ

lık Günü nedeniyle gündemdışı söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Buradan, 7 Nisan Dünya Sağlık Gününü kutluyor; tüm dünya insanlarına ruhen ve bedenen 

sağlıklı bir yaşam diliyorum. 
Şimdi, size, 7 Nisan Dünya Sağlık Gününde, Bölge Müdürünün mesajını iletmek istiyorum: 
Yakın zamana kadar enfeksiyon hastalıklarına karşı savaşın neredeyse kazanıldığı inancı hâ

kimdi. Çoğunu kontrol etmek ya mümkün görünüyordu ya da fazla zorluk olmadan ortaya çıkabi
lir görünüyorlardı. Gerçekten de olağanüstü bir gelişme kaydedilmiştir; çiçek hastalığı silinmiştir 
ve yakında 6 başka hastalık silinecek ya da elimine edilecektir. Fakat çok trajik olarak, iyimserlik
le birlikte yanlış bir güvenlik duygusu gelişmiştir ve bu, daha birçok hastalığın endişe verici bir hız
la yayılmasına neden olmuştur. 

Dünyanın birçok bölgesinde sıtma ve tüberküloz gibi hastalıklar ölümcül geri dönüşler içinde; 
aynı zamanda, uzun yıllardır görülen düşüşten sonra, birçok ülkede toplum sağlığına bir tehdit ola
rak, veba, difteri, menenjit, sarı humma ve kolera gibi hastalıklar tekrar ortaya çıkmış durumdadır. 

Buna ilaveten, önceden bilinmeyen enfeksiyon hastalıkları eşi görülmemiş bir arada ortaya çı
kıyor. Son yirmi yılda, 30'dan fazla, yeni, çok bulaşıcı hastalık tanımlanmıştır. Bunlar içerisinde 
Ebola tipi hemorajik ateş, AİDS -bildiğimiz gibi- ve hepatit-C de vardır. Bu hastalıkların çoğu için, 
tedavi, iyileşme yöntemi ya da aşı, maalesef, bugün tam bulunamamıştır. 

Ayrıca, antibiyotiğe karşı direnç son yirmi yıldan beri insan sağlığına önemli bir başka tehdit
tir. Birçok enfeksiyon hastalığına karşı korunmada bir zamanlar güvenilir olarak değerlendirilen 
ilaçların, onlara karşı direnç arttıkça etkilerinin azaldığı da görülmüştür ve burada bilinçsiz antibi
yotik kullanmanın insan sağlığında nelere mal olduğu bir defa daha ortaya çıkmaktadır. 
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Buna ilaveten, kısmen, geliştirilmesinden doğan yüksek masraflardan dolayı, kısmen de lisans 

alımından dolayı, daha az ve yeni antibiyotik üretiliyor. Bulaşıcı hastalıkların tedavisi daha az et
kili olunca, daha fazla insanın hastane bakımına ihtiyacı olur, hastalıklar daha uzun sürer, tedavi 
daha uzun sürer, okuldan ve işten uzak kalma süresi artar. 

Bir zamanlar kontrol altında oldukları sanılan bulaşıcı hastalıkların ve bazı yeni hastalıkların 
da yeniden ortaya çıkışı için birçok neden var. Bunların arasında, uluslararası hava taşımacılığının 
hızlı artışı ve yüksek nüfus yoğunluklu ve uygunsuz su ve hıfzıssıhhaya sahip megakentlerin büyü
mesi de var. Gıda kökenli hastalıkların riski, ticaretin globalleşmesiyle ve gıdanın üretimindeki, 
kullanımındaki ve işlenmesindeki değişiklikler nedeniyle artmıştır. Çevre faktörleri de insanların 
önceden bilinmeyen hastalıklara maruz kalmalarına neden olabilir. Örneğin, insanlar, ormanları ke
siyor ve önceden hayvanların, haşerelerin yaşadığı ve hastalıklara karşı yüksek risk taşıyan uzak 
yurtlara yerleşiyorlar. 

Bu arada, zengin ve fakir ülkelerde, benzer bir şekilde, toplum sağlığı için ayrılan bütçelerde 
azalmaya gidildi; çünkü, sınırlı maddî olanaklar başka öncelikli görülen yerlere kaydırıldı; yani, 
dünyada, gerçekten, sağlığa ayrılan kaynaklar azaltıldı. Bunun bir sonucu olarak, yeni hastalıkların 
ortaya çıkması, bilinen hastalıkların tekrar ortaya çıkması ya da antibiyotik direncinin gelişmesi, 
farkına varılmadan çok geç oluncaya kadar devam edebilir. Yakın zamanlarda göze çarpan bir ör
nek de, birçok ülkede çok sayıda insana bulaştıktan sonra ancak kabul edilen birçok virütük hasta
lık meydana geldi. 

Eğer, epidemik potansiyelli hastalıklar yeterince erken fark edilirse, bazı durumlarda epide-
mikler ve pandemiklerden korunabilinir; bazılarında ise sadece sınırlı bir oranda bu mümkün ola
bilir. 

Bu çok önemli nedenlerden dolayı "enfeksiyon hastalıklarının ortaya çıkışı, global dikkat, glo
bal yanıt" teması 1997 Dünya Sağlık Günü için seçilmiştir. Yani, 1997 Dünya Sağlık Gününün slo
ganı "global dikkat, global yanıt" diye tanımlanıyor. 

Umudum, Dünya Sağlık Gününü katalizör olarak kullanarak, ülkelerin, bu problemlere daha 
gerçekçi yaklaşmaları ve hastalıkların denetlenmesi için kuruluşların tekrar oluşturulması ve has
talıkların kontrolüne konsantre olmalarıdır. Hem özel sektörün hem de kamunun, daha iyi denetle
me ve kontrol tarihleri için, artık etkisi olmayanlarla değiştirilmek üzere yeni antibiyotikler konu
sunda araştırma ve geliştirme çalışmaları için teşvik edilmeleri gerekiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Size eksüre veriyorum; buyurun efendim. 

MUSTAFA KARSLIOĞLU (Devamla) - Ben, kısaca, Dünya Sağlık Örgütünün 1997 yılında, 
enfeksiyon hastalıklarının tekrar geri geldiğini ve buna karşı savaşımın neler olması gerektiğini ve 
ilkelerini, Dünya Sağlık Örgütü Bölge Müdürünün mesajını size iletmiş oluyorum. 

Ayrıca, -gerçi, Sayın Başkanımın hoşgörüsüne sığınarak eksüremi kullanıyorum- yurdumuz
da da bazı kısa önlemlerin alınmasının gerektiğine inanıyorum. 

Biliyorsunuz, biz, gerçekten, enfeksiyon hastalıklarıyla dünyayı imrendirecek bir mücadeleyi 
cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda vermiştik ve bunda, 14,5 yıl Sağlık Bakanlığı yapan Dr. Refik 
Saydam, çok başarılı oldu. Daha sonra, halk sağlığının büyük hekimi rahmetli Prof. Dr. Nıısret Fi
şek, 1960'lı yıllarda 224 sayılı Yasayı çıkararak, enfeksiyon hastalıklarının, koruyucu hekimliğin 
ne kadar önemli olduğunu bütün dünyanın gözü önüne sermiştir ve dünya, Prof. Dr. Nıısret Fişck'i 
bugün büyük bir hekim olarak kabul etmiştir; zaten aldığı ödüller de bunu kanıtlamıştır. 
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Diyorum ki, bir defa birinci basamak sağlık hizmetlerinde 224 sayılı Yasa, ödün verilmeden 

günün koşullarına uyarlanarak uygulanmalıdır. Başta hekimler olmak üzere diğer sağlık personeli 
ve yardımcı hizmetliler, ülke koşullarına uygun olarak 224 sayılı Yasaya verimli hizmet verebil
meleri için hizmctiçi eğitimden geçirilmelidir; yapılacak sınavdan sonra göreve atanmalıdırlar. 

Birinci basamak veya koruyucu sağlık hizmetleri, toplumun her kesimi tarafından devletin te
mel görevi olarak kabul edilmiştir. Bu birinci basamak sağlık hizmetlerinin, gelişen bilgi ve tekno
loji altında, norm, standart, yetki, sorumluluk gibi dayanakları tekrar objektif olarak saptanmalıdır. 

İster aile hekimi deyin ister kamu sağlığı polikliniği deyin, birinci basamak sağlık hizmetleri 
ile hastaneler arası veya yataklı tedavi kurumları arası hizmet verecek bir sağlık sektörünün yeni
den yapılanması sağlanmalıdır. Böylece de, hastanelerimizdeki poliklinikteki insanlarımızın çek
tikleri sıkıntılara son verilmelidir. 

Genel sağlık sigortası çıkarılmalı, hastaneler tek elde toplanmalı, hastaneler özerkleşmeli, 
Ulusal Sağlık Akademisi bir an önce yaşama geçirilmeli ve burada deneyimli hekimlerimize yer 
verilmeli; sağlık hizmetlerinde yerel yönetimlerin katılımcı bir şekilde rol alması sağlanmalıdır. 

Sağlıkta çalışanlar, ücret bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının dışına çıkarılma
lıdır. Sağlıkta çalışanlara, Türkiye koşullarında insanca yaşayabilecekleri bir ücretin verilmesi en 
kısa zamanda sağlanmalıdır. 

Tüm dünya insanlarına sağlıklı bir yaşam diler, Ulu Önder Atatürk'ün "en büyük eserimdir" 
dediği Meclisin değerli üyelerine saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Karslıoğlu. 
Hükümetten, gündemdışı konuşmaya cevap verme konusunda bir talep yok. 

2. — İğdır Milletvekili Adil Aşırım'ın, İğdır ve Nahcivan Özerk Cumhuriyeti Arasındaki Dilıı-
cu sınır kapısının sorunlarına ilişkin gündemdışı konuşması 

BAŞKAN - jkinci gündemdışı söz, İğdır İli Dilucu Nahcivan sınır kapılarındaki sorunlarla il
gili olarak, gündemdışı söz isteyen İğdır Milletvekili Sayın Adil Aşırım'a verilmiştir; buyurun. 

Süreniz 5 dakikadır. 
ADİL AŞIRIM (İğdır) - Sağolun Sayın Başkan. 
Saygıdeğer Başkan, saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım; İğdır ile Nahcivan Özerk Cumhuri

yeti arasındaki Dilucu sınır kapısındaki sıkıntıları belirtmek üzere söz almışken, sizleri en derin 
saygılarımla selamlıyorum. Ayrıca, Sayın Başkana, özellikle, bu konuyla ilgili iki kez şahsıma gün
demdışı konuşma izni verdiği için, bölge halkı adına da teşekkür ediyorum. 

Nahcivan Özerk Cumhuriyeti ile aramızdaki Dilucu sınır kapısı, günde 1 000 ton mazotun 
girdiği ve İğdırlının, sırasıyla, 1995, 1996 ve 1997'de toplam 200 milyon dolara varan ihracat yap
tığı bir sınır kapımız; ama, bu sınır kapısında ne yeterli gümrük binası ne polisin denetimi için ye
terli eleman ve teknik teçhizat ne Türk Standartları Enstitüsünün yeterli kalite kontrol teçhizatı ne 
de düzenli bir yol güzergâhı var. Ticaret hacminin bu kadar büyüdüğü bu sınır kapımız, ilgisizlik
ten, gittikçe, hem Nahcivanlı soydaşlarımızın hem bölge halkının çile çekmesine yol açmakta. En 
son bir hafta önce, oradayken, bütün nakliye araçlarının yola çıkarılıp denetlenmesi sıkıntısından 
dolayı isyan eden bir halk gördüm. 

Böyle bir sınır kapımızdaki çalışma saatleri, güvenlikten dolayı, sadece sabah 8.00'le akşam 
16.00 arasındadır. Öğle yemeği molasını da saydığımızda, böyle bir sınır kapısında, sadece 4 saat 
çalışma müddeti var. Bu 4 saat çalışma müddetince, geçimini sağlamak ve açlığını gidermek için 
kullandığı sınır kapısında çile çeken Nahcivanlı soydaşlarımız... 
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Orada mazot ticareti yapılıyor; yani, oradaki soydaşlarımızın tek geçim kaynağı, bidonlara 

doldurarak getirdikleri mazotu İğdır'daki tüccara satmaktır. İğdır'daki tüccar, yüzde 5 müstahsil fi
şi, ondan sonra yüzde 15 KDV'sini keserek bu mazotu resmîleştiriyor ve Türkiye'nin çeşitli yerle
rine satıyor. 

Oradaki insanlarımızın geçim kaynağı sadece mazot; ama, bu mazot getirilirken ölçüm meto
du olarak kullanılan şeyleri size anlatacağım. Nahcivanlı, bidonuna, tankına doldurduğu -bildiği
miz minibüslerin tankına doldurduğu- mazotu getirdiğinde ölçüm nasıl yapılıyor, biliyor, musunuz 
değerli arkadaşlarım: Bir jandarma eri cetveli eline alıyor, tankın derinliğini, enini, boyunu ölçü
yor, hesap makinesiyle hesaplıyor; diyor ki: "Sen, 3 ton getirecektin, 200 litre fazla; haydi geri dön, 
ya da boşalt..." Bu, Iğdırhysa ya da Türk vatandaşıysa, doğru jandarma karakoluna... Şimdi, biz, bu 
şekilde, onlara iyilik etmek isterken, Türkiye'ye karşı bir küskünlük, bir bozgunluk yaratıyoruz. 

Nahcivanlı, mazotu getirirken, İğdır'a kadar tam 5 yerde asker ve polis tarafından bu şekilde 
aranıyor. İğdırlı tüccar bunu resmileştirdikten sonra, satmak isterse, Erzurum'a kadar tam 11 yerde 
denetleniyor; bir mazot ticaretinde 16 yerde denetlenme... Şimdi, buranın, bize, sadece İğdır'daki 
ihracatçıya 100 milyon dolarlık bir ihracat hacmi varken ve oradaki insanlar da soydaşlarımızken, 
açın kapıyı; hatta, Ermenistan ile aramızda olan Alican Kapısını da açın, Kars Kapısını da açın, İran 
ile olan Boralan Kapıyı da açın. Zaten, yeni Sınır Ticaret Kanununa göre, Ağrı ile İran arasında ma
zot ticareti başladı. Ee, Nahcivanlınm, bidon bidon mazot satmak tek geçim kaynağı iken, onlara 
niye işkence çektiriyoruz? Peki, biz, şimdi, İğdır'da olanları, o sınır ticareti yapılırken milletin ba
şına gelenleri kime şikâyet edelim? Aslında, yerel yönetimlere yetki devri dedik, o kanunu da çı
karamadık; ama, Hükümet, hükümet edemediği için, Hükümet, devleti yönetemediği için, fiilen 
orada, yerel yönetim devri başlamış zaten. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Size, eksüre veriyorum Sayın Aşırım. 
ADİL AŞIRIM (Devamla) - Ben, şimdi, oradaki, ne Valiyi ne Emniyet Müdürünü şikâyet ede

bilirim ne de onlara, bunları düzeltin diyebilirim. Ben, şimdi, oradaki bütün denetlemeyi kime şi
kâyet edeyim; yani, İçişleri Bakanlığına mı şikâyet edeyim?!. İçişleri Bakanlığı, daha dün, Emni
yet Genel Müdürünü silah zoruyla dışarı çıkardı, silah zoruyla da içeri sokuyor. (ANAP sıraların
dan alkışlar) Ben, kime şikâyet edeyim şimdi?!. Hakikaten, ey milletim, ben milletvekilliği görevi
ni yapamıyorum; senin oradaki sıkıntını şikâyet edecek İçişleri Bakanını ne bulabiliyorum ne de 
sözümü geçirebiliyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Aşırım. 
Gündemdışı konuşmaya Hükümetten cevap verme isteği gelmediğinden, üçüncü gündemdışı 

söz verme sırasına geçiyorum. 
3. — İçel Milletvekili Oya Araslı 'mn, Emniyet Genel Müdürlüğüne yapılan atamaya ilişkin 

gündemdışı konuşması 
BAŞKAN - Üçüncü gündemdışı söz, Emniyet Genel Müdürlüğünde yapılan atama işlemleri 

konusunda talepte bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili İçel Milletvekili, Sayın 
Oya Araslı'ya verilmiştir. 

Buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 5 dakikadır. 
OYA ARASLI (içel) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bilindiği gibi, İçişleri Bakanımız 

Sayın Meral Akşener, yasaya aykırı bir biçimde, Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yükscl'i göre-
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vinden alarak Çankırı Valiliğine vekâleten atamış ve Alaaddin Yüksel'in yerine Hakkâri Valisi Ke
mal Çelik'i göreve getirmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bu atama işlemleri, toplumumuzda çok boyutlu bir huzursuzluğa yol 
açmıştır. Çünkü, Alaaddin Yüksel'in görevden alınması, Türkiye'de irtica ile ilgili olarak hazırladı
ğı raporun, 31 Marttaki Millî Güvenlik Kurulu toplantısında okunmasından hemen sonra gerçek
leşmiştir. Bu raporda, dini siyasî bir araç olarak kullananlara karşı yasaların eksiksiz olarak uygu
lanması gerektiği, tarikat yurtlarına ve Diyanet îşleri Başkanlığı denetimi dışındaki Kur'an kursla
rına karşı önlem alınması gerektiği düşünceleri ortaya konulmuştur. 

Toplumda, Alaaddin Yüksel'in, rapordaki düşüncelerinden rahatsız olan Erbakan'ın isteği üze
rine, İçişleri Bakanı tarafından, yasal gereği yerine getirilmeden, hemen görevinden alındığı şek
linde bir söylenti yaygınlaşmıştır, bir yorum yaygınlaşmıştır. Bunun, toplumu ne kadar rahatsız 
edeceği hepinizin malumudur. 

Bu atama işleminden sonra şu sorular gündeme gelmiştir: Laikliğe karşı hareketlerle, irtica ile 
mücadele etmeyi istemiyor muyuz da bunları gündeme getiren bir Emniyet Genel Müdürünü gö
revden alıyoruz? 

ABDULKADİR ÖNCEL (Şanlıurfa) - O, sizin yakıştırmanız; hiç böyle bir şey yok. 

BAŞKAN - Efendim, müdahale etmeyelim. 

OYA ARASLI (Devamla) - Rahatsızlığın ikinci boyutu da, bu görevden alma işleminin, ya
sal gereğine uygun bir biçimde yapılmamasıdır. İdare hukukunda, idarî işlemlerin paralelliği ilke
si vardır. Bir işlemi hangi yöntemle yapıyorsanız, geriye alma aynı yöntemle olur. Bir atama işle
mi için hangi yasal kurallar, bir görevden alma işlemi için hangi kurallar belirlenmişse, bu işlemin, 
o kurallara uygun olarak yerine getirilmesi gerekir; çünkü, Türkiye, bir hukuk devletidir. Bir hu
kuk devleti, devlet erkini kullananların, bu erki kullanarak yaptığı işlemlerin hukuka ve yasalara 
uygun biçimde gerçekleştirilmesinin gerektiği bir yönetim biçimidir. Burada, bunların gereğine 
uyulmamıştır. Bir dörtlü kararnamenin çıkarılmasına gerek görülmeden, bir kamu görevlisi, göre
vinden alınmıştır. Eğer, Anayasamızda, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, bir hukuk devleti olduğu 
yazılıysa, bu tür işlemlerin, bu devlet sınırları içerisinde yer almaması gerekir. Eğer, bu işlemi ya
pan bir kimse bir İçişleri Bakanı ise, yani, temel görevi, Türkiye'de yasalara uyulmasını sağlamak 
olan birisi ise, bu işlem hiç yapılmamalıdır; çünkü, bu devlette, eğer bir bakan, eğer bir İçişleri Ba
kanı bunu yapıyorsa, vatandaşların yasalara uymasını beklemeye, kimsenin yüzü olmamak gerekir. 

Bu işlemin arkasından ortaya çıkan tablo çok daha hüzün vericidir. Gelen haberler, Sayın Ba
kan Akşener'in, Sayın Kemal Çelik'i, bir geceyarısı veya alacakaranlık operasyonu olarak adlandı
rabileceğimiz bir hareketle, Emniyet Genel Müdürlüğü makamını -söyleyecek, tanımlayacak baş
ka söz bulamıyorum- basmak suretiyle görevine oturtması ve kamu görevlilerinin, yeni Genel Mü
düre brifing vermesini sağlamasıdır. 

Arkadaşlar, bunlar gülünemeyecek kadar acı olaylardır. Birkaç gün önce, bu Yüce Mecliste, 
Meclise saygınlığını kazandırma konusu konuşulmuştur. Bu yapılan işlemler, ne Meclise saygınlık 
kazandırır ne bakanlarımıza saygınlık kazandırır. 

Ayağımızın altından zemin kaymaktadır. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) Herkesin gözü, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu olaylar karşısında hangi tepkiyi göstereceğine dikilmiştir ve 
birtakım milletvekillerimiz, bunlar karşısında gülmektedir. Ayrıca, kınıyorum bu davranışları. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Araslı, size eksüre veriyorum; buyurun, devam edin. 
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OYA ARASLI (Devamlı) - Ve Sayın Bakana şunu sormak istiyorum: Bunlar doğru mudur? 

Sayın Bakanın, buraya gelerek, bunların hesabını, bunların cevabını vermesi gerekmektedir. 

Türkiye, bir çete değildir. Makam basmak gibi çete yöntemleriyle Türkiye idare edilemez. Ba
kanlık makamına gelenlerin çete reisi olmadıklarını hatırlamaları, eğer, bu, işlerine gelmiyorsa, bir 
an önce bu koltuğu boşaltmaları gerekmektedir. 

Saygılar sunarım. (CHP, ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Araslı. 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec

lisi Başkanı olarak size bir arzım var. 

BAŞKAN - Buyurun. 

MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, 1923'ten 
bu yana, şimdiye kadar böyle bir olay gerçekleşmemiştir. Hiçbir silahlı güç, meşru bir hükümetin, 
meşru bir Meclisin geçerli olduğu bir ortamda, bir bakanlığı basarak, yasal bir atamayla yerinde 
oturan bir memuru görevinden almamıştır. Bu konuda, Meclis Başkanı olarak, lütfen, tepkinizi di
le getirmenizi arz ediyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar; RP ve DYP sıralarından 
gürültüler) 

BAŞKAN - Efendim, şimdi, arkadaşlar... 
Efendim, bakın, Türkiye bir hukuk devletidir. 
Arkadaşlar, rica ediyorum... Bir dakika... Yani, kimsenin böyleçok fazla bir tepki gösterme

sine gerek yok. 
Türkiye... 
İBRAHÎM GÜRDAL (Antalya) - Niye tepki göstermeyeceğiz?!. Göstereceğiz. 
BAŞKAN - Efendim, bir dakika... Sözlerimi açıklayacağım... Bir dakika... 
TEVFİK DİKER (Manisa) - Olayı küçültemezsiniz Başkan... Olayı küçültemezsiniz... 

BAŞKAN - Efendim, yani, benim küçültüp küçültmediğimi sen nereden biliyorsun?.. Daha 
ben fikir söylemedim ki kardeşim. Oradan, sen nasıl içimden geçen fikirleri okuyorsun? Müneccim 
misin sen? 

TEVFİK DİKER (Manisa) - Ben müneccimim... 
BAŞKAN-Otur canım oturduğun yerde! 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu konuda, bir sayın milletvekili arkadaşımız bizden gündemdı-
şı söz istemiştir ve biz de bu konunun hassasiyetini kavrayarak, gündemdışı söz verilebilecek nite
likte bir olay olduğunu kabul etmişiz, arkadaşımıza gündemdışı söz vermişiz. Gündemdışı konuş
maya, Hükümet buraya gelip cevap verir, vermez; o kendi takdiri; ama, Türkiye, bir hukuk devle
tidir. Hukuk devleti, gereğini yapacak, hukuk sistemi işleyecektir ve oradan, görevden alınan ka
mu görevlisi arkadaşımız, hukuka aykırı bir şekilde alınmışsa, elbetteki, yargı mercilerine gidecek
tir, yargı mercilerinde hakkını arayacaktır. Biz, Meclis olarak, Hükümeti ancak denetleyebiliriz; 
yani, biz gidip de, bir kamu görevlisinin usulsüz görevden alınıp alınmaması konusunu burada tar
tışamayız; yani, milletvekili olarak tartışırız da, Başkanlık olarak, Hükümete "sen bunu niye böyle 
yaptın" deme yetkimiz yok. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) - Sayın Başkan, Hükümet yok zaten... Bakan var mı?!. 

BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... Yani bugünkü olay... 
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AHMET NEİDİM (Sakarya) - Bakan var mı?.. Bakan var mı bir tane? 

. BAŞKAN - Efendim, rica ediyorum... Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Bakan cevap versin biz de tatmin olalım. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) - Var mı Bakan?.. 
BAŞKAN —Efendim, var, yok... Şimdi, gündemdışı... 
İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - İçişleri Bakanının çilingirle gezdiği nerede görülmüştür. 

BAŞKAN - Sayın Neidim... 
Bakın arkadaşlar... Efendim, tamam, bu işi fazla uzatmayalım. 
Gündemdışı konuşmaların yapılması sırasında, İçtüzüğümüze göre, bakanın Genel Kurul sa

lonunda olması gerekli değil. Efendim, bu konuyu kapattım. 

Gündemdışı konuşmalar bitmiştir. 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Başkanım, bizim amacımız bu işi 

uzatmak veya uzatmamak değildir. Şu anda, Türkiye Cumhuriyetinde bu olaya tepki koyacak tek 
bir makam dahi yoktur. Sizi göreve davet ediyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak bu olaya 
tepkinizi koymak zorundasınız. 

BAŞKAN - Efendim, hassasiyetinizi anlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bakın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Türkiye'de, Hükümetin 
yaptığı işlemleri, burada, bu kürsüde dile getirecek bir kişi değil ki... Hukuk sistemi belli... 

İBRAHİM GÜRDAL (Antalya) - Bakan nerede?!. Sayın Başkan, burada, bir bakan olsun hiç 
olmazsa. 

BAŞKAN - Türkiye'de, herkesin hukuk sistemini biraz bilmesi lazım. Yani, doğru makama 
başvurulması lazım. 

Cumhurbaşkanlığının 6 adet tezkeresi vardır; okutuyorum: 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Hollanda ve Belçika'ya gidecek olan Devlet Bakanı Lütfü Esengün'e, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Sabri Tekir'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/735) 

1 Nisan 1997 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 2 Nisan 1997 tarihinden itibaren Hollanda ve Belçika'ya gide
cek olan Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Prof. Dr. Sabri Tekir'in vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Öteki tezkereyi okutuyorum. 

2. — Slovenya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz'a, dönüşüne kadar, Devlet Baka
nı H. Ufuk Söylemez'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/736) , 
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1 Nisan 1997 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Nisan 1997 tarihinde Slovenya'ya gidecek olan Devlet Ba

kanı Ayfer Yılmaz'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı H. Ufuk Söylemez'in ve
kâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Öteki tezkereyi okutuyorum. 

3. — Slovenya'ya gidecek olan Ulaştırma Bakanı Ömer Barutçu'ya, dönüşüne kadar, Devlet 
Bakanı Nafiz Kurt'un vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/737) 

1 Nisan 1997 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Nisan 1997 tarihinde Slovenya'ya gidecek olan Ulaştırma 
Bakanı Ömer Barutçu'nun dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Devlet Bakanı Nafiz Kurt'un 
vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Öteki tezkereyi okutuyorum: 
4. — Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Abdullah Gül'e, dönüşüne ka

dar, Kültür Bakam İsmail Kahraman 'in vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (31738) 

1 Nisan 1997 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi:28.3.1997 gün ve Kan. Kar: 39-06-41-97-154 sayılı yazımız. 
(KEK) Karma Ekonomik Komisyon Toplantısına katılmak üzere, 30 Mart 1997 tarihinde 

Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Doç. Dr. Abdullah Gül'ün dönüşüne ka
dar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Lütfü Esengün'ün vekâlet etmesi, ilgi yazıyla uygun görül
müştü. 

Devlet Bakanı Lütfü Esengün, 2 Nisan 1997 tarihinde yurtdışına gideceğinden, Devlet Bakan
lığına, Kültür Bakanı İsmail Kahraman'ın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Öteki tezkereyi okutuyorum: 
5. — Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet 

Bakanı Namık Kemal Zeybek'e, dönüşüne kadar, Sağlık Bakanı Yıldırım Aktıına'mn vekâlet etme
sinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/739) 
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1 Nisan 1997 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi:27.3.1997 gün ve Kan. Kar: 39-06-40-97-153 sayılı yazımız. 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 28 Mart 1997 tarihinden itibaren Özbekistan, Kazakistan, Kır
gızistan ve Azerbaycan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Namık Kemal Zeybek'in dönü
şüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz'ın vekâlet etmesi, ilgi yazıyla uygun 
görülmüştü. 

Devlet Bakanı Ayfer Yılmaz, 3 Nisan 1997 tarihinde yurtdışına gideceğinden, Devlet Bakan
lığına, Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna'nın vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Öteki tezkereyi okutuyorum: 

6. — Slovenya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş'a, dönüşüne kadar, Devlet Ba
kam Teoman Rıza Güneri'nin vekâlet etmesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/740) 

1 Nisan 1997 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 3 Nisan 1997 tarihinde Slovenya'ya gidecek olan Devlet Ba
kanı Gürcan Dağdaş'ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Teoman Rıza Güne
ri'nin vekâlet etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Süleyman Demirel 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 

Danışma Kurulunun bir önerisi vardır; okutup, oylarınıza sunacağım: 

IV. - ÖNERİLER 

A) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

1. — Gündemdeki sıralamanın yeniden yapılmasına ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

Danışma Kurulu Önerisi 

No:63 4.4.1997 
Gündemin Kanun Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler kısmının 40 inci 

sırasında yer alan 109 sıra sayılı kanun tasarısının bu kısmın.5 inci sırasına; 13 üncü sırasında yer 
alan 212 sıra sayılı kanun tasarısının 6 ncı sırasına; 14 üncü sırasında yer alan 217 sıra sayılı ka
nun tasarısının 7 nci sırasına; 113 üncü sırasında yer alan 240 sıra sayılı kanun tasarısının 8 inci sı
rasına; 115 inci sırasında yer alan 238 sıra sayılı kanun tasarısının 9 uncu sırasına; 92 nci sırasın
da yer alan 206 sıra sayılı kanun tasarısının 10 uncu sırasına; 81 inci sırasında yer alan 199 sıra sa
yılı kanun tasarısının 11 inci sırasına; 82 nci sırasında yer alan 200 sıra sayılı kanun tasarısının 12 
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nci sırasına; 78 inci sırasında yer alan 187 sıra sayılı kanun tasarısının 13 üncü sırasına; 37 nci sı
rasında yer alan 78 sıra sayılı kanun tasarısının 14 üncü sırasına alınmasının Genel Kurulun onayr-
na sunulması Danışma Kurulunca uygun görülmüştür. 

Kamer Genç 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanıvekili 
Salih Kapusuz Murat Başesgioğlu 

RP Grup Başkanvekili ANAP Grup Başkanvekili 

Mehmet Gözlükaya Hikmet Uluğbay 

DYP Grup Başkanvekili DSP Grup Başkanvekili 
Önder Sav 

CHP Grup Başkanvekili 
ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyorum. 
BAŞKAN - Öneriyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 

Efendim, Danışma Kurulunun oybirliğiyle aldığı bir karar bu... 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Sayın Başkan, karar yetersayısı yok; ama... 
BAŞKAN —Şimdi, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Genel Diğer İş

ler" kısmına geçiyoruz. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine 
İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/215) (Si 
Sayısı: 23) 

BAŞKAN - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenme
sine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 

Ertelenmiştir. 

2. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı 
Kânun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217) (S. Sayısı: 132) 

BAŞKAN - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

i . — Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Kültür, Genç
lik ve Spor Komisyonu Raporu (J/218) (S. Sayısı: 164) 

BAŞKAN - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının 
müzakeresine başlayacağız. 
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Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
4. — 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

nun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında ^54 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 625 
Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sa
yılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
(1/71, 1/111) (S. Sayısı: 168) 

BAŞKAN - 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim 
Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
326 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

5. — İşkencenin veya Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Da
ir Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 nolu Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/303) (S. Sayısı: 109) (1) 

BAŞKAN - işkencenin veya Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenme
sine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 Nolu Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Sayın milletvekilleri, raporun okunmasına lüzum görenler... Görmeyenler... 
Aslında, lüzum görmeyenleri oya sunmaya gerek yok; çünkü, İçtüzüğe göre, lüzum görülürse 

okutulur; lüzum görülmesi için de 139 kişinin kabul etmesi lazım; ama, biz, bir uygulama yapıyo
ruz. • • . - , ' - . . 

...Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tümü üzerinde, CHP Grubu adına, Sayın Birgen Keleş; buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUBU ADINA BİRGEN KELEŞ (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, aslında, sanıyorum Danışma Kurulunda, hiçbir sözleşmeyi konuşmama kararı 
almıştınız, belki de onu yapmalıydık; çünkü, biraz önce, burada, gündeme getirilen ve sizin tarafı
nızdan "gündemdışı konuşma yapıldı; Bakan da, gerekli tepkiyi isterse gösterir" diye geçiştirilen 
konu, başka hiçbir konuyu tartışmayacak kadar önemli bir konuydu. 

O bakımdan, bu konunun, sizin tarafınızdan böyle değerlendirilmesini ve bazı Refah Partili ar
kadaşlarımız tarafından da gülerek karşılanmasını çok büyük bir üzüntüyle karşıladığımı ifade et
mek istiyorum. 

BAŞKAN - Pardon, sürenizi durdurdum... 
BİRGEN KELEŞ (Devamla) - Süremi durdurmayabilirsiniz efendim. 
BAŞKAN - Hayır... Hayır... Anlamadım sözünüzü, beni kastederek mi söylediniz? 

BİRGEN KELEŞ (Devamla) - Hayır efendim, süremi durdurmayabilirsiniz. Sadece, biraz ön
ce cereyan eden olaydan dolayı üzüntümü ifade etme ihtiyacı duyuyorum. 

(1) 109 S. Sayılı Bazmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Peki efendim. Teşekkür ederim. 

BİRGEN KELEŞ (Devamla) - Çünkü, sabaha karşı bir baskınla, yasal olmayan şekilde atanan 
Emniyet Genel Müdürünün, makamına oturtulması, oturtuluş şekli, fevkalade üzüntü verici bir du
rumdur... 

ALÎ OĞUZ (İstanbul) - Biz mi yaptık?!. 

BİRGEN KELEŞ (Devamla) - ...hukuk devleti olmanın gerekleriyle bağdaşmayan bir durum
dur, çağdaş bir toplum olmanın gerekleriyle bağdaşmayan bir durumdur. 

O nedenle, bir milletvekili olarak olayı kınıyorum, bir yurttaş olarak olayı kınıyorum. Kadın 
bir bakan olduğu için, fevkalade üzülsem de, mafya yöntemine benzer bir şekilde icraat yapan bir 
bakanın, bir gün daha orada oturmaması gerektiğini düşünüyorum; onun için de, milletvekili ola
rak, kendisini istifaya davet ediyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 

ÖMER ÖZYILMAZ (Erzurum) - Refah Partisiyle ne ilgisi var?!. 

BİRGEN KELEŞ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bugün, burada, görüşeceğimiz konu, İş
kencenin veya Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa 
Sözleşmesine Ek 1 ve 2 Nolu Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısıdır. Bu konuda, Cumhuriyet Halk Partisinin görüşlerini açıklamak üzere söz almış bulunu
yorum. 

Aslında, bir şey itiraf etmem lazım; Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Danışma Kurulunda uz
laşmaya varılmadan yapılan gündem değişikliklerini çok olumlu karşılamıyoruz; çünkü, bunu, Par
lamentoya, parlamenterlere bir saygısızlık olarak algılıyoruz. Ayrıca, birçok konuda, milletvekille
rinin, komisyonlarda ve Genel Kurulda öne çekilen konuları, yeterince incelemeden tartışmak zo
runda bırakıldığını düşünüyoruz. Buna rağmen, bu sözleşmenin onaylanmasına dair tasarının, ya
pılan günden değişikliğiyle öne alınmasını memnuniyetle karşıladık; çünkü, önemli bir konudur ve 
daha önceden onaylanması gereken bir konudur. 

Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini 1954 yılında onaylamış; bireysel başvuru hakkı
nı 1987'de tanımış; 1990 yılında, Divanın yargı gücünü kabul etmiş; işkenceyi önlemek için imza
lanan sözleşmeyi 1988'de imzalamış, kabul etmiş; AGİK sürecine katılmış; Paris Şartını imzalamış 
ve nihayet, 1995'te, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklan Sözleşmesini imzalamıştır. 

Bu sözleşme imzalandıktan sonra, Avrupa'da, uygulamayı izlemek üzere bir komite oluşturul
muştur. Bu komite, gerekli gördüğü ülkelerde, istediği gibi araştırma yapma hakkına sahiptir ve 
sözleşmeye taraf olan ülkeler, komitenin çalışmalarını kolaylaştırmakla yükümlüdür. Komitenin, 
istediği ülkede, istediği kişiyle konuşma, istediği yerleri gezme hakkı vardır. Sözleşmeye bir çekin
ce konulmamaktadır; ama, ülkeler, sözleşmenin hangi yöreleri için geçerli olduğunu belirtebilmek-
tedirler veya bu konuda daha önce belirtmiş oldukları yerlerde değişiklik yapabilmektedirler. 

Komite, incelemeleri sonunda, yıllık raporlar hazırlamaktadır ve taraf olan ülkelere tavsiyeler
de bulunmaktadır. Tavsiyelerde bulunulan ülke, eğer, bu tavsiyelerin gereğini yerine getirmezse, o 
zaman, üçte iki çoğunlukla kamusal açıklama yapmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, ne yazık ki, söz konusu izleme komitesi, 1990 yılından sonra -son altı 
yılda- Türkiye ile ilgili olarak iki tane kamusal açıklama yapmış ve Türkiye'yi, işkencenin yaygın 
ve sistematik bir şekilde uygulandığı ülke olarak ilan etmiştir. 

Yine bu dönemde -sadece 1996 yılını aldığımız zaman bile- Avrupa Parlamentosu 10'dan faz
la açıklama yapmıştır ve bu açıklamaların çoğunda, özgürlüklerini yitirmiş olan kişilere kötü mu
amele yapıldığını ve işkenceye maruz bırakıldıklarını anlatmıştır. Tabiî, Avrupa Parlamentosunun, 
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bu açıklamalarında büyük haksızlıklar yaptığı bir gerçektir; pek çok defa, aslı olmayan suçlamalar
da bulunduğu da doğrudur. Avrupa Parlamentosunun, Türkiye aleyhine aldığı kararlarda, uluslara
rası ilişkilerin üslubuna uygun olmayan bir üslup kullandığı da bir gerçektir; ama, Türkiye'nin de, 
bu konularda yeterli duyarlılığı göstermediği ve çok rahatlıkla önleyeceği bazı konularda önlem bi
le almadığı da doğrudur. Örneğin, Türkiye, yıllarca, avukat nezaretinde sorgulama yapılmasını ger
çekleştirmemiş ve bu nedenle de pek çok eleştiriye muhatap olmuştur. 

Dışişleri Bakanımız, karakolları denetleyeceğini ve artık, karakollarda işkence aleti bulunma
yacağını söyledi. Bunu, itiraf niteliğinde bir söylem olarak algıladım. 

Değerli arkadaşlarım, bazı görevlilerin işkence uygulaması yapması, hatta, bunu sistemli bir 
hale getirmesi başka şeydir; karakollarda işkence aleti bulunması başka bir şeydir ve çok daha va
him bir durumdur. Anlaşılıyor ki, hastanelerden sonra, Dışişleri, Bakanımız, karakol denetimine 
başlamıştır; ama, bunun, çok vahim ve çok önemli bir itiraf olduğunu vurgulamak isterim. 

Avrupa'dan yapılan eleştiriler iki konuda toplanmaktadır: Bir grubu, anayasal ve yasal düzeni 
eleştirmektedir; bir grup eleştiriler de uygulamaya yöneliktir. Anayasa ve yasayı eleştirenler, Tür
kiye'nin, Avrupa'dan daha geri bir hukuk sistemine sahip olduğunu ve Türkiye'de, Avrupa'daki hak 
ve özgürlüklerden daha sınırlı hak ve özgürlükler olduğunu ileri sürmektedir. Uygulamaya ilişkin 
olanlarda, insanların yerli yersiz gözaltına alındığını, bu dönemde kötü muamele gördüğünü ve sa
vunma haklarının ihlal edildiğini, işkence yapıldığını ileri süren eleştirilerdir. 

Tabiî, bunlara, istenirse yanıt bulunabilir. Örneğin, Anayasamızın, kuvvetler ayrımı ilkesini 
benimsediğini; bunun, Avrupa hukuk sistemine uygun olduğunu; Anayasamızda yer alan hak ve 
özgürlüklerin, uluslararası sözleşmelerdeki ve anlaşmalardaki hak ve özgürlükler olduğunu; kısıt
lamaların uluslararası anlaşmalar ile sözleşmelere uygun olduğunu ileri sürmek mümkündür; ama, 
1995 yılında yapılan anayasa değişikliklerinin, aradan iki yıl geçmesine rağmen yaşama geçirilme-
mesini açıklamak o kadar kolay değildir. Değerli arkadaşlarım, birkaç ay sonra iki yıl olacak ve ne 
sendikalarla ne derneklerle ne gençlerle ne kadınlarla ne de memurlarla ilgili değişiklikler yaşama 
geçmiş durumda. 

Yakın geçmişte, tarihinde, Yahudi soykırımı gibi bir devlet suçu bulunan; Bosna-Hcrsek ola
yında, orada yapılan insanlıkdışı muamelelere seyirci kalan ve Saddam'dan kaçan Irak vatandaşla
rı sınırımıza yığıldığında en ufak bir şekilde yardım elini uzatmayan Avrupalıların, kuşkusuz, Tür
kiye'nin tarihinden ve bugününden öğreneceği çok ders vardır. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) Arria, Sivas katliamı, Metin Göktepc olayı ve faili meçhullerin de bize yakışmadığını ve ne 
yazık ki, bir gerçek olduğunu bizim kabul etmemiz gerekir. 

Eleştirilere fırsat vermemeliyiz; eleştirilere, yaşamı bize güçleştirdiği için, bazı ilişkilerimizi 
bozduğu için, gelişmemizi engellediği için imkân vermemeliyiz; ama, sadece bunun için değil, ay
nı zamanda, eleştirilerle gündeme getirilen konular bize yakışmadığı için imkân vermemeliyiz. 

Sayın milletvekilleri, işkencenin önlenebilmesi için, teknik tıbbî aletlere de ihtiyaç vardır. Ör
neğin, elektrik, suyla birlikte verildiğinde iz bırakmamaktadır; ama, elektriğin etkisini çok yaygın 
bir şekilde vücuda yaymaktadır ve ancak, çok özel aletlerle anlaşılabilmektedir. Yine, tazyikli so
ğuk su altında bulundurmak veya belli bir eğimde sadece iki parmakla duvara dokunarak saatlerce 
ayakta tutulmak, insanlarda fizikî olarak bir yara açmamaktadır; ama, bu, bir tür işkencedir. 

Sağlık Bakanlığı-, belli formlar geliştirmiş ve ilgili yerlere göndermiştir; ama, formun olmadı
ğı gerekçesiyle, emniyetten gelen yazıların altına "herhangi bir araz görülmemiştir" diye bir ifade 
kullanılmakta ve geri çevrilmektedir. Manisa olaylarında da böyle yapılmıştır; ancak, daha sonra, 
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çocuklar, İzmir Tabib Odasında muayene edildiğinde, kendilerinde psikolojik işkencenin sonuçla
rına rastlanmıştır. 

Evrensel beyannameleri ve sözleşmeleri imzalamak, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda 
değişiklikler yapmak, insan hakları ihlalleriyle ilgili komisyonlar kurmak, bunların çalışmalarını 
kolaylaştırmak, gözaltı inceleme birimleri kurmak, şahsî başvuru hakkı tanımak, kuşkusuz, bu ko
nularda attığımız olumlu adımlardır ve önemlilerdir; ama, yeterli değildir. 

Haksızlık yapıldığını söyleyerek eleştirileri geçiştirmemiz mümkün değildir; çünkü, Sivas, 
Göktepe olayı, faili meçhuller, Manisa olayı, insanların vicdanında derin yaralar bırakmakta ve 
devlete karşı olan güveni sarsmaktadır. 

Türkiye, bir yandan, iltica için Avrupa'ya gidip de, ondan sonra, bunu sağlamak için, dinî 
inançları nedeniyle veyahut da politik düşünceleri nedeniyle tutuklandığını, kötü muamele gördü
ğünü ileri süren ve Türkiye'yi bu şekilde şikâyet eden insanların iddialarını yanıtlamalıdır; kendi
sine karşı yapılan haksız eleştirilere yanıt vermelidir; ama, öte yandan da, eksikleri en kısa sürede 
düzeltmelidir; çağdaş bir toplum olmanın gereği olarak düzeltmelidir, buna layık olan bir topluma 
sahip olduğumuz için düzeltmelidir. 

MEMDUH BÜYÜKKILIÇ (Kayseri) - Erzincan Başbağlar'ı da unutmayın Sayın Milletveki
lim.... 

BİRGEN KELEŞ (Devamla) - Daha çok sayabiliriz... Aslında, liste oldukça uzun. 
Cumhuriyet Halk Partisi olarak, çok duyarlı bir partiyiz insan haklan ve demokrasi konusun

da. Bu konulardaki en ufak bir sorunu iş edinip, çözmeye çalışmamız ve çözümü için de çırpındı
ğımız doğrudur. Nitekim, Göktepe olayı, önceleri sokakta ölmüş diye geçiştirilirken, Grup Başkan-
vekillerimizin bir komisyon kurması ve hukukçuların oluşturduğu komisyonun İstanbul'a giderek, 
yerinde inceleme yapması sonucunda açığa çıkarılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu yeterli değildir; çünkü, önemli olan, sorumluluk mevkiinde olan in
sanların bu duyarlılığı göstermesi ve yapılan işleri önlemesidir. 

İşkenceyi kim yapıyor diye düşündüğümüz zaman, toplumda çeşitli çevrelerin birbirine karşı 
kışkırtılmalarının büyük rol oynadığı görülmektedir. Örneğin, bir sağcı, sol dünya görüşüne sahip 

r olan bir kişiye karşı veya aksi çok varit olmakla birlikte, dinî vecibelerini yerine getiren kişilerin, 
diğerlerine nazaran daha erdemli olduğuna inandırılmış olan bir kişi, farklı dünya görüşünü benim
seyen kişilere karşı veya hiçbir çocuk, doğduğu yeri veya mezhebini seçemediği halde, belli mez
hepten olmanın, belli etnik kökenden olmanın erdemine, önemine inandırılmış kişiler olarak, bir
birlerine karşı çok daha acımasız ve çok daha gaddar olabilmektedirler. 

SÜLEYMAN METİN KALKAN (Hatay) - Veya bir solcu, sağcıya karşı... 
BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyelim... Burada, sağcılık solculuk tartışması yapmıyo

ruz. 
BİRGEN KELEŞ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, kabul etmemiz gerekir ki, toplumda ulu

sal bütünlüğü, vatandaş olmanın onurunu yeterince vurgulamıyoruz. Tam tersine, günümüzde, da
ha çok ayrılıkları gündeme getiren ve toplumun çeşitli kesimlerini birbirlerine karşı kışkırtan gö
rüşmeler, konuşmalar, eylemler yapılmaktadır. Bunların çok talihsiz gelişmeler olduğunu düşünü
yorum. " 

Bugün incelemekte olduğumuz ek protokoller, Avrupa Konseyine üye olmayan ülkelerin bu 
sözleşmeye taraf olabilmesini mümkün kılan bir değişiklik getiriyor. Bir de, biraz önce bahsetmiş 
olduğum, izleme komitesinin üyelerinin, iki kez üst üste seçilmesine imkân tanıyor. 
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Bizim, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, bu getirilen değişikliklerle ilgili herhangi bir sorunu

muz yoktur. Bunları kabul ediyoruz. Ülkemize yararlı ve hayırlı olmasını diliyoruz. 
Size saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Keleş. 
Sayın milletvekilleri, aslında, biraz önce yapılan gündemdışı konuşmada, Sayın Keleş'in de 

belirttiği gibi, benim, Emniyet Genel Müdürü olayıyla ilgili herhangi bir tepki gösterip gösterme
mem söz konusu değil; çünkü, ben, olayın esasını bilmiyorum. Bir arkadaşımıza söz verdim, bura
da, gündemdışı olarak konuyu dile getirdi. Sayın Keleş'in, beni, sanki, o işlemi tasvip ediyormu-
şum gibi bir görüntü altına sokmasına da üzüldüm gerçekten. Biz, Başkan olarak, burada, tarafsız 
olmak zorundayız. Konuşulan konularda kendi fikirlerimizi söylemiyoruz. 

HÜSAMETTİN KORKUT ATA (Bingöl) - CHP'liler size karşı peşin fikirliler de onun için 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN-Efendim, o, önemli değil. 

Kaldı ki, ben, Sayın Emniyet Genel Müdürünü tanırım; Tunceli'deki bazı olaylar nedeniyle za
man zaman kendisine başvurduğumda çok duyarlılık göstermiştir ve oradaki olayların üzerinde 
durmuştur; çok samimî olarak, bu olayların önlenmesi konusunda da büyük bir gayret göstermiş
tir. Bu nedenle, kendisine karşı da büyük bir saygı duyuyorum. Ben, şimdi, bilmediğim konuda çı
kıp da, burada -bilsem dahi- tepki gösteremem. O bakımdan, arkadaşlarımızın bunu bilmesini isti
yorum. Bu kürsü, bulunduğum bu makam, tepki gösterebilecek bir makam değildir; ama, Meclisin 
kişiliğini hedef alan herhangi bir itham olursa, ona, gerekli sert cevabı da veririm. 

Sayın Sav, siz kişisel söz istemiştiniz değil mi? 

ATİLÂ SAV (Hatay) - Evet efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 
Konuşma süreniz 10 dakika. 
ATİLÂ SAV (Hatay) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza 

veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 Numaralı Protokollerin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde kişisel görüşlerimi açıkla
mak istiyorum. Yüce Meclisi en içten saygılarımla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, bugün huzurda bulunan iki protokol, bir sözleşmenin esasıyla, 
öz ve içeriğiyle doğrudan ilgili olmayan, daha çok, usul hükümlerini düzenleyen iki düzenlemedir. 
Bu düzenlemelerin asıl metni olan Avrupa Sözleşmesi, son derece Önemli bir sözleşmedir ve bu 
sözleşmeyi imzalamakla Türkiye, insan haklarına saygıyı ve hukuk devleti olma yolundaki karar
lılığını, uluslararası platformlara taşıma iradesini belli etmiştir. İşkencenin veya Gayriinsani ya da 
Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi, 11 Ocak 1988 tarihinde 
imzalanmış olup, 1 Şubat 1989'da yürürlüğe girmiştir. Türkiye de, 27 Şubat 1988 günü, 3411 sayı
lı Kanunla bu sözleşmeyi onaylamıştır. . • > • ' ' • 

Bilindiği üzere, uluslararası sözleşmeler, Anayasamızın 90 inci maddesine göre, yasa hük
mündedir. Hatta, yasalardan daha ileri bir özelliği, Anayasaya aykırılığı nedeniyle, Anayasa Mah
kemesine götürülememesi, iptalinin istenememesidir. Yani, iç hukuk mevzuatı gibi uygulanmakta
dır ve iç hukuk mevzuatından da bir nebze daha güçlü bağlayıcılığı olan bir metindir. 

Öyleyse, bu metni, Türk uygulayıcıları; yani, güvenlik güçleri, mülkî amirler, savcılar, yargıç
lar gibi çeşitli kademelerde görev yapan kamu görevlileri uygulayacaklardır. Bu nedenle, bu mc-
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tinlerin de, yasalar gibi açık, kolay anlaşılır ve uygulanabilir nitelikte olması gerekmektedir. Bizim 
katıldığımız sözleşmelerin çoğu, ne yazık ki, teknik birtakım birimler tarafından Türkçeye çevrilip, 
kazandırılmaktadır. Gerçi, Yasama Meclisinin de, son zamanlarda, hukuk dili ve yasa dili konusun
da çok özenli ve dikkatli olmadığını biliyoruz ve yeri geldikçe de bu konudaki eleştirilerimizi dile 
getiriyoruz; ama, uluslararası sözleşmelerin, daha dikkatli ve Türk yasa diline uygun biçimde Türk
çeye kazandırılmasının doğru olacağını düşünüyorum. Aslında, bu vesileyle söz almamın amacı da 
budur. 

Bakın, değerli arkadaşlarım, İşkencenin Önlenmesiyle İlgili Avrupa Sözleşmesinin dibacesini 
okuyorum: "Aşağıda imzaları bulunan Avrupa Konseyi üyesi devletler, İnsan Haklarının ve Temel 
Özgürlüklerin Korunmasına Dair Sözleşme hükümlerini dikkate alarak, aynı sözleşmenin 'hiç kim
se, işkenceye veya gayriinsanî veya küçültücü ceza veya muameleye tabi tutulmayacaktır' şeklin
deki 3 üncü maddesini hatırda tutarak, 3 üncü madde ihlallerinin mağdurları olduklarını iddia eden 
kişilerle ilgili olarak, bu sözleşmede öngörülen mekanizmanın işlemekte olduğunu kaydederek, 
hürriyetinden yoksun bırakılan kişilerin işkence ve gayriinsanî ya da küçültücü ceza veya muame
leye karşı korunmalarının, ziyaretlere dayanan önleyici nitelikte adil olmayan yollarla kuvvetlen-
dirilebileceğine kani olarak, aşağıdaki gibi anlaşmışlardır." Eğer, bunu bir okuyuşta değil, birçok 
kez okuduktan sonra da anlayacak uygulamacılar varsa, çok mutlu olmak gerekir; çünkü, gerçek
ten, içerisinden çıkılmaz bir metin. Oysa, bu, bir yasa metni; yasaların veciz olması, kolay anlaşı
lır olması ve mümkünse tabiî, kısa olması gerekir. Bu vesileyle, Yüce Meclisin ve bu metinleri Yü
ce Meclisin onayına sunan kamu makamlarının, metinleri, Türkçeye çevirirken daha özenli ve kul
lanılabilir, anlaşılabilir bir dil kullanmalarını temenni ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, sözleşmenin içeriği ve özü hakkında, benden önce konuşan değerli ar
kadaşım Sayın Birgen Keleş, çok ayrıntılı ve güzel değerlendirmeler yaptı; bunlara katacak bir şey 
yok. Yalnız, bir noktayı daha belirtmek istiyorum; yine, bir uygulamacı olarak bir dilekte bulun
mak istiyorum: Bir temel hukuk ilkesi vardır "kanunu bilmemek mazeret sayılmaz" diye. Bu ne
denle, devletimiz, tüm kanunları, herkesin bilgisine ulaşacak biçimde açıklamakta ve yayımlamak
tadır. Bunun birinci aracı, devlet tarafından çıkarılan Resmî Gazetedir. Bunun yanı sıra, çeşitli ka
mu kuruluşlarının, bu arada Başbakanlığın yaptığı kanun külliyatları ve diğer mevzuatı derleyen 
külliyatlar bulunmaktadır. Oysa, uluslararası sözleşmeler ve anlaşmalarla ilgili olarak böyle bir ça
lışma'bulunmadığı için, uygulamacıların, bu metinleri ele geçirmeleri ve uygulayabilir biçimde 
elaltında bulundurmaları mümkün olamamaktadır. Bir dava sırasında, artık, taraflar, bu sözleşme
de yer alan kuralların uygulanmasını istemek hakkına sahiptirler; tıpkı, bir kanunun uygulanması
nı istemek gibi. 

Nitekim, uluslararası anlaşmaların devletimize getirmiş olduğu yükümlülükler nedeniyle ve 
özellikle de işkence gibi, insan hakları uygulamalarındaki haksızlıklar, eşitsizlikler gibi nedenler
le, devlet olarak, Avrupa Konseyinde, İnsan Haklan Komisyonu nezdinde 200'c yakın davada ta
raf bulunmaktayız ve bu davalardaki iddialar hepimizi üzmektedir. Kimi yurttaşlarımızın ve özel
likle de bazı bölgelerdeki yurttaşlarımızın uğradıkları insanî olmayan muameleler nedeniyle açıl
mış olan bu davalar, hem devletimizi ve ulusal onurumuzu incitmekte hem de devlet olarak bizi 
ağır ödeme yükümlülükleri karşısında bırakmaktadır. Bu nedenle, bu metinlerin, uygulamacılar 
için mümkün olduğu kadar kolay olması, incelemeler ve değerlendirmeler için el altında bulundu
rulması yerinde olacaktır; bu konuda da, devletimizin gerekli önlemleri almasını diliyorum. 

Beni dinlediğiniz için teşekkürlerim ile en derin saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sav. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçil

mesi kabul edilmiştir. 

İ inci maddeyi okutuyorum: 

İşkencenin ve Gayriinsanî ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair 
Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 No.Lu Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 

Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1.- İşkencenin ve Gayriinsanî ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesi

ne Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 no.lu Protokollerin onaylanması uygun bulunmuştur. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 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, bu tasarı açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması 
suretiyle yapılması kabul edilmiştir. 

Kupalar dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oylama işlemi devam ederken, çalışmalarımıza devam edi

yoruz. 

6. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin Stoklanmasının ve Kullanımının Ya
saklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (J/343) (S. Sayısı: 212) (1) 

BAŞKAN - Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımı
nın Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonu raporları üzerindeki müzakerelere 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ta

sarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

(1)212 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum: 

Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasmm ve Kullanımının Ya
saklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Türkiye tarafından 13 Ocak 1993 tarihinde Paris'te imzalanan "Kimyasal Si

lahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların 
İmhası ile İlgili Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2.-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 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... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, bu tasarının tümü de açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılması hususunu oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Açık oylama, kupalar, sıralar ara
sında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 

Kupaları sıralar arasında dolaştıralım efendim. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

BAŞKAN - Çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Serbest Ticaret Alanı Anlaşması ve İlgi
li Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri komisyonları raporları (1/570) (S. Sayısı: 217) (1) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Serbest Ticaret Alanı Anlaşması 
ve İlgili Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, 
Enerji Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine 
başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum: Raporun okun

masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tümü üzerinde, ANAP Grubu adına Sayın Mehmet Keçeciler söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Keçeciler. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Sayın Keçeciler, süreniz 20 dakika. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin 

değerli üyeleri; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile İsrail Devleti arasında yapılan serbest ticaret an-

(1)217 S. Sayılı Bazmayazı tutanağa eklidir. 
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taşmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı üzerinde Anavatan Partisinin görüş ve düşünce
lerini arz ve ifade etmek üzere huzurlarınıza geldim; bu vesileyle, Yüce Heyetinizi ve bizleri tele
vizyonları başında dinleyen değerli vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, elbette ki, dışpolitikayı ilgilendiren, grupların, üzerinde konsensüs sağ
ladığı anlaşmalar hakkında çok detaylı teknik açıklamalara girmeyeceğim. (Gürültüler) 

BAŞKAN - Sayın Keçeciler, bir dakika... 
Sayın milletvekilleri, herkes otursun yerine; arkadaşımız kürsüde konuşuyor ve konuşması an

laşılmıyor. Lütfen... Rica ediyorum... 
Buyurun. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) -Yalnız, bir iki tespiti burada yapma mecburiyetini his

settik. 

Sayın Başkan izin verirse, biraz evvel, burada tartışma konusu yapılan bir konudaki tespitimi 
arz ve ifade etmek istiyorum. Bir grup başkanvekili, biraz evvel, burada, gündemdışı söz alarak, 
Emniyet Genel Müdürünün görev değiştirmesindeki tuhaflık ve hukuka uygun olmayan, usule uy
gun olmayan, idarî teamüllere uygun olmayan davranışı dile getirdi. Başkan olarak, haklı bir şekil
de "benim yapabileceğim bir şey yoktu, konuyu önemli gördüm, gündemdışı söz verdim" dediniz; 
ama, o konuya cevap verecek bir bakan yoktu. O sırada, Mecliste bir tek bakan yoktu; yani, bu ko
nu az önemli bir konu değildir. Gecenin 3.30'unda, bakan olarak, bu memleketin Emniyet Genel 
Müdürlüğüne gideceksiniz, yanınıza yeni genel müdürü alacaksınız, kapıyı zorla açacaksınız, zin
cirleri kıracaksınız, orada görev yapan kadroyu çekeceksiniz, yerine başka kadro oturtacaksınız ve 
sabahleyin de "Genel Müdür gelmesin" diye haber vereceksiniz!.. 

MUSTAFA ZEYDAN (Hakkâri) - Ne zaman olmuş?!. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Bu yanlıştır. Biz, bu yanlışlığı burada dile getiririz; Hü
kümetin de buna cevap vermesi lazımdır; çünkü, bu önemli bir konudur, hassas bir konudur. 

REFİK ARAŞ (İstanbul) - Utanç verici bir olayi hâlâ gülüyorlar! 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Eğer, Emniyet Genel Müdürünün orada bir saat dahi 

kalmasında sakınca varsa, bunu kamuoyuna açıklamaları gerekir, Hükümetin bunu açıklaması ge
rekir. Eğer, kalmasında bir mahzur yok idiyse, gecenin 3.30'unda gidip, Emniyet Genel Müdürünü 
değiştirmemesi gerekirdi. Bu, gayet açıktır. İdarî teamülleri bu kadar zorlamaya hakkınız yoktur. 
Emniyet Genel Müdürünün, bir saat dahi görev yapmasına izin vermiyorsunuz, sonra tutup, o in
sanı, Çankırı'ya vali yapıyorsunuz! Şimdi Çankırılılar ne diyecek?! Gece saat 3.30'da, odasından, 
zorla, polis kuvvetiyle alınmış bir Emniyet Genel Müdürü olarak, bu insan nasıl Çankırı'ya gidip 
valilik yapacak?.. 

Arkadaşlar, yapmayın... Yapmayın... Bunlar, yanlış şeylerdir; bunlar, hatalı işlerdir. Bu hatalı 
işleri burada gündeme getiren muhalefete, Hükümetin cevap vermesi lazımdır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, gündemimizdeki konuya geliyorum; Türkiye ile İsrail arasında 
bir serbest ticaret anlaşmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasarısı... 

Evvela, bir tespiti yapalım -eğer elinizde metin varsa, göreceksiniz- bu kanun tasarısını Mec
lise kim göndermiş; Sayın Necmettin Erbakan'ın başında bulunduğu 54 üncü Hükümet göndermiş. 
Bütün Bakanlar Kurulu üyelerinin imzası var burada. Bakanlar Kurulu üyeleri, bu tasarıyı imzala
mışlar. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Keçeciler, konuyla ne alakası var?.. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla)-Efendim, bunu görüşüyoruz... 
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SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Evet, bunu görüşüyoruz; ama... 
BAŞKAN - Müdahale etmeyin efendim... Tamam... Konuyla ilgili... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Evvela bir tespit yapalım; konuyla ilgili... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Konuyla ne alakası var?.. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) -r Var, var, var... Ne alakası var ben söyleyeyim Sayın 
Kapusuz. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Söyleyin bakalım. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Şimdi, Bakanlar Kurulu üyelerinden 7'sinin imzaladığı 

ve Meclis gündeminin 32 nci sırasında bekleyen bir araştırma önergesi var; aynen okuyorum: "İs
tanbul Milletvekili Azmi Ateş ve 58 arkadaşının, İsrail'le işbirliği anlaşmaları imzalandığı iddiala
rının araştırılması amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 üncü ve 105 inci maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına..." Araştırma metni burada; araştırma metnini bir yıl evvel ver
mişsiniz; ne zaman; 27.3.1996'da. Müsaade ederseniz, bu araştırma metninde söylediklerinizle bu 
kanun tasarısına yazdıklarınızı mukayese edeceğim; çünkü, aynı bakanların burada imzaları var. 
Bakın, o araştırma önergesinde ezcümle diyorsunuz ki: "İsrail, saldırgan ve terörist eylemleri biz
zat kendisi gerçekleştirdiği gibi, terör.gruplarını da amaçları istikametinde kullanmaktan kaçınma
maktadır. Aşağıdaki izahlar, konuyla ilgili yukarıdaki endişelerimizde ne kadar haklı olduğumuzu 
göstermektedir..." 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Doğrudur. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - "İsrail, gerek uluslararası ortamda gerek bölge halkla

rıyla herhangi bir uzlaşma temin edilmeden, işgalci bir devlet olarak kurulmuştur. Türkiye gibi 
köklü bir devletin, böyle bir devletle yan yana görünerek uluslararası platformda yanlış bir görün
tü vermesi, ülkemiz çıkarları yönünden telafisi mümkün olmayan zararlar oluşturacaktır..." 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Aynen doğrudur. 
ALİ ILIKSOY (Gaziantep)-Onları geçen sene söylediler... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - "İsrail askerleri, Filistinlilere karşı dünya kamuoyunun 
gözleri önünde işlediği bunca zulme ilave olarak, televizyon kameraları önünde, cümle âleme gös
tere göstere, odun kırar gibi kol kırma olaylarının da failleridir. (RP sıralarından "Doğrudur" sesle
ri) Tarihî misyondan dolayı İslam dünyasının liderliğine veraseten aday olan, şerefli ve köklü bir 
maziye sahip bulunan Türkiye'nin, İsrail'in Ortadoğu'da oluşturduğu bir çıban başı olma vasfını yok 
farz etmesi, devekuşu gibi başını kuma gömmekten farksızdır. 

Yukarıda ifade ettiğimiz gerçeklerden dolayı, bu işbirliği, bizi, ziyadesiyle endişelendirmekte
dir." (RP sıralarından "Doğrudur" sesleri, alkışlar) 

Güzel... Altında kimin imzası var; 58 Refah Partili milletvekilinin imzası var; altında, Şevket 
Kazan'ın imzası var, Fehim Adak'ın imzası var, Ahmet Demircan'ın imzası var, Sayın Cevat Ay
han'ın imzası var, Sayın Sabri Tekir'in imzası var, Sayın İsmail Kahraman'ın imzası var, Sayın Lüt
fü Esengün'ün imzası var; yani, 7 bakanımızın imzası var... 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Doğrudur... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Şimdi, bu bakanlarımız Meclise diyorlar ki "bu anlaş

ma güzeldir, uygundur." Gerekçesinde de, bize, milletvekillerine diyorlar ki "bu anlaşmanın bir an 
evvel tasdik edilmesi gerekir; ülkemizin âli menfaatlarına uygundur. Bu anlaşmayı kanun tasarısı 
haline getirdik; lütfen, bunu onaylayın." (RP sıralarından "O da doğru" sesleri, gürültüler) 
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İşte efendim, burada; yani, bu Meclis zabıtlarını da inkâr edecek haliniz yok!.. Millî Güvenlik 

Kurulunda imzanızı inkâr edebilirsiniz; ama, burada yazdığınız yazıyı inkâr edemezsiniz; böyle şey 
olur mu?! (ANAP sıralarından alkışlar; RP sıralarından gürültüler) Burada sizin imzanız var, bu ar
kadaşların imzası var, bu önergeye imza atan bakanların imzası var... Burada, bunun hesabını sor
mak, muhalefet olarak benim vazifem, benim hakkım; ben muhalefetim... 

BAŞKAN - Sayın Keçeciler, muhalefetteyken başka... O zaman, muhalefetteyken vermişler. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Bir daha, büyük lokma yeyin de, büyük söz söyleme

yin. Bu önergeyi verirken, bu önergede yazdığınız ile buraya yazdığınız arasında çelişki var, tena
kuz var. İkisi de aynı anda doğru olamaz efendim... Bu ikisi, aynı anda doğru olamaz. Bir yıl ev
vel söylediğiniz sözü, şimdi, Hükümet olarak inkâr ediyorsunuz. Gelin buraya, deyin ki "efendim, 
biz muhalefetteyken yanılmışız" veyahut da gelin buraya, deyin ki "biz, iktidar olmadık, sadece hü
kümet olduk; biz, bunu takıyye yapıyoruz; o anlaşmayı imzaladık." Bir şey söyleyin; ama, ikisi bir
den doğrudur diyemezsiniz; hakkınız yok buna. İşte, ortalık yerde, meydanda... (RP sıralarından 
gürültüler) 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Keçeciler, sizin imzanız var mı orada? 
BAŞKAN - Arkadaşlar, müdahale etmeyelim... 

Efendim, Sayın Keçeciler düşüncelerini söylüyor; bırakın... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Şimdi, bu, sizin verdiğiniz önerge; imzalı, mühürlü... 

Bunu, Meclis Başkanlığından aldım. Ben, kendimden bir şey katmadım; sizin söylediğiniz, öner
geye yazdığınız ifadeleri aynen okudum ve bu kanun tasarısına yazdığınız ifadeler de aynen böy
le: "Bu anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasını arz ederiz." Kim; Hükümet. Altında kimin 
imzası var; biraz evvel okuduğum bakanların da imzası var; Refah Partili bütün bakanların imzası 
var da, bunları özellikle okuyorum; çünkü, öbür bakanların şu önergede imzası yok. Bu önergeye 
mademki imza attı bu arkadaşlar, en azından, bu önergeyi çekin, grup başkanvekilleriniz çeksin; 
bu, 32 nci sıradan düşsün, Meclis gündeminden çıksın, ondan sonra bunu getirin. 

Değerli arkadaşlarım, ayrıca bir hususa dikkatinizi çekmek istiyorum; o da şudur: Ortadoğu 
barışı, Netenyahu'nun işbaşına gelmesinden sonra tek taraflı olarak, İsrail'in tek taraflı tasarrufla
rıyla ciddî şekilde bozulmuştur. Son bir aydan beri, Filistin'de, barışın bozulduğuna dair çok ciddî 
hareketler vardır. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Doğru... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Şimdi, niye acele ediyorsunuz da, bu anlatmayı huzu

rumuza alelacele getiriyorsunuz? Daha İsrail'de olaylar yatışmadan barışı bozan bir İsrail Hüküme
tini; âdeta, taltif eder gibi; âdeta, o hükümetin bu davranışlarını Türkiye olarak tasvip eder gibi bir 
anlayışla niçin huzura getiriyorsunuz?!. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Bu anlaşmayı siz yaptınız... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Bu memlekette, bu Mecliste, üç senedir, beş senedir 

bekleyen anlaşmalar var; biraz bekletin. Türkiye Cumhuriyeti Hariciyesinin dışpolitikasının nasıl 
acemi ellerde yürütüldüğünün açık delilidir bu, açık... Biraz bekleyin, sabredin; şu olaylar yatış
sın... Bir bakın... Türkiye olarak niye acele ediyorsunuz bu anlaşmayı tasdik etmekte; çünkü, çok 
ciddî bozulmalar meydana gelmiş, yeni gelişmeler olmuş; bu anlaşmanın yapıldığı andan farklı ge
lişmelere girilmiş... 

ASLAN POLAT (Erzurum) - MSR'li olduğun günlerdeki gibi doğru konuşuyorsun!.. 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakın, çok yanlış, eksik beyanla

rınız var. Bu eksik ve yanlış beyanlarınızı biz size söyleyeceğiz, biz size hatırlatacağız ki, siz daha 
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iyi icraat yapın; bir daha böyle yanlışlıklar yapmayın, bir daha hatalı evrakların altına böyle alela
cele imza atmayın. Netice budur; bunu kabul edeceksiniz. Bu hatadır, bu eksikliktir; ben, bu eksi
ğe dikkatinizi çekiyorum. 

Şu hususu da özellikle ifade ediyorum... 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - İsrail uşaklarını Körfez'e kim davetetti?! 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, sadece bu anlaşma olsa iyi; açın 

önünüzdeki Meclis gündemini, 65 inci sırada, bir İsrail anlaşması daha var; yatırımların teşviki an
laşması. Onu da sizin Hükümetiniz tekrar imzaladı. Bakın 65 inci sıraya... Onu da siz imzaladınız. 

Bizim imzalamadığımız anlaşmalardan dolayı.bizi itham ettiniz vaktiyle. Şimdi, iktidara ge
lince, ikisini imzaladınız. Sonra da çıkıyorsunuz, millete "İsrail'in uşaklarıdır bunlar" diyorsunuz. 
Kimmiş İsrail'in uşağı?.. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - Estağfurullah!.. Estağfurullah!.. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Evet, böyle söylüyorsunuz "dış güçlerin adamlarıdır" 
diyorsunuz. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - İsrail uşakları, Körfeze Amerikan askerlerini da
vet edenlerdir. -

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Bir daha, siz Refah Partisi olarak, İsrail lafını ağzınıza 
almayın; ağzınıza alırsanız, ağzınız yanar, diliniz yanar. Bunu unutmayın. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
Efendim, Sayın Oğuz, kişisel söz istedi... 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Grup adına konuşmak istiyorum efendim. 
BAŞKAN-Peki Sayın Kapusuz; buyurun efendim. 
Bu bir ticaret anlaşması. Evvela, Türkiye Cumhuriyetinin, bu ticaret anlaşmasını yapmasında 

bir faydası var; yani, bunu, neden getirip başka şeylerle karıştırıyorsunuz. 
Sayın Kapusuz süreniz 20 dakikadır. 
RP GRUBU ADINA SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arka

daşlarım; hepinizi, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
Bugün, bu özel gündemi tespit ederken -biraz önce oyladığımız Danışma Kurulu Önerisinden 

de anlaşılacağı üzere- bütün siyasî partilerimiz, biraz önceki sözcülerin de ifade ettiği gibi, yıllar
dan beri beklemekte olan, onaylanmış bulunan anlaşmaların Parlamentoda tasdiki konusunda fikir 
birliği yaptık ve 10 anlaşmayı tespit ettik. 

HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) - ANAP Grubu Başkanvekili de kabul etti mi?!. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Arkadaşlarımız, mümkün mertebe, bu anlaşmalar üzerinde 

konuşmadan, bugün, bunları, mesafeli olarak götürmek istedik; ancak, tabiî... 
ÖNDER SAV (Hatay) - Hayır, öyle şey yok... Öyle bir şey konuşulmadı... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Arkadaşlarımızın konuşmalarına da, bizim, mutlaka müda

hale gibi bir yetkimiz de yok. 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Kapusuz, o tespiti siz yaptınız... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Doğrudur. 
ÖNDER SAV (Hatay) - Gündeme alınmasına "evet" dedik; "üzerinde konuşulmasın" deme

dik Lütfen... Çarpıtmayın!.. 
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SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Tamam... 
Sayın Sav, biraz önce oturduğu yerden söylediği gibi, arkadaşlarımızın konuşmak istedikleri 

konularda da konuşmalarının olabileceğini bize ifade ettiler; biz, prensip olarak, bu tip anlaşmala
rın konuşulmadan onaylanması uygulamasını yıllardan beri bu Parlamentoda "yaparız ve bugünkü 
de budur. 

Şimdi, Sayın Keçeciler, galiba, bazı şeyleri karıştırıyor; yani, bunu, bir fırsat bilip bundan bir 
siyasî sonuç çıkarmak gayreti içerisine girdiler; ancak... 

HALİL CÎN (İçel) - Aynı şeyi siz yapıyorsunuz. 

SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Evet; yani, böyle bir konu gündeme gelince, elbette, bizim 
bazı şeyleri söyleme hakkımız var. 

Şimdi, dikkat buyurun; metnin başını aynen okuyorum: 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Sen dikkat buyur! 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - "Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Serbest Ti

caret Alanı Anlaşması ve İlgili Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı" 

Bakınız, bu anlaşma ne zaman yapılmış; gerekçenin altını okuduğunuzda, ne deniyor; "Türki
ye ile İsrail arasında 14 Mart 1996 tarihinde Kudüs'te imzalanan anlaşma" deniyor. Ne zaman im
zalanmış bu anlaşma; 14 Mart 1996'da... Peki, o zaman başbakan kimdi; herhalde Necmettin Erba-
kan değil!.. 

MEMDUH BÜYÜKKJLIÇ (Kayseri) - Üç aylık Başbakan... Mevsimlik Başbakan... 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Peki, arkadaşlar, yeri gelecek "devlette devamlılık esastır" 

diyeceksiniz, yeri gelecek böyle istismar yapmaya kalkacaksınız... Bunu doğru bulmuyoruz arka
daşlar. Zaten, milletimiz de bunu çok iyi anlamaktadır. 

Yalnız, bir şeyi daha belirtmek isterim; onu da açık ve net, orta yere koymak istiyorum. Biz, 
Refah Partisiyiz. Şu anda, mevcut olan, bir de Koalisyon Hükümeti vardır. Koalisyon hükümetle
ri, hiçbir zaman, bir partinin görüşünün, programının tatbik edildiği, hükümet protokolü ve progra
mı olarak kabul edildiği bir hükümet şekli değildir. İki siyasî parti bir araya geliyor, bir ortak pro
tokol ve hükümet programında mutabakat sağlıyor; bunlar doğrultusunda da millete hizmet ediyor. 

Elbette, Refah Partisinin, biraz önce zatıâlinizin okuduğu metindeki görüşlere aynen katıldığı
nı bir kere daha ifade ediyorum. (RP sıralarından alkışlar) En ufacık bir tereddütünüz olmasın; ama, 
biraz önce Sayın Başkanın da söylediği gibi, ne var; burada bir Hükümet var. Daha önce zatıâlini
zin döneminde imzalanmış olan bir anlaşmayı Parlamentoya getirmişiz, onaylıyoruz. Sadece bunu 
da getirmedik; Sayın Dışişleri yetkililerimizin, tam 63 tane önceliği olan talebi oldu. Bu şekilde an
laşmalar yapılmış, Parlamentodan tasdiki isteniyor. Elbette, bizim, bu doğrultuda, Hükümet olarak 
hareket etmek gibi bir mecburiyetimiz ve zaruretimiz var. 

Peki, niçin bunu bugün getirdiniz; bunu bugün getirmemizin sebebini de söyleyeyim arkadaş
lar... 

ALİ RIZA BODUR (İzmir) - Hayırlı cuma olduğu için!.. 
SALİH KAPUSUZ (Devamla) - Biz,' özel olarak tercih etmedik. Zaten, dikkat edilecek olur

sa, gündemde, 10 anlaşmanın onayı var ve ayrıca İsrail'le ilgili de daha üç dört anlaşmanın onayı 
var. Biz, bu üç dört anlaşmanın içerisinden bir tanesini koymuşuz. Öbürleri de tasdik edilecek. Ne 
kadar tehir ederseniz edin, bunu burada tasdik etmek gerekmektedir; tasdik edilmediği sürece bu 
işlem yürümeyecektir. Burada bir formalitenin tamamlanması söz konusudur. 
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Değerli arkadaşlar, ben, özellikle şunu söylemek istiyorum: Elbette, biz, her türlü teröre kar

şıyız, devlet terörüne de karşıyız; oradaki insanlık dışı uygulamaları da tasvip etmiyoruz, sizlerin 
de tasvip etmediğine inanıyoruz. 

Bir başka hususu daha vurgulamak isterim. Bu Parlamentoda, bir siyasî parti ve hükümet ayı
rımı yapmaksızın, nasıl ki, her bir milletvekilinin kanun teklifi verme hak ve salahiyeti varsa, bi
raz önce zatıâlinizin de söylediği gibi, aynı şekilde, bizim Grubumuzun içerisinde bulunan 58 kıy
metli milletvekilimizin, Meclis araştırması önergesi vermesi hak ve salahiyeti de vardır. Bizim, onu 
da önlemek gibi bir durumumuz söz konusu olmaz. 

O hâlde sonuç şu: Devlette devamlılık esası gereği, Hükümet ortağı arkadaşlarımızla beraber, 
daha önce yapılmış bir anlaşmanın Parlamentoda onaylanması konusundaki bizim yaptığımız işin 
sıradan bir iş olduğunu ifade ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (RP ve DYP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Kapusuz. 
Arkadaşlar, biz, Türkiye Cumhuriyeti Devletiyiz; biz, evvela kendi menfaatimizi savunacağız; 

hangi devletle ne iş yapılırsa, bu Meclis onu takdir eder. 

Bu Yüce Meclis, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Meclisidir ve Türkiye Cumhuriyeti Devle
tinin menfaatini kollayan anlaşmaları onaylayacaktır, şu veya bu devletin menfaatini konamaya
caktır elbette. 

Şimdi, buradaki konuşmalarda, sanki, Meclis bu işi hiç kale almıyor!.. Şu bu istedi diye de
ğil... Esas buradaki irade, Türkiye Büyük Millet Meclisinin iradesidir ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin iradesi de Türkiye Cumhuriyeti Devletinin menfaatini gözetir. Onun için, bunu nazara 
almak zorundayız. Böyle bir polemik konusu yapılmasına da ben üzülüyorum. Bu, bir Meclis ira
desidir... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Ne demek istediğinizi anlayamadım Sayın 
Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, şimdi, bakın, İsrail... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Ne demek istiyorsunuz Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN - Benim dediğim açık, diyorum ki... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Siz orada tarafsız yönetmek zorundasınız!.. 

BAŞKAN - Efendim, tarafsız; ama, yani, şurada... 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sizin yorumunuza, tefsirinize burada ihti
yacı olan kimse yok!.. 

BAŞKAN - Yoksa, o zaman, tamam efendim... Sizin olmayabilir; belki olanlar vardır. 
Sayın Ali Oğuz, buyurun efendim. 
Süreniz 10 dakikadır. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; eski arkadaşım Mehmet Keçeci
ler çanak tutmasaydı, içini doldurmak görevi de bana düşmezdi, bu kürsüye çıkmazdım; ama, ma
demki çanak tuttu, bu çanağı doldurmak zarureti bize düşer. 

Sayın Oltan Sungurlu Beyin, bakanlığı döneminde, bu kürsüden, bu konuyla ilgili bir izahatı
nı hatırlıyorum. O tarihte, gerek Grubumuzun reaksiyonu gerekse Meclisteki birçok arkadaşımızın 
bu, konudaki reaksiyonları karşısında, bu bir savuma işbirliği değil, bir eğitim anlaşmasıdır diye bir 
izahta bulunma ihtiyacını duymuşlardı. Bunu, Sayın Keçeciler çok iyi biliyorlar. O sırada -bir se-
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ne önce- kaleme alınmış ve Sayın Keçeciler'in burada bizi ayıplayarak, kınayarak okumuş olduğu 
o reaksiyon, o gün için yazılmıştı, o gün hükümet Anavatan Hükümetiydi ve o anlaşmayı imzala
yan da o zamanki Millî Savunma Bakanımız Sayın Sungurlu'ydu. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Şimdi niye oy veriyorsunuz Ali Bey?!. 

ALİ OĞUZ (Devamla) - Şimdi, bu, böyle olmasına rağmen, bunu, sanki bir açık yakalamış, 
bir fırsat yakalamış gibi buraya getirip de, bugün, bir ticarî anlaşmanın onaylanması münasebetiy
le, bizj ayıplamasını çok yadırgıyorum ve kendisinin bir vefasız olduğunu buradan ifade ediyorum! 
(RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Sayın Keçeciler'in, Konya Belediye Başkanlığı seçimin
de, gerek ayıpladığı Hocam gerek ben, haftalarca gidip ter dökerek onun seçimini temin için gay
ret ettik. Onun için de haklarımızı helal etmiyoruz. (RP sıralarından "Bravo"sesleri; alkışlar) 

REFİK ARAŞ (İstanbul) -Ayıp, ayıp! 
ALİ OĞUZ (Devamla) - Ancak, kendisinin vefasızlığını buradan tescil etmek mecburiyetin

deyim. Aradan zaman geçti ve burada çıktı, bakanlığı sırasında açıkça ifade etti ve "ben, Refahçı 
bile hiç olmadım" dedi. O tarzını da yadırgıyorum... 

BAŞKAN - Sayın Oğuz, sataşıyorsunuz ama... ' .' _ 
ALİ OĞUZ (Devamla) -...Ve özellikle de, buradan, şu üslup içerisinde, bu tarz konuşmasını 

da ayıpladığımı ifade ediyorum; kendisini vefaya davet ediyorum. Bizim inancımızda bir prensip 
var; siz, dostluğunuzda da husumetinizde de ifratta olmayın; çünkü, dostluk kurduğunuz kimseler
le yarın husumet noktasına ve kırgınlık noktasına gelirsiniz veya kırgınlık içerisinde olduğunuz 
kimselerle de, bir gün, iyi münasebetler içerisine girersiniz; onun için, ifratta olmayın, itidalde Olun 
kaidesi vardır. 

Bunu açıklamak ihtiyacını duydum; kendisini ayıpladığımı ifade ediyorum! 
Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Oğuz. 

VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 
/ . — Gümüşhane Milletvekili Mahmut Oltan Sungurlu'nun, İstanbul Milletvekili Ali Oğuz'un, 

ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüşü kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 
MEHMET KEÇECİLER (Konya)- Sayın Başkan, sataşma var, söz istiyorum... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, ismimden bahisle bir yanlış 

anlatım oldu; düzeltmek durumundayım; söz istiyorum. 
BAŞKAN - Ama, sizin yalnız isminiz geçti Sayın Sungurlu... 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Hayır, benim birşey imzaladığımdan bah

setti. 
BAŞKAN -Tam tespit edemedim; tutanağı getirteyim, tutanağa bakayım; söz vereceğim... 

Yani, isminizden bahsedildi diye sataşma mı olacak?.. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Hayır "bana sataştı" demiyorum; yapmadı

ğım bir şeyi "yaptı" diye anlattı... 
BAŞKAN - Peki, size 2 dakika süre veriyorum; buyurun, açıklayın. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Arkasından ben de söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Rica ediyorum, yeni bir sataşmaya meydan vermeyin Sayın Sungurlu. 

Buyurun efendim. 
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MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yü

ce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Sayın Oğuz, açıklamasını yaparken, zannediyorum bir zühul eseri olayı yanlış aktardı. Benim 
Millî Savunma Bakanlığım sırasında, tarafımdan imzalanmış, İsrail'le ilgili hiçbir anlaşma söz ko
nusu değildir. Daha önce, Cumhuriyet Halk Partisi-Doğru Yol Partisi Hükümetleri zamanında bir 
askerî eğitim anlaşması imzalanmış, bunu da askerler imzalamış; yani, o günkü Hükümet de imza
lamamış. Ben, ülkenin bütün meselelerinin kamuoyu önünde açıklığa kavuşması lazım geldiği ge
rekçesiyle, geldim, Yüce Mecliste bu hususu, basına akseden, hakkında söylentiler olan bu husu
su, Yüce Meclisin huzurunda açıkladım Ve mahiyetini de izah ettim. O anlaşmalar, bizden önceki 
Hükümet zamanında yapılmış anlaşmalardı ve söylediğim gibi, eğitim anlaşması mahiyetinde olup, 
askerlerin kendi aralarında imzadıkları, Hükümetin dahi tasdikine uğramamış anlaşmalardı. Bildi
ğim kadarıyla, benim bilebildiğim kadarıyla, Refah Partisi iktidara geldikten sonra da, aynı istika
mette İsrail'le anlaşmalar yapıldı. Biz, burada, o anlaşmaların -o gün kürsüye getirdiğimizde- leh 
ve aleyhinde herhangi bir beyanda bulunmadık. Ancak, hadisenin, kamuoyu ve Yüce Meclisten 
gizlenmemesi gerektiği cihetle, o gün de aynı gerekçeyle açıklamıştım, bugün de aynı gerekçeyle 
açıklama yapıyorum. 

Yüce Meclise saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 

2. — Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler'in, İstanbul Milletvekili Ali Oğuz'un, konuşmasın
da şahsına sataşması nedeniyle konuşması " •> . 

BAŞKAN - Evet, Sayın Keçeciler... 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Açıkça sataşma var Sayın Başkan. "Vefasız" dedi; ayrı

ca, "çanak tuttu, ben içini dolduruyorum" dedi; açıkça, ismim zikredilerek... (Gürültüler) 
BAŞKAN - Peki, o zaman, kısa olarak, size de söz vereyim; yalnız, yeni bir sataşmaya mey

dan vermeyin. 
Efendim, yani, aslında, iktidar partileri milletvekillerinin, çıkıp da, böyle, sataşmalarla Mecli

sin çalışmasını engellememesi lazım. 
Buyurun efendim. 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Değerli arkadaşlarım, değerli dostumuz Sayın Ali Oğuz 

Bey, bizzat ismimi zikrederek sataşmamış.olsaydı, tekrar huzurlarınızı işgal etmezdim. 

Ancak, şunu ifade edeyim: Biz, mazide yapmış olduğumuz icraatların hiçbirisinden pişmanlık 
duymadık. Anavatan Partisini kurduğum zaman, Refah Partisi yoktu; ben, ilk kurucuları arasında-
yım. 

İkincisi; şunu ifade edeyim: Biz, Konya'da, elbette ki, iki defa belediye başkanlığı seçimini ka
zandık; ama, geçen seçimlerde ve bundan evvelki seçimlerde de, Ali Oğuz Bey ve arkadaşları kar
şımızda çalıştığı halde, ben, bu salondayım hfılâ ve üç dönemden beri de milletvekiliyim. Beni, 
Konyalı hemşerilerim seçti. Yaşasın Konyalılar!.. 

ÖMER VEHBİ HATİPOĞLU (Diyarbakır) - "Hakkımı helal etmiyorum" demek sataşma de
ğil ki!.. ' 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Helal olsun Konyalılara!.. Ben, Konyalıların desteğiy
le buraya geldim. 

Yalnız, size şu hususu söyleyeyim: Ben, Konyalı seçmenlerimin desteğiyle buradayım, hiçbir 
kimsenin desteğiyle değil. 
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TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Yüzde kaçtan kaça indin?.. 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Şunu özellikle ifade edeyim: Bu anlaşmanın, ANAP 
döneminde veya daha evvelki dönemde imzalandığını falan söylemeniz yetmez; burası noter değil. 
Bu anlaşmayı tasdik etmediğiniz anda yürürlüğe girmez; yürürlüğe girmediği anda da uygulana
maz. Memurun attığı imzanın hangi dönemde olması önemli değil, siyasî kararın hangi dönemde 
olması önemlidir. Siyasî kararı Refahyol Hükümeti vermektedir. Bu kararı kabul edeceksiniz. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Hayır... Hayır... Meclis... 

MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Mesuliyetinizin altına attığınız imzaları kabul edecek
siniz; ya olduğunuz gibi görüneceksiniz ya da göründüğünüz gibi olacaksınız. Aksi takdirde, bizim, 
sizi millete şikâyet etme hakkımız var, imkânımız var; bunu sonuna kadar kullanırız. Bu hakkı kul
landık diye, geçmişe dönmenin, maziyi karıştırmanın, birtakım isnat ve ithamlarda bulunmanın 
doğru olmadığını düşünüyorum. Siz, bu anlaşmayı Meclise gönderen Hükümet misiniz, değil mi
siniz; altında imzanız var mı, yok mu; onu söyleyin! 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Var... Var... 
MEHMET KEÇECİLER (Devamla) - Ben, size, belge getirdim, altında imzanız var; mecbur

sunuz, bunu kabul edeceksiniz. Yoksa, buradan alelacele geçirip, millete de gidip, efendim, bizden 
evvelki hükümetler imzalamış, ah o ANAPlılar yok mu, ah o Doğru Yolcular veya diğer partililer 
yok mu, hep onlar yapmışlar; biz de orada rey vermediğimiz halde, geçti gitti Meclisten dedirtme
yeceğiz size. 

Yaptığınızın altına imzanızı atacaksınız, altına attığınız imzanın faturasını da ödeyeceksiniz; 
buna mecbursunuz, iktidar olmanın şartı budur. 

Hepinize teşekkür ederim. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 

ABBAS İNCEAYANv(Bolu) - Biraz sonra nasıl oy kullanacaklar; bakacağız... 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Serbest Ticaret Alanı Anlaşması ve İlgi
li Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, 
Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri komisyonları raporları (1/570) (S. Sayısı :217) (De
vam) 

MEHMET TAHİR KÖSE (İstanbul)-Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun Sayın Köse. 

MEHMET TAHİR KÖSE (İstanbul) - Sayın Kapusuz, konuşmasında, burada yapılan işi bir 
formalite olarak gösterdi; yani, gereksiz, fazla lüzumu olmayan... Burada, Meclisin, milletvekille
rinin oylarıyla ciddî bir iş yaptığını ifade etmek istiyorum. Bunun, tarafınızdan düzeltilmesini ve 
bunun bir formalite olmadığını söylüyorum (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Efendim, ben de zaten o açıklamayı yaptım; ama, Sayın Sungurlu yerinden tepki 
gösterdi; ben de anlamadım... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Sayın Başkan, zabıtlara doğru geçmesi açısından ifade etmek 
istiyorum. Elbette, Parlamentonun yaptığı iş, çok ciddî bir iştir. Ben "sıradan" derken, Sayın Kö-
se'nin ifade ettiği manada söylemedim; evet, devletin devamlılığı gereği bir işlem olarak söyledim. 
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Aynı zamanda, Parlamentonun yaptığı işi, kesinlikle ciddî buluyorum. Elbette, buradan onay

lanmadığı müddetçe bir şeyin geçmesi mümkün değil. 

BAŞKAN - Tamam efendim. 

Şahsı adına, Sayın Hanefi Çelik; buyurun. 

Süreniz 10 dakika. 
HANEFİ ÇELİK (Tokat) - Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; konuşmama başlamadan 

önce, hepinizi, şahsım ve mensubu olduğum Büyük Birlik Partisi adına selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, benim de kuruluşunda oy verdiğim bir Hükümetin yapmış olduğu dış-
politikadaki hataları, mutlaka gündeme getirmek, söylemek, bizim için bir vazife ve borçtur. Tabiî, 
iktidara gelirken, bu Hükümetin, özellikle bir kanadının vermiş olduğu büyük sözler vardı: "Çekiç 
Güç en kısa zamanda gönderilecek, İsrail ile anlaşmalar yırtılıp atılacak, başörtülülere rektörler se
lam duracak" ve buna benzer bir sürü taahhütler... Biz, bu taahhütlere inanarak bu Hükümete oy 
verdik; fakat, gel gör ki, bugün yapılan uygulamalar tamamen bunun tersine bir hal aldı; dolayısıy
la, bugünden itibaren, mutlaka yapılan yanlışlıkları -geçmişte olduğu gibi- dile getirip, yanlışlıkla
ra yanlış oy vermemek de bizim en tabiî vazifemiz. 

Değerli arkadaşlarım, burada konuşan değerli milletvekilleri, özellikle Refah Partisi milletve
killeri, bu anlaşmanın daha önceki Hükümet zamanında yapıldığını ve Mecliste onaylanmak için 
gündeme getirildiğini söylüyor. Olabilir, doğrudur; geçmişte bu anlaşma yapılmıştır; ama, sizin ta
ahhüdünüz, İsrail ile yapılacak anlaşmaları yırtıp atmak değil miydi arkadaşlar; o sözünüz nerede 
kaldı?! 

Bunun yanında, benim gözüme batan en önemli konulardan bir tanesi de şu: İsrail ile yapılan 
anlaşmaların bir maddesinde, "bu anlaşmanın neticesi, Amerika Birleşik'Devletleri, Avrupa Birli
ği ve Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerinde İsrailli işadamlarıyla beraber ortak yatırım yapmak..." 
deniliyor. Demek ki, Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerine -bugüne kadar Rusya tarafından sömü-
rüldüğü yetmiyormuş gibi- İsrailli işadamlarını sokacağız, biraz da onların sömürmesine taşeron
luk yapacağız... Bu, sizin yaptığınız anlaşmada daha vahim bir netice olarak ortaya çıkıyor arka
daşlarım. 

Değerli arkadaşlar, Türkiye Cumhuriyeti bir devlettir ve dünya üzerinde yaşayan bütün dev
letlerle mutlaka ekonomik işbirliği yapması gerekir; fakat, bu anlaşma ve görüşmelerde de bir ön
celdik sırası olmalıdır. Dikkat edecek olursanız, geçen yıl Türkiye Cumhuriyeti Devletinin yapmış 
olduğu toplam ihracat 22 milyar dolar civarında açıklandı; fakat, kayıt altına alınmamış Orta Asya 
Türk cumhuriyetleriyle yapılan ticaret ise -resmî bir ticarî ilişki kurulmadığı halde- 15 milyar do
ların üzerinde. Burada bu kadar geniş bir potansiyel varken, bu insanlar soydaşımız iken, bu insan
larla tarih birliğimiz, kültür birliğimiz varken, bu insanları bir tarafa bırakıp tamamen Batı'ya yö
nelerek, dokuz ay geçtikten sonra oraya lütfen bir Devlet Bakanını göndermeniz, bu insanlara ver
miş olduğunuz değerin(!) bir göstergesi olarak ortaya çıkıyor. 

Değerli arkadaşlarım, biraz evvel de söylediğim gibi, biz, her devletle mutlaka anlaşmalar ya
pacağız; ama, bunu yaparken de bir öncelik sırasını da belirlemek durumundayız. Bu öncelik sıra
sı, ilk önce, tarih birliğimiz, kültür birliğimiz, soy birliğimiz olan Orta Asya'daki Türk cumhuriyet
lerine, ikinci öncelik İslam ülkelerine verilmeliydi, ondan sonra aklımıza İsrail ya da Batı gelme
liydi; ama, bakıyoruz ki, burada birinci öncelik en sona bırakılmış, en son öncelik de birinci sıraya 
alınmış. Bu tutumu, maalesef, böyle bir Hükümete yakışmayan bir tavır olarak görüyorum. 

Değerli arkadaşlar, tarih boyunca milletlerin eline çok ender fırsatlar geçer. Bu fırsatlar geç
mişte Osmanlı zamanında elimize geçti. O zaman da, dünya ekonomisinin hammaddesi olan baha-
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rat ve ipek Doğu'da üretiliyor, Batı'da tüketiliyordu ve Osmanlı bu durumu iyi değerlendirdi; iki-
yüz yıl, Osmanlının millî geliri, dünya devletlerinin millî gelirlerinin toplamından fazlaydı. Bugün, 
aynı fırsat, Türkiye Cumhuriyetinin eline bir daha geçmiş durumdadır, bu fırsatı değerlendirmemiz 
gerekiyor. Şu anda da, ekonominin hammaddesi olan enerji Doğu'da üretiliyor Batı'da tüketiliyor. 
Dikkat edecek olursak, Ortadoğu'da ve Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerindeki enerji rezervi, 
dünyadaki enerji toplamının yüzde 70'ine eşit; ama, maalesef, bakıyoruz, bu Hükümet, buradaki bu 
değerleri tamamen elinin tersiyle itip -yine eski hükümetlerde olduğu gibi- gözünü Batı'ya dikiyor, 
İsrail'e dikiyor. 

Değerli arkadaşlarım, hani, siz "biz ve diğerleri" diyordunuz; bugüne kadar hükümet olan bü
tün siyasî partileri kendinizden ayrı tutuyordunuz... Demek ki "sizler ve diğerleri" değilmiş -aynı 
şeyi tekrar uygulayacaksanız- hepiniz aynıymışsınız o zaman. Siz burada, siyasî parti olarak bun
ları yaparken, tabanınızdaki insanlar bu şekilde düşünmüyor. Sağda solda yapılan Kudüs geceleri, 
her gün yapılan mitingler, gösteriler, sizin temsil etmiş olduğunuz tabanınızın, size oy veren kitle
nin sesi değil. Siz onlara da ihanet ediyorsunuz. Bu, fevkalade ayıp bir şeydir arkadaşlar, yapma
manız gerekir! (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Böyle konuşmayın; böyle konuşursanız yanlış olur; herkes çok 
iyi anlıyor. 

HANEFİ ÇELİK (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, ben, en kısa zamanda, bu Hükümetin, ak
lını başına alıp, yapacağı ticarî ilişkilerde, öncelik sırasını belirleyip, Türkiye için kurtuluş olabile
cek, özellikle birinci aşamada Orta Asya'daki Türk cumhuriyetleriyle, ikinci aşamada İslam ülke
leriyle ticarî anlaşmalarını daha da derinleştirmesini istiyorum. Bunun dışında, bizim inancımıza 
ters düşen... 

MEMDUH BÜYÜKKİLIÇ (Kayseri) - Gündemi okumamışsın; Türkmenistan, Azerbaycan 
sırada, geliyor... 

HANEFİ ÇELİK (Devamla) - Kendi kendinize laf atıp durmayın; kalkar burada konuşursu
nuz. 

BAŞKAN - Memduh Bey, lütfen susar mısınız... Müdahale etmenize gerek yok efendim. 
HANEFİ ÇELİK (Devamla) - Bu öncelik sırasının iyi belirlenmesi, bu konuya mutlaka dik

kat edilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir taraftan, tabandaki insan yürüyüş yaparken, miting ya
parken, orada "benim kardeşime İsrail kurşun sıkıyor" diye bağırırken, sizin İsrail ile anlaşma yap
maya hakkınız yok diye düşünüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Çelik. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Salonda olup da, birinci ve ikinci anlaşma; yani, 109 ve 212 sıra sayılı kanun tasarıları için oy 

kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Birinci ve ikinci anlaşma için oylama işlemi bitmiştir. 

Kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN - Kanun tasarısının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
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Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Serbest Ticaret Alanı Anlaşması ve İlgili 

Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1.- 14 Mart 1996 tarihinde Kudüs'te imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Dev

leti arasında serbest ticaret alanı anlaşması ile ilgili notaların onaylanması uygun bulunmuştur. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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?.. 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, bu tasarı da açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın, kupalann sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir; açık oylama, kupaların sıralar arasında 
dolaştırılması suretiyle yapılacaktır. 

Kupalar dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

• 8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/563) (S. 
Sayısı: 240) (1) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları raporlarının 
müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasına kabul 
edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, ANAP Grubu adına, Sayın Sadi Somuncuoğlu söz istemişlerdir. 
Buyurun efendim. 
Süreniz 20 dakika. 

ANAP GRUBU ADINA SADİ SOMUNCUOĞLU (Aksaray) - Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; Anavatan Partisi Grubu adına, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti Arasın
da imzalanmış Olan Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması üzerine, huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

(I) 240 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bugün, Meclisimizin gündeminde, aynı şekilde, Âzerbaycandan ayrı olarak, Türkiye Cumhu

riyeti ile Türkmenistan Arasında da Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Hakkında bir anlaşma da
ha var. Yine, Meclisimizin gündeminde, Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasın
da Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması var. Gündemi
mizde, ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Karşı
lıklı Adlî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısının görüşülmesi var. Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı var. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Bilim, Eğitim, Kültür ve Spor Alanlarında Karşılıklı İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı var ve nihayet, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavut
luk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Malzeme, Silah Teçhizatı ve Melbusatın Hibe Edilme
sine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı var. Bunlarla 
ilgili olarak bir bakış açısı getirmek ve bugün, Türkiyemizin, bu, yeni kurulan hükümetler ve cum
huriyetlerle ilgili politikası üzerinde durmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bu anlaşmalar, hemen hemen dünyanın her devletinin birbiriyle yaptı
ğı ve yaparak yeni devletlerle de sürdürdüğü anlaşmalar cinsindendir. Devletlerarası işlemlerin hu
kuka bağlı olarak yürütülmesi için, elbette, böylesine anlaşmalara ihtiyaç vardır; ancak, burada he
men üzerinde durmak istediğim bir husus var. 

Mesela, Azerbaycan Cumhuriyetiyle Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması 9 Şubat 
1994 tarihinde imzalanmıştır; ancak, Meclisimize, aradan üç sene gibi bir zaman geçtikten sonra 
intikal edebilmiştir. Bu ve buna benzer, Hükümetimizin, Meclisimizin, komisyonlarımızın tutu
mundaki gecikmeler, bizim konuya nasıl baktığımızı, nasıl bir önem atfettiğimizi göstermesi bakı
mından dikkat çekicidir ve bunu Grubum adına tenkite değer buluyorum. 

Değerli milletvekilleri, bugün görüşeceğimiz ve biraz önce tasarı başlıklarını söylediğim cum
huriyetlerle ilgili anlaşmaları iki grupta toplamak mümkündür. Bir tanesi Türk cumhuriyetleriyle 
ilgili anlaşmalardır, ikincisi de kardeş cumhuriyetlerle yapılacak olan anlaşmalardır. Her ikisinin 
de, bizim, kültürel ve manevî varlığımızı ortaklaşa geliştirdiğimiz ülkeler olduğu dikkatten kaçırıl
mamalıdır. 

Bizim, bu cumhuriyetlerle; yani, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra, gerek Sovyetler 
Birliği alanında ortaya çıkan Türk ve kardeş devletler gerekse Yugoslavya'nın dağılması ve Arna
vutluk'taki rejim değişikliği üzerine ortaya çıkan yeni yapılanmalara karşı bakışımız üzerinde biraz 
durulması gerektiği kanaatindeyim. 

Biz, elbette, tarihimiz boyunca, Batı ile ilişkileri hep önplanda tuttuk ve bunun ehemmiyetini 
de vurguladık ve bu konuda da isabetli bir seçim yaptığımız muhakkak. Ancak, bugün, iki kutup
lu dünyanın dağılmasıyla ortaya çıkan bu yeni cumhuriyetlerle -ki, bunlar, biraz önce ifade ettiğim 
gibi, Türk cumhuriyetleri ve kardeş cumhuriyetlerdir- politikamızın ne olması gerektiği hususun
da, maalesef, tespit edilmiş ciddî bir görüşümüz, millî bir politikamız yoktur. "Türkiye Cumhuri
yeti Devleti, o cumhuriyetlere nasılbakıyor ve bu bakışa dayanan nasıl bir millî politika geliştir
miştir" sualine verilecek olumlu bir cevap yoktur. 

Değerli milletvekilleri, dışpolitika hassas bir planlamayı gerektirir; bunu hepimiz biliyoruz ve 
dışpolitika, dünyadaki dengeleri, bölgelerdeki gelişmeleri ve ülkelerin şartlarını dikkate alarajc, çok 
ince hesaplara dayanan hassas ve usta bir planlamayı gerektiriyor diyoruz; ama, biz, maalesef, Türk 
cumhuriyetlerine ve bu kardeş cumhuriyetlere, sadece, bir muhabbet noktasından bakıyor ve gün
lük mantık ölçüleri içerisinde, iyi duygular içerisinde hayırlı işler yapmak istiyoruz; fakat, bu'ka-

- 3 9 0 -



T.B.M.M. B : 7 8 4 . 4 . 1 9 9 7 0 : 1 
dar halisane duygularla hareket etmiş olmamıza rağmen, Türk Devletinin millî menfaatları ve o 
bölgelerde ortaya çıkan yeni devletlerle meydana getireceği siyasî, ekonomik ve kültürel potansi
yel, bu kadar bir duyguyla tanzim edilecek hususlar değildir. 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, Batı'da yayımlanan pek çok strateji kitabında, kıymetli 
devlet adamlarının araştırmalarında, kırk elli yıldan bu yana ortaya konan bir görüş vardır ve bu 
görüş şudur: 21 inci Asır Türk asri olacaktır; yani, dünya siyasetinin merkezi, ekseni Avrupa ol
maktan çıkacak, Asya olacaktır. Bunu söyleyen bu ileri görüşlü devlet adamları, strateji ustaları, ta
biî ki, birtakım bilgilerden, birtakım değerlerden hareket ediyorlar. Tabiî, bunlar, kırk elli yıl ön
ce söylendiğinde, zamanımız için bir kehanet niteliği taşıyordu. Ancak, biz de, bugün, bu görüşte 
hakikaten büyük bir isabet kaydedildiğini tespit ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Orta Asya denilen bölgedeki Türkistan cumhuriyetlerine ve Azerbay
can Türk Cumhuriyetine dünyadan öylesine sermaye kaymaktadır ki, burasının beş on yıllık bir za
man dilimi içerisinde, gerçekten dünya siyasetinin dikkatlerini ve potansiyelini kendi üzerinde top
layacağı anlaşılıyor. Tabiî, dünya siyaseti, tahmin edildiği gibi ve bugünkü siyasî ve ekonomik fa
aliyetlerin büyük bir hızla Orta Asya bölgesine kaydığı dikkate alınırsa, gerçekten bu bölgede yo
ğunlaşacağa benziyor. 

Peki, nasıl oluyor da "21 inci Asır Türk asrı olacak" sözünü, bu Batılı fikir adamları, siyaset 
adamları ileri sürüyorlar? Bu da, tabiî ki, gayet açık; çünkü, Orta Asya denildiği zaman, bu bölge
nin tamamında Türkler oturmaktadır. Türklerin oturduğu, devlet kurduğu bir bölge, ekonomik, si
yasî ve jeopolitik önemi bakımından dünya siyasetinin merkezi olacaksa, orada oturan insanlar da, 
elbette, bu siyasetin bir numaralı öğesi haline geleceklerdir. Bu bakımdan, bizim, Türkiye Cumhu
riyeti Devleti olarak, bu Türk cumhuriyetlerine karşı olsun, Kafkaslarda ve Balkanlardaki kardeş 
cumhuriyetlere karşı olsun, dünyadaki bu gelişmelere uygun olarak bir siyasetimizin olması icap 
eder; maalesef, bizim bunu, tabiî ki, bugünkü yapımız ve ilişkilerimize bakarak, gördüğümüzü söy
leyemeyiz. 

Türk cumhuriyetleri üzerinde dururken, yakın zamanlarda, özellikle şimdiki Hükümetimiz dö
neminde, Türk varlığının ve Türk cumhuriyetlerinin gözardı edildiğini; sanki, ihmal edilebilecek 
bir, potansiyel veya bir ülkeler grubu olarak kabul edildiğini görüyoruz. Hükümetimiz, gayret edi
yor, iyiniyetle bazı çalışmalar yapıyor; ancak, bu çalışmalarda Türk millî menfaatlarını zedeleye
cek ve ileride, telafisi güç birtakım durumlar meydana getirecek anlayışların da yer aldığını, ma
alesef, görüyoruz. 

Sayın Başbakanımızın İslam ülkeleriyle ilgili gayretleri, elbette, bazı tashihlerle birlikte tasvip 
edilebilir; Nijerya'ya gitmesi, Bangladeş'e gitmesi veya diğer birtakım İslam ülkeleriyle Türki
ye'nin münasebetlerini geliştirmek istemesi, elbette, arzu edilecek bir durumdur; ancak, Hüküme
timiz, Türk cumhuriyetleri dediğimiz, aynı zamanda, Müslüman olan bu ülkelerle münasebetleri ni
çin gündemine almıyor; ancak, son günlerde, bir devlet bakanımızın Türkmenistan'a yaptığı bir se
yahatle yetinmeye, bunu izah etmeye kalkıyor; doğrusu, biz anlayamadık. 

Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman Demirel Kazakistan'daydı. Biz de, Parlamentodan bir he
yet olarak orada bulunuyorduk. Kazakistan Cumhurbaşkanı, bir konuşmada, aynen "Sayın Erba-
kan, İslam cumhuriyetleriyle yakın ilişkiler kuruyor. Acaba, biz, Müslüman Türk cumhuriyetleri, 
bu ilişkilerin neresindeyiz; Türkiye Cumhuriyeti, bizi hiç düşünmeyecek mi" diye, unutulmayacak 
bir ikazda bulunmuşlardır. 

Tabiî, Sultan Nazarbayev'e, orada, bizim ülkemizdeki bazı anlayışlar üzerinde durarak cevap 
vermek doğru olmazdı. Kardeş bir Türk Cumhuriyeti de olsa, bizim iç meselemiz, iç tartışmaları
mız çerçevesinde verilmesi gereken cevabın yeri, bu kürsü olmalıydı ve ben, onun için buradan 
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söylüyorum. Sayın Başbakanımız mensup olduğu milletin adını söylemekten çekinmemelidir. Eğer 
bir ayıp telakkisi varsa, bunu da millete açıklamalıdır. 

Dünyada hiçbir devletin başbakanı yok ki, kendi milletinin adını telaffuz etmeyi önemsiz say
sın, ayıp saysın, çirkin saysın veya zararlı saysın. 

RIZA ULUCAK (Ankara) - Nereden çıkarıyorsun böyle bir şeyi?!. 

SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) - Efendim, bu kanaate biz nereden varıyoruz; bu kana
ate, biz, bütün konuşmalarını incelediğimiz zaman varıyoruz. Yoksa, durup dururken veya kendisi 
Türk Milleti adından bahsettiği halde, biz bahsetmiyor diye, size, burada bir konuyu getirmek du
rumunda değiliz. 

Lütfedip, kendisini sevenler, tasvip edenler -tabiî, Sayın Başbakanımız çok da güzel konuşu
yor; onun o güzel konuşmasını hayranlıkla dinlerken, belki dikkatten kaçırmış olabilirler- metinle
ri tekrar incelesinler. Hep "milletimiz" diyor; fakat, bu milletin adının ne olduğunu, nedense hatır
lamıyor veya Orta Asya cumhuriyetlerinden hep bahsediyor... (RP sıralarından gürültüler) 

Efendim, rahatsız olmanızı ben memnuniyetle kabul ediyorum. Bu rahatsızlık da, benim arzu
mu teyit eden bir rahatsızlıktır; ama, lütfen, konuşmaları bir inceleyin. 

ŞEREF MALKOÇ (Trabzon) - Fransız Milletini kastetmiyor; milletimizi... 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla)-Efendim "milletimiz..." Hangi millet bu? 

ŞEREF MALKOÇ (Trabzon) - Hangi millet olduğunu anlamıyor musun?! 
BAŞKAN - Efendim, müdahale etmeyin; arkadaşımız, düşüncesini söylüyor. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) - Yani, adını söylemenizde bir mahzur var mı? "Orta 

Asya cumhuriyetleri" diyor. Arkadaşlar, Orta Asya cumhuriyetleri ne demek?!. Bu cumhuriyetle
rin adlarını söylemekte, Türkiye'nin Başbakanının, hiçbir zaman mahzur görmemesi lazım gelir ka
naatindeyim. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye, Batı'yla ilişkilerini bin yılın ötesinden bu yana sürdürüp geli
yor; bundan sonra da devam ettirmesi lazım. Bunda, zannediyorum, ülkemizde bir ihtilaf yok; si
yasî gruplar arasında ihtilaf yok, diğer topluluklar, görüşler arasında bir fark yok. Yalnız, Sovyet
ler Birliğinin dağılmasından sonra, Kafkaslar ve bütün Orta Asya'yı içine alan milyonlarca kilomet
rekarelik sahada doğan yeni devletler ve bunların sahip olduğu gerek nüfus, kültür gerekse tabiî 
zenginlikler açısından önümüzde yeni bir ufuk açılmıştır. Bu ufka, herkesten önce, Batılılardan ön
ce, Amerika'dan önce, Japonya'dan önce, diğer ülkelerden önce Türkiye'nin, doğru bakışla, yönel
mesi icap ediyordu. Türkiye, oralarla ilgili heyecanlarını gösterdi, samimî ilgilerini gösterdi; fakat, 
bir devlet sorumluluğunun ve bir devlet olmanın gerektirdiği planlamaları, stratejileri, politikaları 
ve kaynak önceliklerini tespit ederek buralara yaklaşmayı maalesef henüz başaramadı. Bundan do
layı da biz, telafisi imkânsız kayıplara uğruyoruz. 

Gittiğim bu cumhuriyetlerde gördüğüm şudur: Bu yeraltı zenginliklerine, dünyanın büyük ser
mayeleri akıyor; fakat, Türkiye sadece ticaret yapıyor, Türkiye sadece ihalelere giriyor. Tabiî, in
saflı davranmak zorundayız; Türkiye, sadece derken, bir de kültürel münasebetler kuruyor; bunlar 
da fevkalade önemlidir. Elbette, bizim için önceliği de bu kültürel münasebetlerin, eğitim münase
betlerinin alması icap ediyordu; bunu da takdirle karşıladığımı, bütün emeği geçenleri huzurunuz
da tebrik ettiğimi ifade etmek isterim/Özellikle orada açılan okullar, oradan buraya getirilen öğ
rencilerin burada eğitim ve tahsil görmeleri ve diğer, alfabe birliğine dönük çalışmalar, lügat birli
ğiyle ilgili çalışmalar, yazı dilini bütünleştirmeye yönelik çalışmalar, Türkiye'nin geleceği için ha
kikaten fevkalade önemlidir; ancak, bu kürsüden benim ifade etmek istediğim husus, bunlar yeter
li değildir. 
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Mesela, Kazakistan'a gittiğimde gördüğüm manzara şudur: Orada, kaynaklar, âdeta, büyük 

devletler tarafından paylaşılmış: Ferrokrom yatakları Japonlar tarafından ele alınmış; demir, kömür 
yatakları Hintliler tarafından ele alınmış; Amerikalılar petrolü, doğalgazı ele almışlar; Kanadalılar, 
İngilizler gümüşü ve altını ele almışlar. Yani, bakıyoruz, büyük kaynaklar bu devletler tarafından 
âdeta paylaşılıyor. 

Yine, Fransız, Alman, İngiliz, İtalyan firmaları, Sovyetler Birliği döneminden kalmış, 300 mil
yon, 400 milyonluk pazara hitap eden büyük tesisleri, fabrikaları almışlar. Gerçekten, dünya ser
mayesi oraya akıyor, arkasından dünya siyaseti oraya yönleniyor, bizim bu kadar büyük bağlarımı
za, hepimizin bildiği ve gurur duyduğumuz geçmişimizle ilgili münasebetlerimize rağmen, biz ya
vaş kalıyoruz. 

Tabiî, bütün bu tenkitleri söylerken insafsızlık etmek istemem. Türkiye Cumhuriyeti Devleti
nin kapital gücü ve devlet olarak yapabilecekleri nelerdir, onları da hatırlayarak söylüyorum; ama, 
bir başka şeyi de buna ilave etmek mecburiyetindeyiz: Bugün, dünya sermayesi diye, dünyada, ya
tırım için bekleyen atıl sermaye diye bir gerçek var; Türkiye, pekala, bunları harekete geçirebilir. 

BAŞKAN - 1 dakikanız var Sayın Somuncuoğlu. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) - Nitekim, Alma-Ata'da metro inşaatını Türkiye'nin Gii-

riş firması almış; sermayesi yok; ne yapıyor; gidiyor, Batılı bankalara, Japon bankalarına, kârlı bir 
yatırım vardır diye teklifte bulunuyor; pekala oradan kredi temin edebiliyor, ortak bulabiliyor. Bu 
mantıkla bakmamız icap ediyordu. 

Değerli kardeşlerim, değerli milletvekilleri; Batılı dostlarımız, bu iki kutbun biri çöktükten 
sonra Türkiye'nin üzerine eskisi gibi gelmiyorlar. Eskiden, dost ve müttefik diye telakki ettiğimiz 
bu kavramın muhtevasını değiştirerek geliyorlar ve Türkiye, bugün, gerek bütünlüğüyle ilgili endi
şelerinde gerek devletin geleceğiyle ilgili bazı endişelerde Batılı dost ve müttefiklerinden birtakım 
baskılarla karşı karşıya kalmış bulunmaktadır. Buna karşı Türkiye... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Somuncuoğlu, süreniz bitti efendim. Lütfen... Zaten, çifte vergilendirme dı
şında her şeyden bahsettiniz. 

Buyurun. 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) - Çifte vergilendirmenin nasıl bir zemine dayanması la

zım geldiğini bilmezsek... 

BAŞKAN - Rica ediyorum... Son sözlerinizi söyler misiniz... 
SADİ SOMUNCUOĞLU (Devamla) - ...tabiî, bunun ehemmiyetini tam ifade etmiş olmayız. 

Bizim, bu Batılı dostlarımız ve müttefiklerimizden üzerimize yönelen ve bizi rahatsız eden birta
kım politikalara karşı, bizim, bu yeni cumhuriyetlerle anlaşmalarımızı artırmamız lazım, bunlarla 
ilişkilerimizi artırmamız lazım. Eğer, on onbeş yıl içerisinde, biz, buraya, 2 milyon esnaf, sanatkâr 
gönderebilirsek -Almanya'ya, Batı'ya işçi gönderdik- hiç şüpheniz olmasın ki, Türkiye, geleceğini 
garanti altına almış olur. İslam ülkeleriyle olanlar güzel; ama, gelin, Türk ve Müslüman olan bu,ül
kelerle olan ilişkilerimizi, en az onlar kadar, hatta, onların önüne alalım. Hiç kimse de, Türk Mil
letinden olmaktan rahatsız olmasın; çünkü, çok muhteşem bir geçmişi olan bu milletin muhteşem 
bir geleceği de vardır. 

Bu duygularla, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Somuncuoğlu. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçil

mesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergi
lerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 9.2.1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan 

Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşma
sının onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

Sayın milletvekilleri, bu tasarı da açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılması hususunu oyları
nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık oylama kupalar sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 

Kupaları dolaştıralım. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 

5. — İşkencenin veya Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Da
ir Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 nolu Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/303) (S. Sayısı: 109) (Devam) 

BAŞKAN - 109 sıra sayılı kanun tasarısının yapılan açık oylamasına 242 sayın milletvekili 
katılmış ve 242 sayın milletvekili de kabul oyu vermek suretiyle tasarı yasalaşmıştır; hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyorum. 

6. — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin Stoklanmasının ve Kullanımının Ya
saklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/343) (S. Sayısı: 212) (De
vam) 

BAŞKAN - 212 sıra sayılı kanun tasarısının yapılan açık oylamasına 238 sayın milletvekili 
katılmış ve 234 kabul, 4 mükerrer oy çıkmıştır. Bu suretle kanun tasarısı yasalaşmıştır; hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyorum. 

Çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
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9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 

Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/560) (S. Sayısı: 238) (1) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gelir Üze
rinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri Komisyonları rapor
larının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergi
lerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 17 Ağustos 1995 tarihinde Aşkabat'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirme
yi Önleme Anlaşması" ve eki Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 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... Madde kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu tasarı da açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu tasarı üzerindeki oylama da, kupalar sıralar arasında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 

Kupalar dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

BAŞKAN - 217 sıra sayılı kanun tasarısıyla ilgili oy kullanmayan arkadaşımız var mı? Yok. 
Kupalar kaldırılsın. 

(1) 238 S, Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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(Oyların ayırımına başlandı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, oylama yapılırken, çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî 
Malzeme, Silah Teçhizatı ve Melbusatın Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/447) 
(S. Sayısı: 206) (1) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Askerî Malzeme, Silah Teçhizatı ve Melbusatın Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylamasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları raporla
rının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Komi syon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarını za sunacağım: Raporun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı? Tasarının tümü üzerinde söz isteyen yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler. .. Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî 

Malzeme, Silah Teçhizatı ve Melbusatın Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 11 Temmuz 1995 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve 
Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Malzeme, Silah Teçhizatı ve Melbusatın Hibe 
Edilmesine Dair Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur 

BAŞKAN - Madde üzerine söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.:. Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerine söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN-Madde üzerine söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, bu tasarı da açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılma
sı suretiyle yapılması kabul edilmiştir. 

Kupalar dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

(1)206 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

- 3 9 6 -



T.B.M.M. B : 7 8 4 . 4 . 1 9 9 7 0 : 1 
• » • • . • 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 240 sıra sayılı kanun tasarısıyla ilgili olarak oyunu kullan
mayan sayın milletvekili var mı? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Serbest Ticaret Alanı Anlaşması ve İlgi
li Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Ener
ji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri komisyonları raporları (1/570) (S. Sayısı: 217) 
(Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 217 sıra sayılı kanun tasarısının yapılan açık oylamasına 
208 sayın milletvekili katılmış; 193 kabul, 13 ret, 2 mükerrer oy çıkmıştır. Bu suretle tasarı yasa
laşmıştır; hayırlı ve uğurlu olsun efendim. 

•' Çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Karşılık
lı Adlî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/378) (S. Sayısı: 199) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında 
Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müza
keresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
v Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ta
sarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Ad
lî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 15 Ağustos 1995 tarihinde Almatı'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Ka

zakistan Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi 
Anlaşması''nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

(1) 199 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

Sayın milletvekilleri, bu tasarı da açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması 
suretiyle yapılması kabul edilmiştir. 

Kupalar dolaştırılsın. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 

BAŞKAN - 238 sıra sayılı kanun tasarısıyla ilgili olarak oyunu kullanmayan sayın milletve
kili var mı? Yok. 

Oy verme işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/563) (S. 
Sayısı: 240) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 240 sıra sayılı kanun tasarısının yapılan açık oylamasına 
225 sayın milletvekili katılmış ve 215 kabul, 10 mükerrer oy çıkmıştır. Bu suretle kanun tasarısı 
yasalaşmıştır; her iki ülke için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum efendim. 

Çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

12. — Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Ko
nularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/449) (S. Sayısı: 200) (1) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Ce
zaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Karilin 
Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları raporlarının müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ta
sarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konu
larda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

\ Tasarısı ' 

MADDE 1. — 4 Nisan 1996 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcis
tan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması"nın 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

(1) 200 S. Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2.-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. , 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

Sayın milletvekilleri, bu tasarının tümü de açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması 
suretiyle yapılması kabul edilmiştir. 

Kupaları sıralar arasında dolaştıralım efendim. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 

9. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/560) (S. Sayısı: 238) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 238 sıra sayılı kanun tasarısının yapılan açık oylamasına 
198 sayın milletvekili katılmış ve 193 kabul, 5 mükerrer oy çıkmıştır. Bu suretle kanun tasarısı ya
salaşmıştır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum efendim. 

Çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim, 
Eğitim, Kültür ve Spor Alanlarında Karşılıklı İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/360) (S, Sayısı: 187) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Bilim, Eğitim, Kültür ve Spor Alanlarında Karşılıklı İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve 
Dışişleri Komisyonları raporları üzerindeki müzakerelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının mad
delerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
(1) 187 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim, Eğitim, 

Kültür ve Spor Alanlarında Karşılıklı İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 27 Nisan 1995 tarihinde Bratislava'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim, Eğitim, Kültür ve Spor Alanlarında Karşı
lıklı İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum; 

MADDE 2.-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. 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, bu tasarı da açik oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması 
suretiyle yapılması kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN - Salonda olup da 206 sıra sayılı kanun tasarısıyla ilgili oy kullanmayan sayın mil

letvekili var mı efendim? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN - Çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
14. — Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş

viki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair kanun Tasarı
sı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11440) (S. Sayısı: 78) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporlarının müzakeresi
ne başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul 

edenler... Etmeyenler.... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen var mı efendim? Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Tasarının mad

delerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

(1)78 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 
Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1.- 14 Temmuz 1995 tarihinde Üsküp'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Make
donya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

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

Sayın milletvekilleri, bu kanun tasarısı da açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir; böylece, bu tasarının açık oylaması da, 
kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılacaktır. 

Kupaları sıralar arasında dolaştırmaya başlayalım. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 

10. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî 
Malzeme, Silah Teçhizatı ve Melbusatın Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/447) 
(S. Sayısı: 206) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 206 sıra sayılı kanun tasarısının açık oylamasına 219 sayın 
milletvekili katılmış ve 214 kabul, 5 mükerrer oy çıkmıştır. Böylece, tasan yasalaşmıştır; hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyoruz. 

199 sıra sayılı tasarıyla ilgili oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Kupalar kaldırılsın. 
(Oylann ayırımına başlandı) 
BAŞKAN - 200 sıra sayılı tasarıyla ilgili oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN - 187 ve 78 sıra sayılı kanun tasarılarıyla ilgili olarak salonda bulunup da oyunu 

kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Oy verme işlemi bitmiştir; kupalar kaldırılsın. 
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(Oyların ayırımına başlandı) 

11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı 
Adlî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/378) (S. Sayısı: 199) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 199 sıra sayılı kanun tasarısının yapılan açık oylamasına 
216 sayın milletvekili katılmış ve 213 kabul, 3 mükerrer oy çıkmıştır. Bu suretle tasarı yasalaşmış
tır; hayırlı ve uğurlu olsun. 

12. — Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Ko
nularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/449) (S. Sayısı: 200) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 200 sıra sayılı kanun tasarısının yapılan açık oylamasına 
216 sayın milletvekili katılmış ve 212 kabul, 4 mükerrer oy çıkmıştır. Bu suretle tasarı yasalaşmış
tır; hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. 

13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim, 
Eğitim, Kültür ve Spor Alanlarında Karşılıklı İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonla
rı raporları (1/360) (S. Sayısı: 187) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 187 sıra sayılı kanun tasarısının yapılan açık oylamasına 
224 sayın milletvekili katılmış ve 215 kabul, 9 mükerrer oy çıkmıştır. Böylece, tasarı yasalaşmış
tır; hayırlı ve uğurlu olsun. 

14. —' Türkiye, Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teş
viki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair kanun Tasarı
sı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (11440) (S. Sayısı : 78) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, 78 sıra sayılı kanun tasarısının yapılan açık oylamasına 216 
sayın milletvekili katılmış, 211 kabul, 5 mükerrer oy çıkmıştır. Böylece, tasarı yasalaşmıştır; hayır
lı ve uğurlu olsun. 

Sayımları tespit eden Divan Üyeleri: Sayın Fatih Atay ve Sayın Ali Günaydın arkadaşlarımız. 

Sayın milletvekilleri, hazır, çalışma tempomuz artmışken biraz daha kanun çıkarmayı düşünü
yoruz; ama, gruplar ve Hükümet... 

RIZA ULUCAK (Ankara) - 2 kişi varız. 
BAŞKAN - Tabiî, biliyorsunuz, alınan karar saat 21.00'e kadar; saat 21.00'e kadar da çalış

mak zorundayız. Ne yapacağız şimdi?! 
METİN ŞAHİN (Antalya)-Taraflar yok. 
BAŞKAN - Evet, salonda gruplar yok, herhangi bir komisyon temsilcisi yok, herhangi bir Hü

kümet temsilcisi yok. Bu durumda, bize, herhalde zımnî bir çağrışım yaptılar ve dediler ki "artık 
bu saatten sonra çalışmayın." Bizim de, Başkanlık Divanı olarak, bu fiilî durum karşısında çalışma 
olanağını bulmamız mümkün değil;-ara versek de, herhalde yine boş sıralarla karşılaşacağız. 

Bu itibarla, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 8 Nisan 1997 Salı günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 17.03 
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VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. - Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un, Erzincan Çevreyolu yapım ihalesine ilişkin soru
su ve Bayındırlık ve İskân Bakam Cevat Ayhan 'in yazılı cevabı (7/2203) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması
nı arz ederim. 

Mustafa Kul 
Erzincan 

Avrupa ile Asya kıtasını birbirine bağlayan uluslararası E-80 karayolu Erzincan il merkezin
den geçmektedir. îran ve yeni Türk Cumhuriyetlerinin Avrupa ve tüm dünyayla bağlantısı E-80 ka
rayolu üzerinden sağlanmaktadır. Türkiye'nin yeni Türk Cumhuriyetleriyle ilişkilerini her geçen 
gün geliştirmesi ve ticarî münasebetlerin yoğunlaşması üzerine E-80 karayolunun trafiği de her ge
çen gün artmaktadır. Ağır tonajlı vasıtaların geçiş yaptığı E-80 karayolu çok kısa sürede bozuldu
ğundan dolayı sık sık onarım yapılmaktadır. Bahse konu E-80 karayolu Erzincan il merkezinden ve 
mahalle aralarından geçmektedir. Bu nedenle de şehir merkezinde sık sık ölümlü trafik kazası ol
makta veya birçok insanımız yaralanmakta ve sakat kalmaktadır. 

Erzincan çevreyolünun yapılmasıyla ilgili etüd ve projeler uzun yıllardan beri hazırlanmış ol
masına ve güzergâhının tespit edilmiş olmasına karşın bugüne kadar Erzincan çevreyolu yatırım 
programına alınamamıştır. 

1994 yılında çevreyolu yapımıyla ilgili ihale yapılmış olmasına karşın daha sonra bu ihale ip
tal edilmiş olup, tekrar ihale edilmemiştir. 

1. Erzincan çevreyolünun yapımıyla ilgili DPT'nin görüşü Bakanlığınızda mevcut mudur? 

2. Daha önce Erzincan çevreyolu inşaatı ihale edilmiş olmasına karşın bu ihale niçin iptal 
edilmiştir? 

3. Erzincan çevreyolu yapımının 1997 yılında ihale edilmesi ve başlatılması konusunda her
hangi bir çalışmanız var mı? 

4. Var ise; bu çevreyolünun yapımına ne zaman başlanacaktır? 1997 fiyatlarıyla proje bedeli 
ne kadardır, bu çevreyolu ne zaman tamamlanacaktır? 

5. Uluslararası bir yol olan E-80 karayolunun standardının yükseltilmesi konusunda herhangi 
bir çalışmanız var mı? 

6. Özellikle yol standardının çok düşük olduğu, Sivas ve Erzincan il sınırları içerisinde bulu
nan ve Karayolları 7 nci ve 16 ncı Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanı içinde kalan; Zara-İm-
ranlı, İmranlı-Refahiye, Refahiye-Suşehri, Refahiye-Beşgözeler arasındaki kısımların iyileştirilme
si ve yol standardının yükseltilmesi konusunda herhangi bir çalışmanız var mı? 

7. Çalışmanız var ise, bu yolun iyileştirilmesiyle ilgili çalışmalar ne zaman başlatılacaktır? 

8. Bu yolun 1997 yılı fiyatlarıyla proje bedeli ne kadardır? 
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T.C. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 4.4.1997 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : B.09.0.BHÎ.0.00.00.25/2-A/690 

Konu : Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: TBMM'nin 7 Mart 1997 gün ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2203-5616/15850 sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan, Erzincan Milletvekili Mustafa Kul'un Bakanlığımıza yönelttiği yazılı 
soru önergesi incelenmiştir. 

Soru 1. Avrupa ile Asya kıtasını birbirine bağlayan uluslararası E-80 karayolu Erzincan il 
merkezinden geçmektedir. İran ve yeni Türk Cumhuriyetlerinin Avrupa ve tüm dünyayla bağlantı
sı E-80 karayolu üzerinden sağlanmaktadır. Türkiye'nin yeni Türk Cumhuriyetleriyle ilişkilerini 
her geçen gün geliştirmesi ve ticarî münasebetlerin yoğunlaşması üzerine E-80 karayolunun trafi
ği de her geçen gün artmaktadır. Ağır tonajlı vasıtaların geçiş yaptığı E-80 karayolu çok kısa süre
de bozulduğundan dolayı sık sık onarım yapılmaktadır. Bahse konu E-80 karayolu Erzincan il mer
kezinden ve mahalle aralarından geçmektedir. Bu nedenle de şehir merkezinde sık sık ölümlü tra
fik kazası olmakta veya birçok insanımız yaralanmakta ve sakat kalmaktadır. 

Erzincan Çevre Yolunun yapılmasıyla ilgili etüd ve projeler uzun yıllardan beri hazırlanmış 
olmasına ve güzergâhının tespit edilmiş olmasına karşın bugüne kadar Erzincan Çevre Yolu yatı
rım programına alınmamıştır. 

1994 yılında çevre yolu yapımıyla ilgili ihale yapılmış olmasına karşın daha sonra bu ihale ip
tal edilmiş olup, tekrar ihale edilmemiştir. 

Erzincan Çevre Yolunun yapımıyla ilgili DPT'nin görüşü Bakanlığınızda mevcut mudur? 
Cevap 1. Erzincan Çevre Yolu, bu yazının devamında (2, 3 ve 4 numaralı sorularınızın ceva

bında da) izah edildiği üzere Erzincan depremi ile ilgili Dünya Bankası kredisi çerçevesinde müta
laa edilmektedir. Bu hususta görüşmeler devam etmektedir. Dünya Bankasının mutabakatı temin 
edildiğinde Çevre Yolu ihale edilecektir. 

Soru 2. Daha önce Erzincan Çevre Yolu inşaatı ihale edilmiş olmasına karşın bu ihale niçin 
iptal edilmiştir? 

Soru 3. Erzincan Çevre Yolu yapımının 1997 yılında ihale edilmesi ve başlatılması konusun
da herhangi bir çalışmanız var mı? : 

Soru 4. Var ise; bu çevre yolunun yapımına ne zaman başlanacaktır? 1997 fiyatlarıyla proje 
bedeli ne kadardır, bu çevre yolu ne zaman tamamlanacaktır? 

Cevap 2, 3, 4. 13.3.1992 tarihinde Erzincan İlinde meydana gelen deprem neticesi, Dünya 
Bankasından Erzincan'ın yeniden yapılandırılması ve rehabilitasyon projesi çerçevesinde kredi te
min edilmiş ve 69 km. lik Refahiye-Erzincan-Pülümür Ayr. yolunun ıslahı ve günün şartlarına uy
gun hale getirilmesi için 30 milyon $ kredi ayrılmıştır. Ayrılan bu kredinin 6 milyon $ ile Karayol
ları Genel Müdürlüğüne araç ve gereç alınmış,-kalan 24 milyon $ 69 km. lik yolun yapımı ihalesi 
için Karayolları Genel Müdürlüğünün kullanımına bırakılmıştır. Ancak bu ihale, kredi sözleşme
sinde belirlenen şartlar ve fiyatlar ile hazırlanmış olmasına rağmen, 2886 Sayılı Devlet İhale Ka
nununa uygun olmadığı gerekçesiyle Maliye Bakanlığı tarafından vize edilmeyerek iptal edilmiş
tir. Söz konusu ihale kapsamında ise Erzincan Çevre Yolu bulunmakta idi. 

- 4 0 4 -



T.B.M.M. B : 78 4 . 4 . 1997 O : 1 
Ancak; son günlerde söz konusu krediden kullanılmayan ve halen Hazine Müsteşarlığında blo

ke edilmiş bulunan kredi ile 69 km. lik Refahiye-Erzincan-PUlümür Ayr. yolu ile 19 km. lik çevre 
yolunun yapımı tekrar gündeme gelmiştir. Konuya ilişkin Hazine Müsteşarlığı ile yapılan yazışma
larda ise arta kalan kredinin yalnızca Refahiye-Erzincan-Tercan bölümü için ve ikraz kapanış tari
hi olan 31.10.1999'a kadar yol yapımının tamamlanması şartı ile uygun görülebileceği ifade edil
mektedir. Çevre Yolunun da bu kredi çerçevesinde inşa edilmesi için görüşmeler devam etmekte
dir. 

Soru 5. Uluslararası bir yol olan E-80 karayolunun standardının yükseltilmesi konusunda her
hangi bir çalışmanız var mı? 

Cevap 5. Uluslararası E-80 Karayolu güzergâhı üzerinde 1997 yılı Yatırım Programında yer 
alan 49 km. uzunluğundaki (Erzincan-Pülümür) Ayr.-12 nci Bl. Hd. yolunun (toprak tesviye, sanat 
yapıları, köprü, tünel ve asfalt betonu üst yapı çalışmaları) işlerine ait ihale hazırlıkları sürdürül
mektedir. Adı geçen yolun ihalesi gerçekleştirildiği takdirde, yıl içerisinde çalışma durumuna göre 
gerekli ek ödenek talebinde bulunulacaktır. 

Soru 6. Özellikle yol standardının çok düşük olduğu, Sivas ve Erzincan il sınırları içerisinde 
bulunan ve Karayolları 7 nci ve 16 ncı Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanı içinde kalan; Za-
ra-İmranlı, İmranh-Refahiye, Refahiye-Suşehri, Refahiye-Beşgözeler arasındaki kısımların iyileş
tirilmesi ve yol standardının yükseltilmesi konusunda herhangi bir çalışmanız var mı? 

Soru 7. Çalışmalarınız var ise, bu yolun iyileştirilmesiyle ilgili çalışmalar ne zaman başlatıla
caktır? -

Cevap 6,7. 1997 yılı cari program kapsamında asfalt onarımları programından; 
- Sivas il sınırı-Refahiye-Erzincan (28 km.) 
- Sivas il sının-Suşehri-Refahiye Ayr. (6 km.) 
- Suşehri-Erzincan il sınırı (10 km.) 
kesimlerinin onarımlarının yapılması planlanmıştır. 

Soru 8. Bu yolun 1997 yılı fiyatlarıyla proje bedeli ne kadardır? 
Cevap 8. 6 ncı maddede sözü edilen yolların 1997 yılı fiyatlarıyla BSK kaplamalı olarak ya

pımları için gerekli proje maliyetleri şöyledir; 

Proje Adı 

- Zara-İmranlı 
- İmranlı-Refahiye 

-Refahiye-Suşehri 

- Refahiye-Beşgözeler Ayr. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Km. 

40 
71 

70 
164 

Maliyetler 
(MilvarTL.) 

2 160 
3 834 
3 780 
5 130 

Cevat Ayhan 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

2. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşu ve 
İsa 'nın doğuşunu kutlamak için çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin sorusu ve Turizm Bakanı Ba-
hattin Yücel'in yazılı cevabı (7/2301) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Turizm Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle aşağıdaki sorularımı arz 
ederim. 13.3.1997 

Ertuğrul Yalçınbayır 
Bursa 

Sorular: 

1999 yılında Osmanlının kuruluşunun 700 üncü, 2000 yılında Hz. İsa'nın doğumunun 2000 in
ci yılları kutlanacaktır. 

Bu yılların Bursa-İznik bakımından önemi malumlarınızdır. Anılan yıllara yönelik olarak İz
nik için özel çalışmalarınız ve yatırımlarınız olacak mıdır? 1998 bütçe çalışmaları sırasında değer
lendirilmek üzere herhangi bir çalışma düşünülmekte midir? 

T.C. 
Turizm Bakanlığı 4.4.1997 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.170.HKM.0.00.00.00/477-10255 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliği 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

İlgi: 20.3.1997 tarih ve 02-7/2301-5796/16310 sayılı yazınız. 
İlgili yazınız ekinde Bakanlığıma gönderilen Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır ta

rafından Başkanlığınıza verilen yazılı soru önergesi incelenmiştir. 

Bakanlığımızca yürütülen İnanç Turizmi Projesi ile; ülkemiz toprakları üzerinde, özellikle 
Türk hâkimiyetine tam bir inanç özgürlüğü ve kardeşlik içinde yüzyıllarca bir arada yaşayan üç bü
yük dine mensup, Müslümanlık, Hıristiyanlık ve Musevi alemlerinden günümüze kadar ulaşan ve 
dinsel, sanat tarihi, mimarî özellikleri açısından önem taşıyan eserlerin belirlenerek, olanaklar öl
çüsünde iyileştirilmesi ve tanıtımının yapılarak ziyaretçi sayısının, bağlı olarak döviz girdilerinin 
artırılması hedeflenmektedir. 

Hıristiyan aleminin, İsa Peygamberin 2000 inci doğum yıldönümü kutlamalarından kaynakla
nacak ve bin yılda bir gerçekleştirilecek kitlesel hareketinden mümkün olduğunca büyük pay ala
bilmek ise, proje çalışmalarımızın çıkış noktalarından birini oluşturmaktadır. 

Bu doğrultuda, diğer ilgili kuruluşlarla da (Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Di
yanet İşleri Başkanlığı, Belediyeler, Valilikler v.s;) işbirliği yapılarak bir envanter hazırlanmıştır. 

Bursa İli İnanç Turizmi Envanteri kapsamında 11 adet Müslümanlık, 3 adet Hıristiyanlık, 3 
adet Musevilik olmak üzere toplam 17 eserle yer almaktadır. 

Müslümanlık 1. Ulu Cami (Merkez) 
2. Emir Sultan Camii ye Türbesi (Merkez) 
3. Muradiye Külliyesi (Merkez) 
4. Orhan Camii (Merkez) 
5. Hüdavendigar Camii (Merkez) 
6. Yıldırım Beyazıt Külliyesi (Merkez) 
7. Yeşil Külliye (Merkez) 
8. Yeşil Cami (İznik) 
9. Hacı Özbek Camii (Çarşı Mescidi) (İznik) 
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10. Çandarlı Kara İbrahim Paşa Türbesi (İznik) 
11. Şeyh Kutbettin Camii (İznik) 

Hıristiyanlık 1. Ayasofya Kilisesi (İznik) 
2. Senato Sarayı (İznik) 
3. Hipoje (Yeraltı mezar odası) (Elbeyli-İznik) 

Musevilik 1. Gerüş Sinagogu (Merkez) 
2. Mayoş Sinagogu (Merkez) 
3. Etz Ahayim Sinagogu (Merkez) 

Bu eserlerden, İznik'te bulunan ve Hıristiyanlık alemince kutsal sayılan Konsül Toplantıları
nın 1 incisinin yapıldığı Konsül Sarayı ile 7 ncisinin yapıldığı Ayasofya Müzesinin Bakanlığımız
ca hazırlanan Çevre Düzenleme Projelerinin uygulanmasına, 1995 yılı bütçe olanaklarımız çerçe
vesinde 1 250 000 000 TL.'lık katkı sağlanmış olup sözkonusu katkının 1997 yılında da sürdürül-

- mesi planlanmaktadır. 
Diğer yandan, ülkemizin İnanç Turizmi potansiyelinin tanıtımına yönelik olarak 1995 yılından 

başlayarak her yıl, yerli ve yabancı basın mensupları, tur operatörleri ve ilgili çevrelerin katılımıy
la İnanç Turizmi Etkinlikleri yapılmaktadır. 

1995 ve 1996 yıllarında yapılan etkinlik programında 3 büyük dine ait çok önemli eserleriyle 
Bursa ve bu kapsamda İznik'te yer almıştır. 

Ayrıca Bakanlığımız 2000 yılının, İnanç Turizmi de dahil olmak üzere Anadolumuzun eşsiz 
kültür zenginliklerini tanıtmak için önemli bir fırsat oluşturduğu görüşündedir. Bu nedenle Bakan
lığımızın girişimi sonucu Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı Bakanlığında, ilgili kuruluşların katı
lımı ile "Anadolu 2000" adı altında bir proje gerçekleştirme çalışmalarına başlanılmıştır. 

"Anadolu 2000" projesi kapsamında Bursa sahip olduğu kültürel değerlerle de önemli bir yer 
tutmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Bahattin Yücel 
Turizm Bakanı 

3. - Bursa Milletvekili Ertuğrul Yalçınbayır'ın, İznik Gölü ve çevresini kirleten faktörlere 
karşı alınacak tedbirlere ilişkin sorusu ve Çevre Bakanı M. Ziyattin Tokar'ın yazılı cevabı (7/2302) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
Çevre Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle aşağıdaki sorularımı arz edi

yorum. 13.3.1997 
Ertuğrul Yalçınbayır 

Bursa 
Sorular: 
Türkiye'nin en temiz gölleri arasında olan İznik gölü giderek kirlenmektedir. 
İznik gölünü ve çevresini bekleyen tehlikeler karşısında: 
1. İznik gölü çevresindeki evsel ve endüstriyel atıkların sebebiyet verdikleri kirlenmenin önü

ne geçmek için çalışmalarınız nelerdir? 
2. Kirletenler bakımından mevzuatın tatbikinde karşılaşılan sıkıntılar nelerdir? 
3. İznik Gölü çevresindeki köylerin kanalizasyon şebekeleri bakımından oluşumu nedir? 

Alınması gerekli tedbirler nelerdir? 
4. İznik Gölü için özel arıtma tesisi düşünülmekte midir? Bu hususta 1998 yılı bütçesi içinde 

değerlendirilecek çalışmalarınız var mı? Yoksa olacak mı? 
5. İznik 2000 yılında İnanç Turizmi bakımından önemli bir merkczimizdir. Yoğun turist akı

mının olması beklenen bu yıla temiz, dengeli ve sağlıklı bir çevrede girebilecek miyiz? 
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T.C. 

Çevre Bakanlığı v 4.4.1997 
Çevre Kirliliğini Önleme ve 
Kontrol Genel Müdürlüğü 

Sayı: B. 19.0.ÇKÖ.0.06.00.02/1019-2216 
Konu : İznik Gölü 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi: 20.3.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2302-5797/16311 sayılı yazınız. 
İlgi yazınızda Bursa Milletvekili Sayın Ertuğrul Yalçınbayır'ın İznik Gölü ve çevresini kirleten 

faktörlere karşı alınacak tedbirler ile ilgili yazılı soru önergesinin cevaplandırılması istenmektedir. 
Soru.önergesinde yer alan hususlarla ilgili bilgiler ve Bakanlığımızca yapılan çalışmalar aşa

ğıda verilmektedir. 
1. İznik Gölü çevresinde yer alan, evsel ve endüstriyel nitelikli atıksuyu bulunan sanayi kuru

luşlarından noter tasdikli iş termin planı alınmakta ve arıtma tesisi kurdurulmaya çalışılmaktadır. 
Arıtma tesisi olanlarda ise İl Müdürlüğümüz tarafından sürekli denetlemeler yapılarak arıtmaları
nın çalışıp, çalışmadığı takip edilmekte, çalıştırmayanlara 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği gerek
li cezaî müeyyideler uygulanmaktadır. 

2. Bilindiği gibi arıtma tesisinin kurulması ve işletmeye alınması ekonomik açıdan büyük pa
rasal kaynak gerektirdiğinden işletmeciler arıtma tesisi kurmayı külfet olarak görmektedirler. Bu 
nedenle teşvik ve cezaların artırılması gerekmektedir. Ayrıca çevre ile ilgili çok sayıda mevzuatın 
ve ilgili kurum ve kuruluşun olması bir karmaşaya yol açmaktadır. Bu nedenle acilen 443 sayılı 
Çevre Bakanlığının Kuruluş Kanunu ile Çevre Kanununda değişikliklerin çıkarılması gerekmektedir. 

3. İznik Gölünün tüm çevresinde irili ufaklı 54 köy bulunmaktadır. İznik İlçesinin atıksuları 
ise fosseptiklerde toplanmaktadır. Gerek İznik Gölünün çevresindeki yerleşim birimlerinden gelen 
atıksular gerekse İznik İlçesinin atıksuları doğrudan veya dolaylı olarak gölde kirliliğe neden ol
maktadır. Bu yerleşim birimlerinin kanalizasyon sistemi kurularak atıksularının münferit veya top
lu olarak arıtılmalarının sağlanması gerekmektedir. 

4. Bilindiği gibi İznik Gölünün tümden arıtılması mevcut arıtma teknolojileri ile mümkün ol
mamaktadır. Ancak evsel veya endüstriyel kirlilik yükü taşıyan atıksuların arıtılmaksızın göle giri
şinin engellenmesiyle göldeki kirlilik sorunu büyük ölçüde azalacaktır. İznik Gölü ve çevresinde
ki yerleşim birimlerinin kanalizasyon ve arıtma tesislerinin kurulması işi ise Belediyelerin ve bun
lar adına İller Bankası Genel Müdürlüğünün görev alanına girmektedir. Bu itibarla Bakanlığımız 
yatırım programlarında, yerleşim birimlerinin kanalizasyon ve arıtma tesislerini kurmak için öde
nek ayrılmamaktadır. 

5. İnanç turizmi nedeniyle 2000 yılında yoğun turist akımı olması beklenen İznik'in ikibinli 
yıllara sürdürülebilir kalkınma hedefleri içerisinde temiz, dengeli ve sağlıklı olarak girebilmesi için 
temiz çevre bilincinin toplumun tüm bireylerince benimsenmesi, ilgili kanun ve yönetmelik hü
kümlerinin yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu yöndeki çalışmalar Bakanlığımız ve İl Müdürlü
ğümüzce yakından takip edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Ziyattin Tokar 

Çevre Bakanı 
4. - Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay'ın; 
- Ağrı Yazıcı Barajı Projesine, 
- Eleşkirt-Aydıntepe, Tutak-Nadir Şeyh, Tutak-Karahalit Barajlarının yapımına, ilişkin soru

ları ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı M. Recai Kutan'ın yazılı cevabı (7/2315, 2316) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
M. Sıddık Altay 

Ağrı 
Ağrı Yazıcı Barajının inşaatına 25.1.1995 tarihinde başlanmıştır. 1995 yılında bitirilmesi plan

lanan işler yapılmış mıdır? 1995 ve 1996 yıllarında kamulaştırma paraları vatandaşlara ödenmiş 
midir? Şu ana kadar barajın yüzde kaçı yapılmış? İhtiyaç duyulan ödenekler zamanında ödeniyor 
mu? Ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır? Bu barajın sulama kanallarının inşaatına ne zaman baş
lanacak? Baraj inşaatıyla paralel olarak tamamlanması düşünülüyor mu? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplan

dırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

M. Sıddık Altay 
Ağrı 

Ağrı sınırları içerisinde yapımı planlanan Eleşkirt Aydıntepe Barajı, Tutak Nadir Şeyh Barajı, 
Tutak Karahalit Barajlarının ön inceleme etütleri ne zaman tamamlanacak? Ne zaman ihalesi yapı
larak inşaatlara başlanacak? Kalkınmada öncelikli yöre kapsamında plan Ağrı İli içindeki barajla
rın yapımı ve tamamlanmasına öncelik verilecek mi? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 4.4.1997 

Araştırma, Planlama ve Koordinasyon 
Kurulu Başkanlığı 

Sayı: B.15.0.APK.0.23.300.499/5199 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: a) TBMM Başkanlığının 20 Haziran 1996 tarih ve A.Ol.O.GNS.O.10.00.02.2383 sayılı yazısı. 
b) TBMM Başkanlığının 21 Mart 1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-5903 sayılı yazısı, 
Ağrı Milletvekili Sayın M. Sıddık Altay'ın tarafıma tevcih ettiği ve ilgi a'da kayıtlı yazı ile 

Bakanlığıma gönderilen 6/258-2272 ve 6/259-2273 esas no.lu sözlü soru önergeleri 30 Ekim 1996 
tarih ve B.15.0.APK.0.23-300-1492-17170 sayılı yazımız ile Parlamento ile İlişkilerden Sorumlu 
Devlet Bakanlığına gönderilmiştir. 

TBMM Başkanlığından alınan ilgi b'de kayıtlı yazıda ise, sözkonusu sözlü soru önergesinin 
TBMM İç Tüzüğünün 98 inci maddesi gereğince üç birleşim içinde cevaplandırılmadığı gerekçe
siyle 7/2315 ve 7/2316 esas no.lu yazılı soru önergelerine çevrildiği Bakanlığımıza bildirilmiştir. 

Bahse konu soru önergeleri ile ilgili bilgiler güncelleştirilerek ekte sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

M. Recai Kutan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Ağrı Milletvekili Sayın Sıddık Altay'ın Yazılı Soru Önergesi ve Cevapları (7/2315 ve 7/2316) 
Soru : (7/2315 esas no.lu soru önergesi) 
Ağrı Yazıcı Barajının inşaatına 25.1.1995 tarihinde başlanmıştır. 1995 yılında bitirilmesi plan

lanan işler yapılmış mıdır? 1995 ve 1996 yıllarında kamulaştırma paraları vatandaşlara ödenmiş 
midir? Şu ana kadar barajın % kaçı yapılmış? İhtiyaç duyulan ödenekler zamanında ödeniyor mu? 
Ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır. Bu barajın sulama kanallarının inşaatına ne zaman başlana
cak? Baraj inşaatıyla paralel olarak tamamlanması düşünülüyor mu? 
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DSİ Genel Müdürlüğünce yapımı sürdürülen Ağrı-Yazıcı projesi kapsamında, 83.5 m. yüksek
liğinde, 202 hm1 (Milyon m3) depolama hacimli Yazıcı barajında, düzenlenecek sularla Ağrı ova
sında, 25 079 ha. ve Ekincik Ovasında 11 221 ha. olmak üzere her iki ovada toplam 36 300 ha. sa
ha sulanması planlanmıştır. Uygulama programlarında yer alan söz konusu barajın, 30.11.1994 ta
rihinde 635 milyar ihale bedeli üzerinden ihalesi yapılmış ve 24.1.1995 tarihinde inşaatına başlan
mıştır. Sözleşmede barajın 25.11.1998 tarihinde bitirilmesi öngörülmekle birlikte, ödenek yetersiz
liği nedeniyle birinci kez 3.9.1999 tarihine kadar, ikinci kez ise 11.8.2000 tarihine kadar süre uza
tımı verilmiştir. Bugüne kadar ulaşım yolları, derivasyon tüneli inşaatı tamamlanmış olup, inşaat 
sezonu başladığında gövde sıyırma kazısına devam edilecek ve dolusavak kazılarına başlanacaktır. 
Bugüne kadar yapılan işler ihale bedelinin % 16'sına isabet etmektedir. Müteahhit firmaya 1995 
yılında 30.196 milyar TL. sı ihale bedeli üzerinden, 43.382 milyar TL. sı fiyat farkı olmak üzere % 
15 KDV ile birlikte 84.615 milyar TL., 1996 yılında 72.352 milyar TL. si ihale bedeli üzerinden 
278.306 milyar TL. si fiyat farkı olmak üzere % 15 KDV ile birlikte 403.257 milyar TL. ödeme ya
pılmış olup, bugüne kadar yapılan toplam ödeme miktarı 487.872 milyar TL. dir. Projenin 1997 yı
lı ödeneği ise 400 milyar TL. olup, bunun 376 milyar TL. sının baraj inşaatında kullanılması prog
ramlanmıştır. Ayrıca, Yazıcı Barajı için kamulaştırma bedeli olarak bugüne kadar 30 milyar TL. 
ödeme yapılmış, 1997 yılı kamulaştırma Ödeneği 75 milyar TL. dir. Baraj inşaatının ilerlemesine 
bağlı olarak sulama şebekesinin inşaatına da geçilecektir. 

Soru : 7/2316 esas no.lu soru önergesi 
Ağrı sınırları içerisinde yapımı planlanan Eleşkirt Aydıntepe Barajı, Tutak Nadir Şeyh Barajı, 

Tutak Karahalit Barajlarının ön inceleme etütleri ne zaman tamamlanacak? Ne zaman ihalesi yapı
larak inşaatlara başlanacak? Kalkınmada öncelikli yöre kapsamında olan Ağrı ili içindeki barajla
rın yapımı ve tamamlanmasına öncelik verilecek mi? 

Cevap: 

Ön inceleme çalışmaları tamamlanmış olan Ağrı-Eleşkirt Projesinin planlama çalışmaları DSİ 
Genel Müdürlüğü 1997 yılı Etüt ve Planlama Çalışma Programında yer almaktadır. Proje kapsa
mında incelenen 32,2 m. yüksekliğinde, 181 hm3 toplam depolama hacimli Aydıntepe barajında dü
zenlenecek sularla Eleşkirt Ovasında 23.897 ha. arazinin sulanması öngörülmektedir. 

Ön inceleme çalışmaları tamamlanmış olan Ağrı-Tutak projesi kapsamında yer alan 61,4 m. 
yüksekliğinde, 81 hm3 (milyon m3) toplam depolama hacimli Nadirşeyh barajında düzenlenen su
larla 10.803 ha., 75,7 m. yüksekliğinde, 89 hm3 toplam depolama hacimli Karahalit barajında dü
zenlenen sularla ise 16.209 ha. olmak üzere Tutak Ovasında toplam 27.012 ha. arazinin sulu tarı
ma açılması planlanmaktadır. 

Ağrı-Tutak ve Ağrı-Eleşkirt projelerinin teknik ve ekonomik yönden kesin yapılabilirliklerini 
belirleyecek olan planlama çalışmalarının önümüzdeki yıllarda tamamlanmasını müteakip, yapıla
bilir bulunmaları halinde, bu projeler bütçe imkânlarına bağlı olarak uygulama programlarına tek
lif edilecektir. 

© 
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İşkenceci veya Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Av
rupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 Nolu Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu: 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Yakup Budak 
İ. Cevher Cevheri 
M. Halit Dağlı 
Mustafa Küpeli 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Doğan 
AFYON 
Sait Açba ; 
İsmet Attila 
Yaman Törüner 
AĞRI 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Yılmaz Ateş 
Saffet Arıkan Bedük 
Hasan Hüseyin Ceylan 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oylar 

Kabul Edenler 

Reddedenler 
Çekimserler 

- Mükerrer Oylar 

Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

550 
242 

242 
0 
0 

0 

0 
307 

1 
(Kabul Edenler) 

Gökhan Çapoğlu 
Ömer Ekinci 
Ünal Erkan 
Mehmet Gölhan 
Halis Uluç Gürkan 
M. Seyfı Oktay 
Önder Sav 
Ahmet Tekdal 
Aydın Tümen 
Rıza Ulucak 
Hikmet Uluğbay 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Hayri Doğan 
Bekir Kumbul 
Metin Şahin 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
AYDIN 
M. Fatih Atay 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
İsmet Sezgin 

. BALIKESİR 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
İsmail Özgün 
BARTIN 
Cafer Tufan Yazıcıo| 5lu 

BATMAN 
Musa Okçu 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 
BOLU 
Abbas İnceayan 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Kazım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Zülfikar Gazi 
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DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Hilmi Develi 
Mehmet Gözlükaya 
Ramazan Yeni dede 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Salih Sümer 
ELAZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Bel han 
Cihan Paçacı 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
İsmail Köse 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Hanifi Demirkol 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 

. Hikmet Çetin 
Kahraman Emmioğlu 
Ali Ilıksoy 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap 
Atila Sav 
Mehmet Sılay 

B : 78 4 . 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
İÇEL 
Oya Araslı 
Feyzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydmbaş 
Saffet Benli 
Halil Cin 
Abdülbaki Gökçel 
Turhan Güven 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Meral Akşener 
Yıldırım Aktuna 
Tayyar Altıkulaç 
Refik Araş 
Mukadder Başeğmez 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
Mehmet Fuat Fırat 
İsmail Kahraman 
Hüseyin Kansu 
Mehmet Tahir Köse 
Ali Oğuz 
Korkut Özal 
H. Hüsamettin Özkan 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Ali Şahin 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Veli Aksoy 
İ. Kaya Erdem 
Aydın Güven Gürkan 
Birgen Keleş 
Atilla Mutman 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 

KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 

4 .1997 O : 1 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
Erol Karan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
KARS 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Kemal Al bayrak 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
Osman Pepe 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Abdullah Turan Bilge 
Nezir Büyükcengiz 
Veysel Candan 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan 
Ali Günaydın 
Teoman Rıza Güneri 
Mehmet Keçeciler 
Hasan Hüseyin Öz 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Metin Perli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Yaşar Can bay 

- 4 1 2 -



T.B.M.M. 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
MANİSA 
Bülent Annç 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
MARDİN 
Fehim Adak 
Muzaffer Arıkan 
Mahmut Duyan 
MUĞLA 
Zeki Çakıroğlu 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Nedim İlci 
Sabahattin Yıldız 
NİĞDE 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
İhsan Çabuk 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Şevki Yılmaz 

ADANA 
Uğur Âksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Mehmet Büyükyılmaz 
Sıtkı Cengil 
Erol Çevikçe 
Veli Andaç Durak (İ. A.) 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
Ahmet Çelik 
Celal Topkan 

B : 7 8 4 . 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
SAMSUN 
İrfan Demiralp 
Ahmet Demircan 
Ayhan Gürel 
Nafiz Kurt 
Latif Özbek 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Abdüllatif Şener 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 
Zülfükar İzol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Nihan İl gün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Hanefi Çelik 
Ali Şevki Erek 

(Oya Katılmayanlar) 

AFYON 
Osman Hazer 
H. İbrahim Özsoy 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
Celal Esin 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Nejat Arseven 
Ahmet Bilge 
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Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Yusuf Bahadır 
İbrahim Cebi 
Kemal ettin Göktaş 
Şeref Malkoç 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Şerif Bedirhanoğlu 
Şaban Şevli 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Tahsin Boray Baycık 

Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Eşref Erdem 
Agah Oktay Güner 
Şaban Karataş 
İrfan Köksalan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
İlker Tuncay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Bcrberoğlu 
Arif Ahmet Denizolgun 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 



T.B.M.M. 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ali Rıza Gönül 
Sema Pişkinsüt 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataullah Hami di 
Faris Özdemir 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kamran İnan 
Abdülhaluk Mutlu 
BOLU 
Avni Akyol 
Feti Görür 
Necmi Hoşve'r 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
BURSA 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
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İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Cemal Külahlı 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpmarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V. 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Seyyit Haşim Haşimi 
Sebgetullah Seydaoğlu 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 

,1997 0 : 1 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz (İ. A.) 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Ali Günay 
Levent Mıstıkoğlu 
Ali Uyar 

) Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Erkan Mumcu 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Ali Er 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa Istemihan Talay 
Rüştü Kazım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Ziya Aktaş 
Sedat Aloğlu 
AhatAndican 
Azmi Ateş 
Mehmet Aydın 
Mustafa Baş 
Ali Coşkun 
Nami Çağan 
H. Hüsnü Doğan 
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Hal i t Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Süleyman Arif Emre 
Hasan Tekin Enerem 
Ekrem Erdem 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
Cefi Jozef Kamhi 
Ercan Karakaş 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Ali Talip Özdemir 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Sevigen 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Bülent Tanla 
Zekeriya Temizel 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Turhan Armç 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergül 
Şükrü Sina Gürel 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Metin Öney ; 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
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Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner r 

KARAMAN 
Zeki Ünal 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Çetin Bilgir 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu 
Hadi Dilekçi 
Nurhan Teki nel 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Osman Çilsal 
Ayvaz Gökdemir 
Nurettin Kaldırımcı 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Onur Kumbaracıbaşı 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Remzi Çetin 
Abdullah Gencer 
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Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Rıza Akçalı 
Tevfik Diker 
Aysel i Göksoy 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Ömer Ertaş 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Mustafa Dedeoğlu 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet El katmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Akın Gönen 
Ergun Özkan 
ORDU 
Mustafa Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 

4. 
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RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Ertuğrul Eryılmaz 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
Yalçın Gürtan 
Murat Karayalçın 
Biltekin Özdemir 
Musa Uzunkaya 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Mehmet Emin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 

B : 7 8 4 . 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Seyit Eyyüpoğlu 
EyyUp Cenap Gülpınar 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Tatar 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Hasan Peker 
Enis Sülün 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Ahmet Feyzi Inceöz 

(Açık Üyelik) 

KIRŞEHİR : 1 
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TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Hasan Karakaya 
VAN 
Fethullah Erbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
Yusuf Bacanlı 
Lutfullah Kayalar 
ismail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Hasan Gemici 
Osman Mümtaz Soysal 
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Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasınm ve Kullanımının Yasak

lanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısına Yerilen Oyların Sonucu: 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Yakup Budak 
î. Cevher Cevheri 
M. Halit Dağlı 
Mustafa Küpeli 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Doğan 
AFYON 
Sait Açba 
AĞRI 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Ahmet İyi maya 
Cemalettin Lafçı 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Yılmaz Ateş 
Saffet ArıkanBedük 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Gökhan Çapoğlu 
Ömer Ekinci 
Ünal Erkan 
Mehmet Gölhan 
M. Seyfi Oktay 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oylar 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

550 
238 
234 

0 
0 
4 
0 

315 
1 

(Kabul Edenler) 

Önder Sav 
Ahmet Tekdal 
Aydın Tümen 
Rıza Ulucak 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Hayri Doğan 
Bekir Kumbul 
Metin Şahin 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
AYDIN 
M. Fatih Atay 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
İsmail Özgün 
BARTIN 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Musa Okçu 
BAYBURT 

. Ülkü Güney 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 
BOLU 
Abbas İnceayan 

Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çil oğlu 
Kazım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Turhan Tayan . 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Zül fi kar Gazi 
DENİZLİ 
Hilmi Develi 
Mehmet Gözlükaya 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Salih Sümer 
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ELAZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Cihan Paçacı 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
İsmail Köse 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Hanifi Demirkol 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Hikmet Çetin 
Kahraman Emmioğlu 
Ali Ilıksoy 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap 
Atila Sav 
Mehmet Sılay 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
İÇEL 
Oya Araslı 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Halil Cin 
Abdülbaki Gökçel 
Turhan Güven 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Meral Akşener 
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Yıldırım Aktuna 
Tayyar Altıkulaç 
Refik Araş 
Mukadder Başeğmez 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
Ekrem Erdem 
Mehmet Fuat Fırat 
İsmail Kahraman 
Hüseyin Kansu 
Mehmet Tahir Köse 
AH Oğuz 
Korkut Özal 
H. Hüsamettin Özkan 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Ali Şahin 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Veli Aksoy 
İ, Kaya Erdem 
Aydın Güven Gürkan 
Birgen Keleş 
Atilla Mutman 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
Erol Karan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
KARS 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 

4 .1997 O : 1 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Abdullah Turan Bilge 
Nezir Büyükcengiz 
Veysel Candan 
Necati Çetinkaya 
Ali Günaydın 
Teoman Rıza Güneri 
Mehmet Keçeciler 
Hasan Hüseyin Öz 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Metin Perli 
MALATYA 
Yaşar Canbay 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabckmez 
MANİSA 
Bülent Arınç 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
MARDİN 
Fehim Adak 
Muzaffer Arıkan 
Mahmut Duyan 
MUĞLA 
Zeki Çakıroğlu 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 
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MUŞ 
Nedim İlci 
Sabahattin Yıldız 
NİĞDE 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
İhsan Çabuk 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
RİZE 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
SAMSUN 
İrfan Demiralp 
Ahmet Demircan 
Ayhan Gürel 
Nafiz Kurt 
Latif Öztek 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 

ANKARA 
Yılmaz Ateş (Kabul) 

ADANA 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Mehmet Büyükyılmaz 
Sıtkı Cengil 
Erol Çevikçe 
Veli Andaç Durak (İd.Amr.) 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
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SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Temel Karamollaoğlu 
Abdüllatif Şener 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 
Zülfükar İzol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Ay tekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Nihan İlgün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Hanefi Çelik 
Ali Şevki Erek 
Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Yusuf Bahadır 
Kemalettin Göktaş 

(Mükerrer Oylar) 

GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan (Kabul) 
İÇEL 
Turhan Güven (Kabul) 

(Oya Katılmayanlar) 

Ahmet Çelik 
Celal Topkan 
AFYON 
İsmet Attila 
Osman Hazer 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
Celal Esin 
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Şeref Malkoç 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Şerif Bedirhanoğlu 
Şaban Şevli 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Tahsin Boray Baycık 

SİİRT 
Mehmet Emin Aydın (Kabul) 

AKSARAY 
Nevzat Köse 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Nejat Arseven 
Ahmet Bilge 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Eşref Erdem 
Agah Oktay Güner 
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Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
İrfan Köksalan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (İd. Amr.) 
İlker Tuncay 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Denizolgun 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ali Rıza Gönül 
Sema Pişkinsüt 
Muhammet Polat 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataullah Hamidi 
Faris Özdemir 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 

Edip Saf der Gaydalı 
Kamran İnan 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Avni Akyol 
Feti Görür 
Necmi Hoşver 
BURDUR 
Yusuf Ekinci „ ' . 
BURSA 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Cemal Külahlı 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpıriarlar 
ÇANKIRI 
MeteBülgün 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk.V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
M. Kemal Âykurt 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk.V.) 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Seyyit Haşim Haşimi 
Sebgetullah Seydaoğlu 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
EvrenBulut 
Mustafa İl imen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 

ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz (İ.A.) 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Fuat Çay-
Ali Günay 
Levent Mıstıkoğlu 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Erkan Mumcu 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Âli Er 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay 
Rüştü Kazım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
ZiyaAktaş 
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Sedat Aloğlu 
Ahat Andican 
Azmi Ateş 
Mehmet Aydın 
Mustafa Baş 
Ali Coşkun 
Nami Çağan 
H.Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Süleyman Arif Emre 
Hasan Tekin Enerem 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
Cefi Jozef Kamhi 
Ercan Karakaş 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Ali Talip Özdemir 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Sevigen 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Bülent Tanla 
Zekeriya Temizel 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Turhan Arınç 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergül 
Şükrü Sina Gürel 
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Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasİ Altıner 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Çetin Bilgir 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu 
Hadi Dilekçi 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Osman Çilsal 
Ayvaz Gökdemir 
Nurettin Kaldırımcı 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 

1997 0 : 1 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Remzi Çetin 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Abdullah Gencer 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Bşk.) 
Emin Karaa 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Oğuzhan Asiltürk 
M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Rıza Akçalı 
Tevfik Diker 
Aysel i Göksoy 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Ömer Ertaş 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Mustafa Dedeoğlu 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlı oğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 

- 4 2 1 -



T.B.M.M. 
Akın Gönen 
Ergun Özkan 
ORDU 
Mustafa Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Ertuğrul Eryılmaz 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Ali şan 
Yalçın Gürtan 
Murat Karayalçın 
Biltekin Özdemir 
Musa Uzunkaya 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 

B : 7 8 4 . 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Mahmut Işık 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpmar 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
SIRIMAK 
BayarÖkten 
Mehmet Tatar 

i • 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Hasan Peker 
Enis Sülün 
TOKAT 
Metin Gürdere 

(Açık Üyelik) 

KIRŞEHİR : 1 

. 1997 O : 1 
Ahmet Fevyzi İnceöz 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk.V.) 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Hasan Karakaya 
VAN 
Fethullah Erbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
Yusuf Bacanlı 
Lutfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Hasan Gemici 
Osman Mümtaz Soysal 

- 422 -



T.B.M.M, B : 78 4 . 4 . 1 9 9 7 O : 1 
Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Serbest Ticaret Alanı Anlaşması ve İlgili 

Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen 
oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Yakup Budak 
İ. Cevher Cevheri 
M. Halit Dağlı 
Mustafa Küpeli 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
AFYON 
Osman Hazer 
AĞRI 
Cemil Erhan 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 
ANKARA 
Yılmaz Ateş 
Saffet Arıkan Bedük 
Gökhan Çapoğlu 
Ömer Ekinci 
Mehmet Gölhan 
Halis Uluç Giirkan 
M. Seyfi Oktay 

Üye Sayısı 

Kullanılan Oylar 

Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 

Mükerrer Oylar 

Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

Önder Sav 
Ahmet Tekdal 
Aydın Tümen 
Rıza Ulucak 
ANTALYA 
Hayri Doğan 
Bekir Kurribul 
Metin Şahin 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
AYDIN 
M. Fatih Atay 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
İsmail Özgün 
BARTIN 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİTLİS 
Abdulhaluk Mutlu 

550 
208 

192 
14 
0 

2 

0 

343 
1 

BOLU 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Kâzım Üstüner 
BURSA 
Ali Rahmi Beyreli 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Zülfikar Gazi 
DENİZLİ 
Hilmi Develi 
Mehmet Gözlükaya 
DİYARBAKIR 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
Salih Sümer 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 

- 4 2 3 -



T.B.M.M. 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Hikmet Çetin 
Ali Ilıksoy 
Mustafa Yılmaz 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Nihat Matkap 
Atila Sav 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
İÇEL 
Oya.Araslı 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Abdülbaki Gökçel 
Turhan Güven 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Meral Akşener 
Yıldırım Aktuna 
Tayyar Altıkulaç 
Refik Araş 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
Ekrem Erdem 
İsmail Kahraman 
Hüseyin Kansu 
Yılmaz Karakoyunlu 
Mehmet Tahir Köse 
Mehmet Moğultay 
Ali Oğuz 
H. Hüsamettin Özkan 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Ali Şahin 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
Namık Kemal Zeybek 

B : 7 8 4 . 
İZMİR 
Veli Aksoy 
İ. Kaya Erdem 
Aydın Güven Gürkan 
Birgen Keleş 
Atilla Mutman 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 

. KAHRAMANMARAŞ 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Erol Karan 
KARS 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Hacı Filiz 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Nezir Büyükcengiz 
Necati Çetinkaya 
Ali Günaydın 
Teoman Rıza Güneri 
Hasan Hüseyin Öz 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Metin Perl i 

4.1997 0 : 1 
MALATYA 
Yaşar Canbay 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Sümer Oral 
MARDİN 
Fehim Adak 
Muzaffer Arıkan 
Mahmut Duyan 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Zeki Çakıroğlu 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mehmet Salih Kapusuz 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
İhsan Çabuk 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
RİZE 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Nezir Aydın 
Çevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Ertuğrıtl Eryılmaz 
SAMSUN 
İrfan Demiralp 
Ahmet Demircan 
Ayhan Gürel 
Nafiz Kurt 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Abdüllatif Şener 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 

- 4 2 4 -



T.B.M.M. 
Zülfükar İzol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
ŞIRNAK 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Nihan İlgün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Ali Şevki Erekm 

AFYON 
Sait Açba 
ANKARA 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Mehmet Ekici 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 

BOLU 
Mustafa Karslıoğlu (Kabul) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
UğurAksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Mehmet Biiyükyılmaz 
Sıtkı Gen'giİ 
Erol Çevikçe 
Veli Andaç Durak (İ.A.) 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON 
İsmet Attila 

B : 7 8 4 . 4 . 1 9 9 7 0 : 1 
Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Yusuf Bahadır 
İbrahim Cebi 
Kemalettin Göktaş 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 

(Reddedenler) 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri İncetahtacı 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
KOCAELİ 
Osman Pepe 

(Mükerrer Oylar) 

ŞANLIURFA 
Zülfükar İzol (Kabul) 

(Oya Katılmayanlar) 

H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Yaşar Eryılmaz 
Celal Esin 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Haydar Oymak 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Nejat Arseven 
Ahmet Bilge 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Eşref Erdem 

Mustafa Bayram 
Şaban Şevli 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Tahsin Boray Baycık 
Osman Mümtaz Soysal 

MANİSA . 
Bülent Arınç 
RİZE 
Şevki Yılmaz 
SAMSUN 
Latif Öztek 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
TOKAT 
Hanefi Çelik 

Ünal Erkan 
Agah Oktay Güner 
Şaban Karataş 
İrfan Koksal an 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
İlker Tuncay 
Hikmet Uluğbay 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Denizolgun 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya. 

- 4 2 5 -



T.B.M.M. 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ali Rıza Gönül 
Sema Pişkinsüt 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataullah Hamidi 
Musa Okçu 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Ed i p Saf der Gaydal ı 
Kamran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Feti Görür 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 

B : 7 8 4 . 4 
Hayati Korkmaz 
Cemal Külahlı 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V 
Haluk Müftüler 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakuf Hatipoğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Bel han 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Naci Terzi 
Mustafa Yıldız 

. 1997 0 : 1 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelck 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 

•) GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Ali Günay 
Süleyman Metin Kalkan 
Levent Mıstıkoğlu 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayırım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Ay kon Doğan 
Erkan Mumcu 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Halil Cin 
Ali Er 
D. Fikri Sağlar 

- 4 2 6 -



T.B.M.M. 
Mustafa İstemihan Talay 
Rüştü Kazım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Ziya Aktaş 
Sedat Aloğlu 
Ahat Andican 
Azmi Ateş 
Mehmet Aydın 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
Nami Çağan 
H. Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Süleyman Arif Emre 
Hasan Tekin Enerem 
Mehmet Fuat Fırat 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
Cefi Jozef Kamhi 
Ercan Karakaş 
M. Cavit Kavak 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Yusuf Namoğlu 
AltanÖymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Sevi gen 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Bülent Tanla 
Zekeri ya Temizel 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Turhan Arınç 

B : 7 8 4 . 4 . 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergül 
Şükrü Sina Gürel 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Hasan Dikici 
Ali Doğan 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Ali Şahin 
KARABÜK 

Şinasi Altıner 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Hadi Dilekçi 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
İsmail Cem 
Osman Çilsal 
Ayvaz Gökdemir 
Nurettin Kaldırımcı 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Mikail Korkmaz 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 

- 427 -

1997 O : 1 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Halil Çalık 
Onur Kumbaracıbaşı 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Abdullah Turan Bilge 
Veysel Candan 
Remzi Çetin 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Abdullah Gencer 
Mehmet Keçeciler 
Mustafa Ünaldı 
Lütfi Yalman 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Tevfik Diker 
Ayseli Göksoy 
Hasan Gülay 
Ekrem Pardemirli 
Yahya Uslu 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Ömer Ertaş 
MUĞLA 
İrfettin Akar 



T.B.M.M. 
Lale Aytaman 
Mustafa Dedeoğlu 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Nedim İlci 
Erkan Kemaloğlü 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Akın Gönen 
Ergun Özkan 
ORDU 
Mustafa Bahri Kibar 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Ali şan 

B : 78 4 
Yalçın Gürtan 
Murat Karayalçın 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Mahmut Işık 
Temel Karamollaoğlu 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpmar 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Hasan Peker 
Enis Sülün 

(Açık Üyelik) 
KIRŞEHİR : 1 

4.1997 0 : 1 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Ahmet Feyzi Inceöz 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
Şeref Malkoç 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN ' 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Lutfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Hasan Gemici 
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T.B.M.M. B : 78 4 . 4 . 1 9 9 7 O : 1 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden 

Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Yakup Budak 
Sıtkı Cengil 
M. Halit Dağlı 
Mustafa Küpeli 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
AFYON 
Sait Açba 
Osman Hazer 
AĞRI 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
M* Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 
ANKARA 
İlhan Aküztim 
Saffet Arıkan Bedük 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Mehmet Ekici 
Ömer Ekinci 
Mehmet Gölhan 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oylar 

Kabul Edenler 
Reddedenler 

Çekimserler 

Mükerrer Oylar 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 

Açık Üyelikler 
(Kabul Edenler 

Halis Uluç Gürkan 
M. Seyfi Oktay 
Ahmet Tekdal 
Aydın Tümen 
Rıza Ulucak 
ANTALYA 
Hayri Doğan 
Bekir Kumbul 
Metin Şahin 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
AYDIN 
M. Fatih Atay 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
İsmail Özgün 
BARTIN 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİTLİS 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Mustafa Karslıoğlu 

: 550 
: 225 

:215 

o 
0 

10 
0 

334 
1 

) 

Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Kazım Üstüner 
BURSA 
Ali Rahmi Bey reli 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Zülfikar Gazi 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Hilmi Develi 
Mehmet Gözlükaya 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbcy 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
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ELAZIĞ 
Hasan Belhan 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
İsmail Köse 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
ESKİŞEHİR 
Hanifi Demirkol 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Ali Ilıksoy 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap 
Atıla Sav 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
İÇEL 
Oya Araslı 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Abdülbaki Gökçel 
Turhan Güven 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Meral Akşener 
Yıldırım Aktuna 
Tayyar Altıkulaç 
Refik Araş 
Azmi Ateş 
Mustafa Baş 

B : 7 8 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
Ekrem Erdem 
İsmail Kahraman 
Hüseyin Kansu 
Yılmaz Karakoyunlu 
Ali Oğuz 
H. Hüsamettin Özkan 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Ali Şahin 
Bahattin Yücel 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
İ. Kaya Erdem 
Aydın Güven Gürkan 
Birgen Keleş 
Atilla Mutman 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
Erol Karan 
KARS 
Çetin Bilgir 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
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Cafer Güneş 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Halil Çalık 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
KONYA 
Hüseyin An 
Nezir Büyükcengiz 
Necati Çetinkaya 
Ali Günaydın 
Teoman Rıza Güneri 
Hasan Hüseyin Öz 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Metin Perli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Yaşar Canbay 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Sümer Oral 
MARDİN 
Fehim Adak 
Mahmut Duyan 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Sabahattin Yıldız 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
Müjdat Koç 
RİZE 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Teoman Akgür 

4 . 4 

- 430 -



T.B.M.M. 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Ertuğrul Eryılmaz 
SAMSUN 
İrfan Demiralp 
Ahmet Demircan 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan 
Nafiz Kurt 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Temel Karamollaoğlu 
Abdiillatif Şener 

ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç (Kabul) 
AKSARAY 
Sadi Somuncuoğlu (Kabul) 
ANKARA 
Mehmet Gölhan (Kabul) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
UğurAksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Mehmet Büyükyılmaz 
İ. Cevher Cevheri 
Erol Çevikçe 
.Veli Andaç Durak (İ.A.) 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 

B : 7 8 4 . 4 . 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 
Zülfükar İzol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
ŞIRNAK 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Nihan İlgün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Ali Şevki Erek 
Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Yusuf Bahadır 

(Mükerrer Oylar) 

AYDIN 
Na'hit Menteşe (Kabul) 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya (Kabul) 
ESKİŞEHİR 
Mahmut Erdir (Kabul) 
İÇEL 
Turhan Güven (Kabul) 

(Oya Katılmayanlar) 

Celal Topkan 
AFYON 
İsmet Attila 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüncr 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. SıddıkAltay 
Celal Esin 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Nejat Arseven 
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Kemalettin Göktaş • 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Şerif Bedirhanoğlu 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Tahsin Boray Baycık 
Osman Mümtaz Soysal 

KOCAELİ 
İsmail Kalkandelen (Kabul) 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri (Kabul) 
YALOVA 
Cevdet Aydın (Kabul) 

Yılmaz Ateş 
Ahmet Bilge 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Agah Oktay Güner 
Şaban Karataş 
İrfan Koksal an 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
İlker Tuncay 
Hikmet Uluğbay 
Ersönmez Yarbay 



T.B.M.M. 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Denizolgun 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Alünkaya 
.Ali'Rıza Gönül 
Sema Pişkinsüt 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataullah Hamidi 
Musa Okçu 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Saf der Gaydalı 
Kamran İnan 
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BOLU 
Avni Akyol 
Feti Görür 
Necmi Hoş ver 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Cemal Külahlı 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
NevfelŞahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V. 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakuf Hatipoğlu 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Mustafa İlimcn 
Erdal Kesebir 
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ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Naci Terzi 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz (İ. A.) 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 

) Abdülkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Ali Günay 
Levent Mıstıkoğlu 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayırım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 

- 4 3 2 -
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Erkan Mumcu 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Halil Cin 
Ali Er 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstcmihan Talay 
Rüştü Kazım Yücelen 
İSTANBUL 

Bülent Akarcalı 
Ziya Aktaş 
Sedat Aloğlu 
Ahat Andican 
Mehmet Aydın 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
Nami Çağan 
H. Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Süleyman Arif Emre 
Hasan Tekin Enerem 
Mehmet Fuat Fırat 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
Cefi Jozef Kamhi 
Ercan Karakaş 
M. Cavit Kavak 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Nam oğlu 
A İtan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Sevigen 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Bülent Tanla 

B : 7 8 4 . 4 
Zekeriya Temizel 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
Osman Yumakoğulları 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Turhan Armç 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergüİ 
Şükrü Sina Gürel 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Avni Doğan 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Sabri Güner 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu 
Hadi Dilekçi 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Osman Çilsal 
Ayvaz Gökdemir 
Nurettin Kaldırımcı 
Recep Kırış 
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İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Abdullah Turan Bilge 
Veysel Candan 
Remzi Çetin 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Abdullah Gencer 
Mehmet Keçeciler 
Mustafa (İnaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Metin Emiroğlu 
M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Tevfik Diker 
Ayseli Göksoy 
Hasan Gülay 
Ekrem Pardemirli 
Yahya Uslu 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yctcnç 
MARDİN 
'Muzaffer Arıkan 
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Süleyman Çelebi 
ÖmerErtaş 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
LaleAytaman 
Zeki Çakıroğlu 
Mustafa Dedeoğlu 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Nedim İlci 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Akın Gönen 
Ergun Özkan-
ORDU 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Mustafa Hasan Öz 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
Şevki Yılmaz 
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SAKARYA 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
Murat Karayalçın 
Biltekin Özdemir 
Âdem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Mahmut Işık 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Genap Gülpınar 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Hasan Peker 
Enis Sülün 

(Açı Üyelik) 
KIRŞEHİR : 1 

1997 0 : 1 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 
Ahmet Feyzi İnceöz 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Şeref Malkoç 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Fethullah Erbaş 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacalı 
Lutfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Hasan Gemici 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanması

nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Yakup Budak 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
M. Halit Dağlı 
Mustafa Küpeli 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Ahmet Doğan 
AFYON 
Sait Açba 
Osman Hazer 
AĞRI 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altmsoy 
Murtaza Özkanlı 
AMASYA 
Cemalettin Lafçı 
ANKARA 
ilhan Aküzüm 
Saffet Arıkan Bedük 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Mehmet .Ekici 
Ömer Ekinci 
Halis Uluç Gürkan 
Ahmet Tekdal 
Aydın Tümen 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oylar 
Kabul Edenler 

Reddedenler : 

Çekimserler : 
Mükerrer Oylar 

Geçersiz Oylar . 
Oya Katılmayanlar : 

Açık Üyelikler : 

(Kabul Edenler) 

Rıza Ulucak 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Hayri Doğan 
Bekir Kumbul 
Metin Şahin 
AYDIN 
M. Fatih Atay 
Ali Rıza Gönül 
Muhammet Polat 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 

: 550 
: 198 

193 
0 
0 

5 
0 

356 
1 

BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Hayati Korkmaz 
Ali Osman Sönmez 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 

Mustafa Güven Karahan ÇORUM 
İ. Önder Kırlı 
îsmail Özgün 
BARTIN 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Kazım Üstüner 

Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
ZülfikarGazi 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
ELAZIĞ 
Hasan Belhan 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
Ömer Özyılmaz 
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Aslan Polat 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Demir Berberoğlu 
Hanifi Demirkol -
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri İhcetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap 
Atila Sav 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
İÇEL 
OyaAraslı 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Abdülbaki Gökçcl 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Meral Akşener 
Yıldırım Aktuna 
Refik Araş 
Azmi Ateş 
Mustafa Baş 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
Ekrem Erdem 
İsmail Kahraman 
Hüseyin Karisu 
Ali Oğuz 
H. Hüsamettin Özkan 
Mehmet Ali Şahin 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Veli Aksoy 
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Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
İ. Kaya Erdem 
Birgen Keleş 
Atilla Mutman 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Ahmet Dökülmez 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Erol Karan 
KARS 
Çetin Bilgir 
Sabrj Güner 
Zeki Karabayır 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 
KIRŞEHİR 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Halil Çalık 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
KONYA 
Hüseyin Ari 
Ali Günaydın 
Teoman Rıza Güneri 
Hasan Hüseyin Öz 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Metin Perl i 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Yaşar Canbay 

1997 0 : 1 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Sümer Oral 
MARDİN 
Fehim Adak 
Mahmut Duyan 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Sabahattin Yıldız 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mehmet Salih Katırcıoğl 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
Müjdat Koç 
RİZE 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Ertuğrul Eryılmaz 
SAMSUN 
İrfan Demiralp 
Ahmet Demircan 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan 
Nafiz Kurt 

. Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
SİVAS 
Musa Demirci 
Temel Karamollaoğlu 
Abdüllatif Şener 
ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Zülfükar İzol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 

- 436 -



T.B.M.M. 
ŞIRNAK 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Bekir Sobacı 
TRABZON 
Yusuf Bahadır 

ANTALYA 
Hayri Doğan (Kabul) 
BURSA 
Ali Rahmi Beyreli (Kabul) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
UğurAksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Mehmet Büyükyılmaz 
Erol Çevikçe 
Veli Andaç Durak (İ.A.) 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Mahmut Bozkurt 
Ahmet Çelik 
Celal Topkan 
AFYON 
İsmet Attila 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Celal Esin 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 

B : 7 8 4 . 4 
İbrahim Cebi 
Kemalettin Göktaş 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Şerif Bedirhanoğlu 

(Mükerrer Oylar) 

1997 O : 1 
Şaban Şevli 
YOZGAT 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Tahsin Boray Baycık 
Osman Mümtaz Soysal 

Hayati Korkmaz (Kabul 1) 
DİYARBAKIR 
Ömer Vehbi Hatipoğlu (Kabul) 

(Oya Katılmayanlar) 

Ahmet İyimaya 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Nejat Arseven 
Yılmaz Ateş 
Ahmet Bilge 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Mehmet Gölhan 
Agah Oktay Güner 
Şaban Karataş 
İrfan Köksalan 
M. Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
İlker Tuncay 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Denizolgun 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 

MARDİN 
Mahmut Duyan (Kabul) 

ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Nahit Menteşe 
Sema Pişkinsüt 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataullah Hamidi 
Musa Okçu 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Mahmut Sönmez 
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T.B.M.M. 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kamran İnan 
BOLU 
Avni Akyol -
Feti Görür 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Yusuf Ekinci 
BURSA 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Cemal Külahlı 
Feridun Pehlivan 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Hilmi Develi 
Mehmet Göklükaya 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.) 
Haluk Müftüler 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Seyyit Haşim Haşimi 
Yakuf Hatipoğlu 
EDİRNE 
Ümran Akkan 

B : 7 8 4 . 4 
Evren Bulut 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Mustafa Kul 
Naci Terzi 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz (İ.A) 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Ali Günay 
Levent Mıstıkoğlu 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayırım 

- 4 3 8 -
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İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Erkan Mumcu 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Halil Cin 
Ali Er 
Turhan Güven 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay 
Rüştü Kazım Yücelen 
İSTANBUL 

Bülent Akarcalı 
Ziya Aktaş 
Sedat Âloğlu 
Tayyar Altıkulaç 
Ahat Andican 
Mehmet Aydın 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
Nami Çağan 
H. Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Süleyman Arif Emre 
Hasan Tekin Enerem 
Mehmet Fuat Fırat 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
Cefi Jozef Kamhi 
Ercan Karakaş 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 



T.B.M.M. 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Bülent Tanla 
Zekeriya Temizel 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Turhan Arınç 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergül 
Şükrü Sina Gürel 
Aydın Güven Gürkan 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık . 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Avni Doğan 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altmer 
Hayrettin Dilekcan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
Fikret Ünlü 
KARS 

Y. Selahattin Beyribey 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu 
Hadi Dilekçi 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 

B : 7 8 4 . 4 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Osman Çilsal 
Ayvaz Gökdcmir 
Nurettin Kaldırımcı 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Abdullah Turan Bilge 
Nezir Büyükcengiz 
Veysel Candan 
Remzi Çetin 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Abdullah Gencer 
Mehmet Keçeciler 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Metin Emiroğlu 
M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 

1997 0 : 1 
Tevfik Diker 
Aysel i Göksoy 
Hasan Gülay 
Ekrem Pardemirli 
Yahya Uslu 
Cihan, Yazar 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Muzaffer Arı kan 
Süleyman Çelebi 
Ömer Ertaş 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Zeki Çakrroğlu 
Mustafa Dedeoğlu 
MUŞ . 
Necmettin Dede 
Nedim İlci 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Akın Gönen 
Ergun Özkan 
ORDU 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Mustafa Hasan Öz 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 

Avni Kabaoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
Murat Karayalçın 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
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T.B.M.M. 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Tahsin Irmak 
Mahmut Işık 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 

Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpmar 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 

B : 7 8 4 . 4 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Hasan Peker 
Enis Sülün 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
Ali Şevki Erek 
Metin Gürdere 
Ahmet Feyzi İnceöz 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
Şeref Malkoç 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Orhan Veli Yıldırım 

(Açık Üyelik) 
KIRŞEHİR : 1 

1997 O 
UŞAK 
Yıldırım AktUrk 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Fethullah Erbaş 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Lütfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Hasan Gemici 

- 4 4 0 -



T.B.M.M. B : 78 4 .4.1997 O : 1 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri 

Malzeme, Silah Teçhizat ve Melbusatın Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Yakup Budak 
Sıtkı Cengil 
M. Halit Dağlı 
Mustafa Küpeli 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Doğan 
AFYON 
Sait Açba 
Osman Hazer 
AĞRI 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Murtaza Özkanlı 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 
ANKARA 
Saffet Arıkan Bedük 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Mehmet Ekici 
Ömer Ekinci 
Mehmet Gölhan 
Halis Uluç Gürkan 
Ahmet Tekdal 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oylar 

Kabul Edenler : 
Reddedenler : 

Çekimserler : 

Mükerrer Oylar : 
Geçersiz Oylar : 
Oya Katılmayanlar : 
Açık Üyelikler : 

(Kabul Edenler) 

Aydın Tümen 
Rıza Ulucak 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Hayri Doğan 
Bekir Kumbul 
Metin Şahin 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
AYDIN 
M. Fatih Atay 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Mustafa Güven Karahar 
İ. Önder Kırlı 
İsmail Özgün 
BARTIN 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Musa Okçu 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Abdulhaluk Mutlu 

550 
219 
214 

0 

0 

5 
0 

335 
1 

1 

BOLU 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Hayati Korkmaz 
Ali Osman Sönmez 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Zülfikar Gazi 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Mehmet Gözlükaya 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu 
SacitGünbey 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 

- 4 4 1 -



T.B.M.M. 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
İsmail Köse 
Aslan Polat 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Demir Berbcroğlu 
Hanifi Demirkol 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Hikmet Çetin 
Kahraman Emmioğlu 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap 
Atila Sav 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Abdülbaki Gökçel 
Turhan Güven 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Meral Akşener 
Yıldırım Aktuna 
Tayyar Altıkulaç 
Refik Araş 
Azmi Ateş 

B : 7 8 4 . 4 
Mustafa Baş 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
Ekrem Erdem 
İsmail Kahraman 
Hüseyin Kansu 
Ali Oğuz 
H. Hüsamettin Özkan 
Zckeriya Temizel 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
İ. Kaya Erdem 
Birgen Keleş 
Atilla Mutman 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
Erol Karan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
KARS 
Çetin Bilgir 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Abdullah Gül . 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
Mi kail Korkmaz 
KIRKLARELİ 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 

1997 O : 1 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Halil Çalık 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Ali Günaydın 
Teoman Rıza Güneri 
Hasan Hüseyin Öz 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Metin Perli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Yaşar Canbay 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
MANİSA • 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Sümer Oral 
MARDİN 
Fehim Adak. 
Mahmut Duyan 

• Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Zeki Çakıroğlu 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Sabahattin Yıldız . 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mehmet Salih Katırcıoğl 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
Müjdat Koç 
RİZE 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Nezir Aydın 
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Cevat Ayhan . 
Nevzat Ercan 
Ertuğrul Eryılmaz 
SAMSUN . 
İrfan Demiralp 
Ahmet Demircan 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan 
Nafiz Kurt 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Temel Karamollaoğlu 

BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata (Kabul) 
BURSA 
Hayati Korkmaz (Kabul) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Mehmet Büyükyılmaz 
İ. Cevher Cevheri 
Erol Çevikçe 
Veli Andaç Durak (İ.A.) 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
Ahmet Çelik 
Celal Topkan 
AFYON 
İsmet Attila 
H. İbrahim Özsoy 
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Abdüllatif Şener 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 
Zülfükarİzol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
ŞIRNAK 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Nihan İlgün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Ali Şevki Erek 
Bekir Sobacı 
TRABZON 
İbrahim Cebi 

(Mükerrer Oylar) 

GİRESUN 
Turhan Alçelik (Kabul) 
KONYA 
Lütfı Yalman (Kabul) 

(Oya Katılmayanlar) 

Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Celal Esin 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlü 
Haydar Oymak 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Nejat Arseven 
Yılmaz Ateş 
Ahmet Bilge 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 

1997 O : 1 
Kemalettin Göktaş 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Şerif Bedirhanoğlu 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
AbduHah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 
Osman Mümtaz Soysal 

SİVAS 
Temel Karamollaoğlu (Kabul) 

Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Agah Oktay Güner 
Şaban Karataş 
İrfan Köksalan 
M. Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (İ.A.) 
İlker Tuncay 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Denizolgun 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Sami Kiiçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
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ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altmkaya 
Ali Rıza Gönül 
Sema Pişkinsüt 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataullah Hamidi 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Mahmut Sönmez1 

BİTLİS J 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kamran inan 
BOLU 
Avni Akyol 
Feti Görür 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
Kazım Üstüncr 
BURSA 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
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İlhan Kesici 
Cemal Külahlı 
Feridun Pehlivan 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 

•NİvfelŞahin 
A.j Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
Ahmet Uyanık' 
ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboglu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
Hilmi Develi 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V, 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Seyyit Haşim Haşimi 
Yakup Hatipoğlu 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer'Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
Ömer Özyılmaz 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
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İbrahim Yaşar Dcdelek 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Ali Ilıksoy 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz (İ.A) 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Ali Günay 
Levent Mıstıkoğlu 
Mehmet Sılay 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayırım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Erkan Mumcu 
Halil Yıldız 
İÇEL 
OyaAraslı 
Halil Cin 
Ali Er 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay 
Rüştü Kazım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Ziya Aktaş 
Sedat Al oğlu 
AhatAndican 
Mehmet Aydın 
Mukadder Başcğmcz 
Ali Coşkun 
Nami Çağan 
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H. Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Süleyman Arif Emre 
Hasan Tekin Enerem 
Mehmet Fuat Fırat 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
Cefi Jozef Kamhi 
Ercan Karakaş 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Mehmet Ali Şahin 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Bülent Tanla 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Turhan Arınç 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergül 
Şükrü Sina Gürel 
Aydın Güven Gürkan 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
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Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Al tiner 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Sabri Güner 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Murat Başesgioğlu 
Hadi Dilekçi 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Osman Çil sal 
Ayvaz Gökdemir 
Nurettin Kaldırımcı 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
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KONYA 
Ahmet Alkan 
Abdullah Turan Bilge 
Nezir Büyükcengiz 
Veysel Candan 
Remzi Çetin 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Abdullah Gencer 
Mehmet Keçeciler 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Metin Emiroğlu 
M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Tevfik Diker 
Ayseli Göksoy 
Hasan Gülay 
Ekrem Parderhirli 
Yahya Uslu 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Süleyman Çelebi 
Ömer Ertaş 
MUĞLA 

. İrfettin Akar 
LaleAytaman 
Mustafa Dedeoğlu 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Nedim İlci 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratl ıoğlu 
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NİĞDE 
Akın Gönen 
ErgunÖzkan 
ORDU 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Mustafa Hasan Öz 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Ali şan r 

Murat Karayalçın 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
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Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Mahmut Işık 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 

Sedat Edip Bucak 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpmar 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
BayarÖkten 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Hasan Peker 
Enis Sülün 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 
Ahmet Feyzi İnceöz 
Şahin Ulusoy 

(Açık Üyelik) 
KIRŞEHİR : 1 
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TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 
Ali Kemal Başaran 
Şeref Malkoç 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Fethullah Erbaş 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Lütfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
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T.B.M.M. B : 7 8 4 . 4 . 1 9 9 7 0 : 1 
Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Ad
lî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa

rısına verilen oyların sonucu: 
Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Yakup Budak 
Sıtkı Cengil 
M. Halit Dağlı 
Mustafa Küpeli 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Doğan 
AFYON 
SaitAçba 
Osman Hazer 
AĞRI 
Cemil Erhan 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Saffet Arıkan Bedük 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Mehmet Ekici 
Ömer Ekinci 
Mehmet Gölhan 
Halis Uluç Gürkan 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oylar 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

550 
216 
213 

0 
0 
3 
0 

336 
1 

(Kabul Edenler) 

Ahmet Tekdal 
Aydın Tümen 
Rıza Ulucak 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Hayri Doğan 
Bekir Kumbul 
Metin Şahin 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
AYDIN 
M. Fatih Atay 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
İsmail Özgün 
BARTIN 
Cafer Tufan Yazıcıoğ] 
BATMAN 
Musa Okçu 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİTLİS 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Mustafa Karslıoğlu 

u 

-, . . 

Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çil oğlu 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Hayati Korkmaz 
Ali Osman Sönmez 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Ahmet Küçük 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Zülfikar Gazi 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Hilmi Develi 
Mehmet Gözlükaya 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
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ERZİNCAN 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
İsmail Köse 
Aslan Polat 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Hanifi Demirkol 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Hikmet Çetin 
Kahraman Emmioğlu 
Ali Ilıksoy 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap 
Atila Sav 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
İÇEL 
Oya Araslı 
Fevzi Arıcı, 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Abdülbaki Gökçel 
Turhan Güven 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Meral Akşener 
Yıldırım Aktuna 
Tayyar Altıkulaç 
Refik Araş 
Azmi Ateş 
Mustafa Baş 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
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Ekrem Erdem 
İsmail Kahraman 
Hüseyin Kansu 
Ali Oğuz 
H. Hüsamettin Özkan 
Mehmet Ali Şahin 
Zekeriya Temizel 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Yeli Aksoy 
İ. Kaya Erdem 
Birgen Keleş 
Atilla Mutman 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
Erol Karan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
KARS 
Çetin Bilgir 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 
KIRKLARELİ 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
Cafer Güneş 
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KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Halil Çalık 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Ali Günaydın 
Teoman Rıza Güneri 
Mehmet Keçeciler 
Hasan Hüseyin Öz 
Lütfi Yalman 
KÜTAHYA 
Emin Karaa 
Metin Perl i 
MALATYA 
Yaşar Canbay 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmcz 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Bülent Annç 
Sümer Oral 
MARDİN 
Fehim Adak 
Mahmut Duyan 
MUĞLA 
Zeki Çakıroğlu 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Sabahattin Yıldız 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mehmet Salih Katırcıoglu 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
Müjdat Koç 
RİZE 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
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Ertuğrul Eryılmaz 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan 
Nafiz Kurt 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Temel Karamollaoğlu 
Abdüllatif Şener 

DENİZLİ 
Hilmi Develi (Kabul) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Mehmet Büyükyılmaz 
İ. Cevher Cevheri 
Erol Çevikçe 
Veli Andaç Durak (İ. A.) 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
Ahmet Çelik 
Celal Topkan 
AFYON 
İsmet Attila 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Töriiner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
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ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 
Zülfükar İzol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
ŞIRNAK 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Nihan İlgün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Ali Şevki Erek 
Bekir Sobacı 
TRABZON 
Yusuf Bahadır 

(Mükerrer Oylar) 

Hilmi Develi (Kabul) 

(Oya Katılmayanlar) 

AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Yaşar Eryılmaz 
Celal Esin 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Nejat Arseven 
Yılmaz Ateş 
Ahmet Bilge 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Agah Oktay Güner 
Şaban Karataş 
İrfan Köksalan 
M. Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 

- 449 -
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İbrahim Cebi 
Kemalettin Göktaş 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 
Osman Mümtaz Soysal 

KOCAELİ 
İsmail Kalkandelen (Kabul) 

Önder Sav 
Yücel Seçkiner (İ. A.) 
İlker Tuncay 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Denizolgun 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
SaffetKaya 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ali Rıza Gönül 
Sema Pişkinsüt 
Yüksel Yalova 



T.B.M.M. 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
Hüsnü Sıvalıöğlu 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Atauilah Hami di 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergczen 
Edip Saf der Gaydalı 
Kamran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Feti Görür 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
Kazım Üstüner 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Cemal Külahlı 
Feridun Pehlivan 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Mustafa Cumhur Ersiimer 
Nevfel Şahin 

B : 7 8 4 . 4 , 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V. 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
Ömer Özyılmaz 
Şinas.i Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz (İ. A.) 

1997 O : 1 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 

) Abdulkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Ali Günay 
Levent Mıstıkoğlu 
Mehmet Sılay 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Erkan Mumcu 
Halil Yıİdız 
İÇEL 
Halil Cin 
Ali Er 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay 
Rüştü Kazım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
ZiyaAktaş 
Sedat Aloğlu 
AhatAndican 
Mehmet Aydın 
MukadderBaşeğmez 
Ali Coşkun 
Nami Çağan 
H. Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Süleyman Arif Emre 
Hasan Tekin Enerem 
Mehmet Fuat Fırat 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
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Cefi Jozef Kamhi 
Ercan Karakaş 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 
Göksal Küçiikali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Bülent Tanla ' 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Turhan Arınç 
AH Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergül 
Şükrü Sina Gürel 
Aydın- Güven Gürkan 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 

B : 7 8 4 . 4 
Ali Doğan 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Sabri Güner 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Osman Çilsal 
Ayvaz Gökdemir 
Nurettin Kaldırımcı 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Onur Kümbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Abdullah Turan Bilge 
Nezir Büyükcengiz 
Veysel Candan 
Remzi Çetin 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Abdullah Gencer 
Mustafa Ünaldı 
Mehmet Ali Yavuz 

1997 O : 1 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
İsmail Karakuyu • 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 

' M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Tevfi Diker 
Ayseli Göksoy 
Hasan Gülay 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Muzaffer Arı kan 
Süleyman Çelebi 
Ömer Ertaş 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Mustafa Dedeoğlu 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Nedim İlci > 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Abdülkadjr Baş 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Akın Gönen 
Ergun Özkan 
ORDU 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Mustafa Hasan Öz 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 

- 4 5 1 -



T.B.M.M. 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Celal Ali şan 
İrfan Demiralp 
Murat Karayalçın 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Mahmut Işık 

B : 7 8 4 . 4 . 1 9 9 7 0 : 1 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpmar 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
BayarÖkten 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Hasan Peker 
Enis Sülün 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 
Ahmet Feyzi tnceöz 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 

Şeref Malkoç 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethüllah Erbaş 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Lütfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 

(Açik Üyelik) 
KIRŞEHİR : 1 

- 4 5 2 -



T.B.M.M. B:78 4.4.1997 0 : 1 
Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî Ticarî ve Cezaî 

Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Yakup Budak 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
M. Halit Dağlı 
Mustafa Küpeli 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Doğan 
AFYON 
Sait Açba 
Osman Hazer 
AĞRI 
Cemil Erhan 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Saffet Arıkan Bedük 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Mehmet Ekici 
Ömer Ekinci 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oylar 
Kabul Edenler 

Reddedenler 
Çekimserler 

Mükerrer Oylar 
Geçersiz Oylar 

Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

550 
216 

212 
0 
0 

4 
0 

337 
1 

(Kabul Edenler) 

Mehmet Gölhan 
Halis Uluç Gürkan 
Ahmet Tekdal 
Aydın Tümen 
Rıza Ulucak 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Bekir Kumbul 
Metin Şahin 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
AYDIN 
M. Fatih Atay 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
İsmail Özgün 
BARTIN 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Musa Okçu 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİTLİS 
Abdulhaluk Mutlu 

BOLU 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Hayati Korkmaz 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Mehmet Aykaç 

ZülfikarGazi 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Hilmi Develi 
Mehmet Gözlükaya 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
M. Salim Ensarioğlu 
SacitGünbey 
Salih Sümer 
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T.B.M.M. 
ERZİNCAN 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
İsmail Köse 
Aslan Polat ' • 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Hanifi Demirkol 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Hikmet Çetin 
Kahraman Emmioğlu 
Ali Ilıksoy 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKARİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap 
AtilaSav 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
İÇEL 
Oya Araslı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Abdülbaki Gökçel 
Turhan Güven 
İSTANBUL 
Meral Akşener 
Yıldırım Aktuna 
Tayyar Altıkulaç 
Refik Araş 
Azmi Ateş 
Mustafa Baş 
Tansu Çiller 
Gürcan'Dağdaş 
Ekrem Erdem 

B : 7 8 4 
İsmail Kahraman 
Hüseyin Kansu 
Ali Oğuz 
H. Hüsamettin Özkan 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Ali Şahin 
Zekeriya Temizel 
Osman Yumakoğulları 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Veli Aksoy 
İ. Kaya Erdem 
Birgen Keleş 
Atilla Mutman 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Mustafa Kamalak 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
Erol Karan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
KARS 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 
KIRKLARELİ 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 

4.1997 0 : 1 
KOCAELİ 
Halil Çalık 
Necati Çelik 
İsmail Kalkandelen 
Şevket Kazan 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Ali Günaydın 
Teoman Rıza Güneri 
Mehmet Keçeciler 
Hasan Hüseyin Öz 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Emin Karaa 
Metin Perli 
MALATYA 
Yaşar Canbay 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 

• . MANİSA 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Sümer Oral 
MARDİN 
Fehim Adak 
Mahmut Duyan 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Zeki Çakıroğlu 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 

, MUŞ 
Nedim İlci 
Sabahattin Yıldız 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
Müjdat Koç 
RİZE 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 

- 4 5 4 -



T.B.M.M. 
Nevzat Ercan 
Ertuğrul Eryılmaz 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan 
Nafiz Kurt 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Temel Karamollaoğlu 
Abdiillatif Şener 

ANKARA 
Aydın Tümen (Kabul) 
DENİZLİ 
Hilmi Develi (Kabul) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
UğurAksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Mehmet Büyükyılmaz 
Erol Çevikçe 
Veli Andaç Durak (İ. A.) 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
Ahmet Çelik 
Celal Topkan 
AFYON 
İsmet Attila 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 

B : 7 8 4 . 4 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 
Zülfükar İzol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
ŞIRNAK 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Nihanİlgün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Ali Şevki Erek 
Bekir Sobacı 
TRABZON 
Yusuf Bahadır 

(Mükerrer Oylar) 

KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan (Kabul) 

(Oya Katılmayanlar) 

Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Yaşar Eryılmaz 
Celal Esin 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Nejat Arseven 
Yılmaz Ateş 
Ahmet Bilge 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Agah Oktay Güner 
Şaban Karataş 

1997 0 : 1 
İbrahim Cebi 
Kemalettin Göktaş 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 
VAN • 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Abdullah Örriek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 
Osman Mümtaz Soysal 

MARDİN 
Mahmut Duyan (Kabul) 

İrfan Köksalan 
M. Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (İ. A.) 
İlker Tuncay 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Denizolgun 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 

- 455 -



T.B.M.M. 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Sema Pişkinsüt 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataullah Hami di 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Şerif Çim 
Bahattin Şeker (B.) 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Saf der Gaydalı 
Kamran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Fcti Görür 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
Kazım Üstüner 
BURSA 

Abdiilkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Cemal Külahlı 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 

B : 7 8 4 . 4 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpmarlar 
ÇANKIRI 
MeteBülgün 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy (B.) 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboglu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V. 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Cihan Paçacı 
Ahmet Cemil Tunç (B.) 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
Ömer Özyılmaz 

1997 0 : 1 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz (İ. A.) 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

) HAKKARİ 
Naim Geylani 
HATAY 

- Abdülkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Ali Günay 
Levent Mıstıkoğlu 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Erkan Mumcu 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Halil Cin 
Ali Er 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay 
Ayfer Yılmaz (B.) 
Rüştü Kazım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Ziya Aktaş 
Sedat Aloğlu 
AhatAndican 

- 456 -



T.B.M.M. 
Mehmet Aydın 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
Nami Çağan 
H. Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Süleyman Arif Emre 
Hasan Tekin Enerem 
Mehmet Fuat Fırat 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
Cefi Jozef Kamhi 
Ercan Karakaş 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 
Göksal Kiiçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymcn 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Sevigen 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Bülent Tanla 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
Bahattin Yücel (B.) 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Turhan Arınç v 

Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Hasan Denizkurdü 
Sabri Ergül 
Şürkü Sina Gürel 
Aydın Güven Gürkan 

B : 7 8 4 . 4 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina . 
Rüşdü Saraçoğlu 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Mehmet Sağlam (B.) 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Osman Çilsal 
Ayvaz Gökdemir 
Nurettin Kaldırımcı 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 

1997 O : 1 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Abdullah Turan Bilge 
Nezir Büyükcengiz 
Veysel Candan 
Remzi Çetin 
Necati Çetinkaya 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Abdullah Gencer 
Mehmet Keçeciler 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Oğuzhân Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Tevfi Diker 
Ayseli Göksoy 
Hasan Gülay 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Süleyman Çelebi 
ÖmerErtaş 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Mustafa Dedeoğlu 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 

- 4 5 7 -



T.B.M.M. 
NİĞDE 
Akın Gönen 
Ergun Özkan 
ORDU 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Mustafa Hasan Öz 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Celal Alişan 
İrfan Demiralp 
Murat KarayalÇın 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 

B : 7 8 4 . 4 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Mahmut Işık 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
BayarÖkten 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Hasan Peker 
Enis Sülün 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 
Ahmet Feyzi İnceöz 
Şahin Ulusoy 

(Açık Üyelik) 
KIRŞEHİR : 1 

1997 O : ! 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
Şeref Malkoç 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 

. VAN ' 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT. 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Lütfulİah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 

- 4 5 8 



T.B.M.M. B : 7 8 4 . 4 . 1 9 9 7 0 : 1 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim, Eğitim, 

Kültür ve Spor Alanlarında Karşılıklı İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Yakup Budak 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
M. Halit Dağlı 
Mustafa Küpeli 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Doğan 
AFYON 
Osman Hazer 
AĞRI 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Cemalettin Lafçı 
ANKARA 
İlhan Aküziim . 
Saffet Arıkan Bedük 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Mehmet Ekici 
Ömer Ekinci 
Mehmet Gölhan 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oylar 

Kabul Edenler 
Re^edenler 

Çekimserler 

Mükerrer Oylar 
Geçersiz Oylar 

Oya Katılmayanlar 

Açık Üyelikler 

550 
224 

215 
0 

0 

9 
0 

334 
1 

(Kabul Edenler) 

Halis Uluç Gürkan 
Ahmet Tekdal 
Rıza Ulucak 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Hayri Doğan 
Bekir Kumbul 
Metin Şahin 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
AYDIN 
M. Fatih Atay 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Meneteşe 
Muhammet Polat 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı . 
İsmail Özgün 
BARTIN 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Musa Okçu 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata 

BİTLİS 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
BURSA 
Ali Rahmi Beyreli 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Hayati Korkmaz 
Ali Osman Sönmez 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Zülfikar Gazi 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Mehmet Gözlükaya 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
M. Salim Ensarioğlu 

- 4 5 9 -



T.B.M.M. 
SacitGünbey 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Salih Sümer 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Lütfü Esengün 
Aslan Polat 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Demir Berberoğlu 
Hanifi Demirkol 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Hikmet Çetin 
Kahraman Emmioğlu 
Ali Ilıksoy 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Süleyman Metin Kalkan 

; Nihat Matkap 
Atila Sav 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
İÇEL 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Abdülbaki Gökçel 
Turhan Güven 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Meral Akşener 
Yıldırım Aktuna 
Refik Araş 
Azmi Ateş 
Mustafa Baş 

B : 7 8 4 . 4 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
Ekrem Erdem 
ismail Kahraman 
Hüseyin Kansu 
Ali Oğuz 
H. Hüsamettin Özkan 
Mehmet Ali Şahin 
Zekeriya Temizel 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Işın Çelebi 
İ. Kaya Erdem 
Birgen Keleş 
Atilla Mutman 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
Erol Karan 
KARAMAN 
Zeki Ünal 
KARS 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Kemal Al bayrak 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 
KIRKLARELİ 
Necdet Tekin 

1997 0 : 1 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Halil Çalık 
Necati Çelik 
Şevket Kazan 
KONYA 
Hüseyin An 
Necati Çetinkaya 
Ali Günaydın 
Teoman Rıza Güneri 
Hasan Hüseyin Öz 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Emin Karaa 
Metin Perli 
MALATYA 
Yaşar Canbay 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Sümer Oral 
MARDİN 
Fehim Adak 
Mahmut Duyan 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Zeki Çakıroğlu 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ , "• 
Nedim İlci 
Sabahattin Yıldız 
NİĞDE 
Doğan Baran 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
Müjdat Koç 
RİZE 
Ahmet Kabil 

- 4 6 0 -



T.B.M.M. 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Ertuğrul Eryılmaz 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan 
Nafiz Kurt 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Temel Karamollaoğlu 
Abdüllatif Şener 

BİLECİK 
Bahattin Şeker (Kabul) 
ÇORUM 
Bekir Aksoy (Kabul) 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç (Kabul) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Mehmet Büyükyılmaz 
Erol Çevikçe 
Veli Andaç Durak (İ. A.) 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
Ahmet Çelik 
Celal Topkan 

B : 7 8 4 . 4 . 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
ŞIRNAK 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Nihan İlgiin 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Ali Şevki Erek 
Bekir Sobacı 
TRABZON 
İbrahim Cebi 
Kemalettin Göktaş 
İsmail İlhan Sungur 

(Mükerrer Oylar) 

ERZURUM 
Zeki Ertugay (Kabul) 
İÇEL 
Ayfer Yılmaz (Kabul) 
İSTANBUL 
Bahattin Yücel (Kabul) . 

(Oya Katılmayanlar) 

AFYON 
Sait Açba 
İsmet Attila 
H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Celal Esin 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Ahmet İyimaya 
Haydar Oymak 

1997 O : 1 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Yusuf Bacanlı 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 

KAHRAMANMARAŞ 
Mehmet Sağlam (Kabul) 
MARDİN 
Mahmut Duyan (Kabul) 
VAN 
Şerif Bedirhanoğlu (Kabul) 

ANKARA 
Nejat Arseven 
Yılmaz Ateş 
Ahmet Bilge 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Agah Oktay Güner 
Şaban Karataş 
İrfan Koksal an 
M. Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Öner Sav 
Yücel Seçkiner (İ. A.) 

- 4 6 1 -



T.B.M.M. 
ilker Tuncay 
Aydın Tümen 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Denizolgun 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Sema PişkinsÜt 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataullah Hamidi 
Fariş Özdemir 
BAYBURT 
ÜlküGüney 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Saf der Gaydalı 
Kamran İnan 

B : 78 4 . 4 
BOLU 
Avni Akyol 
Feti Görür 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
Kazım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Cemal Külahlı 
Feridun Pehlivan . 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
Hilmi Develi 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazçan (Bşk. V 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Seyyit Haşim Haşimi 
Yakup Hatipoğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 

.1997 0 : 1 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
İsmail Köse v 

ÖmerÖzyılmaz 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz (İ. A.) 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 

,) Fuat Çay 
Ali Günay 
Levent Mıstıkoğlu 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Ay kon Doğan 
Erkan Mumcu 
HalilYıldız 
İÇEL 
OyaAraslı 
Fevzi Arıcı 

- 4 6 2 -



T.B.M.M. 
Halil Cin 
Ali Er 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay 
Rüştü Kazım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
ZiyaAktaş 
Sedat Aloğlu 
Tayyar Altıkulaç 
Ahat Andican 
Mehmet Aydın 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
Nami Çağan 
H. Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Süleyman Arif Emre 
Hasan Tekin Enerem 
Mehmet Fuat Fırat 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
Cefi Jozef Kamhi 
Ercan Karakaş 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Bülent Tanla 

B : 78 4 . 4 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Turhan Armç 
Ali Rıza Bodur 
Hasan Denizkurdu 
Sabri Ergül 
Şükrü Sina Gürel 
Aydın Güven Gürkan 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık . 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Osman Çilsal 
Ayvaz Gökdemir 
Nurettin Kaldırımcı 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Recep Mızrak 

1997 0 : 1 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
İsmail Kalkandelen 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Abdullah Turan Bilge 
Nezir Büyükcengiz 
Veysel Candan 
Remzi Çetin 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Abdullah Gencer 
Mehmet Keçeciler 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Tevfı Diker 
Ayseli Göksoy 
Hasan Gülay 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Süleyman Çelebi 
Ömer Ertaş 
MUĞLA 
İrfettin Akar 

- 4 6 3 -



T.B.M.M. 
Lale Aytaman 
Mustafa Dedeoğlu 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Akın Gönen' 
Mehmet Salih Katırcıoglu 
Ergun Özkan 
ORDU 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Mustafa Hasan Öz 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 

B : 7 8 4 . 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Murat Karayalçıri 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Mahmut Işık 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
Zülfükarİzol 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Hasan Peker 
Enis Sülün 

(Açık Üyelik) 
KIRŞEHİR : 1 

.1997 0 : 1 
TOKAT 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 
Ahmet Feyzi İnceöz 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 
Ali Kemal Başaran 
Şeref Malkoç 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Lütfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Osman Mümtaz Soysal 

- 4 6 4 -



T.B.M.M. B : 7 8 4 . 4 . 1 9 9 7 0 : 1 
Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki 
ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta

sarısına Verilen Oyların Sonucu : 
Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Yakup Budak 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
M. Halit Dağlı 
Mustafa Küpeli 
İbrahim Ertan Yiilek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Doğan 
AFYON 
Osman Hazer 
AĞRI 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altmsoy 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
Cemalettin Lafçı 
ANKARA 
Saffet Arıkan Bedük 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Mehmet Ekici 
Ömer Ekinci 
Mehmet Göl han 

Üye Sayısı 

Kullanılan Oylar 
Kabul Edenler 

Reddedenler 
Çekimserler 

Mükerrer Oylar 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

550 

216 
211 

0 

0 

5 
0 

338 
1 

(Kabul Edenler) 

Halis Uluç Gürkan 
Ahmet Tekdal 
Aydın Tümen 
RızaUlucak 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Hayri Doğan 
Bekir Kumbul 
Metin Şahin 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
AYDIN 
M. Fatih Atay 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
İsmet Sezgin 
BALIKESİR 
Mustafa Güven Karahan 
İsmail Özgün 
BARTIN 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Musa Okçu 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 

BİTLİS 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Ali Rahmi Beyreli 
Mehmet Âltan Karapaşaoğlu 
Hayati Korkmaz 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
Ahmet Küçük 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Zül fi kar Gazi 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Hilmi Develi 
Mehmet Gözlükaya 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
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T.B.M.M. 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Salih Sümer 
ELAZIĞ 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
İsmail Köse 
Aslan Polat 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Hanifi Demirkol 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Kahraman Emmioğlu 
Ali Ilıksoy 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap 
Atila Sav 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
İÇEL 
Oya Araslı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Turhan Güven 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Meral Akşener 
Yıldırım Aktuna 
Tayyar Altıkulaç 
Refik Araş 
Azmi Ateş 

B : 78 4 
Mustafa Baş 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
Ekrem Erdem 
İsmail Kahraman 
Hüseyin Kansu 
Ali Oğuz 
H. Hüsamettin Özkan 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Ali Şahin 
Zekeriya Temizel 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Işın Çelebi 
İ. Kaya Erdem 
Birgen Keleş 
Atilla Mutman 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
KARS 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 

4.1997 0 : 1 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Halil Çalık 
Necati Çelik 
Şevket Kazan 
KONYA 
Hüseyin An 
Necati Çetinkaya 
Ali Günaydın 
Teoman Rıza Güneri 
Mehmet Keçeciler 
Hasan Hüseyin Öz 
Lütfi Yalman 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Emin Karaa 
Metin Perli 
MALATYA 
Yaşar Canbay 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekrhez 
MANİSA 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Sümer Oral 
MARDİN 
Fehim Adak 
Mahmut Duyan 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Zeki Çakıroğlu 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Nedim İlci 
Sabahattin Yıldız 
NİĞDE 
Doğan Baran 
ORDU 

Hüseyin Olgun Akın 
Müjdat Koç 
RİZE 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
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T.B.M.M. 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Ertuğrul Eryılmaz 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtan 
Nafiz Kurt 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Temel Karamollaoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Bora (Kabul) 
İZMİR 
Işın Çelebi (Kabul) 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Mehmet Büyükyılmaz 
Erol Çevikçe 
Veli Andaç Durak (İd.Amr.) 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu , 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
Ahmet Çelik 
Celal Topkan 
AFYON 
Sait Açba 
İsmet Attila 

B : 7 8 4 . 4 
Abdüllatif Şener 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
İbrahim Halil Çelik 
Zülfükar İzol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
ŞIRNAK 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Ay tekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
Nihan İlgün 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Bekir Sobacı 
TRABZON 
Yusuf Bahadır 
İbrahim Cebi 

(Mükerrer Oylar) 

KÜTAHYA 
Emin Karaa (Kabul) 
MARDİN 
Mahmut Duyan (Kabul) 

(Oya Katılmayanlar) 

H. İbrahim Özsoy 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Celal Esin 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Haydar Oymak 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Nejat Arseven 
Yılmaz Ateş 
Ahmet Bilge 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 

1997 O : 1 
Hikmet Sami Türk 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Şerif Bedirhanoğlu 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 

VAN 
Şerif Bedirhanoğlu (Kabul) 

Ali Dinçcr 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Agah Oktay Güner 
Şaban Karataş 
İrfan Köksalan 
M. Seyfi Oktay 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (İd. Amr.) 
İlker Tuncay 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Arif Ahmet Denizolgun 
Emre Gönen say 
İbrahim Gürdal 
Sami Küçükbaşkan 
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T.B.M.M. 
Yusuf Öztop 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 

' Cengiz Altınkaya 
Sema Pişkinsüt 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
İ. Önder Kırlı (İ.A.) 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Zeki Çakan 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataullah Hamidi 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Saf der Gaydalı 
Kamran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Feti Görür 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Yusuf Ekinci 
Kazım Üstüner 

B : 7 8 4 . 4 
BURSA 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Cemal Külahlı 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V 
Haluk Müftüler 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arsl an 
Seyyit Haşim Haşimi 
Yakup Hatipoğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Mustafa İlimen 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar. 
ÖmerNaimi Barım 
Hasan Bclhan 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 

. 1997 O : 1 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
ÖmerÖzyılmaz 
Şjnasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz (İ. A.) 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Ali Günay 
Levent Mıstıkoğlu 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Erkan Mumcu 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay 
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T.B.M.M. 
Rüştü Kazım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
ZiyaAktaş 
Sedat Aloğlu 
Ahat Andican 
Mehmet Aydın 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
Nami Çağan 
H. Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Süleyman Arif Emre 
Hasan Tekin Enerem 
Mehmet Fuat Fırat 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
Cefı Jozef Kamhi 
Ercan Karakaş 
Yılmaz Karakoyunlu 
M. Cavit Kavak 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Osman Kılıç 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir -
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
A İtan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Sevigen 
Ahmet Tan 
Güneş Taner 
Bülent Tanla 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
Bahri Zengin 
İZMİR 
Turhan Arınç 

B : 7 8 4 . 4 
Ali Rıza Bodur 
Hasan Denizkurdu 

: Sabri Ergül 
Şükrü Sina Gürel 
Aydın Güven Gürkan 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
Erol Karan 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Hadi Dilekçi 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Osman Çilsal 
Ayvaz Gökdemir 
Nurettin Kaldırımcı 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 

1997 0 : 1 
Necdet Tekin 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
İsmail Kalkandelen 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Abdullah Turan Bilge 
Nezir Büyükcengiz 
Veysel Candan 
Remzi Çetin 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Abdullah Gencer 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
İsmail Karakuyu 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 
M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA -
Abdullah Akarsu 
Tevfik Diker 
Aysel i Göksoy 
Hasan Gülay 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Cihan Yazar 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Süleyman Çelebi 
ÖmerErtaş 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Mustafa Dedeoğlu 
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MUŞ 
Necmettin Dede 
Erkan Kemaloğlu 
NEVŞEHİR 
Abdiilkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Akın Gönen 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
Ergun Özkan 
ORDU 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Mustafa Hasan Öz 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Ali şan 
İrfan Demiralp 

Murat Karayalçın 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Mahmut Işık 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Hasan Peker 
Enis Sülün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Hanefi Çelik 
Metin Gürdere 

Açık Üyelik 
KIRŞEHİR : 1 

Ahmet Feyzi İnceöz 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Ali Kemal Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Şeref Malkoç 
İsmail İlhan Sungur 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Hasan Karakaya 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Mustafa Bayram 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Lutfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Osman Mümtaz Soysal 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
78 İNCİ BİRLEŞİM 4 . 4 , 1997 CUMA Saat : 14.00 

• 1_ _____ _ ^ _ _ 

. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

9 • •• . 

, , ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Aydın Milletvekili Yüksel Yalova ve 63 arkadaşının, D.H.M.İ.'nce gefçek-
1 eştirilen bazı ihaleler ve Antalya Havalimanı ve yeni dışhatlar terminal binası ihale
siyle ilgili, yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları konusunda ilgililer hakkında cezaî taki
bat yapılması, için izin vermeyerek görevini.kötüye kullandığı ve bu eyleminin Türk 
Ceza Kanununun 240 mcı maddesine uyduğu iddiasıyla Ulaştırma Bakanı Ömer Ba
rutçu hakkında Anayasanın 100 üncü ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir 
Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/12) (Dağıtma tarihi : 1.4.1997) 
(Görüşme gümi : 24.4.1997 Perşembe) 

3___ 
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_ jk_ . 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
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MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTİRMASİ 

YAP5LMA5ENA DAİ.R ÖNGÖRÜŞMELER 

IÖZLÜ SORULAR 
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. KANUN TASARI VE TEIHİFLERtYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1...— 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlen Personel Kanununa Bir Geçici Madde 
Eklenmesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Ko
misyonu Raporu (1/215) (S. Sayısı : 23) (Dağıtma tarihi : 12.6.1996) 

2. — Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair 490 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/217) 
(S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996) 

3̂ - -— Millî- Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 492 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/218) (S. Sayısı : 164) 
(Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

4. —625 Sayılı özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanım 
Hükmünde Kararname ile 625 Sayılı özel öğretim Kurumları Kanununun Bir Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına Dair 326 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/71, 1/111) (S. Sayısı : 
168) (Dağıtma tarihi : 16,12.1996) 

5. — 17.7.1964 Tarihli, 506 Sayılı Sosyal Sigârtalar Kanunu ve 2.9.1971 Tarihli, 
1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Ku
rumu Kanunu ile 17.10.1983 Tarihli, 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabı
na Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Tahakkuk Eden Prim ve Diğer Ala
cakların Tahsilatının Hızlandırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Ça
lışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/573) (S. Sayısı : 250) (Dağıtma tarihi ; 
18.3.1997) 

6. — Refah Partisi Grup Başkan vekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Aydın Milletvekili Ali Rıza GönüTün; 2547 
Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve İki Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Genç
lik ve Spor komisyonları raporları (2/616) (S. Sayısı: 226) (Dağıtma tarihi: 4.2.1997) 

.7. — Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Rapora (1/530) (S. Sayısı : 
146) (Dağıtma tarihi: 25.11.1996) 

8. —• Muş Milletvekili Necmettin Dede'nin Karayolları Trafik Kanununda 
Değişiklik Yapılması • Haikkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/586) 
(S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 24.12.1996) 

9. — Mera Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Ra
poru (1/509) (S. Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 



_ 8 
KÂNUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

10. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapımız-ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
Arsa Ofisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/581) (S. Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

11. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarıma Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/397, 2/162) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma ta
rihi : 22.11.1996) 

12. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli, Anavatan Partisi Genel Başkanı 
Rize Milletvekili Mesut Yılmaz, Doğru Yol Partisi Genel Başkanı İstanbul Millet
vekili Tansu Çiller; Demokratik Sol Parti Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Bülent 
Eccvit, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Antalya Milletvekili Deniz Baykal ile 
292 Milletvekilinin; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü Maddesinin Değiş
tirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/676) (S. Sayısı : 
232) (Dağıtma tarihi : 26.2.1997) 

X 13̂  — Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve 
Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/343) (S. Sayıcı : 212) (Dağıtma tarihi : 14.2.1997) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Serbest Ticaret Alanı 
Anlaşması ve İlgili Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/570) (S. Sayısı : 217) (Dağıtma tarihi : 14.2.1997) 

15. — Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun Bir Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına İlişkin 9.10.1996 Tarih ve 4190 Sayılı Kanun ve Anayasanın 89 
uncu Maddesi Gereğince Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gön
derme Tezkeresi ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (1/526, 
3/520) (S. Sayısı : 166) (Dağıtma tarihi : 11.12.1996) 

16. — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 8 Arkadaşının, Yükseköğretim Ku
rumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/334) (S. Sayısı : 147) (Dağıtma tarihi : 
29.11.1996) 
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17. — İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanım 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/531) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi: 
25,11.1996) 

18. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Po
lis Vazife ve Salahiyet Kanununun EJazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/64) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarihi : 14.5.1996) 

19. — Yabancıların Türkiye'de ikâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun îki 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve içişleri Komisyonu Ra
poru (1/385) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 27.6.1996) 

20. — Türk Ceza Kanununun ve Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler 
Hakkında Kanunun Birer Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ile Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun Bir Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarıları ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları 
(1/439, 1/428, 1/430) (S. Sayısı : 34) (Dağıtma tarihi : 1.7.1996) 

21. — İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 5 Arkadaşının; Genel Nüfus Tespiti 
Yapılması ve Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Âna-

- yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/216) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi: 
•8.7.1996)-

22. — Eski Yugoslavya'da İşlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 
9.7.1996) 

23. — Türk Ticaret Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Adalet komisyonları 
raporları (1/297) (S. Sayısı : .55) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

24. — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko
runması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (1/461) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi :. 15.7.1996) 

25a — Kimlik Bildirme Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve İçişleri komisyonları raporları (1/292) S. Sayısı ': 60) (Dağıtma ta
rihi : 15.7.1996) 

2Ö.( — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer, Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarıları ile Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bü
tün ve 19 Arkadaşının; 6136 Sayılı-Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hak
kında Kanunun Ek .8 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine ve Bir Mad
de Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 11 Ar
kadaşının Aynı Mahiyetteki Kanım Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/443, 
i/464, 2/348, 2/352) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : İ5.7..1996) 
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21i — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı: 62) Dağıtma tarihi : 24.7.1996) 

28. — Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (î/463) (S. Sayısı : .64) (Dağıtma tarihi : 
28.8.1996) ' 

29. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydın'ın, Yabancıların Türkiye'de İkâ
met ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişilil: Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma ta 
rihi : 28.8.1996) 

30. — Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin önlenmesi Hakkında Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri Komis
yonları Raporları (1/456) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

31. — Devlet Mezarlığı Dışında Defnedilen Bazı Devlet Büyüklerinin Mezar
ları Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve İçişleri 
komisyonları raporları (1/462) (S. Sayısı : 67) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

32. —Belediye Kanununun 127 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tasarısı.ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/468) (S. Sayısı : 70) (Dağıtma ta
rihi ..: 28.8.1996) 

33. — Topyekûn Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/406) (S, Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

34. — Bazı Kurum ve Kuruluşlar in Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunun İki Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/479) (S. Sayısı : 73) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

35> — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Mad
desinde Değişiklik. Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
pora (1/485) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

36, — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/454) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

>< 37. — Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılık!? Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/440) (S. Sayısı : .78)'(Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

38, — Askeri Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi: 28.8.1996) 

39. — Muhtaç Çiftçilere ödünç Tohumluk Verilmesi Hakkında Kanunda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
Raporu (1/475) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tarihi : 22.10.1996) 
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X 40. — İşkencenin veya Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin 
önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 nolu Protokollerin Onaylanmak
sın m Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/303) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma tarihi :• 1.11.1996) 

41< — Sıtma ve Frengi İlaçlan İçin Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (1/507) 
(S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7.11.1996) 

42.C—• Sakarya Milletvekili Ersin Taranoğlu'nun; Sapanca Gölü ve Civarındaki 
Su Kaynaklarının Korunması ve Kullanılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/20) (S. Sayısı : 125) 
(Dağıtma tarihi : 8.11.1996) 

X 43. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/324) (S, Sayısı.: 117) (Dağıtma tarihi: î 2.11.1996) 

X 44.. — Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/328) (S. Sayısı : 1.19) (Dağıtma tarihi • 12.11.1996) 

X 45. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/353) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tarihi ; 12.11.1996) 

XI 46. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/329) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi •: 14.î 1.1996) 

X 47. — Türkiye Cumhuriyeti. ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı : 118) (Dağıtma tarihi : 
14.11.1996) • 

X 48. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/333) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996) 

X 49. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve 
İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/351) (S. Sayısı : 122) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996) 

X 50. — Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasında Dostluk, İyi 
Komşuluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/380) (S. Sayısı : 123) (Dağıtma ta
rihi : 14.11,1996) 
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X 51. — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komu
tanlıklarına Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Ka
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Plan ve 
Bütçe komisyonlar,! raporları (1/429) (S. Sayısı : 137) (Dağıtma tarihi : 22.11.1996) 

X' 52, —Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Spor Alanın
da İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/317) (S. Sayısı : 138) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

X 53. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Eğitim ve 
Bilim Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/316) (S. Sayısı : 139) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

X 54. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve 
Güzel Sanatlar Alanında İşbirliğine ilişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/320) (S. Sayısı : 140) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

X 55. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tıp ve Sağlık 
Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/315) (S. Sayısı : 141) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

XI 56. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
da Ücretsiz Sağlık Hizmetlerine Dair Protokolün-Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal işler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/313) (S. Sayısı : 142) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

X 57. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Teknik ve Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/330) (S. Sayısı : 143) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 56 Arkadaşının, Elbistan il
çesinin İl Olması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğ
rudan Gündeme Alınma Önergesi (2/100)<(S. Sayısı : 148) (Dağıtma tarihi: 29.11.1996) 

X 59. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/368) (S. Sayısı : 155) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 60. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümet 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
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Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/387) (S. Sayısı •:' 156) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 61. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar,1 Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/390) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 62. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/287) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 63. —'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bclarus Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Daiı 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/375) (S. Sayısı : 159) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

XI 64^ — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/371) (S. Sayısı : 160) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 65. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/486) (S. Sayısı : 161) (Dağıtma tarihi : 16.12,1996) 

X 66. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Letonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/389) (S. Sayısı : 162) (Dağıtma tarihi : 16.32.1996) 

67. —•Hâkim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet Komisyonu Raporu (1/544) (S. Sayısı : 176) (Dağıtma tarihi : 19.12.1996) 

68. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Bele
diyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında 80 Sayılı Kanunun 
1 inci ve 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Hal
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2i inci Maddelerinin Değiştirilme
sine İlişkin Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/580) (S. Sayısı : 177) (Da
ğıtma tarihi : 23.12.1996) 
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X 69. — Afyon İli Dinar İlçesinde Meydana Gelen Deprem Afetinden Zarar Gö
renlerin Gelir, Kurumlar ve Geçici Vergilerinin Terkini Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Büçe Komisyonu Raporu (1/301) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi: 23.12.1996) 

X 70. — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun Bir Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli" Sandığı Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/474, 1/484) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tari
hi : 23.12.1996) 

71!. —: Refah Partisi Grup 'Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın, 
Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
nin Bir. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (2/583) (S. Sayısı: 184) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

72. — Yozgat Milletvekilleri İsmail Durak Ünlü, Yusuf Bacanlı ve Ldtfullah 
Kayalar'm, Yüksek Öğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında 2809 Sayılı Kanunda ve 
78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
önergeleri (2/250) (S. Sayısı : 193) (Dağıtma tarihi : 25.12.1996) 

73. — Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya ve 20 Arkadaşının, Yüksek Öğ
retim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve içtüzüğün 
37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/119) (S. Sayısı : 194] 
(Dağıtma tarihi : 25.12.1996) 

X 74. — Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden Ge-
çirilmiş)'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/306) (S. Sayı
sı : 185) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997) 

X 75. — Türkiye Cumhuriyeti ile Estonya Cumhuriyeti Arasında Kültür, Eğitim, 
Bilim ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/337) (S. Sayısı : 189) (Dağıtma tarihi : 9.1.1997) 

X 76. —Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek ve Hırvatistan Cumhuriyetleri 
Arasında Geri Dönüş Eylemi İçin İyi Niyet Misyonu ve Ortak Polis Gücü Oluşturul
ması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair,Kanun Tasa
rısı ve İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (î/383) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma 
tarihi : 9.1.1997) 
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X 77. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Genç
lik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/341) (S. Sayısı : 188) (Dağıtma 
tarihi : 17.1.1997) 

XI 78, — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Bilim, Eğitim, Kültür ve Spor Alanlarında Karşılıklı İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/360) (S. Sayısı : 187) (Dağıtma tarihi : 
29.1.1997) 

X 79. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 80. — Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 17 nci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ile Kırklareli Milletvekili Nec
det Tekin'in,* Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa Komisyonu Rapora (1/522, 
2/468) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

XI 81'. — Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konu
larda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma ve Suçluların ladesi Anlaşmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/378) (S. 
Sayısı : 199) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 82. — Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/449) (S. 
Sayısı : 200) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 83. — Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/535) (S. Sayısı : 201) 
(Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X' 84. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/335) (S. 
Sayısı : 202) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X! 85. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî Konu
larda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasıntn Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Saj'isı : 204) 
(Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 
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X 86. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ti
carî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/366) 
(S. Sayısı : 205) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 87 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümetine 
10.000 Adet Eğitim Elbisesi Bağışlamasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/326) (S. Sayısı : 207) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

88. — Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/547) (S. Sayısı : 208) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 89. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kültür 
Merkezleri Kurulması ve Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna. Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/473) (S. Sayısı : 186) (Dağıtma tarihi : 
30.1.1997) 

X 90. — Türkiye Cumhuriyeti ile Litvanya Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ti
carî Konularda Hukukî ve Adlî İşbirliği Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/382) (S. Sayısı : 198) (Da
ğıtma tarihi : 31.1.1997) 

X 91y — Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında Suçluların Geri Verilmesi 
Andlaşması ile Bu Andlaşmada Değişiklik Yapılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/372) (S, Sayısı : 203) (Dağıtma tarihi : 31.1.1997) 

X 92. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Askerî Malzeme, Silah Teçhizatı ve Melbusatın Kibe Edilmesine Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/447) (S. Sayısı : 206) (Dağıtma tarihi: 
31.1.1997) 

X 93. — Cebri veya Mecburi Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/515) (S. Sayısı : 210) (Dağıtma 
tarihi : 4.2.1997) 

X 94..— İstihdama Kabulde Asgarî Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma 
ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/516) (S. Sayısı : 211) (Dağıtma 
tarihi : 4.2,1997) 
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95.— Maden Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/388) (S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 
4.2.1997) 

X 96. —Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Dostane İlişkiler ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (î/505) (S. Sayısı. : 218) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

X 97. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/536) (S. Sayısı : 219) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

X 98. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan 
Ebedî Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/514) (S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

99. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan. Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek. Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

X 100. — Türkiye Cumhuriyeti ve Türkmenistan Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/322) (S. Sayısı : 222) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

X 101.— Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren 
Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulu Kararma Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/352) 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

X 102. — Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Rapora (1/370) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

X Î03. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Ala
nında Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışiş
leri komisyonları raporları (İ/314) (S. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

104.— İzmir Milletvekili Hakan Tartan'ın, Terörle Mücadele Kanununda De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/584) 
(S. Sayısı.: 227) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

105. — icra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 17.2. İ 997) 
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106. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasansıve Çevre ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/552) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 21.2.1997) 
X 107. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Beyaz Rusya Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme Anlaş
ması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (1/545) (S. Sayısı : 233) (Da
ğıtma tarihi : 7.3.1997) 

X 108.— Türkiye Cumhuriyeti ve Tacikistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/506) (S. Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 
X 109. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanlın 
Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/334) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 
X 110. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının" Uygun Bulunduğuna Dair Kanım Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/546) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1997) 
X 111. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında 

Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/354) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 
X 112. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe ve Dışişleri komisyonları, raporları (1/557) (S. Sayısı : 239) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1997) 

X 1,13. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe ve Dışişleri komisyonları raporları (1 /563) (S. Sayısı : 240) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1997) 

114. — 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Büt
çe Komisyonu 'Raporu (î/568) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 
X 115. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti. Arasında Ge

lir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki 
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Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe ve Dışişleri komisyonları raporları (î/560) (S. Sayısı : 238) (Dağıtma tarihi : 
10.3.1997) 

116. — Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi tnceöz ve 20 Arkadaşının; 765 Sayılı 
Türk Ceza Kanununun 574 ve 575 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/54), (S. Sayısı : 243) (Dağıtma tarihi: 
10.3.1997) 

117. — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve .Adalet Komisyonu Raporu (1/538) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma tarihi : 
10.3.1997) 

118. — Amasya Milletvekili Aslan Ali Hatip oğlu ve 9 Arkadaşının, Yükseköğre
tim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin De
ğiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/190) (S. Sayısı: 230) (Dağıtma tarihi: 11.3.1997) 

119. — Maden Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Rapo
ru (1/550) (S. Sayısı: 245) (Dağıtma tarihi: 11.3.1997) 

120. — Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün ve 11 Arkadaşının, Yükseköğretim Ku
rumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 rici Maddesine Göre 
Doğrudan Gündeme Alınma önergesi (2/536) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
11.3.1997) 

121. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün, 298 Sayılı Seçimlerin Temel 
Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 30 uncu Maddesinin Dördüncü 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/318) 
(S. dayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 14.3.1997) 

122. — Adıyaman Milletvekili Celal Topkah ve 8 Arkadaşı ile Hatay Milletvekili 
Mehmet Sılay ve 15 Arkadaşının, Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılması 
Halckında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/427, 2/431). (S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997) 

123. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 9 Arkadaşının, 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Ku
rumları Teşkilatı Hakkında Kanun, ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararna
melerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/2) (S. Sayısı : 255) (Dağıtma ta
rihi : 19.3.1997) 
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124. — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
2809 Sayılı Kanuna Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi ve 78 ve 190 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve İçtüzü
ğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/12) (S. Sayısı : 
256) (Dağıtma-tarihi : 19.3.1997) 

125. — Yargıtay Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvelde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/420, 1/284) (S. Sayısı : 251) (Dağıtma tarihi : 
28.3.1997) 

.126. — Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/124) (S. Sayısı : 259) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997) 

127. — Nevşehir Milletvekili Abdülkadir Baş ve 5 Arkadaşının, Yüksek Öğretim 
Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştiri
lerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/281) (S. Sayısı : 260) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997) 

128., —Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Kuruluşu Hakkında Ka
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Ko
misyonu Raporu (1/579) (S. Sayısı : 267) (Dağıtma tarihi : 28.3.1997) 
X 129. — özellikle Afrika'da Ciddî Kuraklık ve/veya Çölleşmeye Maruz Ülkelerde 

Çölleşmeyle Mücadele İçin Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları raporla
rı (1/533) (S. Sayısı : 258) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 
X 130. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/331) (S. Sayısı : 261) (Da
ğıtma tarihi : 31.3.1997) 

X 131 — Dünya Sağlık Teşkilatı Anayasasının 24 ve 25 inci Maddelerinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler ve Dışişleri komisyonları raporları (1/373) .(S. 
Sayısı : 262) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 
X: 132. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasın

daki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka-
— 15 — 
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nuıı Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/4.72) (S. Sayısı : 263) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

X 133. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin-Halk Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/312) (S. Sayısı : 264) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) -

X 134. — Motorlu Taşıtlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları (î/367) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

135. — 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Tasarısı ile Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 23 Arkadaşının, 
12.3.1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) 
Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi, Manisa Milletvekili Er
doğan Yctenç'in, 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun Bir Maddesinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Anka
ra Milletvekili Saffet Arıkan Bedük, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül, Denizli Mil
letvekili Mehmet Gözlükaya ile Refah Partisi Grup Başkanvekili Malatya Milletve
kili Oğuzhan Asillürk'ün 2634 Sayılı Turizmi Teşvik. Kanunu ve 1072 Sayılı Rulet, 
Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanunda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komis
yonu Raporu (1/580, 2/114, 2/223, 2/63.7) (S. Sayısı : 268) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

136. — İstanbul Milletvekili Algan ITacaloğlu ve 9 Arkadaşının, 2911 Sayılı Top
lantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/173) (S. Sayısı : 269) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

137. — Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Üç 
Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Rapo
ru (1/457) (S. Sayısı : 270) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 
X Î38. — Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın 

Uygun .Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (î/532) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 2.4.1997) 

139. — Denizli Milletvekili Hasan K'orkmazcan ile Siyasî Parti Gruplarını Tem-
silcn 10 Milletvekilinin, Kooperatifler Kanununun 92 nci Maddesi ile Ek 2 nci Mad
desinin Birinci Fıkrasının 4 'No.lu Bendi Hükümlerinin Yürürlükten 'Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi ile Aynı Mahiyetteki Kanun Tasarısı ve Antalya Milletve
kili Deniz Baykal ve 30 Arkadaşının ve Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu 
ve 3 Arkadaşının Ayni Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/558, 1/521, 2/412, 2/454) (S. Sayısı : 271) (Dağıtma tarihi : 2.4,1997). 

'—•16 —• 
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140. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Siyasî Parti Gruplarını Tem-
silen 10 Milletvekilinin, Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ile Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 29 Arkadaşının ve Gü
müşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu ve 3 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun 
Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/613, 2/408, 2/451) (S. Sayısı : 272) (Da
ğıtma tarihi : 2.4.1997) 

141'. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Çanakkale Milletvekili Cumhur Er-
sümer ve 11 Arkadaşının, 25.3.1988 Tarih ve 3419 Sayılı Bazı Suç Failleri Hakkında 
Uygulanacak Hükümlere Dair Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tek
lifi ve Adalet Komisyonu Raporu (1/480, 2/705) (S. Sayısı : 274) (Dağıtma tarihi : 
2.4.1997) 

X 142. — İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin Oluş
turduğu Denetim Mekanizmasının Yeniden Yapılanmasına İlişkin 11 No.lu Protoko
lün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/582) (S. Sayısı : 278) (Dağıtma tarihi : 2.4.1997) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

— 17 — (78 inci Birleşim) 





Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 109) 

işkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Mu
amelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 
2 No.lu Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komis

yonları Raporları (1/303) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 26.4.1996 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 196-34211788 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 inci mad

desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenme
si Bakanlar Kurulu'nca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

Mesut YILMAZ 
Başbakan 

1/897 İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair 
Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 No. lu Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı 

T.C. 
Başbakanlık 28.7.1995 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 101-907/3654 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINCA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 12.7.1995 

tarihinde kararlaştırılan "İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamele
nin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 No.lu Protokollerin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Haklımda Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
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GEREKÇE 

Söz konusu Protokoller, Türkiye tarafından 11.1.1988 tarihinde imzalanıp 25.2.1988 tarihli ve 
3411 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve ülkemiz açısından 1.2.1989 tarihinde yürürlü
ğe giren 1987 tarihli "İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlen
mesine Dair Avrupa Sözleşmesinin esasına ilişkin değişiklik getirmeyen tadil protokolleridir. 

1 No.lu Protokol ile, anılan Sözleşmeye Avrupa Konseyine üye olmayan devletlerin de katılı
mı sağlanmakta, 2 No.lu Protokol ile de Sözleşmeyle kurulmuş olan ve denetim mekanizması işle
vi gören "İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Avrupa 
Komitesi" üyelerine, daha önce bir kez olan yeniden seçilebilme imkânı bu defa iki kez üstüste ola
rak tanınmaktadır. 

Protokollerin onaylanmasının ülkemizde insan haklan konuları ile işkencenin önlenmesine ve
rilen önemi birkez daha kanıtlayacağı düşünülmektedir. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 16.5.1996 
Esas No. : 1/303 

Karar No. : 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avru

pa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 No.lu Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı, Adaletle Dışişleri Bakanlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca 
incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ve Tasarı, 
Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. ' 

Raporumuz Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arzolunur. 
Başkan Başkanvekili 

M. Necati Çetinkaya Metin Öney 
Konya İzmir 
Katip Üye 

İsmail Durak Ünlü . İ. Cevher Cevheri 
• Yozgat Adana 

Üye Üye 
Cemil Erhan AUGünay 

Ağrı Hatay 
Üye . Üye 

Turhan Güven Emin Karaa 
İçel Kütahya 
Üye. Üye 

Aysel'i Göksoy Ayhan Gürel 
Manisa Samsun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 109) 



Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No : 1/303 
Karar No : 2 

18.10.1996 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avru

pa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 No. lu Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı Komisyonumuzun 17 Ekim 1996 Tarihli 1 inci Birleşiminde Adalet Bakanlığı, İçişle
ri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı Temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Türkiye tarafından 25.2.1988 Tarihli ve 3411 Sayılı Kanunla onaylanan dayanak sözleşmenin 
esasına değişiklik getirmeyip tadil eden Protokoller ile Avrupa Konseyine üye olmayan devletle
rin de katılımı sağlanmakta ve "İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamele
nin Önlenmesi Avrupa Komitesi" üyelerine iki kez üst üste seçilebilme imkânı tanınmaktadır. 

Tasarı, Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arzolunur. 

Sözcü Üye 
Cefi Jozef Kamhi Mehmet Sağdıç 

İstanbul Ankara 
Üye ' Üye 

Ali Rahmi Beyreli İlhan Kesici 
Bursa Bursa 
Uye 

Mukadder Başeğmez 
İstanbul 

Üye 
Hüseyin Kansıı 

İstanbul 
Üye 

Haluk Yıldız 
Kastamonu 

Üye 
Yaşar Canbay 

Malatya 
Üye 

Enis Sülün 
Tekirdağ 

Üye 
Hasan Tekin Enerem 

İstanbul 
Üye 

Bülent Tanla 
İstanbul 

. Üye 
Cemal Özbilen 

Kırklareli 
Üye 

Bayram Fırat Dayanıklı 
Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 109) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTÎĞİ METİN 
İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Av
rupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 No.Iu Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak

kında Kanun Tasarısı 
MADDE 1.- İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesi

ne Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 no.lu Protokollerin onaylanması uygun bulunmuştur. 
MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
Y. Aktuna 

Devlet Bakanı 
O. Kumbaracıbaşı 

Devlet Bakanı 
A. Baykal 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Milli Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Dışişleri Bakanı V. 
O. Kumbaracıbaşı 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
D. Baran 

Tarım ve Köy işleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H.Akyol 

Kültür Bakanı 
/. Cem 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 

Devlet Bakanı 
B.S. Daçe 

Devlet Bakanı 
A. E. Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Hacaloğlu 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Adalet Bakanı 
M. Moğultay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
/. Atilla 

Bay. ve İskân Bakanı 
E. Şahin 

Ulaştırma Bakanı V. 
A. Ataç 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
Z. Halis 

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
V. Atasoy 

Turizm Bakanı 
/. Gürpınar 

Çevre Bakanı V. 
D. Baran 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 109) 



ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü 
Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair 
Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 No. lu Pro
tokollerin Onaylanmasının Uygun Bulun

duğu Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 

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

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

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü 
Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair 
Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 No. lu Pro
tokollerin Onaylanmasının Uygun Bulun

duğu Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 109) 
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İŞKENCENİN VE GAYRİİNSANİ YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELENİN 
ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE 1 NO.LU EK PROTOKOL 

26 Kasım 1987'de Strazbourg'da imzalanmış olan, İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültü
cü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi'ne (bundan böyle "Sözleşme" 
olarak ifade edilecektir) ek işbu Protokolü imzalayan Avrupa Konseyi'ne üye Devletler, Avrupa 
Konseyi'ne üye olmayan Devletlerin de Bakanlar Komitesi'nin daveti üzerine Sözleşmeye taraf 
olabilmelerini dikkate alarak aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

Madde 1 
Sözleşmenin 5. madde 1. paragrafına aşağıda belirtilen alt paragraf eklenecektir: 
"Avrupa Konseyi'ne üye olmayan bir devletin Komite üyesini belirlemek üzere, Avrupa Kon

seyi Danışma Meclisi Bürosu, sözkonusu Devletin Parlamentosunu, en az 2'si kendi vatandaşı olan 
3 aday göstermeye davet edecektir. Bakanlar Komitesince yapılacak seçim, ilgili Devlete danışıl
dıktan sonra gerçekleştirilecektir. 

Madde 2 
Sözleşmenin 12. maddesi aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır: 
"Komite, 11. Maddede yeralan gizlilik kurallarına bağlı olarak, her yıl faaliyetleri konusunda 

Bakanlar Komitesi'ne bir genel rapor sunacak, bu rapor Danışma Meclisi'ne ve Sözleşmeye taraf 
olup Avrupa Konseyi üyesi olmayan Devletlere gönderilecek ve kamuya açıklanacaktır." 

Madde 3 
Sözleşmenin 18. maddesi sözkonusu maddenin ilk paragrafı haline gelecek ve aşağıdaki 2. pa

ragrafla tamamlanacaktır: 
"2. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi'ne üye olmayan herhangi bir devle

ti Sözleşmeye taraf olmaya davet edebilecektir." 
Madde 4 
Sözleşmenin 19. maddesi 2. paragrafındaki "üye" kelimesi kaldırılacak ve "veya tasvip" ke

limeleri "tasvip veya taraf olma" olarak değiştirilecektir. 

Madde 5 
Sözleşmenin 20. maddesi 1. paragrafındaki "veya tasvip" kelimeleri "tasvip veya katılma" 

olarak değiştirilecektir. 
Madde 6 
1. Sözleşmenin 23. maddesi giriş cümlesi aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır : 
"Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Sözleşmeye taraf Avrupa Konseyi'ne üye olan ve üye ol

mayan Devletlere " 
2. Sözleşmenin 23. maddesi b fıkrasındaki "veya tasvip" kelimeleri "tasvip veya katılma" ola

rak değiştirilecektir. 
Madde 7 
1. İşbu Protokol, Sözleşmeye taraf olan Avrupa Konseyi'ne üye Devletlerin imzasına açık 

olup, bunlar 
a) Onay, kabul veya tasvip ihtirazı kayıdı olmadan imzalanması veya, 
b) Onay, kabul veya tasvip kayıdı altında imzalayıp, sonra onaylamak, kabul veya tasvip et

mekle Protokole taraf olabilirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 109) 
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2. Onay, kabul veya tasvip belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne verilecektir. 
Madde 8 

İşbu Protokol, Sözleşmeye taraf olan bütün devletlerin, 7. maddeye uygun olarak Protokole ta
raf olma isteklerini belirttikleri tarihten itibaren 3 aylık bir sürenin sona ermesinden sonraki ayın 
ilk günü yürürlüğe girecektir. 

Madde 9 • " . . ' - ' 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri : 
a) Herhangi bir imzalamayı; 
b) Herhangi bir onay, kabul veya tasvip belgesinin verilmesini; 
c) İşbu Protokolün, 8. madde uyarınca yürürlüğe giriş tarihini; 
d) İşbu Protokol ile ilgili diğer herhangi bir yasa, bildirim veya mesajı Avrupa Konseyi'ne 

üye Devletlere bildirecektir. 
Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında aşağıda imzaları bulunan yetkililer işbu Protokolü im

zalamışlardır. 
Aynı geçerlilikte İngilizce Fransızca iki metin halinde,....... 'de tarihinde düzenlenmiş 

olup Avrupa Konseyi arşivlerinde korunacaktır. 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin herbirine tasdikli örnek
lerini iletecektir. 

İŞKENCENİN VE GAYRİİNSANİ YA DA KÜÇÜLTÜCÜ CEZA VEYA MUAMELENİN 
ÖNLENMESİNE DAİR AVRUPA SÖZLEŞMESİNE 2 NO.LU EK PROTOKOL 

26 Kasım 1987'de Strazbourg'da imzalanmış olan İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültü
cü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi'ne (bundan böyle "Sözleşme" 
olarak ifade edilecektir) ek İşbu Protokolü imzalayan Devletler, İşkencenin ve Gayriinsani ve Kü
çültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Komitesi üyelerinin bundan böyle "Ko
mite" olarak ifade edilecektir) iki kez yeniden seçilmelerinin yararına ikna olarak ve Komite üye
lerinin düzenli yenilenmesini sağlama ihtiyacını belirterek aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır 

Madde 1 

1. 5. maddenin 3. paragraf 2. cümlesi aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır : 
"Üyeler iki kez yeniden seçilebilirler" 
2. Sözleşmenin 5. maddesine aşağıdaki 4 ve 5. paragraflar eklenecektir : 
"4. Komite üyelerinin yarısının iki yılda bir yenilenmesini mümkün olduğu ölçüde sağlamak 

amacıyla Bakanlar Komitesi, sonraki bir seçime geçmeden önce, bir ya da daha fazla üyenin görev 
süresi veya sürelerinin 6 yıldan çok ve 2 yıldan az olmamak şartıyla, 4 yıl dışında bir süre olması
na karar verebilir. 

5. Birden fazla üyenin görev süresinin sözkonusu olduğu ve Bakanlar Komitesinin yukarıda
ki paragrafı uyguladığı durumlarda, üyelerin görev sürelerinin tespiti Genel Sekreterin seçimden 
hemen sonra yapacağı kura çekimi sonucu belirlenecektir." 

Madde 2 
1. İşbu Protokol, Sözleşmeyi imzalamış olan veya ona taraf olma işlemlerini tamamlamakta 

olan Devletlerin imzasına açık olup, bunlar, 
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a) Onay, kabul veya tasvip ihtirazi kayıdı olmadan imzalanması veya, 
b) Onay, kabul veya tasvip kaydı altında imzalayıp sonra onaylamak, kabul veya tasvip etmek

le protokole taraf olabilirler. 
2. Onay, kabul veya tasvip belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği'ne verilecektir. 
Madde 3 
İşbu Protokol, Sözleşmeye taraf olan bütün devletlerin, 2. maddeye uygun olarak Protokole ta

raf olma isteklerini belirttikleri tarihten itibaren 3 aylık bir sürenin sona ermesinden sonraki aşın 
ilk günü yürürlüğe girecektir. 

Madde 4 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri: 
a) herhangi bir imzalamayı; 
b) herhangi bir onay, kabul veya tasvip belgesinin verilmesini ; 
c) işbu Protokolün, 8. madde uyarınca yürürlüğe giriş tarihini; 
d) işbu Protokol ile ilgili diğer herhangi bir yasa, bildirim veya mesajı Avupa Konseyine üye 

olan ve olmayan Devletlere bildirecektir. 
Aynı geçerlilikte İngilizce ve Fransızca iki metin halinde, ..'de tarihinde düzenlenmiş 

olup Avrupa Konseyi arşivlerinde korunacaktır. 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, Avrupa Konseyi'ne üye devletlerin herbirine tasdikli örnek

lerini iletecektir. 
AVRUPA KONSEYİ 
Avrupa Antlaşmaları 

İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Sözleşmesine 
ek 1 ve 2 no.lu Protokollerin Türkiye Cumhuriyeti adına 

İmza Tutanağı 

Bin Dokuzyüz Doksanbeş yılının Mayıs ayının onuncu günü, Avrupa Konseyi'nin Strasbo-
urg"daki merkezinde, Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçi, Avrupa Konseyi nezdinde Türkiye 
Daimi Temsilcisi İsmet Birsel, Hükümeti adına yetkili olarak, her ikisi de 4 Kasım 1993 tarihinde 
Strasbourg'da Sözleşme imzacısı Avrupa Konseyi üye devletlerinin imzasına açılan AİÖK'ya ek 1 
no'lu Protokolü ve Sözleşme imzacısı Devletlerin imzasına, keza onayına açılan adıgeçen Sözleş
meye ek 2 no'lu Protokolü sonradan onaylamaya bağlı olarak imzalamıştır. 

Bu tutanağın iki örnek olarak hazırlandığının ve İsmet Birsel ve Avrupa Konseyi Genel Sek
reteri Daniel Tarschys tarafından imzalandığının bir kanıtı olarak, bir örneği Türkiye Daimi Tem
silciliğine verilmiş ve diğer örneği Avrupa Konseyi Arşivlerine konulmuştur. 

Avrupa Konseyi Nezdinde Avrupa Konseyi Genel 
Türkiye Sekreteri 
Daimi Temsilcisi 
İsmet Birsel Daniel Tarschys 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 109) 



Dönem : 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 212) 

Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve 
Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 

Savunma ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/343) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 26.4.1996 
Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.0.KKGI 196-34211788 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 inci mad
desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenme
si Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

7/797 Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Ya
saklanması ve Bunların İmhası ile ilgili Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı (S. Sayısı : 792) 

T.C. , , 
Başbakanlık 

Kanunlar ye Kararlar 19.12.1994 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI101-802/05442 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15.11.1994 
tarihinde kararlaştırılan "Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanması
nın ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Başbakan 
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GEREKÇE 
Uluslararası alanda üzerinde önemle durulan bir konu olan kitle imha silahlarının yayılmasının 

önlenmesi, ulusal güvenliğimizi yakından ilgilendiren bir nitelik taşımaktadır. Ülkemizi çevreleyen 
bölgelerde halen kitle imha silahlarının yayılması konusunda ortaya çıkan gelişmeler, yayılmanın 
önlenmesi amacıyla uluslararası düzeyde yapılan çalışmalara aktif biçimde katılmamızı, bu konuda 
aktedilen uluslararası sözleşmelere ve yapılan düzenlemelere taraf olmamızı gerekli kılmıştır. 

Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (KSS), kimyasal silahların ve kimyasal silah yapımında kulla
nılabilecek zehirli kimyasal maddelerin geliştirilmesini, üretilmesini, depolanmasını ve kullanılma
sını yasaklamakta ve mevcut kimyasal silahların tümüyle imha edilmesini öngörmektedir. Ayrıca, 
kimyasal silah yapımının önüne geçilmesi amacıyla, müzakerelerle saptanan ve kimyasal silah ya
pımında kritik rol oynadığı uzmanlarca belirlenen maddelerin üretimi, devredilmesi, geliştirilmesi, 
uluslararası gözetime ve denetime tabi kılınmaktadır. 

Sözleşmeye taraf ülkeler, her yıl, sözkonusu maddeleri ne miktarlarda ve hangi tesislerde üret
tiklerini, ithal veya ihraç ettiklerini, Sözleşme uyarınca Lahey'de kurulan Kimyasal Silahların Ya
saklanması Örgütüne (KSYÖ) bildireceklerdir. Bu bilgilerin doğruluğu, KSYÖ denetim biriminin 
"olağan" ve denetim mahallinin önceden bildirilmediği "kuşku denetimi" olarak isimlendirilen, de
netimleriyle kontrol edilecektir. 

Her Taraf Devletin, diğer herhangi bir Taraf Devletin kimyasal silah ürettiğinden veya bu 
amaçla kulahılabilecek kimyasal maddeler hakkında verdiği bilgilerin doğruluğundan kuşku duy
ması halinde, KSYÖ'den, şüphe duyulan ülkede denetim yapılması talebinde bulunmaya hakkı ola
caktır. KSS denetim sistemi, uluslararası denetimlerin, uluslararası denetçiler tarafından icra edil
mesi esasına dayanmaktadır. 

Türkiye, kimyasal silah üretmeyen, bulundurmayan ve buna hiçbir zaman tevessül etmemiş bir 
ülke olarak, kitle imha silahları arasında nükleer silahlardan sonra en önemli yeri tutan kimyasal si
lahların tüm dünyada yasaklanmasını ve bu yasağın sıkı bir doğrulama rejimiyle denetlenmesini 
öngören KSS'nin, gerekli ulusal ve uluslararası hazırlık döneminin ardından ivedilikle yürürlüğe 
konulmasını, dünya barışı ve insanlığın selameti açısından zorunlu görmektedir. 

Türkiye, bu mülahazayla, Paris'te Sözleşmeyi imzalayan ülkeler arasında yer almış ve ilgili 
tüm uluslararası forumlarda, KSS'nin mümkün olduğunca çok sayıda ülke tarafından imzalanması 

1 ve yürürlüğe konulmasını sağlamayı amaçlayan çabalara katkıda bulunmuştur. 
Ülkemizin güvenliğini de yakından ilgilendirdiği cihetle, KSS'nin, özellikle Orta Doğu'da uy

gulanmasının taşıdığı büyük önemi dikkate alan Türkiye, bölge ülkelerinin Sözleşmeye katılmala
rı yönünde çaba göstermiştir. 

Bu çerçevede, Kimyasal Silahlar Sözleşmenin Türkiye tarafından onaylanması, mevcut ulus
lararası konumumuzdan kaynaklanan çıkarlarımızın korunması ve dış politikamızın temel ilkeleri
nin teyidi ve sürdürülmesi yönünde atılmış önemli bir adımı oluşturacaktır. 

Millî Savunma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Millî Savunma Komisyonu 25.6.1996 
Esas No. : 1/343 
Karar No. : 12 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 3.6.1996 tarihinde Komisyonumuza tali olarak havale edilen "Kimyasal Si
lahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 212) 



İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Komis
yonumuzun 20.6.1996 tarihli 5 inci Birleşiminde, Millî Savunma Bakanı Mahmut Oltan Sungurlu 
ile bu bakanlık ve Dışişleri bakanlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşüldü. 

Sözleşme ile kimyasal silahların ve kimyasal silah yapımında kullanılabilecek zehirli kimya
sal maddelerin geliştirilmesi, üretilmesi, depolanması ve kullanılması yasaklanmakta ve mevcut 
kimyasal silahların tümüyle imhası öngörülmektedir. 

Komisyonumuz, kimyasal silah üretmeyen ve bulundurmayan ülkemizin, kitlesel imha silah
ları arasında önemli yer tutan bu silahların yasaklanmasını ve bu yasağın denetlenmesini öngören 
sözleşmeye katılmamızı uygun bulmuş ve tasarıyı aynen kabul etmiştir. 

Raporumuz, havalesi gereği esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere, 
Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Sözcü 
Şükrü Yürür 

Ordu 
" Ü y e 

Rıza Ulucak 
Ankara 

(İmzada bulunamadı.) 
Üye 

Yüksel Aksu 
Bursa 

Üye 
Hüseyin Arı 

Konya 
Üye 

Akın Gönen 
Niğde 

(İmzada bulunamadı.) 

Kâtip 
Mahmut Nedim Bilgiç 

Adıyaman 
Üye 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

Üye 
Fuat Çay 

Hatay 
(İmzada bulunamadı.) 

Üye 
Hasan Gülay 

Manisa 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : J/343 
Karar No. : 43 

Üye 
Ahmet Bilge 

Ankara 
Üye 

Şerif Çim 
Bilecik 

Üye 
Metin İşık 
İstanbul 

Üye 
Necmettin Dede 

Muş 
Üye 

Abdullah Örnek 
Yozgat 

21.1.1997 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasının ve Kullanımının Yasaklan

ması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı Komisyonumuzun 16.1.1997 tarihli 7 nci Birleşiminde Millî Savunma Bakanlığı ve Dı
şişleri Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Kimyasal silahların ve bunların yapımında kullanılabilecek kimyasal maddelerin geliştirilme
sini, üretilmesini ve kullanılmasını yasaklayan sözleşme, ulusal güvenliğimizi yakından ilgilendir
diği hususu da göz önünde bulundurularak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 212) 
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6 Mayıs 1997 tarihinde taraf ülkeler 1 inci Konferansının toplanacak olması nedeniyle, 
Komisyonumuzca, İçtüzüğün 52 nci maddesine göre tasarının öncelikle ve ivedilikle görüşülme
sine karar verilmiştir. 

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

Başkan 
Sedat Aloğlu 

İstanbul 
Üye 

Yaman TÖrüner 
Afyon 
Üye 

Hikmet Çetin 
Gaziantep 

Üye 
Hüseyin Kansıı 

İstanbul 
Üye 

Osman Yuma/çoğulları 
İstanbul 

Üye 
Abdullah Gencer 

Konya 

Başkanvekili 
Cemal Külahlı 

Bursa 
Üye 

Ali Rahmi Beyreli 
Bursa 
Üye 

Halil Yıldız 
İsparta 

Üye 
Ercan Karakaş 

İstanbul 
Üye 

Haluk Yıldız 
Kastamonu 

Üye 
Yaşar Canbay 

Malatya 
Üye 

Enis Sülün 
Tekirdağ 

Sözcü 
Cefi Jozef Kamh i 

İstanbul 
Üye 

İlhan Kesici 
Bursa 
Üye 

Mukadder Başeğmez 
İstanbul 

Üye 
Bülent Tanla 

İstanbul 
Üye 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Üye 
Bayram Fırat Dayanıklı 

Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasınm ve Kullanımının Ya
saklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - Türkiye tarafından 13 Ocak 1993 tarihinde Paris'te imzalanan "Kimyasal Silah
ların Geliştirilmesinin, Üretiminin, Stoklanmasınm ve Kullanımının Yasaklanması ve Bunların İm
hası ile İlgili Sözleşme"nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
M. Karayalçın 
Devlet Bakanı 

Y. Ak tuna 
Devlet Bakanı 
M. Gülcegün 
Devlet Bakanı 

Ö. Alpago 
Devlet Bakanı 

N. Kurt 
Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
S. Sümer 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M. Göllıan 

Dışişleri Bakanı 
O. M. Soysal 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
D. Baran 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. Dönen 

Kültür Bakanı 
T. Savaş 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B.S.Daçe 

Devlet Bakanı 
A. E. Kırathoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Köylüoğlu 

Devlet Bakanı V. 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Adalet Bakanı 
M. Moğultay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
İ.Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
H. Çulhaoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
M. Köstepen 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
N. Matkap 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
V. At as oy 

Turizm Bakanı V. 
T. Savaş 

Çevre Bakanı 
/?. Akçalı 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üre
timinin, Stoklanmasının ve Kullanımının 
Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili 

Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

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

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Kimyasal Silahların Geliştirilmesinin, Üre
timinin, Stoklanmasının ve Kullanımının 
Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili 

Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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KİMYASAL SİLAHLARIN GELİŞTİRİLMESİNİN, ÜRETİMİNİN, STOKLANMASININ VE 
KULLANIMININ YASAKLANMASI VE BUNLARIN İMHASI İLE İLGİLİ SÖZLEŞME 

BAŞLANGIÇ 

Bu Sözleşmeye Taraf olan Devletler, 

Sıkı ve etkili bir uluslararası gözetim altında, kitle imha silahlarının her çeşidinin yasaklanma
sı ve ortadan kaldırılması da dahil olmak üzere, genel ve kapsamlı bir silahsızlanma yolunda etki
li bir ilerleme sağlama amacıyla hareket etmeye kararlı olarak, 

Birleşmiş Milletler Yasasının amaçlarının ve ilkelerinin gerçekleştirilmesine katkıda bulun-
mayı arzulayarak, 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, 17 Haziran 1925 tarihinde Cenevre'de imzalanan, Bo
ğucu, Zehirli veya Diğer Gazların ve Bakteriyolojik Savaş Yöntemlerinin Savaşta Kullanımının 
Yasaklanması Protokolünün (1925 Tarihli Cenevre Protokolü) ilke ve hedeflerine aykırı her türlü 
fiili müteaddit defalar kınandığını anarak. 

Bu Sözleşmenin, 1925 tarihli Cenevre Protokolünün ve 10 Nisan 1972 tarihinde Londra, Mos
kova ve Vaşington'da imzalanan, Barteriyolojik (Biyolojik) ve Zehirli Silahların Geliştirilmesinin, 
Üretilmesinin ve Stoklanmasının Yasaklanması ve Bu Silahların İmhası ile İlgili Sözleşmenin ilke 
ve hedeflerini ve bunlar tahtında üstlenilen yükümlülükleri tekrar teyit ettiğini kabul ederek, 

Bakteriyolojik (Biyolojik) ve Zehirli Silahların Geliştirilmesinin, Üretilmesinin ve Stoklanma
sının Yasaklanması ve Bu Silahların İmhası ile İlgili Sözleşmenin IX uncu maddesinin içerdiği he
defi hatırlarında tutarak. 

Bu Sözleşme hükümlerinin yürürlüğe konulması ve böylelikle, 1925 Tarihli Cenevre Proto
kolüyle üstlenilen yükümlülüklerin tamamlanması suretiyle, bütün insanlığın esenliği uğruna, kim
yasal silahların kullanılması ihtimalini tamamiyle ortadan kaldırmaya kararlı olarak, 

İlgili anlaşmalar ve uluslararası hukukun ilgili prensipleri ile vücut bulan, herbisitlerin bir sa
vaş yöntemi olarak kullanımının yasaklanması gereğini benimseyerek, 

Kimya alanında elde edilen başarıların, yalnızca insanlığın yararına kullanılması gerektiğini 
düşünerek, 

Bütün Taraf Devletlerin ekonomik ve teknolojik gelişmesini güçlendirmek için, bu Sözleş
meyle yasaklanmayan amaçlarla, gerek kimyasal maddelerin serbçst ticaretini, gerek kimyasal fa
aliyetler alanında uluslararası işbirliğini ve bilimsel ve teknik bilgi alışverişini geliştirmeyi arzula
yarak. 

Kimyasal silahların geliştirilmesinin, üretilmesinin, elde edilmesinin, stoklanmasının, elde tu
tulmasının, devredilmesinin ve kullanımının tam ve etkili bir biçimde yasaklanmasının ve bu silah
ların imhasının, bu ortak hedeflere ulaşılmasına doğru atılması gereken bir adım olduğuna inanarak, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır : 
MADDE I 

GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 

1. Bu Sözleşmeye Taraf olan Devletlerden her biri, hangi koşullar altında olursa olsun, hiçbir 
zaman : 
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(a) Kimyasal silah geliştirmemeyi, üretmemeyi, bir başka şekilde elde etmemeyi, stoklamayı 
ve elde tutmamayı, veya doğrudan doğruya veya dolaylı yoldan bir başkasına kimyasal silah dev-
retmemeyi; 

(b) Kimyasal silah kullanmamayı; 

(c) Kimyasal silah kullanımı amacıyla herhangi bir askeri hazırlık içinde yer almamayı; 
(d) Hiç kimseye, bu Sözleşme çerçevesinde bir Taraf Devlete yasaklanmış bulunan herhangi bir 

faaliyetle iştigal etmekte yardımcı olmamayı, bu yönde cesaret vermemeyi veya teşvik etmemeyi, 

taahhüt eder. 

2. Taraf Devletlerden her biri, sahip olduğu veya tasarrufunda bulunan, veya yetki veya kont
rol alanındaki herhangi bir yerde bulunan kimyasal silahlan bu Sözleşme hükümlerine uygun ola
rak imha etmeyi taahhüt eder. 

3. Taraf Devletlerden her biri, bir başka Taraf Devletin topraklarında terk etmiş olduğu bütün 
kimyasal silahları bu Sözleşme hükümlerine uygun olarak imha etmeyi taahhüt eder. 

4. Taraf Devletlerden her biri, sahip olduğu veya tasarrufunda bulunan, veya yetki veya kont
rol alanındaki herhangi bir yerde bulunan herhangi bir kimyasal silah üretim tesisini bu Sözleşme 
hükümlerine uygun olarak imha etmeyi taahhüt eder. 

5. Taraf Devletlerden her biri toplumsal olayları denetim altında tutmakta kullanılan gereçleri 
bir savaş yöntemi olarak kullanmamayı taahhüt eder. 

MADDE II 
TANIMLAR VE ÖLÇÜTLER 

Bu Sözleşmenin amaçları çerçevesinde : 

1. "Kimyasal Silahlar" deyimi, bir arada veya ayrı ayrı, aşağıdaki anlamda kullanılacaktır: 
(a) Bu Sözleşmeyle yasaklanmayan amaçlarla kullanıldıkları ve cins ve miktarlarının bu amaç

larla tutarlı olduğu durumlar hariç olmak üzere, zehirli kimyasal maddeler ve bunların hammadde
leri; 

(b) (a) fıkrasında belirlenen zehirli kimyasal maddelerin, bu fıkrada tanımlanan savaş gereçle
ri ve aygıtlarının kullanımı sonucunda ortaya çıkacak olan zehirleyici nitelikleri yoluyla ölüme ve
ya bir başka hasara yol açmak amacıyla özel olarak tasarımı yapılmış savaş gereçleri ve cihazları. 

(c) (b) fıkrasında sözü edilen savaş gereçleri ve aygıtlarının kullanımıyla doğrudan doğruya 
ilişkili bir biçimde kullanılmak üzere özel olarak tasarımı yapılmış olan herhangi bir cihaz. 

2. "Zehirli Kimyasal Madde" deyimi aşağıdaki anlamda kullanılacaktır: 

Yaşam süreçleri üzerindeki kimyasal etkisi yoluyla, insanlarda veya hayvanlarda ölüme, geçi
ci sakatlığa veya daimi hasara neden olabilecek herhangi bir kimyasal madde. 

Zehirli kimyasal madde deyimi, kökenine veya üretim biçimine ve tesislerde, savaş gereçle
rinde veya bir başka yerde üretilmelerine bağlı kalmaksızın, bu tür bütün kimyasal maddeleri içer
mektedir. . 

(Bu Sözleşmenin uygulanması amacıyla, doğrulama Önlemlerinin uygulanması için tanımla
nan zehirli kimyasal maddeler, Kimyasal Maddelerle İlgili Ek'in içerdiği listelerde sıralanmıştır.) 

. 3. "Prekürsör" deyimi aşağıdaki anlamda kullanılacaktır : 
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Hangi yöntemle olursa olsun, bir zehirli kimyasal maddenin üretimi sırasında herhangi bir aşa

mada rol oynayan bir kimyasal reaktan. Bu deyim, iki elcmanlı veya çok elemanlı bir kimyasal sis
temin herhangi bir temel elemanını içine almaktadır. 

(Bu Sözleşmenin uygulanması amacıyla, doğrulama önlemlerinin uygulanması için tanımla
nan prekürsörler, Kimyasal Maddelerle ilgili Ek'in içerdiği listelerde sıralanmıştır.) 

4. "İki Elemanlı veya Çok Elemanlı Kimyasal Sistemlerin Temel Elemanı" (bundan böyle "te
mel eleman" olarak anılacaktır) deyimi aşağıdaki anlamda kullanılacaktır : 

Nihai ürünün zehirleyici özelliklerinin belirlenmesinde en önemli rolü oynayan ve iki eleman
lı veya çok elemanlı kimyasal sistemde diğer kimyasal maddelerle süratle reaksiyona giren prekür-
sör. 

5. "Eski Kimyasal Silahlar" deyimi aşağıdaki anlamda kullanılacaktır : 
(a) 1925 yılından önce üretilmiş olan kimyasal silahlar; veya 

(b) 1925 ve 1946 yılları arasındaki dönemde üretilen ve artık kimyasal silah olarak kullanıla
mayacak derecede bozulmuş bulunan kimyasal silahlar. 

6. "Terk Edilmiş Kimyasal Silahlar" deyimi aşağıdaki anlamda kullanılacaktır : 

Eski kimyasal silahlar da dahil olmak üzere, 1 Ocak 1925 tarihinden sonra, bir Devlet tarafın
dan bir başka Devletin topraklarında, bu Devletin onayı olmaksızın terk edilmiş kimyasal silahlar. 

7. "Toplumsal Olayları Denetim Altında Tutmakta Kullanılan Gereçler" deyimi aşağıdaki an
lamda kullanılacaktır: 

Listelerde gösterilmeyen, insanlarda, kimyasal maddeye maruz kaldıktan kısa bir süre sonra 
ortadan kaybolan, duyusal tahriş veya güçsüz kılıcı fiziksel etkileri süratle meydana getirebilen her
hangi bir kimyasal madde. 

8. "Kimyasal Silah Üretim Tesisi" deyimi: 
(a) 1 Ocak 1946 tarihinden sonra herhangi bir zamanda : 
(i) Teçhizatın işletilmesi sırasında materyal akışının : 
(1) Kimyasal Maddelerle İlgili Ek'teki Liste l'de gösterilen herhangi bir kimyasal maddeyi; 

veya 

(2) Bir Taraf Devletin topraklarında, veya bir Taraf devletin yetki alanı veya denetimi altında
ki bir başka yerde, 1 tondan fazla miktarda bulunan, bu Sözleşmeyle yasaklanmayan amaçlarla kul
lanılma olanağı bulunmayan, ancak, kimyasal silah yapımında kullanılabilecek olan diğer herhan
gi bir kimyasal maddeyi 

içerdiği, kimyasal madde üretim, aşamasının ("nihai teknolojik aşama") bir parçası olarak; 

veya 
(ii) diğer hususların yanı sıra, Liste l'de sıralanan kimyasal maddelerin, savaş gereçlerine, ci

hazlarına veya dökme depolama konteynerlerine dolumu; kimyasal maddelerin, birleştirilmiş ikili 
savaş gereçleri ve cihazlarının bir bölümünü oluşturan konteynerlere veya birleştirilmiş tek savaş 
gereçleri ve cihazlarının bir bölümünü oluşturan kimyasal tali savaş gereçlerine dolumu, ve kon-
teynerlerin ve kimyasal tali savaş gereçlerinin ilgili savaş gereçleri ve cihazlarına yüklenmesi de 
dahil olmak üzere kimyasal silahların dolumu amacıyla; 

tasarımı yapılmış, inşa edilmiş veya kullanılmış gerek herhangi bir teçhizat, gerekse bu teçhi
zatın içinde bulundurulduğu herhangi bir bina anlamında kullanılacaktır; 
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(b) "Kimyasal Silahlar Üretim Tesisi" deyimi aşağıdaki anlamlarda kullanılmayacaktır : 
(i) Yukarıdaki (a) (i) bendinde belirtilen kimyasal maddelerin sentezi için 1 tonun altında bir 

üretim kapasitesine sahip herhangi bir tesis; 

(ii) Yukarıda (a) (i) bendinde belirtilen bir kimyasal maddenin, bu Sözleşmeyle yasaklanma
yan amaçlarla yapılan faaliyetlerin kaçınılmaz bir yan ürünü olarak üretildiği veya üretilmiş oldu
ğu herhangi bir tesis; şu şartla ki, kimyasal madde, toplam ürün miktarının yüzde 3'ünü aşmaya
cak ve tesis, Uygulama ve Doğrulama Eki çerçevesinde (bundan böyle "Doğrulama Eki" olarak 
anılacaktır) bildirim ve denetime tabi olacaktır; 

veya 
(iii) Doğrulama Eki'nin VI. Bölümünde belirtildiği gibi, bu Sözleşmeyle yasaklanmış amaç

larla Liste l'de belirlenen kimyasal maddelerin üretimini yapan, küçük ölçekli bir tek tesis. 
9. "Bu Sözleşmeyle Yasaklanmamış Amaçlar" deyimi aşağıdaki anlamda kullanılacaktır : 
(a) Sınai, tarımsal, araştırmayla ilgili, tıbbi, farmasötik veya diğer barışçı amaçlara yönelik et

kinlikler; 
(b) Koruyucu amaçlar, yani zehirli kimyasal maddelere karşı korunmayla ve kimyasal silahla

ra karşı korunmayla doğrudan doğruya ilişkili olan amaçlar; 
(c) Kimyasal silahların kullanımıyla ilişkili olmayan ve kimyasal maddelerin zehirleyici özel

liklerinin bir savaş yöntemi olarak kullanımına bağlı olmayan askeri amaçlar; 
(d) İç ayaklanmaların bastırılması da dahil olmak üzere asayişin sağlanmasıyla ilgili amaçlar, 
10. "Üretim kapasitesi" deyimi aşağıdaki anlamda kullanılacaktır : 
İlgili tesiste fiilen kullanılmakta olan teknolojik sürece veya eğer süreç henüz işlerlik kazan-

mamışsa, kullanılması planlanan teknolojik sürece dayanarak, spesifik bir kimyasal maddenin üre
timi için yıllık nicel potansiyel, Üretim kapasitesinin, nominal kapasiteye veya eğer nominal ka
pasite mevcut değilse, tasarım kapasitesine eşdeğer olduğu varsayılacaktır. Nominal kapasite, bir 
veya daha fazla deneme çalıştırması ile gösterilen, üretim tesisi için, maksimum miktar için opti-
mize edilmiş koşullar altında elde edilen toplam üründür. Tasarım kapasitesi, teorik olarak hesap
lanan mütekabil toplam üründür. 

11. "Örgüt", bu Sözleşmenin VIII. Maddesi uyarınca oluşturulan Kimyasal Silahların Yasak
lanması Örgütü anlamında kullanılacaktır. 

12. VI. Maddede belirlenen amaçlarla : 
(a) Bir kimyasal maddenin "Üretim"i, kimyasal reaksiyon yoluyla bu maddenin oluşumu an

lamında kullanılacaktır; 
(b) Bir kimyasal maddenin "İşlemlenmesi", formülasyon, ekstraksiyon ve saflaştırma gibi, bir 

kimyasal maddenin bir başka kimyasal maddeye dönüştürülmediği bir fiziksel proses anlamında 
kullanılacaktır; 

(c) Bir kimyasal maddenin "tüketilmesi", bir kimyasal reaksiyon yoluyla bir başka kimyasal 
maddeye dönüştürülmesi anlamında kullanılacaktır. 

MADDE III 
BİLDİRİMLER 

1. Taraf Devletlerden her biri, Örgüte, bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en 
geç 30 gün içerisinde, aşağıdaki bildirimleri sunacak ve bu bunlarda : • 
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(aj Kimyasal silahlarla ilgili olarak : 

(i) Herhangi bir kimyasal silaha sahip olup olmadığını veya tasarrufunda bulundurup bulun
durmadığını, veya etkisi veya denetimi altındaki herhangi bir yerde herhangi bir kimyasal silah bu
lunup bulunmadığını beyan edecektir; 

(ii) Doğrulama Eki'nin IV (A) Bölümü, 1 ila 3 üncü paragrafları gereğince, (iii) bendindeki 
kimyasal silahlar hariç olmak kaydıyla, sahip olduğu veya tasarrufunda bulunan, veya yetkisi veya 
denetimi altındaki herhangi bir yerde bulunan kimyasal silahların kesin yerini, toplam miktarını ve 
ayrıntılı envanterini açık olarak belirtecektir; 

(iii) Doğrulama Eki'nin IV (A) Bölümü, 4 üncü paragrafı gereğince, topraklarındaki, bir diğer 
Devletin sahip olduğu veya tasarrufunda bulunan ve o diğer Devletin yetkisi veya denetimi altın
daki herhangi bir yerde bulunan kimyasal silahları bildirecektir; 

(iv) Doğrulama Eki'nin IV (A) Bölümü, 5 inci paragrafı gereğince, 1 Ocak 1946 tarihinden 
sonra herhangi bir kimyasal silahı doğrudan doğruya veya dolaylı yoldan devredip devretmediğini 
veya devralıp devralmadığını beyan edecek ve bu tür silahların devredilmesi veya devralınmasıyla 
ilgili ayrıntıları belirtecektir; 

(v) Doğrulama Eki'nin IV (A) Bölümü, 6 ncı paragrafı gereğince, sahip olduğu veya tasarru
funda bulunan, veya yetkisi veya denetimi altındaki herhangi bir yerde bulunan kimyasal silahla
rın imhası ile ilgili genel planını sunacaktır; 

(b) Eski kimyasal silahlar ve terk edilmiş kimyasal silahlarla ilgili olarak; 
(i) Doğrulama Eki'nin IV (B) Bölümü, 3 üncü paragrafı gereğince, kendi topraklarında eski 

kimyasal silahlar olup olmadığını beyan edecek ve mevcut bulunan tüm bilgileri verecektir; 
(ii) Doğrulama Eki'nin IV (B) Bölümü, 8 inci paragrafı gereğince, kendi topraklarında terk 

edilmiş kimyasal silahlar bulunup bulunmadığını beyan edecek ve mevcut olan tüm bilgileri vere
cektir; 

(iii) Doğrulama Eki'nin IV (B) Bölümü, 10 uncu paragrafı gereğince, kendisinin diğer Devlet
lerin topraklarında kimyasal silahlar terk edip etmediğini beyan edecek ve mevcut .olan tüm bilgi
leri verecektir; 

(c) Kimyasal silah üretim tesisleri ile ilgili olarak : 
(i) 1 Ocak 1946 tarihinden sonra herhangi bir zamanda, şu anda veya geçmişte, sahibi olduğu 

veya tasarrufunda bulunan, veya yetkisi veya denetimi altındaki herhangi bir yerde bulunan, her
hangi bir kimyasal silah üretim tesisine halen ya da daha önce sahip ya da bunun zilyedi olup ol
madığını beyan edecektir : \ • 

(ii) Doğrulama Eki'nin V. Bölümü, 1 inci paragrafı gereğince, (iii) fıkrasında sözü edilen te
sisler hariç olmak üzere, 1 Ocak 1946 tarihinden sonra herhangi bir zamanda veya halen sahip ol
duğu veya tasarrufunda bulunan ya da bulunmuş olan veya yetkisi ya da denetim altındaki herhan
gi bir yerde bulunan veya bulunmuş olan herhangi bir kimyasal silahlar üretim tesisi ile ilgili tüm 
ayrıntıları açık olarak belirtecektir; 

(iii) Doğrulama Eki'nin V. Bölümü, 2 nci paragrafı gereğince, 1 Ocak 1946 tarihinden sonra 
herhangi bir zamanda, kendi topraklarındaki, bir başka Devletin sahip olmuş veya olduğu veya ta
sarrufunda bulunmuş ve bulunmakta olan veya bir başka Devletin yetkisi veya denetimi altındaki 
herhangi bir yerde bulunan ya da bulunmuş olan herhangi bir kimyasal silah üretim tesisini bildi
recektir; 
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(iv) Doğrulama Eki'nin V. Bölümü, 3 ila 5 inci paragrafları gereğince, 1 Ocak 1946 tarihin
den sonra herhangi bir zamanda, kimyasal silahların üretimi için herhangi bir teçhizatı doğrudan 
doğruya veya dolaylı yoldan devredip etmediğini, veya devralıp almadığını beyan edecek, ve bu tür 
teçhizatın devredilmesi veya devralınmasıyla ilgili ayrıntıları belirtecektir; 

(v) Doğrulama Eki'nin 5. Bölümü, 6 ncı paragrafı gereğince, sahip olduğu veya tasarrufunda 
bulunan, veya yetkisi veya denetimi altındaki herhangi bir yerde bulunan herhangi bir kimyasal si
lahlar üretim tesisisinin imhası ile ilgili genel planını sunacaktır; 

(vi) Doğrulama Eki'nin 5. Bölümü, 1 inci paragrafı, (i) fıkrası gereğince,.sahip olduğu veya 
tasarrufunda bulunan, veya yetki veya kontrol alanındaki herhangi bir yerde bulunan, herhangi bir 
kimyasal silahlar üretim tesisinin kapatılması için alınacak önlemleri açık olarak belirtecektir; 

(vii) Doğrulama Eki'nin V. Bölümü, 7 nci paragrafı gereğince, sahip olduğu veya tasarrufun
da bulunan, veya yetkisi veya denetimi altındaki herhangi bir yerde bulunan, herhangi bir kimya
sal silahlar üretim tesisinin, geçici olarak bir kimyasal silahlar imha tesisine dönüştürülmesi ile il
gili genel planını sunacaktır. 

(d) Diğer tesislerle ilgili olarak : 

1 Ocak 1946 tarihinden sonra herhangi bir zamanda, sahip olduğu veya tasarrufunda bulunan, 
veya yetkisi veya denetimi altındaki herhangi bir yerde bulunan, esas olarak kimyasal silahların ge
liştirilmesi amacıyla taşarımı yapılmış, inşa edilmiş veya kullanılmış, herhangi bir tesis veya kuru
luşun kesin yerini, yapısını ve genel faaliyet alanını açık olarak belirtecektir. Bu bildirim, diğer hu
susların yanı sıra, laboratuvarları ve deneme ve değerlendirme yerlerini de kapsayacaktır; 

(e) Toplumsal olayları bastırmakta kullanılan gereçlerle ilgili olarak : Ayaklanmaları bastır
mak amacıyla elinde bulundurduğu her kimyasal maddenin, kimyasal adını, yapısal formülünü, ve 
eğer verilmişse, Kimyasal Abstreler Servisi (CAS) tescil numarasını açık olarak belirtecektir. Bu 
bildirim, herhangi bir değişikliğin yürürlüğe girmesinden sonraki en geç 30 gün içerisinde güncel
leştirilecektir. 

2. Bu maddenin hükümleri ve Doğrulama Eki'nin IV. Bölümünün ilgili hükümleri, bu konu
da karar verme yetkisi tamamiyle Taraf Devlete ait olmak kaydıyla, 1 Ocak 1977 tarihinden önce 
kendi topraklarında toprağa gömülmüş bulunan ve gömülü olarak kalan, veya 1 Ocak 1985 tarihin
den önce denize atılmış bulunan kimyasal silahlar için geçerli olmayacaktır. 

MADDE IV 

KİMYASAL SİLAHLAR 

1. Doğrulama Eki'nin IV (B) Bölümünün hükümlerinin geçerli olacağı eski kimyasal silahlar 
ve terk edilmiş kimyasal silahlar hariç olmak kaydıyla, bu Madde hükümleri ve bunun yürütülme
si için ayrıntılı usuller, bir Taraf Devletin sahip olduğu veya tasarrufunda bulunan, veya yetkisi ve
ya denetimi altındaki herhangi bir yerde bulunan bütün kimyasal silahlar için geçerli olacaktır. 

2. Bu Madde hükümlerinin yürütülmesi için ayrıntılı usuller, Doğrulama Eki'nde verilmektedir. 

3. Doğrulama Eki'nin, IV (A) Bölümü gereğince, fıkra 1 'de belirlenen kimyasal silahların de
polandığı veya imha edildiği tüm mahaller, yerinde denetim ve yerinde aletlerle gözetleme yoluy
la sistematik olarak doğrulamaya tabi tutulacaktır. 
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4. Taraf Devletlerden her biri, Madde III, fıkra 1 (a) bendinde öngörülen bildirimin yapılma
sından hemen sonra, yapılan bildirimin yerinde denetim yoluyla sistematik olarak doğrulanması 
amacıyla, fıkra 1 'de belirlenen kimyasal silahların bulunduğu yere girilmesine ve bunların incelen
mesine izin verecektir. Bir Taraf Devlet, bu andan itibaren bu kimyasal silahlardan hiçbirini, bir 
kimyasal silah imha tesisine göndermenin dışında bulunduğu yerden kaldırmayacaktır. Taraf Dev
letlerden her biri, sistematik yerinde doğrulama amacıyla, bu kimyasal silahların bulunduğu mahal
le girilmesine izin verecektir. 

5. Taraf Devletlerden her biri, yerinde denetim ve yerinde aletlerle gözetleme yoluyla sistema
tik doğrulama amacıyla, sahip olduğu veya tasarrufunda bulunan veya yetkisi ya da denetimi altın
daki herhangi bir yerde bulunan herhangi bir kimyasal silahlar imha tesisine veya bunların depola
ma alanlarına girilmesine ve bunların incelenmesine izin verecektir. 

6. Taraf Devletlerden her biri, Doğrulama Eki gereğince ve mutabık kalınan imha oranı ve sı
rasına uygun olarak (bundan böyle "imha düzeni" olarak anılacaktır), fıkra 1 'de belirlenen bütün 
kimyasal silahları imha edecektir. Bu imha işlemi, bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itiba
ren en geç iki yıl içerisinde başlayacak ve bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 
on yıl içerisinde sona erdirilecektir. Bir Taraf Devletin bu imhayı daha süratli bir şekilde gerçek
leştirmesini engelleyen herhangi bir husus sözkönusu değildir. 

7. Taraf Devletlerden her biri: 

(a) Doğrulama Eki IV (A) Bölümü, paragraf 29 uyarınca, beher yıllık imha dönemi başlama
dan en az 60 gün önce, paragraf 1 'de belirlenen kimyasal silahların imhası için ayrıntılı planını su
nacaktır; ayrıntılı planlar, bir sonraki yıllık imha döneminde imha edilecek tlim stoklan içine ala
caktır; 

(b) Beher yıllık imha döneminin sonundan en az 60 gün önce, paragraf 1 'de belirlenen kimya
sal silahların imhası konusundaki planlarının yürütülmesi ile ilgili yıllık bildirimlerini sunacaktır; ve 

(c) İmha işleminin tamamlanmasından en geç 30 gün sonra, paragraf 1 'de belirlenen tüm kim
yasal silahların imha edildiğini teyid edecektir. 

8. Bir Devletin, fıkra 6'da belirlenen 10 yıllık imha döneminden sonra bu Sözleşmeyi kabul et
mesi ve onaylanması halinde, bu Devlet, paragraf l'de belirlenen kimyasal silahları mümkün olan 
en kısa süre içerisinde imha edecektir. Böyle bir Taraf Devlet için imha sırası ve sıkı doğrulama 
usulleri, Yürütme Konseyi tarafından saptanacaktır. 

9. Kimyasal silahlarla ilgili ilk bildirim verildikten sonra bir Taraf Devlet tarafından meydana 
çıkarılan kimyasal silahlar, Doğrulama Eki'nin IV (A) Bölümü gereğince, bildirilecek, emniyete alı
nacak ve imha edilecektir. 

10. Taraf Devletlerden her biri, kimyasal silahların nakliyesi, örnek alınması, depolanması ve 
imhası sonrasında, halk güvenliğine ve çevre korunmasına en büyük önceliği tanıyacaktır. Taraf 
Devletlerden her biri, kimyasal silahları, kendi ulusal güvenlik ve emisyon standartlarına göre nak
ledecek, örnekleyecek, depolayacak ve imha edecektir. 

11. Kendi topraklarında, bir başka Devletin sahip olduğu veya tasarrufunda olan veya bir başka 
Devletin yetkisi veya denetimi altındaki herhangi bir yerde bulunan kimyasal silahı mevcut olan her
hangi bir Taraf Devlet, bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde, 
sözkönusu kimyasal silahların topraklarından uzaklaştırılması için elinden gelen her türlü çabayı gös-
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terecektir. Bu kimyasal silahların bir yıl içinde uzaklaştırıl maması halinde, Taraf Devlet, Örgütten ve
ya diğer Taraf Devletlerden, bu kimyasal silahların imhası konusunda yardım isteyebilecektir. 

12. Taraf Devletlerden her biri, kimyasal silahların güvenli ve etkin bir biçimde imhası için 
Teknik Sekreterlik vasıtasıyla veya iki taraflı olarak bilgi veya yardım isteyen diğer Taraf Devlet
lerle işbirliği yapmayı taahhüt etmektedir. 

13. Bu Madde ve Doğrulama Eki'nin IV (A) Bölümü uyarınca doğrulama faaliyetlerinin ger
çekleştirilmesinde, Örgüt, Taraf Devletler arasında, kimyasal silahların depolanması ve imhasının 
doğrulanması konusunda, iki taraflı veya çok taraflı anlaşmaların gereksiz tekrarından kaçınmak 
için uygun önlemleri alacaktır. 

Bununla ilgili olarak, Yürütme Konseyi, 

(a) Böyle bir anlaşmanın Doğrulama ile ilgili hükümlerinin, bu Maddenin ve Doğrulama 
Eki'nin IV (A) Bölümünün doğrulama ile ilgili.hükümleriyle tutarlı olduğunu; 

(b) Böyle bir Anlaşmanın yürürlüğe konmasının, bu Sözleşmenin ilgili hükümlerine uyulma
sı için yeterli güvence sağladığını; ve 

(c) İki taraflı veya çok taraflı anlaşmanın taraflarının, doğrulama faaliyetleri konusunda örgü
te sürekli olarak ve tam bilgi verdiğini; 

düşünmesi halinde, doğrulama faaliyetlerini, böyle bir iki taraflı veya çok taraflı anlaşma ile 
taahhüt edilen faaliyetleri tamamlayıcı önlemlerle sınırlamaya karar verebilir. 

14. Yürütme Konseyi'nin, 13. fıkra uyarınca bir karar alması halinde, Örgüt, iki taraflı veya 
çok taraflı anlaşmanın yürütülmesini izleme hakkına sahip olacaktır. 

15. Fıkra 13 ve 14 tahtındaki hiçbir husus, bir Taraf Devletin, Madde III, bu Madde ve Doğ
rulama Eki'nin IV (A) Bölümü uyarınca bildirim yapma yükümlülüğünü etkilemeyecektir. 

16. Taraf Devletlerden her biri, imha etmekle yükümlü bulunduğu kimyasal silahların imha gi
derlerini kendisi karşılayacaktır. Taraf Devletlerden her biri aynı zamanda, Yürütme Konseyi aksi
ne karar vermediği sürece, bu kimyasal silahların depolama ve imhasının doğrulama giderlerini de 
karşılayacaktır. Yürütme Konseyinin, fıkra 13 uyarınca, Örgütün doğrulama önlemlerini sınırlama
sı halinde, tamamlayıcı doğrulama ve Örgüt tarafından izleme giderleri, Madde VIII, fıkra 7'de be
lirlendiği şekilde, Birleşmiş Milletler katkı payı bölüşüm oranlarına göre ödenecektir. 

17. Bu Madde hükümleri ve Doğrulama Eki'nin IV. Bölümünün ilgili hükümleri, bu konuda 
karar verme yetkisi tamamiyle Taraf Devlete ait olmak kaydıyla, 1 Ocak 1977 tarihinden önce, ken
di topraklarına gömülmüş ve gömülü olarak kalan veya 1 Ocak 1985 tarihinden önce denize atıl
mış kimyasal silahlar için uygulanmayacaktır. 

MADDE V ' 

KİMYASAL SİLAH ÜRETİM TESİSLERİ 

1. Bu Madde hükümleri ve bunun yürütülmesi için belirlenen ayrıntılı usuller, bir Taraf Dev
letin sahip olduğu veya tasarrufunda bulunan, veya yetkisi veya denetim altındaki herhangi bir yer
de bulunan tüm kimyasal silah üretim tesisleri için geçerli olacaktır. 
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2. Bu Madde hükümlerinin yürütülmesi için ayrıntılı usuller, Doğrulama Eki'nde belirtilmek
tedir. 

3. Doğrulama Eki'nin V. Bölümü gereğince, fıkra l'de belirlenen tüm kimyasal silah üretim 
tesisleri, yerinde denetim ve yerinde aletlerle gözetleme yoluyla sistematik doğrulamaya tabi tutu
lacaktır. 

4. Taraf Devletlerden her biri, tesisin kapatılması için gerekli olan faaliyetler dışında, fıkra 
1 'de belirlenen kimyasal silah üretim tesisleriyle ilgili bütün faaliyetlerini derhal durduracaktır. 

5. Taraf Devletlerden hiç biri, kimyasal silahlar üretimi amacıyla veya bu Sözleşme tahtında 
yasaklanmış bir başka faaliyet amacıyla, yeni bir kimyasal silahlar üretim tesisi inşa etmeyecek ve
ya bu amaçlarla mevcut tesislerinde değişiklik yapmayacaktır. ' 

6. Taraf Devletlerden her biri, Madde III, fıkra 1 (c) tahtındaki bildirimin yapılmasından he
men sonra, bildirimin yerinde denetim yoluyla sistematik olarak doğrulanması amacıyla, fıkra 1 'de 
belirlenen kimyasal silahlar üretim tesislerine girilmesine ve inceleme yapılmasına izin verecektir. 

7. Taraf Devletlerden her biri: 

(a) Doğrulama Eki'nin V. Bölümü gereğince, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 
en geç 90 gün içerisinde, fıkra l'de belirlenen tüm kimyasal silah üretim tesislerini kapatacak ve 
bu konuda bildirimde bulunacaktır; ve 

(b) Tesisin kapalı kaldığının ve daha sonra imha edildiğinin garantilenmesi için, yerinde dene
tim ve yerinde aletlerle gözetleme yoluyla sistematik doğrulama amacıyla, fıkra l'de belirlenen 
kimyasal silah üretim tesislerine, bunlar kapatıldıktan sonra dahi girilmesine izin verecektir. 

8. Taraf Devletlerden her biri, Doğrulama Eki gereğince ve mutabık kalınan imha oranı ve 
sırasına uygun olarak (bundan böyle "imha sırası" olarak anılacaktır), fıkra l'de belirlenen tüm 
kimyasal silahlar üretim tesislerini ve bunlarla ilgili tesis ve teçhizatı imha edecektir. Bu imha iş
lemi, bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde başlayacak ve bu 
Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç on yıl içerisinde sona erdirilecektir. Bir Ta
raf Devletin bu imhayı daha süratli bir şekilde gerçekleştirmesini engelleyen herhangi bir hüküm 
bulunmamaktadır. 

9. Taraf Devletlerden her biri: 

(a) Fıkra l'de belirlenen kimyasal silah üretim tesislerinin imhası ile ilgili olarak, her tesisin 
imhası başlamadan en az 180 gün önce, ayrıntılı imha planlarını sunacaktır; 

(b) Beher yıllık imha döneminin sonundan en az 90 gün önce, paragraf 1 'de belirlenen tüm 
kimyasal silah üretim tesislerinin imhası konusundaki planlarının yürütülmesiyle ilgili yıllık bildi
rimlerini sunacaktır. 

(c) İmha işleminin tamamlanmasından en geç 30 gün sonra, fıkra 1 'de belirlenen tüm kimya
sal silah üretim tesislerinin imha edildiğini teyid edecektir. 

10. Bir Devletin fıkra 8'de belirlenen 10 yıllık imha döneminden sonra bu Sözleşmeyi kabul 
etmesi ve onaylaması halinde, bu Devlet, fıkra l'de belirlenen kimyasal silah üretim tesislerini 
mümkün olan en kısa süre içerisinde imha edecektir. Böyle bir Taraf devlet için imha sırası ve sı
kı doğrulama usulleri, Yürütme Konseyi tarafından saptanacaktır. 
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11. Taraf Devletlerden her biri, kimyasal silah üretim tesislerinin imhası sırasında, halk güven
liğine ve çevre korunmasına birincil öncelik tanıyacaktır. Taraf Devletlerden her biri, kimyasal si
lah üretim tesislerini, kendi ulusal güvenlik ve emisyon standartlarına göre imha edecektir. 

12. Doğrulama Eki'nin V. Bölümünün 18-25 inci paragrafları uyarınca, fıkra l.'dc belirlenen 
kimyasal silah üretim tesisleri, geçici olarak kimyasal silah imha tesislerine dönüştürülebilir. Bu şe
kilde dönüştürülmüş bir tesis, kimyasal silahların imhası için kullanımı sona erer ermez, ancak her 
ne olursa olsun, bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 10 yıl içerisinde, imha 
edilecektir. 

13. Zorunluluk bulunan istisnai hallerde, bir Taraf Devlet, fıkra l'de belirtilen bir kimyasal si
lah üretim tesisini, bu Sözleşme tahtında yasaklanmayan amaçlarla kullanmak için izin isteyebilir. 
Yürütme Konseyinin tavsiyesi üzerine, Taraf Devletler Konferansı, bu isteği kabul edip etmemeye 
karar verecek ve Doğrulama Eki'nin V. Bölümü, D Kısmı uyarınca, kabulün hangi koşullara bağ
lı olduğunu saptayacaktır. 

14. Kimyasal silah üretim tesisinin, dönüştürülen tesisin, Liste 1 'de tanımlanan kimyasalmad-
deleri kullanmayan, sınai, tarımsal, araştırmaya yönelik, tıbbi, farmasötik veya diğer barışçı amaç
larla kullanılan bir tesisin dışında, yeniden bir kimyasal silahlar üretim tesisine dönüştüriilemeyç-
cek şekilde dönüştürülmesi gerekmektedir. 

15. Dönüştürülen tüm tesisler, Doğrulama Eki'nin V. Bölümünün D Kısmı uyarınca, yerinde 
denetim ve yerinde aletlerle gözetleme yoluyla sistematik doğrulamaya tabi olacaktır. 

16. Bu Madde ve Doğrulama Eki'nin V. Bölümü uyarınca doğrulama faaliyetlerinin gerçek
leştirilmesinde, Örgüt, Taraf Devletler arasında, kimyasal silah üretim tesislerinin ve bunların im
hasının doğrulanması konusunda, iki taraflı veya çok taraflı anlaşmaların gereksiz yere tekrarından 
kaçınmak için uygun önlemleri alacaktır. 

Bununla ilgili olarak, Yürütme Konseyi, 

(a) Böyle bir anlaşmanın doğrulamayla ilgili hükümlerinin, bu Maddenin ve Doğrulama 
Eki'nin V. Bölümünün doğrulama ile ilgili hükümleriyle tutarlı olduğunu; 

(b) Böyle bir anlaşmanın yürürlüğe konmasının, bu Sözleşmenin ilgili hükümlerine uyulması 
için yeterli güvence sağladığını; ve 

(c) İki taraflı veya çok taraflı anlaşmanın taraflarının, doğrulama faaliyetleri konusunda Örgü
te sürekli olarak ve tam bilgi verdiğini; 

düşünmesi halinde, doğrulama faaliyetlerini, böyle bir ikili veya çok taraflı anlaşmayla taah
hüt edilen faaliyetleri tamamlayıcı önlemlerle sınırlamaya karar verebilir. 

17. Yürütme Konseyinin, paragraf 16 uyarınca bir karar alması halinde, Örgüt, iki taraflı ve
ya çok taraflı anlaşmanın yürütülmesini izleme hakkına sahip olacaktır. 

18. Fıkra 16 ve 17 tahtmdaki hiçbir husus, bir Taraf Devletin, Madde III, bu Madde ve Doğ
rulama Eki'nin V. Bölümü uyarınca bildirim yapma yükümlülüğünü etkilemeyecektir. 

19. Taraf Devletlerden her biri, imha etmekle yükümlü bulunduğu kimyasal silah üretim tesis
lerinin imha giderlerini kendisi karşılayacaktır. Taraf Devletlerden her biri aynı zamanda, Yürütme 
Konseyi aksine karar vermediği sürece, bu Madde tahtmdaki doğrulama giderlerini de karşılaya-
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çaktır. Yürütme Konseyinin fıkra 16 uyarınca, Örgütün doğrulama önlemlerini sınırlaması halin
de, tamamlayıcı doğrulama ve Örgüt tarafından izleme giderleri, Madde VIII, fıkra 7'de belirlen
diği şekilde, Birleşmiş Milletler katkı payı bölüşüm oranlarına göre ödenecektir. 

MADDE VI 

BU SÖZLEŞME TAHTINDA YASAKLANMAYAN ETKİNLİKLER 

1. Taraf Devletlerden her biri, bu Sözleşme hükümlerine tabi olmak kaydıyla, bu Sözleşme 
tahtında yasaklanmayan amaçlarla, zehirleyici kimyasal maddeleri ve bunların hammaddelerini ge
liştirme, üretme, bir başka şekilde iktisap etme, elinde bulundurma, devretme ve kullanma hakları
na sahiptir. 

2. Taraf Devletlerden her biri, kendi topraklarında veya yetkisi veya denetimi altındaki bir baş
ka yerde, zehirleyici kimyasal maddelerin veya bunların hammaddelerinin, yalnızca bu Sözleşme 
tahtında yasaklanmayan amaçlarla geliştirildiğini, üretildiğini, bir başka şekilde iktisap edildiğini, 
elde bulundurulduğunu, devredildiğini veya kullanıldığını garanti etmek için gerekli önlemleri ala
caktır. Bununla ilgili olarak ve faaliyetlerin bu Sözleşme tahtındaki yükümlülüklere uygunluğunun 
doğrulanması amacıyla, Taraf Devletlerden her biri, kimyasal maddelerle ilgili Ek'in 1, 2 ve 3 No. 
lu Listelerdinde belirlenen zehirleyici kimyasal maddeleri ve bunların ilk hammaddelerini, kendi 
topraklarında veya yetkisi veya denetimi altındaki bir başka yerde bulunan bu zehirli kimyasal 
maddelerle ilgili tesisleri de Doğrulama Eki'nde belirlenen diğer tesisleri, Doğrulama Eki'ndc be
lirlenen doğrulama önlemlerine tabi tutacaktır. 

3. Taraf Devletlerden her biri Liste l'de belirlenen kimyasal maddeleri (bundan böyle "Liste 
1 Kimyasal Maddeleri" olarak anılacaktır), Doğrulama Eki'nin VI. Bölümünde belirlenen, üretim, 
iktisap, elinde bulundurma, devretme ve kullanmayla ilgili yasalara tabi tutacaktır. Taraf Devletler
den her biri, Liste 1 Kimyasal Maddelerini ve Doğrulama Eki'nin VI. Bölümünde belirlenen tesis
leri, Doğrulama Eki'nin bu bölümü uyarınca, yerinde denetim ve yerinde aletlerle gözetleme yo
luyla sistematik doğrulamaya tabi tutacaktır. 

4. Taraf Devletlerden her biri Liste 2'de belirlenen kimyasal maddeleri (bundan böyle "Lis
te 2 Kimyasal Maddeleri" olarak anılacaktır) ve Doğrulama Eki'nin VII. bölümünde belirlenen te
sisleri, Doğrulama Eki'nin bu bölümü uyarınca, veri izlemeye ve yerinde doğrulamaya tabi tuta
caktır. 

5. Taraf Devletlerden her biri Liste 3'te belirlenen kimyasal maddeleri (bundan böyle "Liste 3 
Kimyasal Maddeleri" olarak anılacaktır) ve Doğrulama Eki'nin VIII. Bölümünde belirlenen tesis
leri, Doğrulama Eki'nin bu bölümü uyarınca, veri izlemeye ve yerinde doğrulamaya tabi tutacak
tır. 

6. Taraf Devletlerden her biri, Doğrulama Eki'nin IX. Bölümünde belirlenen tesisleri, Taraf 
Devletler Konferansı tarafından Doğrulama Eki'nin IX. Bölümü, 22. paragrafı uyarınca aksine ka
rar verilmediği sürece, Doğrulama Eki'nin bu bölümü gereğince veri izlemeye ve fiili yerinde doğ
rulamaya tabi tutacaktır. 

7. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 30 gün içerisinde, Taraf Devletler
den her biri, Doğrulama Eki uyarınca ilgili kimyasal maddeler ve tesisler konusunda bir ilk bildi
rimde bulunacaktır. 
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8. Taraf Devletlerden her biri, Doğrulama Eki uyarınca, ilgili kimyasal maddeler ve tesisler 
konusunda yıllık bildirimlerde bulunacaktır. 

9. Yerinde doğrulama amacıyla, Taraf Devletlerden her. biri, Doğrulama Eki'nde zorunlu kı
lındığı şekilde, denetçilerin tesislere girmesine izin verecektir. 

10. Doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesinde, Teknik Sekreterlik, Taraf Devletin, bu Sözleş
me tahtında yasaklanmayan amaçlarla yapılan kimyasal faaliyetlerine gereksiz yere müdahale edil
mesinden kaçınacak ve özellikle de Gizli Bilgilerin Korunmasıyla İlgili Ek'teki (bundan böyle 
"Gizlilik Eki" olarak anılacaktır) hükümlere uyacaktır. 

11. Bu Madde hükümleri, Taraf Devletlerin ekonomik ve teknolojik gelişmesini ve uluslara
rası bilimsel ve teknik bilgi alışverişi ve bu Sözleşme tahtında yasaklanmayan amaçlarla kimyasal 
maddelerin üretimi, işlemlenmesi veya kullanımı konusunda kimyasal madde ye teçhizat alışveri
şi de dahil olmak üzere, bu Sözleşme tahtında yasaklanmayan amaçlarla yapılacak kimyasal faali
yetler alanında uluslararası işbirliğini engellemeyecek şekilde uygulanacaktır. 

MADDE VII 

ULUSAL UYGULAMA ÖNLEMLERİ 

Genel Yükümlülükler 

1. Taraf Devletlerden her biri, kendi anayasal düzenlemelerine uygun olarak, bu Sözleşme tah-
tındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için gerekli olan önlemleri alacaktır. Özellikle de, Ta
raf Devletlerden her biri, 

(a) Bu faaliyetlerle ilgili olarak ceza yasalarını yürürlüğe koymak ve işletmek de dahil olmak 
üzere, kendi topraklarında veya uluslararası hukuk tarafından kabul edilen kendi yetkisi altındaki 
herhangi bir yerde, özel veya tüzelkişilerin bu Sözleşme tahtında bir Taraf devlete yasaklanmış 
olan herhangi bir etkinliğe girmesini yasaklayacaktır; 

(b) Kendi denetimi altındaki hiçbir yerde, bu Sözleşme tahtında bir Taraf Devlete yasaklanmış 
bulunan hiçbir faaliyete izin vermeyecektir; ve 

(c) (a) bendi tahtında yürürlüğe konan ceza mevzuatını, uluslararası hukuka uygun olarak, her
hangi bir yerde kendi tabiyctindeki özel kişiler tarafından yapılacak olan, bu Sözleşme tahtında bir 
Taraf Devlete yasaklanmış herhangi bir etkinliği kapsayacak şekilde genişletecektir. 

2. Taraf Devletlerden her biri, diğer Taraf Devletlerle işbirliği yapacak ve fıkra 1 tahtındaki 
yükümlülüklerin yerine getirilmesini kolaylaştırmak amacıyla, uygun biçimde hukuki yardım sağ
layacaktır. 

3. Taraf Devletlerden her biri, bu Sözleşme tahtındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi sı
rasında, halk güvenliğine ve çevre korunmasına en büyük önceliği tanıyacak ve bu amaçla, diğer 
Taraf Devletlerle uygun şekilde işbirliği yapacaktır. 

Taraf Devlet ve Örgüt Arasındaki İlişkiler 

4. Bu Sözleşme tahtındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için her Taraf Devlet. Örgütle ve 
diğer Taraf Devletlerle etkin bir irtibat için ulusal odak noktası görevini görecek bir Ulusal Makam 
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tayin edecek veya oluşturacaktır. Her Taraf Devlet, bu Sözleşme kendisi bakımından yürürlüğe gir
diği tarihte, Örgüte kendi Ulusal Makamını bildirecektir. 

5. Taraf Devletlerden her biri, Örgüte, bu Sözleşmenin yürütülmesi için alınan hukuki ve ida
ri önlemleri bildirecektir. 

6. Taraf Devletlerden her biri, bu Sözleşmenin yürütülmesi ile ilgili olarak Örgütün gizlilik 
kaydı ile aldığı bütün bilgileri ve verileri gizli tutacak ve özel jşlemc tabi tutacaktır. Bu bilgi ve ve
rileri yalnızca bu Sözleşme tahtındaki hak ve yükümlülükleri ile ilgili olarak ve Gizlilik Eki'nde 
belirlenen hükümlere uygun olarak kullanacaktır. 

7. Taraf Devletlerden her biri, bütün işlevlerinin gerçekleştirilmesinde Örgütle işbirliği yap
mayı da özellikle de Teknik Sekreterliğe yardım sağlamayı taahhüt eder. 

MADDE VIII 
ÖRGÜT 

A. GENEL HÜKÜMLER 

1. Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, bu Sözleşmenin hedef ve amacına ulaşılması, Sözleşmeye 
uyulması konusunda uluslararası doğrulama ile ilgili hükümler de dahil olmak üzere bu Sözleşme 
hükümlerinin uygulanmasının temini ve Taraf Devletler arasında bir danışma işbirliği ortamı yara
tılması amacıyla; Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütünü oluşturmuşlardır. 

2. Bu Sözleşmenin bütün Taraf Devletleri, Örgütün üyesi olacaklardır. Hiçbir Taraf Devlet, 
Örgütteki üyelik hakkından yoksun bırakılmayacaktır. 

3. Örgütün Genel Merkezi Lahey, Hollanda Krallığı olacaktır. 

4. Örgütün organları olarak : Taraf Devletler Konferansı, Yürütme Konseyi ve Teknik Sekre
terlik oluşturulmuştur. 

5. Örgüt, bu Sözleşme tahtında yapılacak doğrulama faaliyetlerini, hedeflerinin zamanında ve 
etkin bir biçimde gerçekleştirilmesiyle tutarlı olarak, mümkün olan en az müdahale edici biçimde 
yürütecektir. Yalnızca bu Sözleşme tahtındaki sorumluluklarının yerine getirilmesi için gerekli 
olan bilgi ve verileri isteyecektir. Bu Sözleşmenin yürütülmesi sırasında öğrendiği sivil ve askeri 
etkinlikler ve tesislerle ilgili bilgilerin gizliliğinin korunması için her türlü önlemi alacak ve özel
likle de Gizlilik Eki'nde belirlenen hükümlere uyacaktır. 

6. Örgüt, doğrulama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde bilim ve teknolojideki gelişmelerin 
kullanılması için gerekli önlemleri alacaktır. 

7. Örgütün faaliyetlerinin giderleri, Birleşmiş Milletler ve bu örgüt arasındaki üyelik farklılık
ları dikkate alınarak ayarlanmış Birleşmiş Milletler katkı payı bölüşüm oranlarına göre ve Madde 
IV ve V hükümlerine tabi olmak kaydıyla, Taraf Devletlerce ödenecektir. Taraf Devletlerin Hazır
lık Komisyonuna yaptıkları mali katkılar, düzenli bütçeye yapacakları katkılarından uygun şekilde 
düşülecektir. Örgüt bütçesi, biri idari ve diğer giderler ve biri de doğrulama giderleri ile ilgili ol
mak üzere iki ayrı bölümden oluşacaktır. 

8. Örgüte yapması gereken mali katkı ile ilgili bir ödemeyi geciktiren bir üye, ödenmemiş mik
tarın üyenin daha önceki iki tam yıl için yapması gereken mali katkı miktarına eşit olması veya bıı-
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nu aşması halinde, Örgütte hiçbir oy kullanma hakkına sahip olmayacaktır. Bununla birlikte, Taraf 
devletler Konferansı, ödemedeki gecikmenin üyenin kendi iradesi dışındaki nedenlerle meydana 
geldiğine inanması halinde, böyle bir üyeye oy kullanma hakkı tanıyabilir. 

B. TARAF DEVLETLER KONFERANSI 

Oluşumu. Usuller ve Karar Alma 

9. Taraf Devletler Konferansı (bundan böyle "Konferans" olarak anılacaktır), bu Örgütün bü
tün üye Devletleri tarafından oluşturulacaktır. Her üye Konferansta bir temsilci bulunduracak, bu 
temsilciye yedej^ejn^dler-V^^anışmaıılar^şlikrcdebilerektirr 

10. Konferansın ilk oturumu, bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün 
içerisinde, Saklayıcı tarafından toplanacaktır. 

11. Konferans tarafından aksine karar verilmediği sürece, Konferans, yılda bir kez yapılacak 
düzenli oturumlar halinde toplanacaktır. 

12. Konferans, aşağıdaki durumlarda özel oturumlar yapacaktır : 

(a) Konferans tarafından karar verildiğinde; 

(b) Yürütme Konseyi tarafından istendiğinde; 
ı • • • • 

(c) Herhangi bir üye tarafından istendiğinde ve bu istek üyelerin üçte biri tarafından destek
lendiğinde; veya 

(d) Bu Sözleşmenin işletilmesiyle ilgili gözden geçirme yapmak üzere, paragraf 22 uyarınca. 

(e) (d) bendindeki husus hariç olmak üzere, özel oturum, Teknik Sekreterliğin Genel Direktö
ründen isteğin alınmasından itibaren, istekte aksi belirtilmediği sürece, en geç 30 gün içerisinde 
toplanacaktır. 

13. Konferans aynı zamanda, Madde XV, fıkra 2 uyarınca bir Değişiklik Konferansı şeklinde 
de toplanacaktır. 

14. Konferansın oturumları, Konferans tarafından aksine karar verilmediği sürece, Örgütün 
Genel Merkezinde yapılacaktır. 

15. Konferans kendi usul kurallarını belirleyecektir. Her düzenli oturumun başlangıcında, 
Konferans, Başkanını ve gerekli olabilecek diğer görevlileri seçecektir. Bunlar, bir sonraki düzen
li oturumda yeni bir Başkan ve diğer görevliler seçilene kadar görev yapacaklardır. 

16. Örgüt üyelerinin olağan çoğunluğu, Konferans için yeter sayıyı oluşturacaktır. 

17. Örgütün her üyesi, Konferansta bir oy hakkına sahip olacaktır. 

18. Konferans usulle ilgili konulardaki kararlarını hazır bulunan ve oy kullanan üyelerin basit 
çoğunluğuyla alacaktır. Esasa ilişkin konularla ilgili kararlar mümkün olduğu ölçüde oydaşına ile 
alınacaktır. Karar alınması gereken bir konuda oydaşmanın sağlanamaması halinde, Başkan oyla
mayı 24 saat süreyle tatil edecek, bu tatil süresi sırasında oydaşmayı sağlayabilmek için elinden ge
len her türlü çabayı gösterecek ve bu sürenin sona ermesinden önce Konferansa durumu bildirecek
tir. 24 saatlik sürenin sonunda oybirliği sağlanmasının mümkün olmaması halinde, Konferans, bu 
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Sözleşmede aksi belirtilmediği sürece, hazır bulunan ve oy kullanan üyelerin üçte iki çoğunluğuy
la karar alacaktır. Konunun esasa ilişkin olup olmadığı sorusunun ortaya çıkması halinde, esasa 
ilişkin konularda karar alınması için gerekli olan oy çokluğuyla Konferans tarafından aksine karar 
verilmediği sürece, bu konu, esasa ilişkin olarak kabul edilecek ve o şekilde işlem görecektir. 

Yetkiler ve Görevler 

19. Konferans, Örgütün temel organı olacaktır. Yürütme Konseyi ve Teknik Sekreterliğin yet
kileri ve görevlerine ilişkin konular da dahil olmak üzere, bu Sözleşmenin kapsamına giren sorun
ları ve konuları inceleyecektin KOTfejranŝ bjuJSiM^ 
yöneltilmiş veya Yürütme Konseyi tarafından gündeme getirilmiş sorunlar ve konularla ilgili tav
siyelerde bulunabilecek ve kararlar alabilecektir. 

20. Konferans bu Sözleşmenin yürütülmesini gözleyecek, hedef ve amacının gerçekleştirilme
si doğrultusunda hareket edecektir. Konferans, bu Sözleşmeye uyulup uyulmadığını inceleyecek
tir. Konferans aynı zamanda, Yürütme Konseyi ve Teknik Sekreterliğin faaliyetlerini gözlemleye
cek ve bu organlardan herhangi biri için, görevlerinin yerine getirilmesinde yol gösterici davranış 
ilkeleri belirleyebilecektir. 

21. Konferans : 

(a) Düzenli oturumlarında, Yürütme Konseyi tarafından sunulan rapor, program ve Örgüt büt
çesini inceleyecek ve kabul edecek, gerekse diğer raporları inceleyecektir; 

(b) Taraf Devletler tarafından fıkra 7 uyarınca yapılacak katkı paylarının oranı konusunda ka
rar verecektir; 

(c) Yürütme Konseyinin üyelerini seçecektir; 

(d) Teknik sekreterliğin Genel Direktörünü (bundan böyle "Genel Direktör" olarak anılacak
tır) atayacaktır; 

(e) Yürütme Konseyi tarafından sunulan, Yürütme Konseyinin usul kurallarını onaylayacaktır; 

(f) Bu Sözleşmeye uygun olarak görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli bulduğu bağlı or
ganları kuracaktır; 

(g) Kimyasal faaliyetler konusunda barışçı amaçlar için uluslararası işbirliğini geliştirecektir; 

(h) Bu Sözleşmenin işletilmesini etkileyebilecek bilimsel ve teknolojik gelişmeleri inceleye
cek, bu kapsamda, Genel Direktörün görevlerini yerine getirirken, bu Sözleşme ile ilgili olarak 
Konferansa, Yürütme Konseyine veya Taraf Devletlere uzman tavsiyeleri sunabilmesi için bir bi
limsel Danışma Kurulu oluşturulması yolunda Genel Direktörü yönlendirecektir. Bilimsel Danış
ma Kurulu, Konferans tarafından belirlenecek görevin gerektirdiği şartlar çerçevesinde atanan ba
ğımsız uzmanlardan oluşacaktır. 

(i) İlk oturumunda, Hazırlık Komisyonu tarafından geliştirilen anlaşma taslaklarını, hükümle
ri ve davranış ilkelerini inceleyecek ve onaylayacaktır. 

(j) İlk oturumunda, Madde X uyarınca yardım konusunda gönüllü fonu kuracaktır; 

(k) Bu Sözleşmeye uyulmasını ve bu Sözleşme hükümlerine aykırı olan herhangi bir durumun 
ortadan kaldırılmasını ve düzeltilmesini sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır. 
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22. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren beşinci ve onuncu yılların sona ermesinden 
sonra en geç bir yıl içerisinde ve bu dönem içinde kararlaştırılabilecek diğer zamanlarda, konferans, 
bu Sözleşmenin uygulanmasını incelemek üzere özel oturumlar yapacaktır. Bu incelemelerde, ilgili 
bilimsel ve teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurulacaktır. Daha sonra, aksine karar verilme
diği sürece, beş yıllık aralıklarla, Konferans, aynı hedef doğrultusunda oturumlar yapacaktır. 

C. YÜRÜTME KONSEYİ 
Oluşumu, Usuller ve Karar Alma 

23. Yürütme Konseyi 41 üyeden oluşacaktır. Taraf Devletlerden her biri, dönüşüm ilkesine uy
gun olarak, Yürütme Konseyinde hizmet verme hakkına sahip olacaktır. Yürütme Konseyinin üye
leri, Konferans tarafından iki yıllık bir süre için seçilecektir. 

Gerek kimya sanayiinin önemi, gerekse siyasal ve güvenlikle ilgili çıkarlar açısından, bu Söz
leşmenin işlevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesi için, eşitlikçi coğrafi dağılıma yeterli dik
kat gösterilerek, Yürütme Konseyi aşağıdaki şekilde oluşturulacaktır : 

(a) Bu bölgede yer alan Taraf Devletler tarafından belirlenecek dokuz Taraf Afrika Devleti. 
Bu tayine esas olarak, bu dokuz Taraf Devlet içinde üç üyenin, kural olarak, uluslararası iletilmiş 
ve yayınlanmış verilere göre, bölgede en önemli ulusal kimya sanayiine sahip Taraf Devletler ola
cağı kabul edilmiştir; ayrıca, bölge grubu aynı zamanda, bu üç üyeyi tayin etmekte diğer bölgesel 
faktörleri de gözönünde bulunduracaktır; 

(b) Bu bölgede yer alan Taraf Devletler tarafından belirlenecek dokuz Taraf Asya Devleti. Bu 
tayine esas olarak, bu dokuz Taraf Devlet içinde dört üyenin, kural olarak, uluslararası iletilmiş ve 
yayımlanmış verilere göre, bölgede en önemli ulusal kimya sanayiine Taraf Devletler olacağı ka
bul edilmiştir; ayrıca bölge grubu aynı zamanda, bu dört üyeyi tayin etmekte diğer bölgesel faktör
leri de göz önünde bulunduracaktır. 

(c) Bu bölgede yer alan Taraf Devletler tarafından belirlenecek beş Taraf Doğu Avrupa Dev
leti. Bu tayine esas olarak, bu beş Taraf Devlet içinde bir üyenin, kural olarak, uluslararası iletil
miş raporlara ve yayımlanmış verilere göre, bölgede en önemli ulusal kimya sanayiine sahip bir Ta
raf Devlet olacağı kabul edilmiştir; ayrıca, bölge grubu aynı zamanda bu bir üyeyi tayin etmekte, 
diğer bölgesel faktörleri de göz önünde bulunduracaktır; 

(d) Bu bölgede yer alan Taraf Devletler tarafından, yedi Taraf Güney Amerika ve Karayibler 
Devleti. Bu tayine esas olarak, bu yedi Taraf Devlet içinde üç üyenin, kural olarak, uluslararası ile
tilmiş ve yayımlanmış verilere göre, bölgede en önemli ulusal kimya sanayiine sahip Taraf Devlet
ler olacağı kabul edilmiştir; ayrıca, bölge grubu aynı zamanda, bu üç üyeyi tayin etmekte, diğer 
bölgesel faktörleri göz önünde bulunduracaktır; 

(e) Bu bölgede yer alan Taraf Devletler tarafından, Batı Avrupa Devletleri ve Diğer Devletler 
arasında on taraf Devlet tayin edilecektir. Bu tayine esas olarak bu on Taraf Devlet içinde beş üye
nin, bir kural olarak, uluslararası raporlara ve yayınlanmış verilere göre, bölgede en önemli ulusal 
kimya sanayiine sahip Taraf Devletler olacağı kabul edilmiştir; ek olarak, bölge grubu aynı zaman
da, bu beş üyeyi tayin etmekte, diğer bölgesel faktörleri de göz önünde'bulunduracaktır. 

(f) Asya ve Güney Amerika ve Karayibler bölgelerinde yer alan Taraf Devletler tarafından, 
birbirini izleyerek, bir Taraf Devlet daha tayin edilecektir. Bu tayine esas olarak, bu Taraf Devle
tin, bu bölgelerden dönüşümlü olarak görev yapacak bir üye olacağı kabul edilmiştir. 

24. Yürütme Konseyinin ilk seçimi için, paragraf 23'te belirlenen sayısal oranlara gerekli dik
kat harcanarak, bir yıllık süre için 20 üye seçilecektir. . 
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25. IV. ve V. maddelerin tam olarak yürürlüğe konmasından sonra, Konferans, Yürütme Kon
seyi üyelerinin çoğunluğunun isteği üzerine, Yürütme Konseyinin oluşturulmasında geçerli olacak 
paragraf 23'te belirlenen ilkelerle ilgili gelişmeleri dikkate alarak Yürütme Konseyinin bileşimini 
tekrar gözden geçirebilecektir. 

26. Yürütme Konseyi kendi usul kurallarını ayrıntılı olarak hazırlayacak ve Konferansın ona
yına sunacaktır. 

27. Yürütme Konseyi, Başkanını, kendi üyeleri arasından seçecektir. 
28. Yürütme Konseyi dört olağan oturum halinde toplanacaktır. Yürütme Konseyi, düzenli 

oturumlar arasında, yetki ve görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli olabilecek sıklıkta toplana
caktır. 

29. Yürütme Konseyinin her üyesi bir oy kullanma hakkına sahip olacaktır. Bu Sözleşmede 
aksi belirtilmediği sürece, Yürütme Konseyi, esasa ilişkin kararlarını, bütün üyelerinin üçte iki ço
ğunluğuyla alacaktır. Yürütme Konseyi usulle ilgili kararlarını, bütün üyelerinin salt çoğunluğu ile 
alacaktır. Konunun esasa ilişkin bir konu olup olmadığı sorusunun ortaya çıkması halinde, esasa 
ilişkin karar alınması için gerekli olan oy çokluğuyla Yürütme Konseyi tarafından aksine karar ve
rilmediği sürece, konu, esasa ilişkin bir konu olarak kabul edilecek ve o şekilde işlem görecektir. 

Yetkiler ve Görevler 
30. Yürütme Konseyi, Örgütün icra organı olacaktır. Yürütme Konseyi, Konferansa karşı so

rumlu olacaktır. Yürütme Konseyi, gerek bu Sözleşme tahtında kendisine verilen yetkileri kullana
cak ve görevleri yerine getirecek, gerekse Konferans tarafından kendisine verilen görevleri yerine 
getirecektir. 

Bu görevlerin yerine getirilmesi ve yetkilerin kullanılmasında Yürütme Konseyi, Konferansın 
tavsiyelerine, kararlarına ve yol gösterici ilkelerine uygun olarak hareket edecek ve bunların, ge
rektiği şekilde ve sürekli olarak uygulanmasını sağlayacaktır. 

31. Yürütme Konseyi, bu Sözleşmenin etkili bir şekilde yürütülmesini ve buna uyulmasını 
sağlayacaktır. Teknik Sekreterliğin faaliyetlerini denetleyecek, her Taraf Devletin Ulusal Yetkili 
Makamıyla işbirliği yapacak ve Taraf Devletlerin isteği üzerine Taraf Devletler arasındaki istişare 
ve işbirliğine imkân sağlayacaktır. 

32. Yürütme Konseyi: 
(a) Örgütün program taslağını ve bütçesini inceleyecek ve Konferansa sunacaktır; 
(b) Örgütün bu Konferansın yürütülmesiyle ilgili rapor taslağını, kendi faaliyetlerinin yerine 

getirilmesiyle ilgili raporu ve gerekli göreceği veya Konferansın isteyebileceği diğer raporları in
celeyecek ve Konferansa sunacaktır. 

(c) Gündem taslağının hazırlanması da dahil olmak üzere, Konferans oturumları için gerekli 
düzenlemeleri yapacaktır. 

33. Yürütme Konseyi, Konferansı, özel bir oturum için toplantıya davet edebilecektir. 
34. Yürütme Konseyi : 
(a) Örgüt adına, Konferansın önceden onayına tabi olmak kaydıyla, Devletler ve uluslararası 

kuruluşlarla anlaşmalar ve düzenlemeler yapabilecektir; 
(b) Madde X ile ilgili olarak Örgüt adına, Taraf Devletlerle anlaşmalar yapacak ve Madde 

X'da sözü edilen gönüllü fonu denetleyecektir; 
(e) Doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak, Teknik Sekreterlik ve Taraf Dev

letler arasında müzakere edilen anlaşmaları veya düzenlemeleri onaylayacaktır. 
35. Yürütme Konseyi, bu Sözleşme hükümlerine uyma ile ilgili konular ve uymama durum

ları da dahil olmak üzere, kendi yetkisi dahilindeki, bu Sözleşmeyi etkileyen herhangi bir sorunu 
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veya konuyu inceleyecek ve uygun gördüğü takdirde Taraf Devletlere bildirecek ve sorunu veya 
konuyu Konferansın dikkatine sunacaktır. 

36. Diğer hususların yanı sıra, bu Sözleşme tahtında sağlanan hakların kötüye kullanılması da 
dahil olmak üzere, bu Sözleşmeye uyulması ile ilgili kuşku ve endişelerini veya uyulmaması du
rumlarını incelerken, Yürütme Konseyi, ilgili Taraf devletlerle danışacak ve uygun görmesi halin
de, Taraf Devletin belirli bir süre içerisinde durumu düzeltmek için önlemler almasını isteyebile
cektir. 

Daha ileri derecede önlem alınmasının veya işlem yapılmasının gerekli olduğunu düşünmesi 
halinde, Yürütme Konseyi, diğer hususların yanı sıra, aşağıdaki önlemlerden bir veya daha fazla
sını alacaktır: 

(a) BütünTaraf Devletlere sorunu veya konuyu bildirecektir; 
(b) Sorunu veya konuyu Konferansın dikkatine sunacaktır; 
(c) Durumu düzeltmek ve Sözleşme hükümlerine uyulmasını sağlamak amacıyla alınacak ön

lemler konusunda konferansa tavsiyelerde bulunacaktır. 
Yürütme Konseyi, durumun çok ciddî veya acil olduğu hallerde, ilgili bilgiler ve sonuçlar da 

dahil olmak üzere, sorunu veya konuyu doğrudan doğruya Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun ve 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin dikkatine sunacaktır. Yürütme Konseyi aynı zamanda bü
tün Taraf Devletlere bu aşamayla ilgili bilgi verecektir. 

D. TEKNİK SEKRETERLİK 
37. Teknik Sekreterlik, görevlerinin yerine getirilmesinde, Konferansa ve Yürütme Konseyi

ne yardımcı olacaktır. Teknik Sekreterlik, bu Sözleşme kapsamındaki bütün doğrulama önlemleri1 

ni gerçekleştirecektir. Teknik Sekreterlik, gerek bu Sözleşme tahtında kendisine verilen diğer gö
revleri, gerekse Konferans ve Yürütme Konseyi tarafından kendisine havale edilen görevleri yeri
ne getirecektir. 

38. Teknik Sekreterlik : 
(a) Örgütün program taslağını ve bütçesini hazırlayacak ve Yürütme Konseyine.sunacaktır; 
(b) Örgütün bu Sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili rapor taslağını ve Konferansın veya Yürüt

me Konseyinin isteyebileceği diğer raporları hazırlayacak ve Yürütme Konseyine sunacaktır; 
(c) Konferansa, Yürütme Konseyine ve bağlı organlara, idarî ve teknik destek sağlayacaktır; 
(d) Bu Sözleşmenin yürütülmesi ile ilgili konularda, Örgüt adına Taraf Devletlere yazışmalar 

gönderecek ve Taraf Devletlerden Organizasyona gönderilecek yazışmaları teslim alacaktır; 
(e) Listelere alınmış ve alınmamış kimyasal maddelerin değerlendirilmesi de dahil olmak üze

re, bu Sözleşme hükümlerinin yürütülmesiyle ilgili olarak, Taraf Devletlere teknik yardım ve tek
nik değerlendirme imkânları sağlayacaktır. 

39. Teknik Sekreterlik : 
(a) Yürütme Konseyinin onayına tabi olmak kaydıyla, doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi 

ile ilgili olarak, Taraf Devletlerle anlaşmalar aktedecek veya diğer düzenlemeler yapacaktır; 
(b) Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 180 gün içerisinde, madde X, 7 

(b) ve (c) bentleri uyarınca, Taraf Devletlerin acil durum ve insanî yardım stoklarını oluşturmala
rını ve sürdürmelerini koordine edecektir. 

Teknik Sekreterlik, bulundurulan stoklardaki üniteleri, elverişlilik açısından muayene edebi
lir. Bulundurulacak stoklardaki ünitelerin listesi, yukarıdaki paragraf 21 (i) uyarınca Konferans ta
rafından incelenecek ve onaylanacaktır; 

(c) Madde X'da sözü edilen gönüllü fonu yönetecek, Taraf Devletler tarafından verilecek be
yanları toplayacak ve istendiğinde, madde X'daki amaçların gerçekleştirilmesi için Taraf Devletler 
veya bir Taraf Devletle Örgüt arasında aktedilecek iki taraflı anlaşmaları tescil edecektir. 
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40. Teknik Sekreterlik, doğrulama faaliyetleri sırasında gördüğü, bu Sözleşmeye uyulmasıyla 
ilgili kuşkular, şüpheli durumlar veya belirsizlikler de dahil olmak üzere, görevlerinin yerine geti
rilmesi sırasında ortaya çıkan ve ilgili Taraf Devletle kendi müzakereleri sonucunda çözemediği ve
ya açıklığa kavuşturamadığı herhangi bir problem konusunda Yürütme Konseyine bilgi verecektir. 

41. Teknik Sekreterlik, baş idarî görevlisi olan bir Genel Direktörden, denetim görevlilerin
den ve gerek duyulabilecek bilimsel, teknik ve diğer personelden oluşacaktır. 

42. Denetici Heyeti, Teknik Sekreterliğin bir ünitesi olacak ye Genel Direktörün denetimi al
tında faaliyetlerini sürdürecektir. 

• 43. Genel Direktör, Yürütme Konseyinin tavsiyesi üzerine, konferans tarafından dört yıllık 
bir süre için atanacak, bu süre ikinci bir dört yıllık süre için yenilebilecek, ancak daha sonra ycni-
lenemeyecektir. 

44. Genel Direktör, personelin atanması ve Teknik Sekreterliğin organizasyonu ve faaliyetle
rini yerine getirmesi konusunda Konferansa karşı sorumlu olacaktır. Personelin istihdamı ve hiz-' 
met koşullarının belirlenmesi konusunda göz önünde bulundurulacak en önemli husus, en yüksek 
etkenlik, yeterlilik ve bütünlük standartlarının sağlanması zorunluluğu olacaktır. Genel Direktör, 
denetim görevlileri veya meslekî kadronun ve memuriyet kadrosunun diğer elemanları olarak, yal
nızca Taraf Devletlerin vatandaşları hizmet verebileceklerdir. Mümkün olduğu kadar geniş bir coğ
rafî esasta eleman istihdamının önemine gerekli dikkat gösterilecektir. Eleman istihdamı, Teknik 
Sekreterliğin sorumluluklarını gerektiği şekilde yerine getirilebilmesi için gerekli olan minimum 
kadro prensibine dayanılarak yapılacaktır. 

45. Fıkra 21 (h)'dc sözü edilen Bilimsel Danışma Kurulunun organizasyonu ve görevlerini ye
rine getirmesinden Genel Direktör sorumlu olacaktır. Genel Direktör, Taraf Devletlerle istişare ha
linde, her biri kendi kapasitesi içinde hizmet verecek olan Bilimsel Danışma Kurulunun üyelerini 
atayacaktır. Kurulun üyeleri, bu Sözleşmenin yürütülmesi ile ilgili özel bilimsel alanlardaki uzman
lıklarına dayanılarak atanacaktır. Genel Direktör aynı zamanda, uygun gördüğü takdirde, spesifik 
konularda tavsiyelerde bulunmak üzere, bilimsel uzmanlardan oluşan geçici çalışma grupları oluş
turabilir. Yukarıdaki hususlarla ilgili olarak Taraf Devletler, Genel Direktöre uzman listeleri vere
bilirler. 

46. Görevlerinin yerine getirilmesinde, Genel Direktör, muayene görevlileri ve kadronun di
ğer elemanları, herhangi bir kaynaktan talimat istemeyecek veya almayacaklardır. Yalnızca Kon
feransa ve Yürütme Konseyine karşı sorumlu olan uluslararası görevliler olarak, konumlarını etki
leyebilecek herhangi bir faaliyet yapmaktan kaçınacaklardır. 

47. Taraf Devletler, Genel Direktörün, denetçilerin ve kadronun diğer elemanlarının sorum
luluklarının münhasıran uluslararası olan niteliğine saygı gösterecek ve sorumluluklarının yerine 
getirilmesinde bu kişilerin üzerinde nüfuz kurmaya çalışmayacaktır. 

E. AYRICALIKLAR VE DOKUNULMAZLIKLAR 

48. Örgüt bir Taraf Devletin topraklarında veya yetki veya kontrol alanındaki herhangi bir 
yerde, görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli olan yasal yetkiler ve ayrıcalıklar ve dokunul
mazlıklardan yararlanacaktır. 

49. Taraf Devletlerin delegeleri, yedek delegeler ve danışmanlarıyla birlikte, Yürütme Kon
seyine atanan temsilciler, yedek temsilciler ve danışmanlarıyla birlikte, Genel Direktör ve Örgütün 
kadrosundaki diğer elemanlar, Örgütle ilgili görevlerinin bağımsız bir şekilde yerine getirilmesi 
için gerekli olan, ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklardan yararlanacaklardır. 
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50. Bu Maddede sözü edilen yasal yetkiler, ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklar, gerek Örgüt ve 
Taraf Devletler arasında yapılacak anlaşmalarla, gerekse Örgüt ve Örgütün Genel Merkezinin bu
lunduğu Devlet arasında yapılacak bir anlaşma ile belirlenecektir. Bu Anlaşmalar paragraf 21 (i) 
uyarınca Konferans tarafından incelenecek ve onaylanacaktır. 

51. 48. ve 49. Maddelere bağlı olmaksızın, Genel Direktörün ve Teknik Sekreterlik eleman
larını doğrulama faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında yararlanacakları ayrıcalıklar ve dokunulmaz
lıklar, Doğrulama Eki'nin II. Bölümü, B Kısmında belirlenen ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklar ola
caktır. 

MADDE IX 
DANIŞMALAR, İŞBİRLİĞİ VE VERİ TOPLAMA 

1. Taraf Devletler, bu Sözleşmenin hedef ve amacıyla veya hükümlerinin yürütülmesi ile il
gili olarak ortaya çıkabilecek herhangi bir konuda, doğrudan doğruya kendi aralarında veya Örgüt 
aracılığıyla veya Birleşmiş Milletler çerçevesinde öngörülen ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesine 
uygun olan usuller de dahil olmak üzere, diğer uygun uluslararası usullerle danışmalarda buluna
cak ve işbirliği yapacaklardır. 

2. Herhangi bir Taraf Devletin bir kuşku denetimi isteme hakkı saklı kalmak kaydıyla, Taraf 
Devletler, mümkün olan bütün şartlarda, bu Sözleşmeye uyulması konusunda herhangi bir kuşku
ya neden olan veya belirsiz sayılabilecek ilgili bir konuda endişeler yaratan herhangi bir konuyu, 
öncelikle kendi aralarında bilgi alışverişi ve danışmalar yoluyla açıklığa kavuşturmak ve çözümle
mek için ellerinden gelen her türlü çabayı göstereceklerdir. Bir başka Taraf Devletten, talepte bu
lunan Taraf Devletin, böyle bir kuşku veya endişeye neden olduğuna inandığı herhangi bir konuy
la ilgili olarak açıklama isteyen bir talep alan bir Taraf Devlet, her ne olursa olsun talep tarihinden 
itibaren 10 günü aşmamak kaydıyla, mümkün olan en kısa süre içerisinde, ortaya çıkan bu kuşku 
veya endişeye yanıt vermeye yeterli bilgiyi, sağlanan bilginin konuyu nasıl çözümleyeceğine dair 
açıklamayla birlikte gönderecektir. Bu Sözleşme tahtındaki hiç bir hüküm, iki veya daha fazla Ta
raf Devletin, bu Sözleşmeye uyulması konusunda herhangi bir kuşkuya neden olan veya belirsiz sa
yılabilecek ilgili bir konuda endişeler yaratan herhangi bir konuyu açıklığa kavuşturmak ve çözüm
lemek için, kendi aralarında karşılıklı mutabakatla denetimler veya başka usuller düzenleme hak
larını etkilemeyecektir. Bu tür düzenlemeler, herhangi bir Taraf Devletin, bu Sözleşmenin diğer 
hükümleri tahtındaki haklarını ve yükümlülüklerini etkilemeyecektir. 

Açıklığa Kavuşturma Talebi ile İlgili Usul 
3. Bir Taraf Devlet, belirsiz sayılabilecek veya bir başka Taraf Devletin bu Sözleşmeye muh

temelen uymaması ile ilgili bir endişe yaratan herhangi bir durumun açıklığa kavuşturulması için 
Yürütme Konseyinden yardım isteme hakkına sahip olacaktır. Yürütme Konseyi, böyle bir endişe 
ile ilgili olarak kendisinde bulunan bilgileri sağlayacaktır. 

4. Bir Taraf Devlet, belirsiz sayılabileck veya bir başka Taraf Devletin bu Sözleşmeye muh
temel riayetsizliği ile ilgili bir durum konusunda, bu Taraf Devletten açıklama temin etmesini Yü
rütme Konseyinden isteme hakkına sahip olacaktır. Böyle bir durumda aşağıdaki hükümler uygu
lanacaktır; 

(a) Yürütme Konseyi, açıklama isteyen talebi, aldığı andan itibaren en geç 24 saat içerisinde, 
Genel Direktör vasıtasıyla ilgili Taraf Devlete ulaştıracaktır; 

(b) Açıklama talebinde bulunulan Taraf Devlet, talebi aldığı tarihten itibaren en geç 10 gün 
içerisinde olmak kaydıyla, mümkün olan en kısa süre içinde, Yürütme Konseyine açıklamada bu
lunacaktır; 
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(c) Yürütme Konseyi açıklamayı kaydedecek ve aldığı andan itibaren en geç 24 saat içerisin
de, açıklama talebinde bulunan Taraf Devlete ulaştıracaktır; 

(d) Açıklama talebinde bulunan Taraf Devlet, açıklamayı yetersiz bulması halinde, talepte bu
lunulan Taraf Devletten daha fazla açıklama isteme hakkına sahip olacaktır; 

(e) (d) Fıkrası tahtında daha fazla açıklamanın temini amacıyla, Yürütme Konseyi, Genel Di
rektörden, endişeye neden olan durumla ilgili tüm mevcut bilgilerin ve verilerin incelenmesi ama
cıyla, Teknik Sekreterlikten veya eğer Teknik Sekreterlikte uygun elemanların bulunmaması halin
de bir başka yerden bir Uzmanlar Grubu oluşturmasını isteyebilir. Uzmanlar Grubu, bulgularıyla 
ilgili olarak Yürütme Konseyine bir fiilî durum raporu sunacaktır; 

(f) Açıklama talebinde bulunan Taraf Devlet, (d) ve (e) fıkraları tahtında elde edilen açıkla
manın tatminkâr olmadığını düşünmesi halinde, Yürütme Konseyinin üyesi olmayan konuyla ilgi
li Taraf Devletlerin katılmaya hak kazanacağı özel bir Yürütme Konseyi oturumu isteme hakkına 
sahip olacaktır. Böyle bir özel oturumda, Yürütme Konseyi konuyu inceleyecek ve durumu çözüm
lemek için uygun gördüğü önlemleri tavsiye edebilecektir. 

5. Bir Taraf Devlet aynı zamanda, belirsiz sayılabilecek veya bu Sözleşmeye muhtemelen 
uyulmadığı konusunda bir endişe yaratan herhangi bir durumun açıklığa kavuşturulmasını Yürüt
me Konseyinden isteyebilecektir. Yürütme Konseyi, uygun olan yardımı sağlayarak bu isteğe ya
nıt verecektir. 

6. Yürütme Konseyi, bu Madde tahtında yapılan bir açıklama talebini Taraf Devletlere bildi
recektir. -

7. Bir Taraf Devletin bu Sözleşme hükümlerine, muhtemelen uyulmadığı konusundaki bir 
kuşku veya endişesinin, açıklığa kavuşturma talebinin Yürütme Konseyine verilmesinden itibaren 
60 gün içinde çözüme kavuşturulmaması veya bu Devletin bir denetim isteme hakkına bağlı olmak
sızın, kuşkularının acilen incelenmesi gerektiğine inanması halinde, bu devlet, Madde VIII, parag
raf 12 (c) uyarınca, Konferansın özel bir oturum yapmasını isteyebilecektir. Böyle bir özel oturum
da, Konferans konuyu inceleyecek ve durumun çözümlenmesi için uygun gördüğü önlemleri tav
siye edebilecektir. 

Kuşku Denetimleriyle İlgili Usul 
8. Taraf Devletlerden her biri, yalnızca bu Sözleşme hükümlerine muhtemelen uyulmaması 

ile ilgili sorunların açıklığa kavuşturulması veya çözümü amacıyla, bir başka Taraf Devletin top
raklarındaki veya yetki veya denetimi altındaki herhangi bir yerde bulunan bir tesisin veya mahal
lin yerinde denetime tabi tutulmasını isteme ve bu denetimi gecikmeksizin, Genel Direktör tarafın
dan tayin edilecek bir denetim ekibi tarafından ve Doğrulama Eki'ne uygun olarak yaptırma hakkı
na sahiptir. 

9. Taraf Devletlerden her biri, denetim talebini bu Sözleşme hükümleri kapsamında tutmak ve 
denetim talebinde, Doğrulama Eki'nde belirlendiği gibi, bu Sözleşmeye muhtemelen uyulmaması 
ile ilgili olarak ortaya çıkan endişeler konusunda bütün yeterli bilgileri vermek yükümlülüğü altın
dadır. ' 

Taraf Devletlerden her biri, temelsiz denetim taleplerinden kaçınacak, bu hakkın kötüye kul
lanılmasından kaçınmak için her türlü özen gösterilecektir. Kuşku denetimi yalnızca, bu Sözleşme 
hükümlerine muhtemelen uyulmaması ile ilgili olguları gerçekleri saptamak amacıyla yapılacaktır. 

10. Bu Sözleşme hükümlerine uyulduğunun doğrulanması amacıyla, Taraf Devletlerden her 
biri, fıkra 8 uyarınca yerinde kuşku denetiminin yapılması için Teknik Sekreterliğe izin verecektir.-

11. Bir tesis veya mahallin bir kuşku denetimine tabi tutulması konusundaki bir taleple ilgili 
olarak ve Doğrulama Ekindeki usuller uyarınca, denetime tabi tutulan Taraf Devlet: 
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(a) Bu Sözleşme hükümlerine uyduğunu kanıtlamak için makul olan her türlü çabayı göster
me ve bununla ilgili olarak, denetim ekibinin görevini yerine getirmesine imkân sağlama hak ve 
yükümlülüğüne; 

(b) Yalnızca, bu Sözleşme hükümlerine muhtemelen uyulmaması endişesi ile ilgili gerçekleri 
tespit etmek amacıyla, muayenesi talep edilen bölgeye girilmesine izin verme yükümlülüğüne; ve 

(c) Hassas tesisleri korumak ve bu Sözleşmeyle ilgili olmayan gizli bilgilerin ve verilerin 
açıklanmasını önlemek için gerekli önlemleri alma hakkına, sahip olacaktır. 

12. Bir gözlemci ile ilgili olarak aşağıdaki hükümler uygulanacaktır: 
(a) Talepte bulunan Taraf Devlet, denetime tabi tutulan Taraf Devletin mutabakatına tabi ol

mak kaydıyla, kuşku denetiminin yürütülmesini gözlemlemek amacıyla, gerek talepte bulunan Ta
raf Devletin, gerekse üçüncü bir Taraf Devletin vatandaşı olan bir temsilci gönderebilecektir. 

(b) denetime tabi tutulan taraf Devlet, Doğrulama Eki uyarınca gözlemciye tesise veya ma
halle giriş izni verecektir. 

(c) Denetime tabi tutulan Taraf Devlet, ilke olarak, önerilen gözlemciyi kabul edecektir, an
cak denetime tabi tutulan Taraf Devletin bunu reddetmesi halinde, bu husus, nihaî rapora kaydedi
lecektir. 

13. Talepte bulunan Taraf Devlet, yerinde denetim için denetim talebini Yürütme Konseyine 
ve hemen işleme konması için aynı zamanda Genel Direktöre sunacaktır. 

14. Genel Direktör, denetim talebinin, Doğrulama Eki'nin X. Bölümü, 4. paragrafındaki zo
runluluklara uygun olup olmadığını derhal araştıracak ve eğer gerekiyorsa, denetim talebinin işle
me koyması için talepte bulunan Taraf Devlete yardımcı olacaktır. Denetim talebinin, zorunlu kı
lınan hususlara uygun olması halinde, denetim için hazırlıklar başlatılacaktır. 

15. Genel Direktör, denetim talebini, denetime tabi tutulacak Taraf Devlete, denetim ekibinin 
giriş noktasına planlanan varış zamanından en az 12 saat önce bildirecektir. 

16. Denetim talebini aldıktan sonra Yürütme Konseyi, Genel Direktörün taleple ilgili işlem
lerini yetki ve görev alanına dahil edecek ve denetim süreci boyunca konuyu gözetimi altında tu
tacaktır. Bununla birlikte, Yürütme Konseyinin konuyla ilgili tartışma ve karar verme yetkisi, de
netim işlemini geciktirmeyecektir. 

17. Yürütme Konseyi, denetim talebini aldığı andan itibaren en geç 12 saat içerisinde, dene
tim talebini keyfi veya yersiz, hakkı kötüye kullanma olarak ya da fıkra 8'dc açıklandığı gibi, çok 
açık şekilde bu Sözleşme hükümlerinin kapsamı dışında değerlendirmesi halinde,biitün üyelerinin 
dörtte üç çoğunluğuyla denetimi yapmanın aleyhinde karar verebilecektir. Gerek talepte bulunan, 
gerekse denetime tabi tutulması istenen Taraf Devlet böyle bir karara katılmayacaktır. Yürütme 
Konseyinin kuşku denetimi aleyhine karar vermesi halinde, hazırlıklar durdurulacak, denetim tale
biyle ilgili başka hiç bir işlem yapılmayacak ve ilgili Taraf Devletler, durumdan gerektiği şekilde 
haberdar edilecektir. 

18. Genel Direktör, kuşku denetiminin yürütülmesi için bir denetim emri hazırlayacaktır. De
netim emri, 8. ve 9. paragraflarda sözü edilen işlerliğe geçirilmiş denetim talebi olacak ve denetim 
talebine uygun olacaktır. 

19. Kuşku denetimi, Doğrulama Eki'nin X. Bölümüne veya kullanım iddiası halinde XI. Bö
lümüne uygun olarak yürütülecektir. Denetim ekibi, görevinin etkili bir biçimde veya zamanıda ta
mamlanması ilkesiyle tutarlı olarak, denetimi, mümkün olan en az müdahale edici biçimde yürüt
me ilkesini uygulayacaktır. 
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20. Denetime tabi tutulan Taraf Devlet, kuşku denetimi boyunca, denetim ekibine yardımcı 
olacak ve görevini kolaylaştıracaktır. Denetime tabi tutulan Taraf Devletin, Doğrulama Eki'nin X. 
Bölümü, C Kısmı uyarınca, tesislerine tam ve kapsamlı bir şekilde girilmesine alternatif olarak, bu 
Sözleşme hükümlerine uyduğunu kanıtlamak için başka düzenlemeleri önermesi halinde, bu Söz
leşmeye uyduğunu kanıtlamak amacıyla verilerin saptanması konusunda bir anlaşmaya varabilmek 
için, denetim ekibiyle danışmalar yoluyla elinden gelen her türlü makul çabayı gösterecektir. 

21. Nihaî rapor, gerek fiilî bulguları, gerekse, denetim ekibinin, tesislere giriş derecesi ve şek
li ve kuşku denetiminin tatminkâr bir biçimde yapılması için gösterilen işbirliği konusundaki de
ğerlendirmesini içerecektir. Genel Direktör, denetim ekibinin nihaî raporunu derhal denetim tale
binde bulunan Taraf Devlete, denetime tabi tutulan Taraf Devlete, Yürütme Konseyine ve bütün di
ğer Taraf Devletlere ulaştıracaktır. Genel Direktör aynı zamanda, gerek talepte bulunan ve deneti
me tabi tutulan Taraf Devletlerin değerlendirmelerini, gerekse bu amaçla kendisine aktarılmış ola
bilecek diğer Taraf Devletlerin görüşlerini derhal Yürütme Konseyine ulaştıracak ve daha sonra 
bunları bütün Taraf Devletlere bildirecektir. 

22. Yürütme Konseyi, yetkileri ve görevleri uyarınca, denetim ekibinin nihaî raporunu kendi
sine sunulur sunulmaz inceleyecek; ve 

(a) Sözleşmeye uyulmaması durumunun gerçekleşip gerçekleşmediği; 
(b) Talebin bu Sözleşme hükümleri kapsamında olup olmadığı; ve 
(c) Bir kuşku denetimi talep etme hakkının kötüye kullanılıp kullanılmadığı; 
konularındaki görüşlerini bildirecektir. 
23. Yürütme Konseyinin, yetkileri ve görevleri dahilinde, paragraf 22 uyarınca daha fazla iş

lem yapılması gerektiği sonucuna varması halinde, Konferansa özel tavsiyelerde bulunmak da da
hil olmak üzere, durumu düzeltmek ve bu Sözleşmeye uyulmasını sağlamak için uygun olan ön
lemleri alacaktır. Kuşku denetimi isteme hakkının kötüye kullanılması halinde, Yürütme Konseyi, 
bu talepte bulunan Taraf Devletin, kuşku denetiminin akçalı sorumluluklarından bir kısmını üstlen
mesinin gerekip gerekmediğini inceleyecektir. 

24. Talepte bulunan Taraf Devlet ve denetime tabi tutulan Taraf Devlet, inceleme işlemine 
katılma hakkına sahip olacaklardır. Yürütme Konseyi, Taraf Devletlere ve Konferansın bir sonra
ki oturumuna, inceleme işleminin sonucunu bildirecektir. 

25. Yürütme Konseyinin Konferansa özel tavsiyelerde bulunması halinde, Konferans, Madde 
XII uyarınca işlem yapıp yapmama konusunu inceleyecektir. 

MADDE X 
KİMYASAL SİLAHLARA KARŞI YARDIMLAŞMA VE KORUNMA 

1. Bu Maddenin amaçları kapsamında "Yardım" sözcüğü, eşgüdüm ve diğer hususların yanı 
sıra, teçhizat ve alarm sistemlerinin tayini; koruyucu teçhizat; teçhizatın dekontaminasyonu ve de-
kontaminantlar; tıbbî antidotlar ve tedavi şekilleri; ve bu koruyucu önlemlerle ilgili tavsiyeler de 
dahil olmak üzere, Taraf Devletlere, kimyasal silahlara karşı korunma sağlanması anlamında kul
lanılacaktır. — 

2. Bu Sözleşmedeki hiçbir hüküm, herhangi bir Taraf Devletin, bu Sözleşme tahtında yasak
lanmayan amaçlarla, kimyasal silahlara karşı korunma araçlarını geliştirme, üretme, iktisap etme, 
devretme veya kullanma hakkını engelliyor şeklinde yorumlanamaz. 

3. Taraf Devletlerden her biri kimyasal silahlara karşı korunma araçlarıyla ilgili olarak müm
kün olan en geniş ölçüde, teçhizat, malzeme ve bilimsel ve teknolojik bilgi alışverişini kolaylaştır
mayı taahhüt etmektedir ve buna katılma hakkına sahip olacaktır. 
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4. Korunma amaçlarına ilişkin ulusal programların şeffaflığını artırmak amacıyla, Taraf Dev
letlerden her biri, Madde VIII, fıkra 21 (i) uyarınca Konferans tarafından incelenecek ve onaylana
cak usullere uygun olarak, Teknik Sekreterliğe, programı İle ilgili yıllık bilgiler gönderecektir. 

5. Teknik Sekreterlik, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 180 gün içeri
sinde, isteyen Taraf devletin kullanımı için gerek kimyasal silahlara karşı korunma araçlarıyla ilgi
li çeşitli bilgileri, gerekse Taraf devletler tarafından sağlanabilecek bilgileri içeren bir veri banka
sı kuracak ve bunu kullanıma açık tutacaktır. 

Teknik Sekreterlik aynı zamanda, elindeki kaynaklar çerçevesinde ve bir Taraf Devletin iste
ği üzerine/kimyasal silahlara karşı koruyucu bir kapasitenin geliştirilmesi için programlarının na
sıl yürütüleceğinin tayininde, Taraf Devletlere yardımcı olacak ve uzman tavsiyeleri sağlayacaktır. 

6. Bu Sözleşmedeki hiç bir hüküm, Taraf Devletlerin ikili düzeyde yardım isteme ve sağla
ma, ve acil yardım temini ile ilgili olarak diğer Taraf Devletler arasında bireysel anlaşmalar yap
ma hakkını engelliyor şeklinde yorumlanamaz. 

7. Taraf Devletlerden her biri, Örgüt aracılığıyla yardımda bulunmayı ve bu açıdan, aşağıda
ki önlemlerden bir veya daha fazlasını almayı taahhüt eder : 

(a) İlk oturumunda, Konferans tarafından yardım amacıyla kurulacak olan gönüllü fona kat
kıda bulunmak; 

(b) Eğer mümkünse, bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 180 gün içeri
sinde, Örgütle, talep halinde yardım sağlanmasıyla ilgili anlaşmalar akdetmek; 

(c) Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 180 gün içerisinde, Örgüt tara
fından yapılacak çağrıya yanıt olarak, sağlayabileceği yardımın türünü bildirmek. Bununla birlik
te, bir Taraf Devletin daha sonra beyanında öngörülen yardımı sağlayamayacak olması halinde, bu 
paragraf uyarınca, bu Taraf Devlet hâlâ yardım sağlama yükümlülüğü altında olacaktır. 

8. Taraf Devletlerden her biri, 
(a) Kimyasal silahların kendisine karşı kullanıldığını; 
(b) Ayaklanmaları kontrol etmekte kullanılan araçların kendisine karşı bir savaş yöntemi ola

rak kullanıldığını; 
(c) Herhangi bir Devlet tarafından yapılabilecek, Made I tahtında Taraf Devletlere yasaklan

mış bulunan fiillerin veya faaliyetlerin tehdidi altında olduğunu, düşünmesi halinde, kimyasal si
lahların kullanılmasına veya kullanılması tehlikesine karşı yardım ve koruma isteme ve fıkra 9, 10 
ve 1 l'deki usullere tabi olmak kaydıyla, böyle bir yardım ve koruma alma hakkına sahip olacaktır. 

9. İlgili bilgilerle kanıtlanan böyle bir istek, Genel Direktöre sunulacak, Genel Direktör de bu
nu derhal Yürütme Konseyine ve bütün Taraf Devletlere ulaştıracaktır. Genel Direktör bu talebi 
derhal, ilgili Taraf Devlete karşı kimyasal silahların kullanımı veya ayaklanmaları kontrol etmekte 
kullanılan araçların bir savaş yöntemi olarak kullanımı durumunda acil yardım sağlamaya, veya 
kimyasal silahların kullanımı konusunda ciddî bir tehlike olması veya ayaklanmaları kontrol et
mekte kullanılan araçların bir savaş yöntemi olarak kullanımı konusunda ciddî bir tehlike olması 
halinde insanî yardım sağlamaya, fıkra 7 (b) ve (c) uyarınca gönüllü olmuş taraf Devletlere, tale
bin alınmasından itibaren en geç 12 saat içerisinde ulaştıracaktır. Genel direktör, talebin alınmasın
dan itibaren en geç 24 saat içinde, yapılacak diğer işlemlere bir temel pluşturmak üzere bir araştır
ma başlatacaktır. Araştırmayı 72 saat içinde tamamlayacak ve Yürütme Konseyine bir rapor suna
caktır. Araştırmanın tamamlanması için ek zamana ihtiyaç duyulması halinde, aynı zaman çerçe
vesi içinde bir ara rapor sunulacaktır. Araştırma için istenen ek süre 72 saati aşmayacaktır. Bunun
la birlikte, benzeri sürelerle uzatılabilecektir, herek sürenin sonunda Yürütme Konseyine rapor su
nulacaktır. Araştırma, talebe ve talebe eşlik eden bilgilere uygun olarak, gerek taleple, gerekse sağ
lanacak ek yardım ve korumanın türü ve kapsamı ile ilgili gerçekleri saptayacaktır. 
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10. Yürütme Konseyi bir araştırma raporunu aldığı andan itibaren en geç 24 saat içerisinde 
durumu değerlendirmek üzere toplanacak ve toplantıyı izleyen 24 saat içinde, Teknik Sekreterliğe, 
ek yardım sağlanması için bir talimat verip vermemek konusunda salt çoğunlukla karar alacaktır. 
Teknik Sekreterlik, araştırma raporunu ve Yürütme Konseyi tarafından alman kararı, tüm Taraf 
Devletlere ve ilgili uluslararası kuruluşlara derhal ulaştıracaktır. Yürütme Konseyi tarafından o şe
kilde karar verilmesi halinde, Genel Direktör derhal yardım sağlayacaktır. Bu amaçla Genel Direk
tör, yardım talebinde bulunan Taraf Devletlerle diğer Taraf Devletlerle ve ilgili uluslararası kuru
luşlarla işbirliği yapabilecektir. Taraf Devletler, yardım sağlamak için ellerinden gelen her türlü ça
bayı göstereceklerdir. 

11. Sürdürülen araştırmadan veya diğer güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgiden, kimya
sal silahların kullanımı ile ilgili kurbanlar olduğu konusunda yeterli kanıt sağlanması ve acil mü
dahalenin zorunlu olması halinde, Genel Direktör bütün Taraf Devletlere durumu bildirecek ve bu 
gibi beklenmeyen durumlar için, Konferans tarafından emrinde bulundurulan kaynakları kullana
rak acil yardım önlemlerini alacaktır. Genel Direktör, Yürütme Konseyine, bu paragraf uyarınca 
yapılan müdahaleler konusunda sürekli olarak bilgi verecektir. 

MADDE XI 
EKONOMİK VE TEKNOLOJİK GELİŞME 

1. Bu Sözleşme hükümleri, Taraf Devletlerin ekonomik veya teknolojik gelişmesini ve kim
yasal maddelerin bu Sözleşme tahtında yasaklanmayan amaçlarla üretimi, işlemlenmesi veya kul
lanımı için bilimsel ve teknik bilgi ve kimyasal madde ve teçhizat alışverişi de dahil olmak üzere, 
bu Sözleşme tahtında yasaklanmayan amaçlarla yapılacak kimyasal faaliyetler alanında uluslarara
sı işbirliğini engellemeyecek şekilde uygulanacaktır. 

2. Bu Sözleşmenin hükümlerine tabi olmak kaydıyla ve uluslararası hukukun geçerli kuralları 
ve prensipleri saklı kalmak üzere, Taraf Devletler; 

(a) Ayrı ayrı veya birlikte, kimyasal maddeleri geliştirme, üretme, edinme, elinde bulundur
ma, devretme ve kullanma ve bu konuda araştırmalar yapma hakkına sahip olacaklardır; 

(b) Kimyasal madde teçhizatın ve kimyanın bu Konvansiyon tahtında yasaklanmayan amaç
larla geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgili bilimsel ve teknik bilgilerin mümkün olan en geniş öl
çüde alışverişini kolaylaştırmayı taahhüt etmektedirler ve buna katılma hakkına sahip olacaklardır; 

(c) Kendi aralarında, uluslararası anlaşmalardaki sınırlamalar da dahil olmak üzere, kimya ala
nında, ticareti ve sınai, tarımsal, araştırma ile ilgili, tıbbi, farmasötik veya diğer barışçı amaçlarla, 
bilimsel ve teknolojik bilgilerin geliştirilmesini sınırlayacak veya engelleyecek, bu Sözleşme tah
tında üstlenilen yükümlülüklerle uyumlu olmayan sınırlamalar koymayacaklardır; 

(d) Bu Sözleşmede belirlenen, veya bu Sözleşmenin tahtında izin verilen önlemlerin dışında
ki bazı önlemleri uygulamak amacıyla bu Sözleşmeyi dayanak olarak kullanmayacaklar veya bu 
Sözleşmeyle tutarlı olmayan bir hedefin gerçekleştirilmesi için bir başka uluslararası anlaşmayı 
kullanmayacaklardır; 

(e) Kimyasal madde ticâreti alanındaki mevcut ulusal kurallarını, bunları bu Sözleşmenin he
def ve amacına uygun hale getirmek için, yeniden gözden geçirmeyi taahhüt etmektedirler. 
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MADDEXII 
YAPTIRIMLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE 

BİR DURUMU DÜZELTME VE 
SÖZLEŞMEYE UYULMASINI SAĞLAMA ÖNLEMLERİ 

1. 2, 3 ve 4. Fıkralarda belirlendiği gibi, Konferans, bu Sözleşmeye uyulmasını sağlamak ve 
bu Sözleşme hükümlerine aykırı olan herhangi bir durumu düzeltmek için gerekli önlemleri alacak
tır. Bu fıkra tahtında işlem yaparken Konferans, Yürütme Konseyi tarafından sunulan bütün bilgi
leri ve tavsiyeleri göz önünde bulunduracaktır. 

2. Yürütme Konseyi tarafından, bir Taraf Devletten, bu Sözleşmeye uyulması ile ilgili olarak 
sorun yaratan bir durumu düzeltmek için önlemler almasının istenmesi ve Taraf Devletin belirle
nen süre içinde bu isteği yerine getirmemesi halinde, Konferans, Yürütme Konseyinin tavsiyesi 
üzerine, diğer hususların yanı sıra, Taraf Devletin bu Sözleşme tahtındaki hak ve ayrıcalıklarını, 
Taraf Devlet bu Sözleşme tahtındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli önlemleri alın
caya kadar sınırlayabilir. 

3. Bu Sözleşme tahtında ve özellikle de Madde I tahtında yasaklanmış faaliyetlerin sonucu 
olarak, bu Sözleşmenin hedef ve amacının ciddî bir şekilde zarar gördüğü durumlarda, Konferans, 
Taraf Devletlere, uluslararası hukuka uygun olarak ortak önlemler önerebilir. 

4. Özellikle ağır olan durumlarda Konferans, konuyu tüm ilgili bilgiler ve sonuçlarla birlikte, 
Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine götürecektir. 

MADDE XIII 
DİĞER ULUSLARARASI ANLAŞMALARLA İLGİ 

Bu Sözleşmenin hiç bir hükmü, herhangi bir Devletin, 17 Haziran 1925 tarihinde Cenevre'de 
imzalanan, Boğucu, Zehirli ve Diğer Gazların Savaşta Kullanımının ve Bakteriyolojik Savaş Yön
temlerinin yasaklanması Protokolü ve Nisan 1972 tarihinde Londra, Moskova ve Washington'da 
imzalanan Bakteriyolojik (Biyolojik) ve Zehirli Silahların Geliştirilmesinin, Üretiminin ve Stok-
lanmasının Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme tahtında üstlendiği yükümlülüğü 
sınırlıyor veya geçersiz kılıyor olarak yorumlanmayacaktır. 

MADDE XIV 
' İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ 

1. Bu Sözleşmenin uygulanması veya yorumlanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihti
laflar, bu Sözleşmenin ilgili hükümleri uyarınca ve Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin hükümlerine 
uygun olarak çözümlenecektir. 

2. İki veya daha fazla Taraf Devlet arasında veya bir veya daha fazla Taraf Devletle Örgüt 
arasında, bu Sözleşmenin uygulanması veya yorumlanması ile ilgili olarak herhangi bir ihtilaf or
taya çıktığında ilgili taraflar, konuyu karşılıklı görüşme yoluyla veya bu Sözleşmenin uygun organ
larına başvurmak ve tarafların karşılıklı mutabakatı ile konuyu Statüsüne uygun olarak Uluslara
rası Adalet Divanına götürmek de dahil olmak üzere, diğer barışçı yollarla süratle çözmek için bir
birleriyle istişare edeceklerdir. İlgili Taraf Devletler, yapılan işlemler konusunda Yürütme Konse
yine sürekli olarak bilgi vereceklerdir. 

3. Yürütme Konseyi, kendi yardımlarını önermek, bir ihtilafın tarafı olan Taraf Devletleri, ih
tilafı çözümleme sürecini başlatmaya çağırmak ve mutabık kalınan herhangi bir prosedür için bir 
zaman limiti tavsiye etmek de dahil olmak üzere, uygun göreceği herhangi bir yolla, bir ihtilafın 
çözümüne katkıda bulunabilir. 
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4. Konferans, Taraf Devletler arasında ortaya çıkan veya Yürütme Konseyi tarafından dikka
tine sunulan ihtilaflarla ilgili sorunları inceleyecektir. Konferans, gerekli görmesi halinde, Madde 
VIII. fıkra 21 (f) gereğince, bu ihtilafların çözümüyle ilgili görevler için organlar oluşturabilecek 
veya bunları organlara bırakabilecektir. 

5. konferans ve Yürütme Konseyi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından verilecek yet
kiye tabi olmak kaydıyla, Uluslararası Hukuk Mahkemesinden, Örgütün faaliyetleri kapsamında 
ortaya çıkabilecek herhangi bir hukukî sorunla ilgili tavsiye niteliğinde görüş istemeye ayrı ayrı 
yetkilidirler; Madde VIII, fıkra 34 (a) uyarınca, bu amaçla Örgüt ve Birleşmiş Milletler arasında bir 
anlaşma aktedilecektir. 

6. Bu Madde : Madde IX hükümleri veya yaptırımlar da dahil olmak üzere bir durumu düzelt
me ve Sözleşmeye uyulmasını sağlama önlemleri ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydıyla uygu
lanacaktır. 

MADDEXV 
DEĞİŞİKLİKLER 

1. Taraf Devletlerden herhangi biri, bu Sözleşmede değişiklikler yapılmasını önerebilir. Taraf 
Devletlerden herhangi biri aynı zamanda, fıkra 4'te belirlendiği gibi, bu Sözleşmenin eklerinde de
ğişiklikler yapılmasını önerebilir, değişiklik önerileri fıkra 2 ve 3'teki usullere tabi olacaktır. Fıkra 
4'te belirlendiği gibi, değişiklik önerileri Fıkra 5'teki prosedürlere tabi olacaktır. 

2. Bir değişiklik önerisinin metni bütün Taraf Devletlere ve Saklayıcıya dağıtılmak üzere, Ge
nel Direktöre sunulacaktır. Önerilen değişiklik, yalnızca Değişiklik Konferansı tarafından incele
necektir. Böyle bir Değişiklik Konferansı, Taraf Devletlerden üçte birinin veya daha fazlasının, de
ğişiklik önerisi metni kendilerine dağıtıldıktan sonra en geç30 gün içinde Genel Direktöre, öneri
nin daha fazla incelenmesini desteklediklerini bildirmeleri halinde toplanacaktır. İstekte bulunan 
Taraf Devletler daha erken tarihte bir toplantı istemedikleri takdirde, Değişiklik Konferansı, Kon
feransın bir olağan oturumundan hemen sonra yapılacaktır. 

3. Değişiklikler: 
(a) Hiç bir Taraf Devlet olumsuz oy kullanmaksızın, bütün Taraf Devletlerin çoğunluğunun 

olumlu oyuyla, Değişiklik Konferansında kabul edildiğinde; ve 
(b) Değişiklik Konferansında olumlu oy kullanan bütün Taraf Devletlerce onaylandığı veya 

kabul edildiğinde, 
yukarıdaki (b) bendinde sözü edilen bütün Taraf Devletlerce onay veya kabul belgesinin verilme
sinden 30 gün sonra bütün Taraf Devletler için yürürlüğe girecektir. 

4. Bu Sözleşmenin yaşayabilirliğini ve etkenliğini sağlamak amacıyla, önerilen değişiklikle
rin yalnızca idarî veya teknik yapıda değişiklikler olması halinde, Eklerdeki hükümler Paragraf 5 
uyarınca değişikliklere tabi olacaktır. Kimyasal Maddelerle İlgili Ek'teki bütün değişiklikler, fıkra 
5 uyarınca yapılacaktır. Gizlilik Eki'nin A ve C Kısımları, Doğrulama Eki'nin X. Bölümü ve Doğ
rulama Eki'nin I. Bölümündeki, yalnızca kuşku denetimleriyle ilgili olan tanımlar, fıkra 5 uyarınca 
değişikliklere tabi olmayacaktır. 

5. Fıkra 4'te sözü edilen, önerilen değişiklikler, aşağıdaki usullere uygun olarak yapılacaktır: 
(a) Önerilen değişikliklerin metni, gerekli bilgilerle birlikte Genel Direktöre ulaştırılacaktır. 
(a) Taraf Devletlerden herhangi biri veya Genel Direktör tarafından, önerinin değerlendirile

bilmesi için ek bilgiler sağlanabilir. Genel Direktör, bu tür önerileri ve bilgileri derhal bütün Taraf 
Devletlere, Yürütme Konseyine ve Saklayıcıya bildirecektir : 
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(b) Genel Direktör, bu Sözleşmenin hükümleri ve yürütülmesiyle ilgili olarak, bütün muhte
mel sonuçlarını tayin etmek amacıyla, aldığı tarihten itibaren en geç 60 gün içerisinde öneriyi de
ğerlendirecek ve muhtemel sonuçlarla ilgili bilgileri bütün Taraf Devletlere ve Yürütme Konseyi
ne ulaştıracaktır: 

(c) Yürütme Konseyi, Önerinin fıkra 4'teki zorunluluklara uygun olup olmadığı da dahil ol
mak üzere, elinde bulunan bütün bilgilerin ışığında öneriyi inceleyecektir. Yürütme Konseyi, öne
riyi aldığı tarihten itibaren en geç 90 gün içerisinde, tavsiyelerini, uygun açıklamalarla birlikte, in
celenmek üzere, tüm Taraf Devletlere gönderecektir. Taraf Devletler, bunun alındığını 10 gün için
de bildireceklerdir: 

(d) Yürütme Konseyinin bütün Taraf Devletlere, önerinin kabul edilmesini tavsiye etmesi ha
linde ve tavsiyeyi aldığı tarihten itibaren 90 gün içinde hiçbir Taraf Devletin itirazını bildirmeme
si durumunda, öneri, onaylanmış olarak kabul edilecektir. 

Yürütme Konseyinin önerinin reddedilmesini tavsiye etmesi halinde ve tavsiyeyi aldığı tarih
ten itibaren 90 gün içinde hiçbir Taraf Devletin önerinin reddedilmesine karşı itirazını bildirmeme
si durumunda, öneri reddedilmiş olarak kabul edilecektir: 

(e) Yürütme Konseyinin bir tavsiyesinin (d) fıkrası tahtında kabulle karşılanmaması halinde, 
Konferans tarafından, gelecek ilk oturumunda, önerinin paragraf 4'teki zorunluluklara uyup uyma
dığı da dahil olmak üzere, öneri ile ilgili bir karar alınacaktır: 

(f) Genel Direktör, bu fıkra tahtında alınacak herhangi bir kararı tüm Taraf Devletlere ve Sak-
layıcıya bildirecektir: 

(g) Bu usulle onaylanan değişiklikler, Yürütme Konseyi tarafından bir başka süre tavsiye 
edilmediği veya Konferans tarafından kararlaştırılmadığı takdirde, onaylandıklarının Genel Direk
tör tarafından bildirildiği tarihten itibaren en geç 180 gün içinde tüm Taraf Devletler için yürürlü
ğe girecektir. 

MADDE XVI 
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SÖZLEŞMEDEN ÇEKİLME 

1. Bu Sözleşme süresiz olarak geçerlidir. 

2. Taraf Devletlerden her biri, bu Sözleşmenin konusu ile ilgili olağanüstü olayların ülkesinin 
yüce çıkarlarını tehlikeye soktuğuna karar vermesi halinde, bu Sözleşmeden ulusal egemenliğine 
kullanarak çekilme hakkına sahiptir. Sözleşmeden çekileceğini 90 gün önceden, diğer bütün Taraf 
Devletlere, Yürütme Konseyine, Saklayıcıya ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine bildire
cektir. Bu bildirimde, ülkesinin yüce çıkarlarını tehlikeye soktuğuna inandığı olağanüstü olaylarla 
ilgili bir açıklamada bulunacaktır. 

3. Taraf Devletin bu Sözleşmeden çekilmesi, Devletlerin, özellikle 1925 tarihli Cenevre Kon
feransı olmak üzere, uluslararası hukukun ilgili kuralları tahtında üstlendikleri yükümlülükleri ye
rine getirmeye devam etme görevlerini hiçbir şekilde etkilemez. 

MADDE XVII 
EKLER 

Ekler bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını oluşturmaktadır. Bu Sözleşmeye yapılacak her
hangi bir atıf, ekleri de içine alır. 

- MADDE XVIII 
İMZA 

Bu Sözleşme, yürürlüğe girmeden önce bütün Devletlerin imzasına açılacaktır. 
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MADDE XIX 
ONAYLAMA 

Bu Sözleşme, kendi anayasal düzenlemelerine uygun olarak, İmzacı Devletlerin onaylanması
na tabi olacaktır. 

MADDE XX 
SÖZLEŞMEYE KATILMA 

Yürürlüğe girmeden önce bu Sözleşmeyi imzalamamış olan herhangi bir devlet, daha sonra 
herhangi bir tarihte bu Sözleşmeye katılabilir. , 

MADDE XXI 
YÜRÜRLÜĞE GİRME 

1. Bu Sözleşme, 65 inci onaylama belgesinin verilme tarihinden itibaren 180 gün içerisinde, 
ancak her ne olursa olsun, imzaya açılma tarihinden itibaren en az iki yıl geçtikten sonra yürürlü
ğe girecektir. 

MADDEXXII 
ÇEKİNCE 

Bu Sözleşme hükümleri çekinceye tabi olmayacaktır. Bu Sözleşmenin Ekleri, bu Sözleşmenin 
hedefi ve amacıyla uyumlu olmayan çekincelere tabi olmayacaktır. 

MADDE XXIII 
SAKLAYICI 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, bu Sözleşmenin Saklayıcısı olarak tayin edilmiştir ve di
ğer hususların yanı sıra 

(a) Sözleşmeyi imzalayan ve Sözleşmeye katılan bütün Devletlere, her imzanın tarihini, her 
onaylama veya katılma belgesinin verilme tarihini ve bu Sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihini ve di
ğer bildirimlerin alınma tarihini derhal bildirecektir; 

(b) Sözleşmenin, gerektiği şekilde onaylanmış suretlerini, Sözleşmeyi imzalayan ve Sözleş
meye katılan bütün Devletlerin Hükümetlerine ulaştıracaktır; ve 

(c) Bu Sözleşmeyi, Birleşmiş Milletler Şartının 102 nci Maddesi uyarınca tescil edecektir. 

MADDE XXIV 
ÖZGÜN METİNLER 

Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça dillerindeki metinleri eşit şekilde ge
çerli olan bu Sözleşme, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri hezdinde saklanacaktır. 

Buradaki hususlara tanıklık etmek üzere, bu imzayı atmak için tam yetkiye sahip, aşağıda im
zası bulunan taraflar, bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

On üç ocak bin dokuz yüz doksan üç gününde Paris'te vazedilmiştir. 

KİMYASAL MADDELERLE İLGİLİ EK 
İÇİNDEKİLER 

• \ Sayfa 

A. Kimyasal Madde Listeleriyle İlgili Yol Gösterici Bilgiler 86 
B. Kimyasal Madde Listeleri 89 
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A. KİMYASAL MADDE LİSTELERİYLE İLGİLİ YOL GÖSTERİCİ BİLGİLER 

Liste 1 ile İlgili Yol Gösterici Bilgiler 

1. Bir toksik kimyasal maddenin veya hammaddenin, Liste 1 'e alınmasının gerekip gerekme
diğini incelerken aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulacaktır: 

(a) Bu toksik kimyasal madde veya maddenin madde H'de belirlendiği şekilde bir kimyasal 
silah olarak geliştirilmiş, üretilmiş, stoklanmış veya kullanılmış olması; 

(b) Aşağıdaki koşullardan bir veya daha fazlasına uyması nedeniyle, bu Sözleşme tahtında ya
saklanmış olan faaliyetlerde kullanım konusunda yüksek potansiyeli dolayısıyla, bu Sözleşmenin 
hedef ve amacıyla ilgili olarak yüksek bir riske sahip olması; 

(i) Liste İ'de belirlenen diğer toksik kimyasal maddelerle yakından ilişkili bir kimyasal yapı
ya sahip olması veya benzeri özelliklere sahip olması, veya sahip olabileceğinin beklenmesi; 

(ii) Bir kimyasal silah olarak kullanılmasına olanak sağlayan diğer özelliklerinin yanı sıra, öl
dürücü veya güçsüz hale getirici toksisiteye sahip olması; 

(iii) Bu etabın kimyasal silahlar üretim tesislerinde veya savaş gereçleri üretim tesislerinde 
veya bir başka yerde gerçekleştirilmesine bağlı olmaksızın, Liste l'de belirlenen bir toksik kimya
sal maddenin, nihaî tek teknolojik üretim etabında bir hammadde olarak kullanılabilmesi; 

(b) Bu Sözleşme tahtında yasaklanmayan amaçlarla kullanım alanının olmaması veya çok az 
olması. 

Liste 2 ile İlgili Yol Gösterici Bilgiler 
2. Liste l'e alınmayan bir toksik kimyasal maddenin veya Liste 1 'deki bir kimyasal maddenin 

hammaddesinin veya Liste 2, Bölüm A'ya alınan bir kimyasal maddenin, Liste 2'ye alınmasının gc- . 
rekip gerekmediğini incelerken aşağıdaki kriterler göz önünde bulundurulacaktır; 

(a) Bir kimyasal silah olarak kullanılmasına olanak sağlayan diğer özelliklerinin yanı sıra, öl
dürücü veya güçsüz hale getirici toksisiteye sahip olması nedeniyle, bu Sözleşmenin hedef ve ama
cıyla ilgili önemli bir riske sahip olması; 

(b) Liste 1 veya Liste 2. Bölüm A'ya alınan bir kimyasal maddenin oluşumunun nihaî ctabın-
daki kimyasal reaksiyonların birinde bir hammadde olarak kullanılabilmesi; 

(c) Liste 1, veya Liste 2. Bölüm A'ya alınan bir kimyasal maddenin üretimindeki önemi ne
deniyle, bu Sözleşmenin hedef ve amacıyla ilgili önemli bir riske sahip olması; 

(d) Bu Sözleşme tahtında yasaklanmayan amaçlarla geniş çapta ticarî miktarlarda üretilme-
mesi. A 

Liste 3 ile İlgili Yol Gösterici Bilgiler 
3. Diğer listelere alınmayan bir toksik kimyasal maddenin veya hammaddenin Liste 3'e alın

masının gerekip gerekmediğini incelerken aşağıdaki ölçütler göz önünde bulundurulacaktır : 

(a) Bir kimyasal silah olarak üretilmiş, stoklanmış veya kullanılmış olması; 
(b) Bir kimyasal silah olarak kullanılmasına olanak sağlayan diğer özelliklerinin yanı sıra, öl

dürücü veya güçsüz hale getirici toksisiteye sahip olması nedeniyle, bu Sözleşmenin hedef ve ama
cıyla ilgili bir riske sahip olması; 

(c) Liste 1, veya Liste 2, Bölüm B'ye alınan bir veya daha fazla kimyasal maddenin üretimin
deki önemi nedeniyle, bu Sözleşmenin hedef ve amacıyla ilgili bir riske sahip olması; 
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(d) Bu Sözleşme tahtında yasaklanmayan amaçlarla geniş çapta ticarî miktarlarda üretilebile
cek olması. 

B. KİMYASAL MADDE LİSTELERİ 
Aşağıdaki Listelerde toksik kimyasal maddeler ve hammadeleri gösterilmektedir. Bu Sözleş

menin yürütülmesi amacıyla, bu Listeler, Doğrulama Eki'nin hükümleri uyarınca, doğrulama ön
lemlerinin uygulanması için söz konusu kimyasal maddeleri tanımlamaktadır. Madde II, 1 (a) fık
rası uyarınca, bu Listeler kimyasal silahların tanımını yapmamaktadır. 

(Devamında, parantez içinde alkil gruplarının bir listesinin bulunduğu dialkile kimyasal mad
deler grubuna rücu edildiğinde, listede bulunan alkil gruplarının tüm muhtemel kombinasyonlarıy-
la meydana getirilebilecek bütün kimyasal maddeler, açık olarak hariç tutulmadıkları sürece, ilgili 
listeye alınmış olarak kabul edileceklerdir. Liste 2, A bölümünde "*" işareti konmuş bir kimyasal 
madde, Doğrulama Eki'nin VII. Bölümünde belirlendiği gibi, bildirim ve doğrulama konusunda 
özel eşiklere tabi olacaktır.) 

Liste 1 (CAS tescil numarası) 

A. Toksik Kimyasal Maddeler 
(1) 0-Alkil (<c.o, sikloalkil dahil) alkil 

(Me, Et, n-Pr veya i-Pr)-fosfonofluoridatlar 
Örneğin, Sarin : O-İzopropil metil- (107-44-08) 

fosfonofluoridat 
Soman : O-Pinakolil metil- (96-64-0) 

fosfonofluoridat 

(2) 0-Alkil (<c,«, sikloalkil dahil) N,N-dialkiİ 
(Mc, Et, n-Pr veya i-Pr) 
fosforamidosiyanidatlar . 
Örneğin, Tabun : 0-Etil N, N-dimetil . (77-81-6) 

fosforamidosiyanidat 
(3) 0-Alkil (<Cm, sikloalkil dahil) alkil 

S-2,dialkil . 

(Me, Et, n-Pr veya i-Pr)-aminoetil alkil 
(mc, Et, n-Pr veya i-Pr) fosfonotiolatlar ve 

tekabül eden alkile veya protonlandırılmış tuzlar 

Örneğin, V X : 0 - ETİL S-2-. (50782-69-9)^ 
diizopropilaminoetil metil 
fosfonotiolat . 

(4) Kükürtlü hardal gazlan 
2-Kloroetilklorometilsülfür (2625-76-5) 
Hardal Gazı : Bis (2-kloroetil) sülfür (505-60-2) 
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Bis (2-kloroetiltio) metin (63869-13-6) 

Seski-hardal gazı • 1,2-Bis (2-kloroetiltio) etan (3563-36-8) 
l,3-Bis(2-kIoroetiItio)-n-propan (63905-10-2) 
l,4-Bis(2-kloroetiltio)-n-butan (142868-93-7) 

l,5-Bis(2-kloroetiltio)-n-pentan (142868-94-8) 
Bis (2-kloroetiltiometil)etcr 63918-89-8) 
O-Hardal Gazı: bis(2-kloroetiltioetil)etcr 63918-89-8) 

(5) Levvisitler : 

Levvisit 1 : 2-Klorovinildikloroarsin (541-25-3) 
Levvisit 2 : Bis (2-klorovinil) klofoarsin (40334-69-8) 
Levvisit 3 : Tris (2-klorovinil)arsin - (40334-70-1) 

(6) Azot Hardal Gazları: 
HN1 : Bis (2-kloroctil)etilamin (538-07-8) 
HN2 : Bis(2-kloroetil)mctilamin (51-75-2) 

HN3 : Tris(2-kloroetil)amin (555-77-1) 
(7) Saksitoksin (35523-89-8) 
(8) Risin (9009-86-3) 
B. Prekürsörler 
(9) Alkil (Me. Et. n-Pr veya i-Pr) 

fosfonildifluorürler 
Örneğin, DF : Metilfosfonildifluorür (676-99-3) 

(10) 0-alkil(H veya <; C10. sikloalkil dahil) 
0-2-dialkil 
(Me, Et, n-Pr veya i-Pr)-aminoetil alkil 
(Me, Et, N-Pr veya i-Pr) fosfonitler 

ve tekabül eden alkile veya protonlandırılmış tuzlar 

Örneğin, QL : 0 - Etil 0-2-diizopropilaminoetil 
metilfosfonit • (57856-11-8) 

(11) Klorosarin : 0-îzopropil metilfosfono-
kloridat (1445-76-7) 

(12) Klorosoman : 0-Pinakolil metilfosfono-
kloridat ,(7040-57-5) 

Liste 2 
A. Toksik Kimyasal Maddeler 
(1) Amiton : 0,0-Dietil,S-[2-(dietilamino)etil| 

fosforotiolat (78-53-5) . 
ve tekabül eden alkile veya protonlandırılmış tuzlar 
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(2) PFIB : 1, 1, 3,3, 3-Pentafluoro-2(trifluorometil)-

1-propen ' (382-21-8) 

(3) BZ: 3-Quinüklidinil benzilat (*) • - (6581-06-2) 

B. Prekürsöıier 

(4) Liste l'e alınanlar hariç olmak üzere, bir metil, etil veya propil (normal veya izo) grubu
nun bağlı olduğu bir fosforlu atom içeren, ancak daha fazla karbon atomu içermeyen kimyasal 
maddeler. 

Örneğin, Metilfosfonil diklorür (676-97-1) 

Dimetil metilfosfonat (656-79-6) 

Hariç Tutulan Maddeler: 

Fonofos : 0-Etil S-fenil etilfosfono (944-22-9) 

tiolotionat 

(5) N, N-Dialkil (Me, Et, n-Pr veya i-Pr) 

fosforamidik dihalojenürler 

(6) Dialkil (Me, Et, n-Pr veya i-Pr) N, N-dialkil 

• (Me, Et, n-Pr veya i-Pr)-fosforamidatlar 

(7) Arsenik triklorür (7784-34-1) 

(8) 2,2-Difenil-2-Hidroksiasetik asit (76-93-7) 

(9) QuinükIidin-3-ol (1619-34-7) 

(10) N,N-Dialkil (Me, Et, n-Pr veya i-Pr) 

aminoetiI-2-klorürler ' 

ve tekabül eden protonlandırılmış tuzlar 

(ll)N-N-Dialkil(Me, Et, n-Pr veya i-Pr) , 

aminoetan-2-ol'ler 

ve tekabül eden protonlandırılmış tuzlar 

Hariç 

Tutulan 

Maddeler : N, N-Dimetilaminoetanol (108-01-0) 

ve tekabül eden protonlandırılmış tuzlar 

N- N-Dietilamonientanol (100-37-8) 

ve tekabül eden protonlandırılmış tuzlar 

(12) N-N-Dialkil (Me, Et, n-Pr veya i-Pr) 

aminoetan-2-tiorier 

ve tekabül eden protonlandırılmış tuzlar 

(13) Tiodiglikol : Bis (2-hidroksietil) sülfür (111-48-8) 

(14) Pinakolil alkol :3,3-Timetilbutan-2-ol (464-07-3) 
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Liste 3 

A. Toksik Kimyasal Maddeler 

(1) Fosgen : karbonil diklorür (75-44-5) 
(2) Siyanojen klorür (506-77-4) 

(3) Hidrojen siyanür (74-90-8) 
(4) Kloropikrin; Trikloronitrometan (76-06-2) 

B. Prekürsörler 

(5) Fosforlu oksiklorür (10025-87-3) 
(6) Fosforlu triklorür (7719-12-2) 

(7) Fosforlu pantaklorür (10026-13-8) 
(8) Trimetil fosfit (121-45-9) 
(9) Trietil fosfit (122-52-1) 

(10) Dimetil fosfit (868-85-9) 
(ll)Dietil fosfit (762-04-9) 

(12) Kükürt monoklorür (10025-67-9) 
(13) Kükürt diklorür (10545-99-0) 
(14) Tionil klorür (7719-09-7) 
(15) Etildietanolamin (139-87-7) 
(16)Metildietanolamin (105-59-9) 
(17)Trietanolamin (102-71-6) 
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UYGULAMA VE DOĞRULAMA EKİ 
(DOĞRULAMA EKİ) 

BÖLÜM 1 

TANIMLAR 

1. "Onaylanan teçhizat" deyimi, bu Ek'in II. Bölümü, paragraf 27 uyarınca Teknik Sekreter
lik tarafından hazırlanan kurallara uygun olarak, Teknik Sekreterlik tarafından onaylanan, denetim 
ekibinin görevini yerine getirmesi için gerekli olan cihazlar ve aletler anlamında kullanılacaktır. 
Adı geçen teçhizat aynı zamanda, denetim ekibi tarafından kullanılacak idarî gereçler ve kayıt mal
zemeleri anlamında da kullanılabilecektir. 

2. Madde Il'dc kimyasal silah üretim tesisinin tanımında sözü edilen "Bina" deyimi, özel ni
teliklerle donatılmış binaları ve standart binaları içine almaktadır. 

(a) "Özel niteliklerle donatılmış binalar" deyimi: 

(i) Yeraltı yapıları da dahil olmak üzere, bir üretim veya dolum düzeninde içinde özel teçhi
zat bulunan herhangi bir bina; 

(ii) Yeraltı yapıları da dahil olmak üzere, normal olarak bu Sözleşme tahtında yasaklanmayan 
faaliyetler için kullanılan binalardan kendisini ayırt eden özel niteliklere sahip herhangi bir bina 

anlamında kullanılacaktır. 
(b) "Standart bina" deyimi, yeraltı yapıları da dahil olmak üzere, Madde II, 8 (a) (i) fıkrasın

da belirtilmeyen herhangi bir kimyasal maddeyi ve aşındırıcı kimyasal maddeleri üretmeyen tesis
ler için geçerli olan sanayi standartlarına göre inşa edilmiş herhangi bir bina anlamında kullanıla
caktır. 

3. "Kuşku denetimi" deyimi, bir Taraf Devletin topraklarında veya yetki veya kontrol alanın
daki herhangi bir yerde bulunan herhangi bir tesis veya mahallin, Madde IX, paragraf 8 ila 2 uya
rınca, bir başka Taraf Devletin talebi üzerine yapılan denetim anlamında kullanılacaktır. 

4. "Farklı Organik Kimyasal Madde" deyimi, bunun oksitleri, sülfürleri ve metal karbonatla
rı hariç olmak üzere, tüm karbon bileşimlerinden oluşan kimyasal bileşimler sınıfına ait olan, kim
yasal adı, eğer biliniyorsa yapısal formülü, ve eğer tahsis edilmişse, Kimyasal Abstreler servisi tes
cil numarası ile tanımlanabilen herhangi bir kimyasal madde anlamında kullanılacaktır. 

5. Madde H'de kimyasal silahlar üretim tesisinin tanımında sözü edilen "Teçhizat" deyimi, 
özel teçhizatı ve standart teçhizatı içine almaktadır. 

(a) "Özel Niteliklere Sahip Teçhizat" deyimi aşağıdaki anlamda kullanılacaktır. 

(i) Gerek ürün sentezi, ayrıştırılması veya saflaştırılması için gerekli olan herhangi bir teçhi
zat veya reaktör de dahil olmak üzere ana üretim hattı, reaktörlerde veya ürün ayrıştırmasında ol
duğu gibi nihaî teknolojik etapta direkt olarak ısı transferi için kullanılan herhangi bir teçhizat, ge
rekse, Madde II, 8 (a) (i) fıkrasında belirlenen herhangi bir kimyasal madde ile temas etmiş olan, 
veya tesis çalıştırılacak olsaydı temas edecekplan herhangi bir teçhizat; 

(ii) Herhangi bir kimyasal silah dolum makinası; 

(iii) Yüksek nikel alaşımlarından veya diğer özel, aşınmaya karşı dirençli materyalden yapıl
mış teçhizatlar; atık kontrolü, atık tasfiyesi, havanın filtre edilmesi, veya solventin geri kazanılma
sı için özel teçhizatlar; özel muhafazalı depolama tankları ve emniyet duvarları; kimyasal silah 
amacıyla toksit kimyasal maddeleri analiz etmekte kullanılan standart dışı laböratuvar teçhizatı, 
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> özel olarak tasarımı yapılmış proses kontrol panelleri; veya yalnızca özel teçhizatta kullanılan ye
dek parçalar gibi; Madde II, paragraf 8 (a) (i) fıkrasında belirlenen herhangi bir kimyasal madde
yi, veya aşındırıcı kimyasal maddeleri üretmeyen tesisler için geçerli ticarî ve sınaî standartlara gö
re inşa edilmiş bir tesisten farklı olarak, tesisin bir kimyasal silahlar üretim tesisi olarak işletilebil
mesi için, özel olarak tasarımı yapılmış, inşa edilmiş veya kurulmuş diğer teçhizatlar. 

(b) "Standart Teçhizat" deyimi aşağıdaki anlamda kullanılacaktır: 
(i) Kimya sanayiinde genel olarak kullanılan ve özel teçhizat türleri içine girmeyen üretim teç

hizatı; 

(ii) Yangın söndürme teçhizatı; koruma ve emniyet/güvenlik gözetim teçhizatı; tıbbî teçhizat, 
laboratuvar teçhizatı; veya haberleşme teçhizatı gibi kimya sanayiinde yaygın olarak kullanılan di
ğer teçhizat, 

6. Madde VI kapsamındaki "Tesis" deyimi, aşağıda tanımlanan sınaî mahallerden ("fabrika 
mahalli", "fabrika" ve "ünite") herhangi biri anlamında kullanılacaktır. 

(a) "Fabrika Mahalli" (İşyerleri, Fabrika) deyimi, bir veya daha fazla fabrikanın, bir işletme 
kontrolü altındaki, ara idarî seviyeleri bulunan ve; 

(i) İdarî ve diğer bürolar; 

(ii) Onarım ve bakım atelyeleri; 
(iii) Sağlık merkezi; 
(iv) Elektrik, su, buhar gibi tesisatlar; . 

(v) Merkezi analiz laboratuarı; 
(vi) Araştırma ve geliştirme laboratuarları; 
(vii) Gaz ve sıvı atık akımları ve atık tasfiyesi merkez alanı; ve 
(viii) Depolar " 
gibi genel altyapıyı içine alan, lokal entegrasyonu anlamında kullanılacaktır. 
(b) "Fabrika" (Üretim tesisi, Atölye) deyimi, daha çok kendi içinde kapalı, aşağıdaki yardım

cı, ve bağlı altyapıyı içine alan, bir veya daha fazla ünite içeren bir alan, yapı veya bina anlamında 
kullanılacaktır; 

(i) Küçük idarî bölüm; 
(ii) Hammadde ve ürünler için depolama/yükleme-boşaltma ve kullanım alanları; 

(iii) Gaz ve sıvı atık akımları/atık yükleme-bpşaltma/tasfiye alanı; 
(iv) Kontrol/analiz laboratuarı; 

(v) İlk yardım hizmeti/ilgili sağlık bölümü; ve 

(vi) Beyan edilen kimyasal maddelerin ve bunların hammaddelerinin veya bunlardan oluştu
rulmuş kimyasal ürünlerin mahalle girişi, mahal içinde hareketi veya mahalden çıkışı ile ilgili ka
yıtlar. 

(c) "Ünite" (Üretim ünitesi, Proses ünitesi) deyimi, tanklar ve tank donanımları da dahil ol
mak üzere, bir kimyasal maddenin üretilmesi, işlemlenmesi veya yok edilmesi için gerekli olan teç
hizat birimlerinin kombinasyonu anlamında kullanılacaktır. 

7. "Tesislerle İlgili Anlaşmalar" deyimi, Madde IV, V ve VI uyarınca yerinde doğrulamaya 
tabi olan özgül bir tesisle ilgili olarak, bir Taraf Devlet ve Örgüt arasında yapılan bir anlaşma ve
ya düzenleme anlamında kullanılacaktır. 
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8. "Ev Sahibi Devlet" deyimi, topraklarında bu Sözleşmenin Tarafı olan bir diğer Devletin, 
bu Sözleşme tahtında doğrulamaya tabi tesisleri veya alanları bulunan bir Devlet anlamında kulla
nılacaktır. 

9. "Ülke İçi Refakatçiler" deyimi, denetime tabi tutulan Taraf Devlet tarafından ve eğer uy
gunsa, Ev Sahibi Devlet tarafından o şekilde arzu edilmişse, Ev Sahibi Devlet tarafından, ülke için
de bulundukları süre içinde denetim ekibine eşlik etmek ve yardımcı olmak üzere tayin edilen ki
şiler anlamında kullanılacaktır. 

10. "Ülke İçinde Geçen Süre" deyimi, denetim ekibinin bir giriş noktasına varışından, bir gi
riş noktasında ülkeden ayrılmasına kadar geçen süre anlamında kullanılacaktır. 

11. "İlk Denetim" deyimi, Madde III, IV, V ve VI ve bu Ek uyarınca verilen beyanları doğ
rulamak amacıyla yapılan, tesislerin ilk yerinde denetimi anlamında kullanılacaktır. 

12. "Denetime Tabi Tutulan Taraf Devlet" deyimi, topraklarında veya yetki veya kontrol ala
nındaki herhangi bir yerde bu Sözleşme gereğince bir denetimin yapıldığı bir Taraf Devlet, veya 
bir Ev Sahibi Devletin topraklarındaki bir tesisin veya alanının böyle bir denetime tabi tutulduğu 
bir Taraf Devlet anlamında kullanılacaktır; bununla birlikte bu deyim, bu Ek'in II. Bölümü, parag
raf 21'de belirlenen Taraf Devletleri içine almayacaktır. 

13. "Denetim Yardımcısı" deyimi, bu Ek'in II. Bölümü, A Kısmı'nda belirlendiği şekilde, tıb
bî personel, güvenlik personeli, idarî personel ve çevirmenler gibi, bir denetim veya ziyaret sırasın
da denetim görevlilerine yardımcı olmak üzere Teknik Sekreterlik tarafından tayin edilen bir kişi 
anlamında kullanılacaktır. 

14. "Denetim Emri" deyimi, özel bir denetimin yönetilmesi için, Genel Direktör tarafından, 
denetim ekibine verilen talimatlar anlamında kullanılacaktır. 

15. "Denetim El Kitabı" deyimi, denetimlerin yönetilmesi için Teknik Sekreterlik tarafından 
geliştirilen ek usullerin derlenmesi anlamında kullanılacaktır. 

16. "Denetim Bölgesi" deyimi, bir denetimin yapıldığı ve tesislerle ilgili anlaşmada veya de
netim talebinde veya emrinde veya alternatif veya nihaî çevre sınırları ile genişletilen denetim ta
lebinde spesifik olarak tanımlanan herhangi bir tesis veya alan anlamında kullanılacaktır. 

17. "Denetim Ekibi" deyimi, özel bir denetimi yönetmek üzere, Genel Direktör tarafından ta
yin edilen, denetim görevlileri ve denetim yardımcıları grubu anlamında kullanılacaktır. 

18. "Denetim Görevlisi" deyimi, bu, Sözleşmeye uygun olarak bir denetimi veya ziyareti yap
mak üzere, bu Ek'in II. Bölümü, A Kısmında belirlenen usuller uyarınca Teknik Sekreterlik tara
fından tayin edilen bir kişi anlamında kullanılacaktır. 

19. "Model Anlaşma" deyimi, bu Ek'te belirlenen doğrulama hükümlerinin yerine getirilme
si için, bir Taraf Devlet ve Örgüt arasında aktedilecek bir anlaşma için genel formu ve içeriği be
lirleyen bir belge anlamında kullanılacaktır. 

20. "Gözlemci" deyimi, talepte bulunan bir Taraf Devletin veya üçüncü bir Taraf Devletin, 
bir kuşku denetimini gözlemleyecek temsilcisi anlamında kullanılacaktır. 

21. "Çevre Sınırlan" deyimi, bir kuşku denetiminin yapılması halinde, coğrafî koordinatlarla 
veya bir harita üzerinde açıklama yoluyla tayin edilen, denetim bölgesinin dış sınırları anlamında 
kullanılacaktır. 

(a) "Talep Edilen Çevre Sınırları" deyimi * bu Ek'in X. Bölümü, paragraf 8 uyarınca belirle
nen, denetim bölgesinin çevre sınırları anlamında kullanılacaktır. 
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. (b) "Alternatif Çevre Sınırları" deyimi, talep edilen çevre sınırlarına alternatif olarak, deneti
me tabi tutulan Taraf Devlet tarafından belirlenen denetim bölgesi çevre sınırları anlamında kulla
nılacaktır; bu sınırlar, bu Ek'in X. Bölümü, paragraf 17'dc belirlenen zorunluluklara uygun olacak
tır. 

(c) "Nihaî Çevre Sınırları" deyimi, bu Ek'in X. Bölümü, paragraf 16 ila 21 uyarınca, denetim 
ekibi ve denetime tabi tutulan Taraf Devlet arasında yapılacak görüşmelerle mutabık kalınacak ni
haî denetim bölgesi çevre sınırları anlamında kullanılacaktır. 

(d) "Bildirim Edilen Çevre Sınırları" deyimi, tesisin, Madde III, IV, V ve VI uyarınca Bildi
rim edilen dış sınırları anlamında kullanılacaktır. 

22. "Denetim Süresi" deyimi, Madde IX tahtındaki amaçlarla, doğrulama faaliyetlerinden ön
ce ve sonra yerilecek brifinglerde harcanacak zaman hariç olmak kaydıyla, denetim ekibinin dene
tim bölgesine girişinden, denetim bölgesinden ayrılmasına kadar geçecek zaman anlamında kulla
nılacaktır. 

23. "Denetim Süresi" deyimi, Madde IV, V ve VI tahtındaki amaçlarla, doğrulama faaliyet
lerinden önce ve sonra verilecek brifinglerde harcanacak zaman hariç olmak kaydıyla, denetim eki
binin denetim bölgesine varışından, denetim bölgesinden ayrılmasına kadar geçecek zaman anla
mında kullanılacaktır. 

24. "Giriş/Çıkış Noktası" deyimi, bu Sözleşme tahtında yapılacak denetimler için, ülke için
de, denetim ekiplerinin ülkeye varışı veya görevlerini tamamladıktan sonra ülkeden ayrılmaları için 
tayin edilen mahal anlamında kullanılacaktır. 

25. "Talepte Bulunan Taraf Devlet" deyimi, Madde IX. uyarınca, bir kuşku denetimi talebin
de bulunan bir Taraf Devlet anlamında kullanılacaktır. 

26. "Ton" deyimi, metrik ton, yani 1 000 kg. anlamında kullanılacaktır. 

BÖLÜM II 
GENEL DOĞRULAMA KURALLARI 

A) DENETİM GÖREVLİLERİNİN VE DENETİM YARDIMCILARININ TAYİNİ 
1. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde, Teknik Sekre

terlik, tayin edilmeleri önerilen denetim görevlilerinin ve denetim yardımcılarının adları, milliyetle
ri ve rütbeleri konusunda tüm Taraf Devletlerle yazılı olarak haberleşecek, gerekse denetim görev
lileri ve denetim yardımcılarının niteliklerinin ve meslekî deneyimlerinin bir tanımını yapacaktır. 

2. Taraf Devletlerden her biri, kendisine gönderilen, tayin edilmeleri önerilen denetim görev
lilerinin ve denetim yardımcılarının listesini aldığını derhal bildirecektir. Taraf Devlet, listeyi aldı
ğını bildirdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde, her denetim görevlisi ve denetim yardım
cısını kabul ettiğini Teknik Sekreterliğe yazılı olarak bildirecektir. Bir Taraf Devlet, listeyi aldığı ta
rihten itibaren 30 gün içerisinde, bir denetim görevlisi veya denetim yardımcısını kabul etmediğini 
bildirmediği sürece, bu listede bulunan denetim görevlileri veya denetim yardımcıları, tayin edilmiş 
olarak kabul edileceklerdir. Taraf Devlet, yazısında reddetme nedenlerini de bclirtebilccektir. 

Kabul edilmeme durumunda, önerilen denetim görevlisi veya denetim yardımcısı, kabul etme
diğini açıklayan Taraf Devletin topraklarında veya yetki veya kontrol alanındaki diğer herhangi bir 
yerde doğrulama faaliyetlerini üstlenmeyecek veya bunlara katılmayacaktır. Teknik Sekreterlik, 
gerekli gördüğü takdirde, orijinal listeye ek olarak daha fazla öneride bulunabilir. 
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3. Bu Sözleşme tahtında yapılacak doğrulama faaliyetleri yalnızca tayin edilmiş denetim gö
revlileri ve denetim yardımcıları tarafından yapılacaktır. 

4. Paragraf 5 tahtındaki hükümlere tabi olmak kaydıyla, bir Taraf Devlet, herhangi bir zaman
da, daha önce tayin edilmiş bulunan bir denetim görevlisi veya denetim yardımcısına itiraz etme 
hakkına sahiptir. İtirazını yazılı olarak Teknik Sekreterliğe bildirecek ve itiraz nedenlerini de belir-
tebilecektir. Bu itiraz, Teknik Sekreterlik tarafından alındığı tarihten itibaren 30 gün içerisinde yü
rürlüğe girecektir. Teknik Sekreterlik, denetim görevlisi veya denetim yardımcısının tayininin ge
ri alındığını ilgili Taraf devlete derhal bildirecektir. 

5. Bir denetim konusunda kendisine bildirimde bulunulmuş olan bir Taraf Devlet, denetim 
ekibi listesinde adı bulunan ve tayin edilmiş olan herhangi bir denetim görevlisi veya denetim yar
dımcısını, o denetim için tayin edilen denetim ekibinden uzaklaştırmaya çalışmayacaktır. 

6. Bir Taraf Devlet için tayin edilmiş ve Taraf Devlet tarafından kabul edilmiş denetim gö
revlileri veya denetim yardımcılarının sayısı, denetim görevlileri ve denetim yardımcılarının bulu
nabilmelerini ve dönüşümlü olarak çalışabilmelerini sağlamaya yeterli olmalıdır. 

7. Eğer, Genel Direktörün görüşüne göre, önerilen denetim görevlileri veya denetim yardım
cılarının kabul edilmemesinin, yeterli sayıda denetim görevlisi veya denetim yardımcısının tayini
ni engellemesi, veya Teknik Sekreterliğin görevlerini etkin bir biçimde yerine getirmesini bir baş
ka şekilde engellenmesi halinde, Genel Direktör konuyu Yürütme Konseyine götürecektir. 

8. Denetim görevlileri veya denetim yardımcılarının yukarıda sözü edilen listelerinde değişik
lik yapılmasının gerekli olması veya istenmesi halinde, bunların yerine tayin edilecek denetim gö
revlileri ve denetim yardımcıları da, ilk liste için belirlenen usullere göre tayin edilecektir. 

9. Bir Taraf Devletin, bir başka Taraf Devletin topraklarında bulunan bir tesisinin denetimini 
yapacak olan denetim ekibinin üyeleri, bu Ek'te belirlenen, ve hem denetime tabi tutulan Taraf dev
let ve hem de Ev Sahibi taraf devlet için geçerli olacak olan usullere göre tayin edilecektir. 

B) AYRICALIKLAR VE DOKUNULMAZLIK 

10. Taraf Devletlerden herbiri, denetim görevlilerinin ve denetim yardımcılarının listesini ve
ya bunlarla ilgili değişiklikleri aldığını bildirdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde, bu de
netim görevlileri ve yardımcılarının, denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla, bu Taraf 
Devletin topraklarına girebilmelerini ve orada kalabilmelerini sağlamak için birden çok giriş/çıkış 
ve/veya transit geçiş için geçerli vizeleri sağlayacaktır. Bu belgeler Teknik Sekreterliğe verildikle
ri tarihten itibaren en az iki yıl süreyle geçerli olacaklardır. 

11. Görevlerini etkin bir biçimde yerine getirebilmeleri için, denetim görevlileri ve denetim 
yardımcılarına (a) ila (i) fıkralarında belirlenen ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklar, denetim ekibinin 
üyelerine bu Sözleşmenin amaçlarının yerine getirilebilmesi için sağlanacak, bireylerin kendi kişi
sel çıkarları için sağlanmayacaktır. 

Bu ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklar, denetim ekibinin üyelerine, denetime tabi tutulan Taraf 
Devletin veya Ev Sahibi Devletin topraklarına varmalanyla ayrılmaları arasında geçecek sürenin 
tümü için ve daha sonra da, resmî görevlerini yerine getirebilmek amacıyla daha önce gerçekleştir
dikleri fiiller için tanınacaktır. 

(a) Denetim ekibinin üyelerine, 18 Nisan 1961 tarihli piplomatik İlişkilerle İlgili Viyana Söz
leşmesinin 29. Maddesi uyarınca diplomatik ajanlara tanınan kişisel dokunulmazlık hakları tanına
caktır. ' . . . . • " . 
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(b) Bu Sözleşme uyarınca denetim faaliyetlerini yerine getiren denetim ekibinin üyelerinin 
ikamet ve çalışma yerlerine, Diplomatik İlişkilerle İlgili Viyana Sözleşmesinin 30. Maddesi, parag
raf 1 uyarınca, diplomatik ajanların ikamet ve çalışma yerlerine sağlanan kişisel dokunulmazlık ve 
korunma hakları sağlanacaktır. 

(c) Kayıtlar da dahil olmak üzere, denetim ekibinin belgelerine ve yazışmalarına, Diplomatik 
İlişkilerle İlgili Viyana Sözleşmesinin 30. Maddesi, paragraf 2 uyarınca diplomatik ajanların tüm 
belgelerine ve yazışmalarına sağlanan dokunulmazlık hakları sağlanacaktır. Denetim ekibi, Teknik 
sekreterlikle yaptığı yazışmalarında kod kullanma hakkına sahip olacaktır. 

(d) Denetim ekibinin üyelerinin yanında bulunan numuneler ve onaylanmış teçhizat, bu Söz
leşme hükümlerine tabi olmak kaydıyla dokunulmazlık haklarına sahip olacak ve her türlü gümrük 
vergi ve resminden muaf tutulacaktır. Tehlikeli numuneler ilgili kurallara göre nakledilecektir. 

(e) Denetim ekibinin üyelerine, Diplomatik İlişkilerle İlgili Viyana Sözleşmesinin 31. Mad
desi, paragraf 1, 2 ve 3 uyarınca, diplomatik ajanlara tanınan dokunulmazlık hakları tanınacaktır. 

(0 Bu Sözleşme tahtında belirlenen faaliyetleri gerçekleştiren denetim ekibinin üyelerine, 
Diplomatik İlişkilerle İlgili Viyana Sözleşmesinin 34. Maddesi uyarınca diplomatik ajanlara tanı
nan vergi ve resim muafiyetleri tanınacaktır. 

(g) İthali ve ihracı yasalar tahtında yasaklanmış veya karantina kurallarıyla kontrol altına alın
mış olan eşyalar hariç olmak üzere, denetim ekibinin üyelerine, kişisel kullanımları için ihtiyaçla
rı olan eşyaları, hiçbir gümrük vergisi veya masraf ödemeksizin, denetime tabi tutulan Taraf Dev
letin veya Ev Sahibi Devletin topraklarına getirme izni tanınacaktır. 

(h) Denetim ekibinin üyelerine, yabancı hükümetlerin geçici resmî görevde bulunan temsilci
lerine tanınan aynı döviz ve kambiyo kolaylıkları tanınacaktır. 

(i) Denetim ekibinin üyeleri, denetime tabi tutulan Taraf Devletin veya Ev Sahibi Devletin 
topraklarında, kendi kişisel çıkarları için hiçbir meslekî veya ticarî faaliyette bulunmayacaklardır. 

12. Denetime tabi tutulmayan Taraf Devletlerin topraklarından geçerken, denetim ekibinin 
üyelerine, Diplomatik İlişkilerle İlgili Viyana Sözleşmesinin 40. Maddesi, paragraf 1 uyarınca dip
lomatik ajanlara tanınan ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklar tanınacaktır. Denetim ekibinin üyeleri ta
rafından taşınan, kayıtlar da dahil olmak üzere bütün belgeler ve yazışmalar, numuneler ve onay
lanmış teçhizat, paragraf 11 (c) ve (d)'de belirtilen ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklardan yararlana
caktır. 

13. Ayrıcalıkları ve dokunulmazlık hakları saklı kalmak kaydıyla, denetim ekibinin üyeleri, 
denetime tabi tutulan Taraf Devletin veya Ev Sahibi Devletin yasalarına ve kararnamelerine saygı 
göstermekle yükümlü olacaklar ve denetim emri ile tutarlı olduğu ölçüde, bu Devletin içişlerine ka
rışmamakla yükümlü olacaklardır. Denetime tabi tutulan Taraf Devletin veya Ev Sahibi Taraf Dev
letin, bu Ek'te belirtilen ayrıcalıkların ve dokunulmazlıkların kötüye kullanıldığını düşünmesi ha
linde, böyle bir kötüye kullanma olayının meydana gelip gelmediğini saptarriak ve eğer meydana 
gelmişse tekrarını önlemek amacıyla Taraf Devlet ve Genel Direktör arasında danışmalar yapıla
caktır. 

14. Genel direktörün, dokunulmazlığın adaletin seyrini engelleyeceği ve bu Sözleşme hüküm
lerinin yerine getirilmesine zarar vermeksizin bundan feragat edilebileceği görüşünde olması halin
de, Genel Direktör tarafından, denetim ekibi üyelerinin yargılanması dokunulmazlığından feragat 
edilebilir. Feragat daima çok açık olmalıdır. 
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15. Gözlemciler, paragraf 11 (d) uyarınca tanınan ayrıcalıklar ve dokunulmazlıklar hariç ol
mak kaydıyla, bu bölüm uyarınca denetim görevlilerine tanınan aynı ayrıcalıklar ve dokunulmaz
lıklardan yararlanacaklardır. 

C) HAZIR BULUNDURMA İLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 
Giriş Noktaları 

16. Taraf Devletlerden her biri bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 30 gün 
içerisinde giriş noktalarını tayin edecek ve Teknik Sekreterliğe gerekli bilgileri verecektir. Bu gi
riş noktalan denetim ekibinin herhangi bir denetim bölgesine, en azından bir giriş noktasından 12 
saat içinde ulaşabileceği şekilde tayin edilecektir. Giriş noktalarının yerleri Teknik Sekreterlik ta
rafından bütün Taraf Devletlere bildirilecektir. 

17. Taraf Devletlerden her biri, bu değişikliği Teknik Sekreterliğe bildirmek suretiyle giriş 
noktalarını değiştirebilir. Değişiklikler, bütün Taraf Devletlere bildirilebilmesini sağlamak amacıy
la, bu bildirimin Teknik Sekreterlik tarafından alınmasından itibaren 30 gün içerisinde yürürlüğe 
girecektir. 

18. Teknik Sekreterliğin, denetimlerin zamanında yürütülebilmesi için yeterli giriş noktasının 
olmadığını veya bir Taraf Devlet tarafından önerilen giriş noktasıyla ilgili değişikliklerin, denetim
lerin zamanında yürütülmesini engelleyeceğini düşünmesi halinde, Teknik Sekreterlik, problemi 
çözümleyebilmek için ilgili Taraf Devletle danışmalarda bulunacaktır. 

19. Denetime tabi tutulan Taraf Devletin tesislerinin veya alanlarının bir Ev Sahibi Taraf 
Devletin topraklarında bulunması veya denetime tabi tutulacak tesislere veya alanlara, giriş nokta
sından girişin bir başka Taraf devletin topraklarından transit geçişi gerektirmesi halinde* denetime 
tabi tutulan Taraf Devlet, bu Ek'e uygun olarak yapılacak bu denetimlerle ilgili haklarını kullana
cak ve yükümlülüklerini yerine getirecektir. 

Ev Sahibi Taraf Devlet, bu tesislerin veya alanların denetimini kolaylaştıracak ve denetim eki
binin görevlerini zamanında ve etkin bir biçimde yapabilmesi için gerekli desteği sağlayacaktır. 
Denetime tabi tutulan bir Taraf Devletin tesislerini veya alanlarını denetim edebilmek için toprak
larından transit geçiş yapılması gereken Taraf Devletler, bu transit geçişi kolaylaştıracaklardır. 

20. Denetime tabi tutulan bir Taraf Devletin tesislerinin veya alanlarının bu Sözleşmeye taraf 
olmayan bir Devletin topraklarında bulunması halinde, denetime tabi tutulan Taraf Devlet, bu te
sislerin veya alanların denetiminin bu Ek'in hükümlerine uygun olarak yapılabilmesi için gerekli 
olan bütün önlemleri alacaktır. Bu Sözleşmeye Taraf olmayan bir Devletin topraklarında bir veya 
daha fazla tesise veya alana sahip olan bir Taraf Devlet, Ev Sahibi Devletin, o Taraf Devlet için ta
yin edilmiş denetim görevlilerini ve denetim yardımcılarını kabul etmesini sağlamak için gerekli 
olan bütün Önlemleri alacaktır. Denetime tabi tutulacak bir Taraf Devletin, Ev Sahibi Devletin top
raklarına girişi sağlayamaması halinde, bu girişi sağlamak için gerekli olan bütün önlemleri aldığı
nı kanıtlayacaktır. 

21. Denetime tabi tutulması gereken tesislerin veya alanların bir Taraf Devletin toprakların
da, ancak bu Sözleşmeye Taraf olmayan bir Devletin yetki veya kontrol alanındaki herhangi bir 
yerde bulunması halinde, Taraf Devlet, bu tesislerin veya alanların denetimlerinin, bu Ek hüküm
lerine uygun olarak yapılabilmesini sağlamak için, denetime tabi tutulan bir Taraf Devletin ve bir 
Ev Sahibi Taraf Devletin alması gereken bütün önlemleri alacaktır. Taraf Devletin, bu tesislere ve
ya alanlara girilmesini sağlayamaması halinde, bu girişi sağlayabilmek için gereken bütün önlem
leri aldığını kanıtlayacaktır. Denetime tabi tutulacak tesislerin veya alanların Taraf Devletin tesis
leri veya alanları olması halinde bu paragraf hükümleri geçerli olmayacaktır. 
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Tarifesiz Uçak Kullanımıyla İlgili Düzenlemeler 

22. Madde IX tahtında yapılacak denetimlerle, tarifeli ticarî uçakları kullanarak yapılacak ula
şımın seyahatin zamanında gerçekleştirilmesi için uygun olmayacağı diğer denetimler için, bir de
netim ekibi, Teknik Sekreterlik tarafından sahip olunan veya kiralanan bir uçağı kullanma ihtiya
cını duyabilir. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 30 gün içerisinde, Taraf Dev
letlerden her biri Teknik Sekreterliğe, bir denetim bölgesinin yer aldığı topraklara giriş ve buradan 
ayrılma konusunda, tarifesiz uçakla seyahat eden denetim ekipleri ve denetim ile ilgili olarak ge
rekli teçhizat için mevcut diplomatik geçiş izni numarasını bildirecektir. Uçağın tayin edilen giriş 
noktasına gidiş ve dönüş rotaları, bu diplomatik geçiş iznine dayanarak, Taraf Devletler ve Teknik 
Sekreterlik arasında mutabık kalınacak uluslararası havayollarıyla birlikte tayin edilecektir. 

23. Tarifesiz bir uçak kullanıldığında, Teknik Sekreterlik, uçağın, denetim bölgesinin bulun
duğu ülkenin hava sahasına girmeden önceki son havaalanından giriş noktasına kadar olan Uçuş 
planını, bu havaalanından planlanan kalkış saatinden en az altı saat önce Ulusal Yetkili Makam va
sıtasıyla, denetime tabi tutulan Taraf Devlete bildirecektir. Bu plan, Uluslararası Sivil Havacılık 
Teşkilatının sivil uçaklar için geçerli olan usullerine uygun olarak hazırlanacak ve dosyalanacak-
tır. Sahibi bulunduğu veya kiraladığı uçaklarla yapılacak uçuşlar için Teknik Sekreterlik, her uçuş 
planının diğer hususlar bölümüne, mevcut diplomatik geçiş izni numarasını ve uçağın bir denetim 
uçağı olduğunu belirten noktaları koyacaktır. 

24. Denetim ekibinin, denetim bölgesinin bulunduğu Devletin hava sahasına girmeden önce
ki son havaalanından planlanan ayrılış saatinden en az üç saat önce, denetime tabi tutulacak Dev
let veya Ev Sahibi Taraf Devlet, paragraf 23 uyarınca dosyalanan uçuş planının, denetim ekibinin 
giriş noktasına tahmini varış saatinde varabileceği şekilde onaylanmasını sağlayacaktır. 

25. Denetime tabi tutulan Taraf Devlet, Teknik Sekreterliğin sahibi bulunduğu veya kiraladı
ğı denetim ekibi uçağı için, giriş noktasında, Teknik Sekreterliğin ihtiyaç duyabileceği park imkâ
nını, güvenlik ve korunmayı, diğer hizmetleri ve yakıtı sağlayacaktır. Bu uçak, yere inme ücreti, 
kalkış vergisi ve benzeri giderleri ödemekle yükümlü olmayacaktır. Yakıt, güvenlik ve korunma ve 
hizmet bedellerini Teknik Sekreterlik karşılayacaktır. 

İdarî Düzenlemeler 
26. Denetime tabi tutulan Taraf Devlet, haberleşme araçları, karşılıklı görüşmelerin ve diğer 

görevlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olduğu ölçüde tercüme hizmetleri, ulaşım, çalışma ala
nı, lojman, yemek ve sağlık hizmetleri gibi denetim ekibi için gerekli olan imkânları sağlayacaktır. 

Denetim ekibi ile ilgili bu tür giderler, Örgüt tarafından denetime tabi tutulan Taraf Devlete 
ödenecektir. 

Onaylanan Teçhizat 
27. Paragraf 29'daki hükümlere tabi olmak kaydıyla, Teknik Sekreterliğin, denetimin yerine 

getirilmesi için gerekli olduğuna karar verdiği, paragraf 28 uyarınca onaylanmış teçhizatın denetim 
bölgesine getirilmesi konusunda, denetime tabi tutulan Taraf Devlet tarafından denetim ekibine 
hiçbir sınırlama konmayacaktır. Teknik Sekreterlik, yukarıda açıklanan amaç için gerekli olabile
cek, onaylanan teçhizatın bir listesini hazırlayacak ve gerektiğinde güncelleştirecektir ve bu teçhi
zatla ilgili kurallar, bu Ek hükümlerine uygun olacaktır. Onaylanan teçhizatın listesinin ve bu ku
ralların hazırlanmasında, Teknik Sekreterlik, teçhizatın kullanılmasının muhtemel olduğu her türlü 
tesis için, güvenlikle ilgili konuların tam olarak gözönünc alınmasını sağlayacaktır. Madde VIII, 
fıkra 21 (i) uyarınca, onaylanan teçhizatın bir listesi Konferans tarafından incelenecek ve onayla
nacaktır. 
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28. Teçhizat, Teknik Sekreterliğin muhafazası altında bulunacak ve Teknik Sekreterlik tara
fından tayin edilecek, kalibrasyonu yapılacak ve onaylanacaktır. 

Teknik Sekreterlik, mümkün olduğu ölçüde, ihtiyaç duyulan özgül denetim için, Özel olarak 
tasarımı yapılmış teçhizatı seçecektir. Tayin edilmiş ve onaylanmış teçhizat yetkisiz kişiler tarafın
dan yapılabilecek değiştirmelere karşı özel olarak korunacaktır. 

29. Denetime tabi tutulan Taraf Devlet, belirlenen zaman çerçeveleri saklı kalmak kaydıyla, 
giriş noktasında, denetim ekibinin üyelerinin huzurunda, teçhizatı inceleme, yani denetime tabi tu
tulan Taraf Devletin veya Ev Sahibi Devletin topraklarına getirilen yeya buradan çıkarılan teçhiza
tı tanımlamak amacıyla kontrol etme hakkına sahip olacaktır. Bu tanımlamayı kolaylaştırmak için, 
Teknik Sekreterlik, teçhizatın tayini ve onayını doğrulayacak belge ve cihazları teçhizata ekleye
cektir. Teçhizatın incelenmesi aynı zamanda, denetime tabi tutulan Taraf Devletin, teçhizatın bu 
özel denetim için onaylanan teçhizatın tanımına uygun olduğunu doğrulamasını da sağlayacaktır. 
Denetime tabi tutulan Taraf Devlet, tanımlara uymayan teçhizatı veya yukarıda adı geçen doğrula
ma belgelerinin veya cihazlarının bulunmadığı teçhizatı topraklarına sokmayabilir. Madde VIII, 
fıkra 21 (i) uyarınca, teçhizatı inceleme prosedürleri, Konferans tarafından incelenecek ve onayla
nacaktır. 

30. Denetim ekibinin bölgede bulunan ve Teknik Sekreterliğe ait olmayan teçhizatı kullanma
yı gerekli görmesi ve denetime tabi tutulan Taraf Devletten, ekibin bu teçhizatı kullanabilmesini is
temesi halinde, denetime tabi tutulan Taraf Devlet mümkün olduğu ölçüde bu isteğe uyacaktır. 

D) DENETİM ÖNCESİ ETKİNLİKLER 
Bildirimde Bulunma 

31. Genel Direktör, Taraf Devlete, denetim ekibinin giriş noktasına planlanan varış tarihinden 
önce ve eğer belirlenmişse belirlenen zaman çerçeveleri içinde, bir denetim yapma niyetini bildi
recektir. 

32. Genel Direktör tarafından yapılacak bildirimler, aşağıdaki bilgileri içerecektir : 

(a) Denetimin türü; 
(b) Giriş noktası; 
(c) Giriş noktasına varış tarihi ve tahmini zamanı; 
(d) Giriş noktasına varma aracı; 
(e) Denetlenecek bölge; 
(f) Denetim görevlilerinin ve denetim yardımcılarının adları; 
(g) Eğer gerekli ise, özel uçaklar için uçuş iznii 
33. Denetime tabi tutulacak Taraf Devlet, Teknik Sekreterlik tarafından gönderilen denetim 

niyeti bildirimini aldığını, aldığı andan itibaren en geç bir saat içinde teyid edecektir. 
34. Bir Taraf Devletin bir başka Taraf Devletin topraklarındaki bir tesisinin denetiminin söz 

konusu olması halinde, paragraf 31 ve 32 uyarınca, her iki Taraf Devlete aynı anda bildirimde bu
lunulacaktır. 

Denetime Tabi Tutulan Taraf Devletin veya Ev Sahihi Devletin Topraklarına Girme ve 
Denetim Yerine Ulaşma 
35. Bir denetim ekibinin varışı bildirilen denetime tabi tutulacak Taraf Devlet veya Ev Sahi

bi Taraf Devlet, ekibinin topraklarına derhal girişini sağlayacak, ülke için refakatçiler vasıtasıyla 
veya bir başka yolla, ekibin ve teçhizat ve gereçlerinin giriş noktasından denetim bölgesine(lerine) 
ve bir çıkış noktasına güvenli bir şekilde ulaşması için yetkisi dahilindeki her şeyi yapacaktır. 
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36. Denetime tabi tutulacak Taraf Devlet veya Ev Sahibi Taraf Devlet, gerektiğinde, denetim 
ekibinin, denetim bölgesine, giriş noktasına varışından itibaren en geç 12 saat içerisinde ulaşması
na yardımcı olacaktır. 

Denetim Öncesi Brifing 
37. Denetim bölgesine varışta ve denetimin başlatılmasından önce, denetim ekibine, tesis tem

silcileri tarafından, tesisle ilgili haritalar ve diğer gerekli dokümantasyon, tesiste yapılan faaliyet
ler, güvenlik önlemleri ve denetim için gerekli idarî ve lojistik düzenlemeler konusunda bir brifing 
verilecektir. Brifing için harcanan zaman, gerekli olan minimum zamanla sınırlanacaktır ve hiçbir 
şekilde üç saati aşmayacaktır. 

E) DENETİMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

Genel Kurallar 
38. Denetim ekibinin üyeleri görevlerini, gerek bu Sözleşmenin hükümlerine, gerekse Genel 

Direktör tarafından tayin edilen kurallara ve Taraf Devletler ve Örgüt arasında aktedilen anlaşma
lara uygun olarak yerine getireceklerdir. 

39. Denetim ekibi, Genel Direktör tarafından tanzim olunan denetim emrine tam olarak uya
caktır. Bu emrin dışına çıkan faaliyetlerden kaçınacaktır. 

40. Denetim ekibinin faaliyetleri, görevlerini zamanında ve etkili bir şekilde meydana getire
cek ve denetime tabi tutulan Taraf Devlete veya Ev Sahibi Devlete mümkün olan en az ölçüde uy
gunsuz bir durum yaratacak ve denetim edilen tesise veya alana mümkün olan en az ölçüde rahat
sızlık verecek şekilde yürütülecektir. Denetim ekibi, bir tesisin işletilmesinin gereksiz yere engel
lenmesinden veya geciktirilmesinden kaçınacak ve aynı zamanda bir tesisin güvenliğini etkileyebi
lecek faaliyetlerden kaçınacaktır. Özellikle, denetim ekibi herhangi bir tesisi işletmeyecektir. De
netim görevlileri, denetim emrini yerine getirmek için, bir tesisin işletilmesinin gerektiğini düşün
meleri halinde, denetime tabi tutulan tesisin tayin edilmiş temsilcisinden tesisi işletmesini isteye
ceklerdir. Temsilci bu isteği, mümkün olduğu ölçülerde yerine getirecektir. 

41. Denetime tabi tutulan bir Taraf Devletin veya bir Ev Sahibi Devletin topraklarında görev
lerini yerine getirirken, denetim ekibinin üyelerine, denetime tabi tutulan Taraf Devletin öyle iste
mesi halinde, denetime tabi tutulan Taraf Devletin temsilcileri eşlik edecektir, ancak denetim eki
binin görevlerini yerine getirmesi bu şekilde geciktirilemez veya bir başka şekilde engellenemez. 

42. Denetimlerin seyri için ayrıntılı prosedürler, Madde VIII, paragraf 21 (i) uyarınca, Kon
ferans tarafından incelenmiş ve onaylanmış yol gösterici bilgileri göz önünde bulundurarak Teknik 
Sekreterlik tarafından geliştirilecek ve denetim el kitabına dahil edilecektir. 

Güvenlik 

43. Faaliyetlerini yerine getirirken, denetim görevleri ve denetim yardımcıları, bir tesis için
deki kontrol altında tutulan çevrelerin korunması ve kişisel güvenlikle ilgili kurallar da dahil olmak 
üzere, denetim bölgesinde konmuş güvenlik kurallarına saygı göstereceklerdir. Bu zorunluluklara 
uyulması amacıyla, Madde VIII, fıkra 21 (i) gereğince, Konferans tarafından ayrıntılı prosedürler 
incelenecek ve onaylanacaktır. 

Yazışmalar 
44. Denetim Görevlileri, ülke içinde bulundukları süre boyunca Teknik Sekreterliğin Genel 

Merkezi ile yazışma hakkına sahip olacaklardır. Bu amaçla, kendilerine ait, gerektiği şekilde bel
gelenmiş, onaylanmış teçhizatı kullanabilirler veya denetime tabi tutulan Taraf Devletten veya Ev 
Sahibi Taraf Devletten diğer iletişim araçlarını kullanma izni isteyebilirler. 
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Denetim ekibi, çevre sınırları içinde görevli personel ve denetim ekibinin diğer üyeleri arasın
da, kendisine ait iki yönlü radyo komünikasyon sistemini kullanma hakkına sahip olacaktır. 

Denetim Ekibinin ve Denetime Tabi Tutulan Taraf Devletin Hakları 

45. Denetim ekibi, gerek bu Sözleşmenin ilgili maddeleri ve Ekleri, gerekse tesislerle ilgili 
anlaşmalar ve denetim el kitabında belirlenen usuller çerçevesinde, denetim bölgesine, engellen-
meksizin girme hakkına sahip olacaktır. 

46. Denetim görevlileri, ilgili gerçekleri saptamak amacıyla, herhangi bir tesis personeliyle, 
denetime tabi tutulan Taraf Devletin temsilcilerinin huzurunda karşılıklı görüşme yapma hakkına 
sahip olacaklardır. Denetim görevlileri, yalnızca denetimin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri 
ve verileri isteyecekler ve denetime tabi tutulan Taraf Devlet, talep üzerine bu bilgileri sağlayacak
tır. Denetime tabi tutulan Taraf Devlet, tesis personeline yöneltilen sorunların denetimle ilgili ol
madığını düşünmesi halinde, bu sorulara itiraz etme hakkına sahip olacaktır. 

Denetim ekibi başkanının buna itiraz etmesi ve bu sorunların denetim ile ilgili olduğunu be
lirtmesi halinde, sorular, yanıtlanması için, denetime tabi tutulan Taraf Devlete yazılı olarak bildi
rilecektir. Denetim ekibi, denetim raporunun, denetime tabi tutulan Taraf Devletin gösterdiği işbir
liği bölümüne, tesis personeliyle görüşmelere izin verilmesinin veya soruların yanıtlanmasının red
dedildiğini not edebilir. 

47. Denetim görevlileri, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olduğunu kabul ettikleri bel
ge ve kayıtları inceleme hakkına sahip olacaklardır. 

48. Denetim görevlileri, kendi istekleri üzerine, denetime tabi tutulan Taraf Devletin veya de
netime tabi tutulan tesisin temsilcileri tarafından çekilmiş fotoğrafları alma hakkına sahip olacak
lardır. Anında banyo edilen fotoğraf baskısı imkânı bulunacaktır. Denetim ekibi, fotoğrafların is
teklerine uyup uymadığını tayin edecek ve uymaması halinde istenen fotoğraflar tekrar çekilecek
tir. Denetim ekibi ve denetime tabi tutulan Taraf Devlet her fotoğraftan birer kopya alacaklardır. 

49. Denetime tabi tutulan Taraf Devletin temsilcileri, denetim ekibi tarafından yürütülen bü
tün doğrulama etkinliklerini gözlemleme hakkına sahip olacaklardır. 

50İ Denetime tabi tutulan Taraf Devlet, talebi halinde, tesis(ler)i hakkında Teknik Sekreterlik 
tarafından toplanan bilgilerin ve verilerin kopyalarını alma hakkına sahip olacaktır. 

51. Denetim görevlileri, bir denetim sırasında ortaya çıkan belirsiz durumların açıklığa kavuş
turulmasını isteme hakkına sahip olacaklardır. Bu tür talepler, denetime tabi tutulan Taraf Devle
tin temsilcisi vasıtasıyla derhal yapılacaktır. Denetime tabi tutulan Taraf Devletin temsilcisi, dene
tim sırasında, denetim ekibine, bu tür belirsiz durumların ortadan kaldırılması için gerekli olabile
cek açıklamaları yapacaktır. Denetim bölgesi içinde yer alan bir nesne veya bir bina ile ilgili so
runların çözümlenememesi halinde, istendiği takdirde, yapısının ve işlevinin açıklığa kavuşturula
bilmesi amacıyla bu nesne veya binanın fotoğrafı çekilecektir. Denetim sırasında belirsiz durumun 
ortadan kaldırılmaması halinde, denetim görevlileri bu durumu Teknik Sekreterliğe derhal bildire
ceklerdir. Denetim görevlileri, denetim raporunda, böyle çözüme kavuşturulamayan bir durumu ve 
ilgili açıklamaları belirtecekler ve eğer fotoğraf çekilmişse, bu fotoğrafların bir kopyasını rapora 
ekleyeceklerdir. 

Numunelerin Alınması. İşlemlenmesi ve Analizi 
52. Denetime tabi tutulan Taraf Devletin veya tesisin temsilcileri, denetim ekibinin isteği üze

rine, denetim görevlilerinin huzurunda numune alacaklardır. Denetime tabi tutulan Taraf Devletin 
veya tesisin temsilcileriyle önceden o şekilde mutabık kalınması halinde, denetim ekibi numunele
ri kendisi alabilir. 
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53. Mümkün olduğu takdirde, numunelerin analizi yerinde yapılacaktır. Denetim ekibi, ken
dileri tarafından getirilen onaylanmış teçhizatı kullanarak, numunelerin çözümlenmesini yerinde 
yapma hakkına sahip olacaklardır. Denetim ekibinin isteği üzerine, denetime tabi tutulan Taraf 
Devlet, numunelerin yerinde analizi için, mutabık kalman usullere uygun olarak yardım sağlaya
caktır. Alternatif olarak, denetim ekibi, gerekli olan yerinde analizin kendi huzurunda yapılmasını 
isteyebilir. 

54. Denetime tabi tutulan Taraf Devlet, alınan bütün numunelerin bir bölümünü alıkoyma ve
ya aynı numunelerden kendisi de örnek alma ve numuneler yerinde analiz edildiği sırada hazır bu
lunma hakkına sahip olacaktır. 

55. Denetim ekibi, gerekli gördüğü takdirde, numuneleri Örgüt tarafından tayin edilen labo
ratuarlarda analiz edilmek üzere dışarıya gönderebilir. 

56. Numunelerin güvenliği, bütünlüğü ve saklanması ve.dışarıda analiz edilmek üzere gönde
rilen numunelerin gizliliğinin korunması konusundaki başlıca sorumluluk Genel Direktöre aittir. 
Genel Direktör bunu, Madde VIII, fıkra 21 (i) uyarınca, denetim el kitabına alınmak üzere Konfe
rans tarafından incelenen ve onaylanan prosedürlere uygun olarak yapacaktır. Genel Direktör : 

(a) Numunelerin alınması, işlemlenmesi, nakledilmesi ve analizi konusunda çok kesin kural
lar koyacaktır; 

(b) Farklı türde analizler için tayin edilen laboratuarları onaylayacaktır; 

(c) Tayin edilen bu laboratuarlarda teçhizat ve prosedürlerin standardizasyonunu, yer değişti
rebilen analiz teçhizatı ve prosedürlerini izleyecek ve bu laboratuarların onaylanması ile ilgili ola
rak kalite kontrolünü ve genel standartları, hareketli teçhizat ve prosedürleri gözlemleyecektir; ve, 

(d) Spesifik araştırmalarla ilgili olarak, tayin edilen laboratuarlar arasında analitik veya diğer 
fonksiyonları yerine getirebilecek olanları seçecektir. 

57. Bölge dışında analiz yapıldığında, numuneler, tayin edilmiş en az iki laboratuar tarafın
dan analiz edilecektir. Teknik Sekreterlik, analizin süratle yapılmasını sağlayacaktır. Numuneler
den Teknik Sekreterlik sorumlu olacak ve eğer varsa kullanılmayan numuneler veya bunların kul
lanılmayan bölümleri Teknik Sekreterliğe iade edilecektir. 

58. Teknik Sekreterlik, bu Sözleşmeye uyulmasıyla ilgili olarak, numunelerin laboratuar ana
lizi sonuçlarını derleyecek ve bunları nihaî denetim raporuna alacaktır. Teknik Sekreterlik bu ra
porda, tayin edilen laboratuarlar tarafından kullanılan teçhizat ve raporlarla ilgili ayrıntılı bilgi de 
verecektir. 

Denetim Süresinin Uzatılması 
59. Denetime tabi tutulan Taraf Devletin temsilcisiyle mutabakata varılmak suretiyle denetim 

süreleri uzatılabilir. 
Dönüş Brifingi 
60. Bir denetim tamamlandığında, denetim ekibi, denetim ekibinin ilk bulgularını incelemek 

ve eğer varsa belirsiz durumları açıklığa kavuşturmak için, denetime tabi tutulan Taraf Devletin 
temsilcileriyle ve denetim bölgesinden sorumlu personelle bir toplantı yapacaktır. Denetim ekibi, 
denetime tabi tutulan Taraf Devletin temsilcilerine, numunelerin bir listesi, yazılı bilgilerin kopya
ları, toplanan veriler ve bölgeden alınan diğer materyallere birlikte, ilk bulgularını, standartlaştırıl-
mış bir formata uygun olarak yazılı şekilde verecektir. Belge, denetim ekibinin başkanı tarafından 
imzalanacaktır. Belge içeriğinin kendisine bildirildiğini göstermek amacıyla, denetime tabi tutulan 
Taraf Devletin temsilcisi belgeyi imzalayacaktır. Bu toplantı, denetimin tamamlanmasından itiba
ren en geç 24 saat içinde yapılacaktır. 
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F) AYRILMA 
61. Denetim sonrası işlemleri tamamlandığında, denetim ekibi, denetime tabi tutulan Taraf 

Devletin veya Ev Sahibi Devletin topraklarından mümkün olan en kısa süre içerisinde ayrılacaktır. 
G) RAPORLAR 
62. Denetimin tamanlanmasından itibaren en geç 10 gün içerisinde, denetim görevlileri, ken

dileri tarafından yürütülen faaliyetler ve elde edilen bulgularla ilgili olarak gerçeklere dayanan bir 
nihai rapor hazırlayacaklardır. 

Bu rapor yalnızca, denetim emrinde belirtildiği gibi, bu Sözleşmeye uyulması ile ilgili gerçek
leri içine alacaktır. Bu rapor aynı zamanda, denetime tabi tutulan Taraf Devletin, denetim ekibiy
le ne şekilde işbirliği yaptığı konusunda da bilgi verecektir. Denetim görevlilerinin birbirinden 
farklı gözlemleri rapora eklenebilir. Rapor gizli tutulacaktır. 

63. Nihai rapor, denetime tabi tutulan Taraf Devlete derhal verilecektir. Taraf Devletin rapor
daki bulgularla ilgili yazılı olarak bildireceği görüşler varsa bunlar derhal bildirilecek ve rapora ek
lenecektir. Denetime tabi tutulan Taraf Devletin görüşlerinin eklendiği nihai rapor, denetimden 
sonra en geç 30 gün içerisinde Genel Direktöre sunulacaktır. 

64. Raporun bazı belirsizlikler içermesi veya Ulusal Yetkili Makamla denetim yetkilileri ara
sındaki işbirliğinin zorunlu standartlara uygun olmaması halinde, Genel Direktör, açıklama yapma
sı için Taraf Devlete yaklaşımda bulunacaktır. 

65. Belirsizliklerin giderilmemesi veya tayin edilen gerçeklerin, bu Sözleşme tahtındaki yü
kümlülüklerin yerine getirilmediğini gösterir nitelikte olması halinde, Genel Direktör Yürütme 
Konseyine bu durumu gecikmeksizin bildirecektir. 

H) GENEL HÜKÜMLERİN UYGUNLANMASI 
66. Bu Bölümün hükümleri, bu Sözleşme gereğince yürütülecek bütün denetimler için uygu

lanacaktır, ancak şu istisnayla ki, bu Bölümün hükümlerinin, bu Ek'in III. ila XI. Bölümlerinde be
lirlenen özgül denetimler için geçerli olan hükümlerle farklılık göstermesi halinde, III. ile XI. Bö
lümlerdeki hükümler öncelik taşıyacaktır. 

BÖLÜM III 

MADDE IV. V VE VI. FIKRA 3 UYARINCA 
DOĞRULAMA ÖNLEMLERİ İÇİN GENEL HÜKÜMLER 

A) İLK DENETİMLER VE TESİSLERLE İLGİLİ ANLAŞMALAR 
1. Madde IV. V ve VI. fıkra 3 uyarınca, yerinde denetime tabi olan, bildirim edilen her tesi

se tesis bildirim edildikten hemen sonra bir ilk denetim yapılacaktır. Tesisin bu ilk denetiminin 
amacı, verilen bilgilerin doğruluğunu araştırmak, yerinde denetim ve yerinde aletlerle sürekli göz
lemleme de dahil olmak üzere ilerideki doğrulama faaliyetleri için planlama yapmak amacıyla ih
tiyaç duyulan ilave bilgiler sağlamak ve tesislerle ilgili anlaşmalar üzerinde çalışmak olacaktır. 

2. Taraf Devletler, bu Sözleşmenin kendileri için yürürlüğe girmesinden itibaren bütün tesis
lerde, belirlenen zaman çerçeveleri içinde, Teknik Sekreterlik tarafından bildirimlerin doğrulanma
sının ve sistematik doğrulama önlemlerinin başlatılmasının gerçekleştirilmesini sağlayacaklardır. 

3. Taraf Devletlerden her biri, bildirim edilen ve Madde IV, V ve VI, fıkra 3 uyarınca yerin
de denetime tabi olan her tesis için, Örgütle bir tesisler anlaşması imzalayacaktır. 

4. Madde 5 ve 7 hükümlerinin geçerli olacağı, bir kimyasal silahlar imha tesisi hariç olmak 
kaydıyla, tesislerle ilgili anlaşmalar, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra veya tesis ilk 
kez bildirim edildikten sonra en geç 180 gün içerisinde tamamlanacaktır. 
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5. Bu Sözleşme Taraf Devlet için yürürlüğe girdikten sonra bir yıldan daha uzun bir süre için
de çalıştırılmaya başlanan bir kimyasal silahlar imha tesisi için, tesislerle ilgili anlaşma, tesis çalış
maya başlatılmadan en az 180 gün önce tamamlanacaktır. 

6. Bu Sözleşme Taraf Devlet için yürürlüğe girdiği sırada çalıştırılmakta olan veya yürürlüğe 
girdikten sonra bir yıldan daha kısa bir süre içinde çalıştırılmaya başlanan bir kimyasal silahlar im
ha tesisi için, tesislerle ilgili anlaşma, bu Sözleşme Taraf Devlet için.yürürlüğe girdikten sonra en 
geç 210 gün içerisinde tamamlanacaktır, ancak şu istisnayla ki, Yürütme Konseyi, bölüm IV (A), 
paragraf 51 uyarınca onaylanan ve tesislerle ilgili bir geçiş dönemi anlaşmasını içine alan geçiş dö
nemi doğrulama düzenlemelerinin, yerinde doğrulama ve yerinde aletlerle gözlemleme yoluyla ya
pılacak doğrulama ile ilgili hükümlerin ve düzenlemelerin uygulanması için zaman çerçevesinin 
yeterli olduğuna karar verebilir. 

7. Paragraf 6'da sözü edilen, bu Sözleşme Taraf Devlet için yürürlüğe girdikten sonra en geç 
iki yıl içerisinde çalışmalarını durduracak olan bir tesis için, Yürütme Konseyi, bu Ek'in IV (A) 
Bölümü, paragraf 51 uyarınca onaylanan ve tesislerle ilgili bir geçiş dönemi anlaşmasını içine alan 
geçiş dönemi doğrulama düzenlemelerinin, yerinde doğrulama ve yerinde aletlerle gözlemleme yo
luyla yapılacak doğrulamayla ilgili hükümlerin ve düzenlemelerin uygulanması için zaman çerçe
vesinin yeterli olduğuna karar verebilir. 

8. Tesislerle ilgili anlaşmalar, bu tür anlaşmalar için saptanacak modellere dayanılarak hazır
lanacak ve her tesisteki denetimler için geçerli olacak ayrıntılı düzenlemeler getirecektir. Model an
laşmalar, gelecekteki teknolojik gelişmeleri göz önüne alarak hazırlanan hükümler içerecek, ve 
Madde VIII, fıkra 21 (i) uyarınca Konferans tarafından onaylanacaktır. 

9. Teknik sekreterlik, her bölgede, daha sonraki denetimler sırasında rücu etmek isteyebilece
ği, fotoğraflar, planlar ve diğer bilgiler için mühürlü bir muhafaza bulundurabilir. 

B) SÜREKLI DÜZENLEMELER 
10. Uygulanması mümkün olduğunda, Teknik Sekreterlik, tesis edilmiş sürekli gözlemleme 

aletleri ve sistemleri ve mühürleri bulundurma hakkına ve bu Sözleşmenin ve Taraf Devletler ve 
Örgüt arasında yapılmış tesislerle ilgili anlaşmaların ilgili hükümlerine uygun olarak bunları kul
lanma hakkına sahip olacaktır. 

11. Denetime tabi tutulan Taraf Devlet, mutabık kalınan usullere uygun olarak, denetim eki
bi tarafından kullanılan veya tesis edilen herhangi bir aleti inceleme ve denetime tabi tutulan Taraf 
Devletin temsilcilerinin huzurunda test ettirme hakkına sahip olacaktır. Denetim ekibi, denetime ta
bi tutulan Taraf Devlet tarafından, kimyasal silahların imhasının teknolojik prosesini kendisi göz
lemlemek amacıyla tesis edilen aletleri kullanma hakkına sahip olacaktır. Bununla ilgili olarak de
netim ekibi, kimyasal silahların imhasının doğrulanması amaçlarıyla kullanıldıklarını saptamak 
için bu aletleri inceleme ve huzurunda test ettirme hakkına sahip olacaktır. 

12. Denetime tabi tutulan Taraf Devlet, aletlerin ve mühürlerin sürekli gözlemlenmesi için ge
rekli hazırlıkları yapacak ve desteği sağlayacaktır. 

13. Paragraf 11 ve 12 hükümlerinin yerine getirilmesi için, uygun ve ayrıntılı prosedürler, 
Madde VIII, fıkra 21 (i) gereğince Konferans tarafından incelenecek ve onaylanacaktır. 

14. Denetime tabi tutulan Taraf Devlet, gözlemleme aletlerinin monte edilmiş olduğu bir te
siste, gözlemleme sistemi üzerinde etkisi olabilecek bir olayın meydana gelmesi veya meydana ge
lebilecek olması halinde bu durumu Teknik Sekreterliğe derhal bildirecektir. Denetime tabi tutulan 
Taraf Devlet, mümkün olan en kısa süre içerisinde, gözlemleme sisteminin işletilmesinin eski ha
le getirilmesi ve eğer gerekli ise ara önlemlerin alınması için daha sonra yapılacak işlemler konu
sunda Teknik Sekreterlikle eşgüdüm halinde hareket edecektir. 
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15. Denetim ekibi, her denetim sırasında, gözlemleme sisteminin doğru bir şekilde işleyip İş
lemediği ve yerleştirilen mühürlerin bozulup bozulmadığını inceleyecektir. Ayrıca, teçhizatın ge
rekli bakımının yapılması veya yerlerine yenilerinin konması veya gözlemleme sisteminin kapsa
mının gerektiği şekilde ayarlanması amacıyla, gözlemleme sistemine servis ziyaretlerinin yapılma
sı gerekli olabilir. 

16. İzleme sisteminde herhangi bir anormallik görülmesi halinde, bunun, teçhizatın fonksi
yonlarını yerine getirememesinin mi, yoksa tesisteki faaliyetlerin sonucu olarak mı meydana gel
diğini saptamak amacıyla Teknik Sekreterlik derhal gerekli işlemleri yapacaktır. Eğer bu inceleme
den sonra problem çözümlenemezse, eğer gerekli ise hemen yapılacak yerinde denetim veya tesisi 
ziyaret de dahil olmak üzere, Teknik Sekreterlik fiili durumu derhal araştıracaktır. Teknik Sekre
terlik, böyle bir problemi, tespit edilmesinden hemen sonra denetime tabi tutulan Taraf Devlete bil
direcek ve Daraf Devlet bunun çözümünde yardımcı olacaktır. 

C) DENETİM ÖNCESİ FAALİYETLER. 
17. Paragraf 18'de belirtilen durum hariç olmak üzere, denetimler, denetime tabi tutulacak 

Taraf Devlete, denetim ekibinin giriş noktasına planlanan varış zamanından en az 24 saat önce bil
dirilecektir. 

18. İlk denetimler, denetime tabi tutulacak Taraf Devlete, denetim ekibinin giriş noktasına 
tahmini varış zamanından en az 72 saat önce bildirilecektir. 

BÖLÜM IV (A) 

MADDE IV UYARINCA KİMYASAL SİLAHLARIN İMHASI VE 
BUNUN DOĞRULANMASI 

A) BİLDİRİMLER 

Kimyasal Silahlar 
1. Madde III, fıkra 1 (a) (ii) uyarınca bir Taraf Devlet tarafından yapılacak kimyasal silahlar

la ilgili bildirim, aşağıdaki bilgileri içerecektir : 

(a) Bildirim edilen beher kimyasal maddenin toplam miktarı; 

(b) Her kimyasal silahlar depolama tesisinin : 

(i) İsim; 

(ii) Coğrafî koordinatlar; ve 
(iii) Sınırları gösteren bir harita ve tesis içindeki sığınak/depolama alanları da dahil olmak üze

re ayrıntılı bir bölge şeması, 
şeklinde kesin yeri. 
(c) (i) Madde II uyarınca kimyasal silah olarak 
tanımlanan kimyasal maddeler; 
(ii) Kimyasal silah olarak tanımlanan doldurulmamış savaş gereçleri, tali savaş gereçleri, ci

hazlar ve teçhizat; 
(iii) Bent (ii)'de tanımlanan, savaş gereçleri, tali savaş gereçleri, aygıtlar veya teçhizatın kul

lanımıyla doğrudan doğruya ilişkili olarak kullanılmak üzere özel şekilde tasarımı yapılmış teçhi
zat; 
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(iv) Bent (ii)'de tanımlanan, savaş gereçleri, tali savaş gereçleri, aygıtlar ve teçhizatın kulla
nımıyla doğrudan doğruya ilişkili olarak kullanılmak üzere özel şekilde tasarımı yapılmış kimya
sal maddeler, dahil olmak üzere, beher kimyasal silah depolama tesisi için ayrıntılı bir envanter. 

2. Fıkra 1 (c) (i)'de sözü edilen kimyasal maddelerin beyanı için aşağıdaki hükümler geçerli 
olacaktır: 

(a) Kimyasal Maddeler, Kimyasal Maddelerle ilgili Ek'te belirlenen listelere uygun olarak bil
dirim edilecektir; 

(b) Kimyasal Maddelerle İlgili Ek'teki listelerde bulunmayan bir kimyasal madde için, saf bi
leşimin toksisitesi de dahil olmak üzere, o kimyasal maddenin uygun listeye alınmasını mümkün 
kılacak bilgiler verilecektir. Bir hammadde için, toksisite ve başlıca nihai reaksiyon ürününiin(le-
rinin) tanımı verilecektir; 

(c) Kimyasal maddeler, yürürlükteki Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (IU-
PAC) terminolojisine uygun olarak kimyasal adlarıyla, açık formülleriyle ve eğer verilmişse, Kim
yasal Abstreler Servisi tescil numarasıyla tanımlanacaklardır. Bir hammadde için, toksisite ve baş
lıca nihai reaksiyon ürününün(lerinin) tanımı verilecektir; 

(d) İki veya daha fazla kimyasal maddenin karışımının söz konusu olduğu durumlarda, her 
kimyasal maddenin tanımı yapılacak ve her kimyasal maddenin yüzdesi verilecektir ve karışım en 
toksik kimyasal maddeler kategorisi altında bildirim edilecektir. İki elemanlı bir kimyasal silahın 
bir elemanının, iki veya daha fazla kimyasal maddenin karışımından oluşması halinde, her kimya
sal maddenin tanımı yapılacak ve her kimyasal maddenin yüzdesi verilecektir; 

(e) İki elemanlı kimyasal silahlar, paragraf 16'da sözü edilen kimyasal silahlar kategorileri 
çerçevesi içinde, ilgili son ürün tahtında bildirim edilecektir. Her tür iki elemanlı kimyasal savaş 
gereci/cihazı için aşağıdaki ilave bilgiler verilecektir : 

(i) Toksik son ürünün kimyasal adı; 

(ii) Her elemanın kimyasal bileşimi ve miktarı; 

(iii) Elemanlar arasındaki fiili ağırlık oranı; 
(iv) Hangi elemanın temel eleman olarak kabul edildiği; 

(v) Yüzde 100 verim varsayılarak, temel elemandan stoikiometrik esasta hesaplanmış, toksik 
son ürünün tasarlanmış miktarı. Spesifik bir toksik son ürün için temel elemanın bildirim edilen 
miktarı (ton olarak), yüzde 100 verim varsayılarak, bu toksik son ürünün, stoikiometrik esasta he
saplanmış miktarlarına (ton olarak) eşdeğer kabul edilecektir. 

(f) Çok elemanlı kimyasal silahlar için bildirim, iki elemanlı kimyasal silahlar için öngörüle
ne benzer olacaktır; 

(g) Beher kimyasal madde için, depolama şekli, yani savaş gereçleri, tali savaş gereçleri, ci
hazlar, teçhizat veya dökme konteynerler ve diğer konteynerler bildirim edilecektir. Her depolama 
şekli için aşağıdakilerin listesi verilecektir : 

(i) Türü; 

(ii) Boyutu veya kalibresi; 

(iii) Birim sayısı; ve 
(iv) Beher birim için kimyasal madde dolumunun nominal ağırlığı. 

(h) Beher kimyasal madde için, depolama tesisinde mevcut toplam ağırlık bildirim edilecektir; 
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(i) İlave olarak, dökme halde depolanmış kimyasal maddeler için, eğer biliniyorsa, safiyet 
yüzdesi bildirilecektir. 

3. Paragraf 1 (c) (ii)'de sözü edilen, dolumu yapılmamış beher tipteki savaş gereçleri, tali ge
reçler, cihazlar ve teçhizat için verilecek bilgiler; 

(a) Birim sayısını; 
(b) Beher birim için nominal dolum hacmini; . 
(c) Tasarlanan kimyasal dolumu; 

içine alacaktır. 
Madde III. Fıkra 1 (a) (\i\) Uyarınca Kimyasal Silahlarla İlgili Bildirimler 
4. Madde III, fıkra 1 (a)-(iii) uyarınca yapılacak kimyasal silahlarla ilgili beyanlar, yukarıda 

1 ila 3. paragraflarda belirtilen bütün bilgileri içine alacaktır. Bildirimlerin verilmesini sağlamak 
için diğer Devletle uygun düzenlemeleri yapmak, topraklarında kimyasal silahlar bulunan Taraf 
Devletin sorumluluğunda olacaktır. Topraklarında kimyasal silahlar bulunan Taraf Devletin, bu pa
ragraf tahtındaki yükümlülüklerini yerine getirememesi halinde, Taraf Devlet bunun nedenlerini 
belirtecektir. 

Geçmişte Yapılan Devretme ve Devralmalarla İlgili Bildirimler 
5. 1 Ocak 1946 tarihinden sonra kimyasal silahlar devretmiş veya devralmış bulunan bir Ta

raf Devlet, devredilen veya devralınan miktarın, dökme olarak ve/veya savaş gereci formunda, be
her yılda beher kimyasal madde için 1 tonu aşması kaydıyla, Madde III, fıkra 1 (a) (iv) uyarınca bu 
devretmeleri veya devralmaları bildirim edecektir. 

Bu bildirim, paragraf 1 ve 2'de belirlenen envanter formatına uygun olarak yapılacaktır. Bu 
bildirim aynı zamanda, kimyasal silahlan temin eden ve teslim alan ülkelerin isimlerini, devretme 
veya devralma tarihlerini ve mümkün olduğu ölçüde kesin olarak, devredilen ünitelerin o andaki 
yerini de belirtecektir. 1 Ocak 1946 ve 1 Ocak 1970 tarihleri arasındaki dönem için, kimyasal si
lahların devredilmesi veya devralınması konusunda belirtilen bütün bilgilerin mevcut olmaması du
rumunda, Taraf Devlet, kendisinde bulunan bilgileri bildirim edecek ve niçin tam bir bildirimde bu
lunamadığı konusunda açiklamada bulunacaktır. 

Kimyasal Silahların İmhası ile İlgili Genel Planın Sunulması 
6. Madde III, fıkra 1 (a) (v) uyarınca sunulacak kimyasal silahların imhası ile ilgili genel plan, 

Taraf Devletin, ulusal kimyasal silahlar imha programının tamamı ile ilgili genel bir bilgi ve Taraf 
Devletin bu Sözleşmenin içerdiği imha zorunluluklarını yerine getirmek İçin harcayacağı çabalar 
konusunda bilgi sağlayacaktır. Plan, aşağıdaki hususları belirleyecektir : 

(a) Beher mevcut kimyasal silahlar imha tesisi için ve eğer mümkünse beher planlanan kim
yasal silahlar imha tesisi için, beher yıllık imha döneminde imhası planlanan kimyasal silahların 
türlerini ve yaklaşık miktarlarını veren genel bir imha programı; 

(b) Mevcut olan veya imha dönemi içerisinde işletmeye alınması planlanan kimyasal silah im
ha tesislerinin sayısı; 

(c) Mevcut olan veya planlanan beher kimyasal silah imha tesisi için; 

(i) İsim ve yer; ve 

(ii) İmha edilecek kimyasal silahların türü ve yaklaşık miktarları ve kimyasal silahlar dolum 
maddelerinin türü (örneğin, sinirler üzerinde etki edici amil veya kabarcıklar meydana getiren amil) 
ve yaklaşık miktarı; 
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(d) İmha tesislerinin işletilmesi konusunda personelin eğitimi için planlar ve programlar; 

(e) İmha tesislerinin uymak zorunda olduğu, güvenlik ve emisyon konusundaki ulusal stan
dartlar; 

(0 Kimyasal silahların imhası için yeni yöntemler geliştirilmesi ve mevcut yöntemlerin iyi
leştirilmesi ile ilgili bilgiler; 

(g) Kimyasal silahların imhası ile ilgili maliyet tahminleri: ve 
(h) Ulusal imha programını olumsuz yönde etkileyebilecek hususlar. 

B) DEPOLAMA TESİSLERİNİ VE DEPOLAMA TESİSLERİYLE İLGİLİ HAZIRLIKLARI 
GÜVENLİK ALTINA ALACAK ÖNLEMLER 

7. Kimyasal silahlarla ilgili beyanını verdikten hemen sonra, bir Taraf Devlet, depolama te
sislerinin güvenliğini sağlayabilmek için uygun göreceği önlemleri alacak ve kimyasal silahlarının, 
imha amacıyla çıkarılmaları haricinde, depolama tesislerinden çıkarılmalarını önleyecektir. 

8. Bir Taraf Devlet, depolama tesislerindeki kimyasal silahların konfigürasyonunun, 37 ile 49. 
paragraflar gereğince, doğrulama amacıyla, kolaylıkla tesise girilmesine izin verecek şekilde yapıl
mış olmasını sağlayacaktır. 

9. Bir depolama tesisinin, kimyasal silahların imha amacıyla gönderilmeleri dışında kimyasal 
silahların çıkışma kapalı kaldığı süre içerisinde, bir Taraf Devlet, kimyasal silahların standart ba
kımı; güvenlikle ilgili gözlemlemeler ve fiziksel güvenlik faaliyetleri; ve kimyasal silahların imha 
için hazırlanmaları da dahil olmak üzere, tesiste standart bakım faaliyetlerini sürdürebilir. 

10. Kimyasal silahların bakım faaliyetleri aşağıdaki faaliyetleri içine almayacaktır: 
(a) Amil veya savaş gereci bünyelerinin değiştirilmesi; 
(b) Savaş gereçlerinin, veya bunların parçalarının veya elemanlarının orijinal karakteristikle

rinin değiştirilmesi. 
11. Bütün bakım faaliyetleri, Teknik Sekreterlik tarafından yapılacak gözlemlemeye tabi ola

caktır. 

•C) İMHA 
Kimyasal Silahların İmhası İçin İlke ve Yöntemler 
12. "Kimyasal Silahların İmhası", kimyasal maddelerin geri dönüşü mümkün olmayan bir bi

çimde, kimyasal silahların üretimi için uygun olmayan bir forma dönüştürüldüğü ve savaş gereçle
rini ve diğer cihazları, geri dönüşü mümkün olmayan bir biçimde bu şekilde kullanılamaz hale ge
tiren bir proses anlamına gelmektedir. 

13. Taraf Devletlerden her biri, kimyasal silahları ne şekilde imha edeceğini tayin edecektir, 
ancak şu istisnayla ki, aşağıdaki prosesler kullanılamayacaktır: Herhangi bir su kütlesine gömmek, 
arazide yakmak veya açık çukur içinde yakmak. Taraf Devletlerden her biri kimyasal silahları, yal
nızca spesifik olarak tayin edilmiş ve uygun şekilde tasarımı ve donanımı yapılmış tesislerde imha 
edecektir. 

14. Taraf Devletlerden her biri, kimyasal silahlar imha tesislerinin, kimyasal silahların imha
sını sağlayacak şekilde inşa edilmesini ve işletilmesini; ve imha prosesinin, bu Sözleşme hükümle
ri tahtında doğrulama edilebilecek şekilde olmasını sağlayacaktır. 

İmha Sırası 
15. Kimyasal silahların imha sırası, sistematik yerinde doğrulama ile ilgili yükümlülükler de 

dahil olmak üzere, Madde I ve diğer Maddelerde belirlenen yükümlülüklere dayanarak tayin cdilc-
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cektir. İmha sırasının tayininde, imha dönemi içerisinde güvenliğin azalmaması için Taraf Devlet
lerin çıkarları; imha aşamasının erken dönemlerinde güvenin oluşturulması; kimyasal silahların im
hası sırasında giderek artan bir biçimde deneyim kazanılması; ve stokların fiili bileşimi ve kimya
sal silahların imhası için seçilen yöntemlere bağlı olmaksızın, uygulanabilirlik göz önünde bulun
durulacaktır. İmha sırası, seviye düşürme ilkesine dayanılarak tayin edilecektir. 

16. İmha amacıyla, beher Taraf Devlet tarafından bildirim edilen kimyasal silahlar üç katego
riye ayrılacaktır: 

Kategori 1 : Liste 1 kimyasal maddeleri esasındaki kimyasal silahlar ve bunların parçaları ve 
elemanları; 

Kategori 2 ; Bütün diğer kimyasal maddeler esasındaki kimyasal silahlar ve bunların parçala
rı ve elemanları; 

Kategori 3 : Dolumu yapılmamış savaş gereçleri ve cihazları ve doğrudan doğruya kimyasal 
silahların kullanımıyla ilişkili olarak kullanılmak üzere spesifik olarak tasarımı yapılmış teçhizat. 

17. Bir Taraf Devlet: 
(a) Kategori l'e dahil olan kimyasal silahların imhasına, bu Sözleşme yürürlüğe girdiği tarih

ten itibaren en geç iki yıl içerisinde başlayacak ve imha işlemini, bu Sözleşme yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren en geç 10 yıl içerisinde tamamlayacaktır. Bir Taraf Devlet, kimyasal silahları, aşa
ğıdaki imha sürelerine uygun olarak imha edecektir : 

(i) Aşama 1 : Bu Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki yıl içerisinde, ilk im
ha tesisinin test edilmesi tamamlanmış olacaktır. Kategori l'e dahil olan kimyasal silahların en az 
yüzde l'i, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç yıl içerisinde imha edilecektir. 

(ii) Aşama 2 : Kategori l'e dahil olan kimyasal silahların en az yüzde 20'si, bu Sözleşmenin 
yürürlüğe girmesinde itibaren en geç beş yıl içerisinde imha edilecektir; 

(iii) Aşama 3 : Kategori 1 'e dahil olan kimyasal silahların en az yüzde 45'i, bu Sözleşmenin 
yürürlüğe girmesinden itibaren en geç yedi yıl içerisinde imha edilecektir; 

(iv) Aşama 4 : Kategori l'e dahil olan kimyasal silahların tümü, bu Sözleşmenin yürürlüğe 
girmesinden itibaren en geç on yıl içerisinde imha edilecektir. 

(b) Kategori 2'ye dahil olan kimyasal silahların imhasına, bu Sözleşme yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren en geç bir yıl içerisinde başlayacak ve imha işlemini, bu Sözleşme yürürlüğe girdi
ği tarihten itibaren en geç beş yıl içerisinde tamamlayacaktır. Kategori 2'ye dahil kimyasal silah
lar, imha dönemi boyunca, yıllık eşit artışlarla imha edilecektir. Bu silahlar için karşılaştırma fak
törü, Kategori 2'ye dahil olan kimyasal maddelerin ağırlığıdır; ve 

(c) Kategori 3'e dahil olan kimyasal silahların imhasına, bu Sözleşme yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren en geç bir yıl içerisinde başlayacak ve imha işlemini, bu Sözleşme yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren en geç beş yıl içerisinde tamamlayacaktır. 

Kategori 3'e dahil kimyasal silahlar, imha dönemi boyunca, yıllık eşit artışlarla imha edilecek1 

tir. Dolumu yapılmamış savaş gereçleri ve cihazları için karşılaştırma faktörü, nominal dolum hac
mi (m3) olarak ve teçhizat için birim sayısı olarak ifade edilir. 

18. İki elemanlı kimyasal silahların imhası için aşağıdaki hükümler geçerli olacaktır: 
(a) İmha sırası amacıyla, özgül bir toksik son ürün için temel elemanın beyan edilen miktarı 

(ton olarak), bu toksik son ürünün, yüzde 100 verim sayılarak, stoikiometrik esasta hesaplanan 
miktarına (ton olarak) eşdeğer kabul edilecektir. 

(b) Temel elemanın belirli bir miktarının imha edilmesi zorunluluğu, diğer elemanın, ilgili 
türdeki iki elemanlı kimyasal savaş gereci cihazındaki elemanların fiili ağırlık oranının hesaplanan 
tekabül eden miktarının da imha edilmesi zorunluluğunu getirecektir. 
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(c) Elemanlar arasındaki fiili ağırlık oranına dayanılarak, gerekli olandan daha fazla diğer ele
manın bildirim edilmiş olması halinde, fazlalık, imha işlemlerinin başlamasından sonraki ilk iki yıl 
içerisinde imha edilecektir. 

(d) Birbirini izleyen her işletme yılının sonunda, bir Taraf Devlet, bildirim edilmiş diğer ele
manın, ilgili türdeki iki elcmanlı kimyasal savaş gereci cihazındaki elemanların fiili ağırlık oranı
na dayanılarak tayin edilen bir miktarını alıkoyabilir. 

19. Çok elemanlı kimyasal silahlar için imha sırası, iki elcmanlı kimyasal silahlar için öngö
rülene benzer olacaktır. 

Ara İmha Tarihinin Değiştirilmesi 
20. Yürütme Konseyi, Madde III, fıkra 1 (a) (v) uyarınca, ve diğer hususların yanı sıra, Mad

de III, fıkra 1 (a) (v) gereğince sunulan imha ile ilgili genel planları, paragraf 15 ila 19'da belirle
nen imha sırasına uygunluklarını değerlendirmek amacıyla inceleyecektir. Yürütme Konseyi, pla
nı bu zorunluluklara uygun hale getirebilmek amacıyla, planı uygun olmayan herhangi bir Taraf 
Devletle istişarelerde bulunacaktır. 

21. Bir Taraf Devletin, kendi iradesi dışındaki istisnai şartlar nedeniyle, Kategori l'e dahil 
kimyasal silahların Aşama 1, Aşama 2 veya Aşama 3 için belirlenen imha seviyesini gerçekleştire
meyeceğine inanması halinde, Taraf Devlet, bu seviyelerde değişiklik yapılmasını önerebilir. 

Böyle bir öneri, bu Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içerisinde sunulacak 
ve öneriyle ilgili nedenler konusunda ayrıntılı bir açıklamayı içine alacaktır. 

22. Taraf Devletlerden her biri, Kategori l'e dahil kimyasal silahların, paragraf 17 (a)'da be
lirlenen ve paragraf 21 uyarınca değiştirilen son imha tarihlerine uygun olarak imha edilmelerini 
sağlamak için gerekli olan bütün önlemleri alacaktır. Bununla birlikte, bir Taraf Devletin, Katego
ri 1 'e dahil kimyasal silahların gerekli kılınan imha yüzdelerini, son ara imha tarihlerine kadar ger
çekleştiremeyeceğine inanması halinde, bu Devlet, son imha tarihine uyma yükümlülüğü için bir 
süre uzatımı yapılmasını Konferansa tavsiye etmesini Yürütme Konseyinden isteyebilir. Böyle bir 
istek, ara imha tarihinden en az 180 gün önce sunulacak ve bu isteğin nedenleriyle ilgili ayrıntılı 
bir açıklamayı ve Taraf Devletin, bir sonraki son ara imha tarihine uyma yükümlülüğünü yerine 
getirebileceğini garanti eden planlarını içerecektir. 

23. Bir süre uzatımı tanınması halinde, Taraf Devlet hala bir sonraki son imha tarihiyle ilgili, 
kümülatif imha zorunluluklarına uyma yükümlülüğü altında olacaktır. Bu bölüm uyarınca tanınan 
süre uzatımları, her ne olursa olsun, Taraf Devletin, kategori l'e dahil bütün kimyasal silahlan, bu 
Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 10 yıllık bir süre içerisinde imha etme yüküm
lülüğünü değiştirmeyecektir. 

İmhanın Tamamlanması İçin Belirlenen Son Tarihin Uzatılması 
24. Bir Taraf Devlet, kategori 1 'e giren kimyasal silahların imhasını, bu Sözleşmenin yürür

lüğe girmesinden itibaren en geç 10 yıl içerisinde'sağlayamayacağına inanması halinde, Yürütme 
Konseyine, bu kimyasal silahların imhasının tamamlanması için belirlenen son tarihin uzatılması 
talebinde bulunabilir. Böyle bir talebin bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç do
kuz yıl sonra yapılması gerekmektedir. -

25. Bu talep aşağıdaki hususları içine alacaktır: '» 
(a) Önerilen temditin süresi; 
(b) Önerilen temditin nedenleri konusunda ayrıntılı bir açıklama; ve 
(c) Önerilen temdit süresi ve imha için tanınan ilk 10 yıllık sürenin kalan bölümü içinde ya

pılacak imha için ayrıntılı bir plan. 
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26. Yürütme Konseyinin tavsiyesi üzerine, Konferansın ilk oturumunda bu taleple ilgili bir 
karar alınacaktır. 

Tanınacak herhangi bir uzatma, gerekli olan minimum süre olacaktır, ancak her ne olursa ol
sun, bir Taraf Devletin bütün kimyasal silahların imhasını tamamlaması için son tarih, bu Sözleş
menin yürürlüğe girmesinden itibaren 15 yılı aşamayacaktır. Yürütme Konseyi, gerekli görülen 
spesifik doğrulama önlemleri ve aynı zamanda imha programı ile ilgili problemlerinin üstesinden 
gelebilmek için Taraf Devlet tarafından gerçekleştirilmesi gereken spesifik faaliyetler de dahil ol
mak üzere, temdit süresi verme şartlarını tayin edecektir. Uzatma süresi içinde yapılacak doğrula
ma giderleri, Madde IV, fıkra 16 uyarınca karşılanacaktır. 

27. Bir uzatma süresinin tanınması halinde, Taraf Devlet, daha sonraki son tarihlere uymak 
için gerekli olan bütün önlemleri alacaktır. 

28. Taraf Devlet, kategori l'e dahil bütün kimyasal silahlar imha edilinceye kadar, paragraf 
29 uyarınca imha ile ilgili ayrıntılı yıllık planlarını ve paragraf 36 uyarınca, Kategori 1 'e dahil kim
yasal silahların imhası ile ilgili yıllık raporlarını sunmaya devam edecektir. İlave olarak, temdit sü
resinin en geç beher 90 günlük dönemlerinin sonunda, Taraf Devlet, Yürütme Konseyine, imha fa
aliyetleriyle ilgili rapor verecektir. 

Yürütme Konseyi, imhanın tamamlanmasına yönelik gelişmeleri inceleyecek ve bu girişimleri 
belgelemek için gerekli olan bütün önlemleri alacaktır. Uzatma süresi içindeki imha faaliyetleriyle 
ilgili bütün bilgiler, talep üzerine, Yürütme Konseyi tarafından Taraf Devletlere sağlanacaktır. 

tmha İçin Ayrıntılı Yıllık Planlar 
29. Madde IV, fıkra 7 (a) uyarınca, imha için ayrıntılı yıllık planlar, beher yıllık imha döne

minin başlamasından en az 60 gün önce Teknik Sekreterliğe sunulacaktır ve bu raporlarda aşağı
daki hususlar belirtilecektir: 

(a) Her imha tesisinde imha edilecek her özgül kimyasal silahın miktarı ve bunların her biri
nin imhasının gerçekleştirileceği tarihler; 

(b) Her kimyasal silah imha tesisi için ayrıntılı bölge şemaları ve daha önce verilmiş şemalar
da yapılan değişiklikler; ve 

(c) Beher kimyasal silah üretim tesisi ile ilgili olarak gelecek yıl için, tesisin tasarımı, inşası 
veya değiştirilmesi için gerekli olan zaman, teçhizatın montajı, teçhizatın kontrolü ve operatör eği
timi, beher özgül kimyasal silah için imha işlemleri ve planlanan çalışmama dönemleri gibi husus
ları belirten ayrıntılı faaliyet planı. 

30. Tesiste kullanılmak üzere ön denetim usullerinin geliştirilmesinde Teknik Sekreterliğe 
yardımcı olabilmek amacıyla, bir Taraf Devlet, kimyasal silahlar imha tesislerinin her biri için ay
rıntılı tesis bilgilerini verecektir. 

31. Her imha tesisi için, ayrıntılı tesis bilgileri aşağıdaki bigileri içine alacaktır : 
(a) İsim, adres ve yer; 
(b) Ayrıntılı, üzerine notlar konarak açıklamalar yapılmış tesis çizimleri; 
(c) Tesis tasarımı çizimleri, proses çizimleri ve boru donanımı ve alet tasarımı çizimleri; 

(d) Kimyasal dolum maddesini savaş gereçlerinden, cihazlardan ve konteynerlerden çıkarmak 
için; boşaltılmış kimyasal dolum maddesini geçici olarak depolamak için ve savaş gereçlerini, ci
hazları ve konteyncıicri imha etmek için gerekli olan teçhizatla ilgili olarak tasarım çizimleri ve 
alet spesifikasyonları da dahil olmak üzere ayrıntılı teknik açıklamalar; 
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(e) Malzeme akım oranları; ısılar ve basınçlar ve tasarlanmış imha etkinliği de dahil olmak 
üzere, imha prosesinin ayrıntılı teknik açıklamaları; 

(f) Beher özgül kimyasal silah için tasarım kapasitesi; 

(g) İmha ürünlerinin ve bunların nihai elden çıkarılma yöntemlerinin ayrıntılı açıklaması; 
(h) Bu Sözleşmeye uygun olarak yapılacak denetimleri kolaylaştırmak için alınan önlemlerin 

ayrıntılı teknik açıklaması; 
(i) Bölge ve tesis çizimleri ve tesiste imha edilecek beher spesifik türdeki kimyasal silah için 

depolama kapasitesi ile ilgili bilgilerde dahil olmak üzere, imha tesisindeki, kimyasal silahları doğ
rudan doğruya imha tesisine vermek için kullanılacak herhangi bir geçici depolama alanıyla ilgili 
ayrıntılı bir açıklama; ^ 

(j) Tesiste yürürlükte olan güvenlik ve sağlık önlemleriyle ilgili ayrıntılı bir açıklama; 
(k) Denetim görevlileri için yaşama alanları ve çalışma yerleri ile ilgili ayrıntılı bir açıklama; 
(1) Uluslararası doğrulama için önerilen önlemler. 
32. Bir Taraf Devlet, kimyasal silahlar imha tesislerinin her biri için, tesis işletme el kitapla

rını, güvenlik ve sağlık planlarını, laboratuvar işletmeleri ve kalite garantisi ve kontrolü el kitapla
rını ve alınmış bulunan çevre ile ilgili izinleri verecektir. Ancak bu hüküm daha önce verilmiş bu
lunan materyali içine almayacaktır. 

33. Bir Taraf Devlet, imha tesislerindeki denetim faaliyetlerini etkileyebilecek herhangi bir 
gelişme olması halinde, bunu Teknik Sekreterliğe derhal bildirecektir. 

34. Paragraf 30 ile 32'de belirlenen bilgilerin verilmesi için son tarihler, Madde VIII, fıkra 
21 (i) uyarınca, Konferans tarafından incelenecek ve onaylanacaktır. 

35. Her imha tesisi için ayrıntılı tesis bilgilerinin incelenmesinden sonra, Teknik Sekreterlik, 
gerekli görülmesi halinde, kimyasal silah imha tesislerinin, kimyasal silahların imhasını garanti 
edecek şekilde tasarımının yapılmış olduğunu, doğrulama önlemlerinin ne şekilde uygulanacağı 
konusunda geleceğe dönük planlama yapılmasına olanak sağladığını doğrulamak ve doğrulama ön
lemlerinin uygulanmasının tesisin işletme koşullarıyla tutarlı olduğunu ve tesisin işletilmesinin ge
rekli doğrulama faaliyetlerine olanak sağladığını garanti etmek amacıyla ilgili Taraf Devletle da
nışmada bulunabilecektir. 

İmha ile İlgili Yıllık Raporlar 

36. Kimyasal silahların imha planlarının uygulanmasıyla ilgili bilgiler, Madde IV, fıkra 7 (b) 
uyarınca, beher yıllık imha döneminin sona ermesinden en geç 60 gün sonra Teknik Sekreterliğe 
sunulacak ve her imha tesisinde bir önceki yıl imha edilen kimyasal silahların fiili miktarları bu ra
porlarda belirtilecektir. Eğer gerekiyorsa, imha hedeflerine uygulamamasının nedenleri de belirti
lecektir. 

D) DOĞRULAMA 
Kimyasal Silahlarla İlgili Bildirimlerin Yerinde Denetim Yoluyla Doğrulanması 
37. Kimyasal Silahlarla ilgili bildirimlerin doğrulanmasının amacı, yerinde denetim yoluyla, 

Madde III uyarınca yapılan ilgili bildirimlerin doğruluğunun teyid edilmesi olacaktır. 

38. Denetim görevlileri, bu tahkiki, bir bildirim verildikten hemen sonra yapacaklardır. Bu 
görevliler, diğer hususların yanı sıra, kimyasal maddelerin miktarını ve tanımını, savaş gereçleri
nin, aygıtların ve diğer teçhizatın türlerini ve sayısını doğrulayacaklardır. 
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39. Denetim görevlileri, eğer gerekli ise, her depolama tesisindeki kimyasal silahların doğru 
bir envanterinin yapılmasını sağlamak üzere, mutabık kalınan mühürleri, işaretleri veya diğer en
vanter kontrol usullerini uygulayacaklardır. 

40. Envanter çalışmaları ilerlerken, denetim görevlileri, herhangi bir stokun oradan uzaklaş
tırılıp uzaklaştırılmadığını açıkça göstermek ye envanter çalışmaları sırasında depolama tesisinin 
güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli olabilecek, mutabık kalınan mühürleri koyacaklardır. En
vanter çalışmalarının tamamlanmasından sonra, aksine mutabık kalınmadığı takdirde, bu mühürler 
çıkarılacaktır. 

Depolama Tesislerinin Sistematik Olarak Doğrulanması 

41. Depolama tesislerinin sistematik doğrulanmasının amacı, bu tesislerden fark edilmeden 
kimyasal silah çıkarılmamasını sağlamak olacaktır. 

42. Sistematik doğrulama, kimyasal silahlarla ilgili beyanın verilmesinden sonra mümkün 
olan en kısa süre içerisinde başlatılacak ve tüm kimyasal silahlar depolama tesislerinden uzaklaştı
rılana kadar devam ettirilecektir. 

Bu doğrulama, tesislerle ilgili sözleşmelere, yerinde denetim ve yerinde aletlerle gözlemleme 
hükümlerine uygun olarak yapılacaktır. 

43. Tüm kimyasal silahlar depolama tesislerinden uzaklaştırıldığında, Teknik Sekreterlik, Ta
raf Devletin bu konudaki beyanını teyid edecektir. Bu teyitten sonra Teknik Sekreterlik, depolama 
tesininin sistematik tahkikini sona erdirecek ve denetini görevlileri tarafından yerleştirilen gözlem
leme aletlerini derhal kaldıracaktır. 

Denetimler ve Ziyaretler 
44. Denetlenecek özel depolama tesisleri Teknik Sekreterlik tarafından, tesisin ne zaman de

netleneceğinin önceden kesin olarak tahmin edilemeyeceği bir biçimde seçilecektir. Sistematik ye
rinde denetimlerin sıklığını tayin etmekte yol gösterecek bilgiler, Teknik Sekreterlik tarafından, 
Madde VIII, paragraf 21 (i) uyarınca Konferans tarafından incelenen ve onaylanan tavsiyeleri göz 
önünde bulundurarak hazırlanacaktır. 

45. Teknik Sekreterlik, denetime tabi tutulacak Taraf Devlete, depolama tesisini denetleme 
veya ziyaret etme kararını, denetim ekibinin sistematik denetimler veya ziyaretler için tesise plan
lanan varış saatinden 48 saat önce bildirecektir. Denetimlerin veya ziyaretlerin acil problemlerin 
çözümü amacıyla yapıldığı durumlarda, bu süre kısaltılabilir. Teknik Sekreterlik, denetim veya zi
yaretin amacını belirtecektir. . 

46. Denetime tabi tutulacak Taraf Devlet, denetim görevlilerinin varışı için gerekli hazırlıkla
rı yapacak ve görevlilerin giriş noktasından depolama tesisine süratle ulaştırılmalarını sağlayacaktır. 
Tesislerle ilgili anlaşmalar, denetim görevlileri için yapılacak idarî düzenlemeleri belirleyecektir. 

47. Denetime tabi tutulan Taraf Devlet, denetim ekibine, varışında, bir denetimin yapılabil
mesi için, kimyasal silah depolama tesisini açacak ve tesisle ilgili aşağıdaki verileri sağlayacaktır : 

(a) Depolama binalarının ve depolama yerlerinin sayısı; 
(b) Beher depolama binası ve depolama yeri için, bölge şemasında gösterilen tür ve tanım ve

ya tayin numarası; ve 
(c) Tesisteki beher depolama binası ve depolama yeri için, beher özgül kimyasal silahın birim 

sayısı ve iki elemanlı savaş gereçlerinin bir parçası olmayan konteynerler için, beher konteynerde-
ki kimyasal dolum maddesinin fiili miktarı. 
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48. Mevcut olan zaman içerisinde, bir envanter çalışmasının yapılmasında, denetim görevli
leri aşağıdaki haklara sahip olacaklardır : 

(a) Aşağıdaki denetim tekniklerinden herhangi birini kullanmak : 

(i) Tesiste depolanan bütün kimyasal silahların envanterini çıkarmak; 
(ii) Tesiste, denetim görevlileri tarafından seçilecek spesifik binalardaki veya yerlerdeki tüm 

kimyasal silahların envanterini çıkarmak; veya 
(iii) Tesiste depolanan, denetim görevlileri tarafından seçilecek bir veya daha fazla bütün öz

gül kimyasal silahların envanterini çıkarmak; ve 
(b) Envanteri çıkarılan bütün birimleri, mutabık kalınan kayıtlarla kontrol etmek. 
49. Denetim görevlileri, tesislerle ilgili anlaşmalara uygun olarak; 
(a) Savaş gereçleri, cihazlar, dökme konteynerler ve diğer konteynerler de dahil olmak üzere, 

depolama tesislerinin tüm bölümlerine engellenmeksizin gireceklerdir. Faaliyetlerini sürdürürken 
denetim görevlileri, tesisteki güvenlik kurallarına uyacaklardır. 

Denetlenecek birimler denetim görevlileri tarafından seçilecektir; ve 
(b) Herhangi bir kimyasal silah depolama tesisinin birinci ve daha sonraki denetimleri sıra

sında, numunelerin alındığı savaş gereçlerini, cihazları ve konteynerleri tayin etmek, ve bu savaş 
gereçleri, cihazlar ve konteynerlere, etiketin çıkarılma veya değiştirilme girişimini belli edecek çok 
farklı bir etiket koymak hakkına sahip olacaklardır. Bir kimyasal silah depolama tesisinde, etiket 
konmuş bir birimden numune, ilgili imha programları uyarınca mümkün olan en kısa süre içerisin
de, ancak her ne olursa olsun, en geç, imha işlemlerinin sonuna kadar alınacaktır. 

Kimyasal Silahların İmhasının Sistematik Olarak Doğrulanması 
50. Kimyasal silahların imhasını doğrulamanın amacı : 
(a) İmha edilecek kimyasal silah stoklarının tanımını ve miktarını teyid etmek; ve 
(b) Bu stokların imha edilmiş olduğunu teyid etmek; olacaktır. 
51. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren ilk 390 gün içindeki kimyasal silah imha 

işlemleri, geçiş dönemine ait doğrulama düzenlemelerinin yönetimi ve kontrolü altında yapılacaktır. 
Tesislerle ilgili geçiş dönemine ait bir anlaşma, yerinde denetim ve yerinde aletlerle izleme yo

luyla doğrulama hükümleri, ve düzenlemelerin uygulanması için zaman çerçevesi de dahil olmak 
üzere, bu düzenlemeler konusunda, Örgüt ve denetime tabi tutulan Taraf Devlet arasında mutaba
kata varılacaktır. Bu düzenlemeler, Teknik Sekreterliğin, paragraf 31 uyarınca sağlanacak tesisler
le ilgili ayrıntılı bilgilerin değerlendirilmesine ve tesise yapılacak bir ziyarete dayanarak yapacağı 
tavsiyeler gözönünde bulundurularak, Yürütme Konseyi tarafından, bu Sözleşmenin Taraf Devlet 
için yürürlüğe girmesinden itibaren en.geç 60 gün içerisinde onaylanacaktır. Yürütme Konseyi, ilk 
oturumunda, Madde VIII, fıkra 21 (i) uyarınca Konferans tarafından incelenen ve onaylanan tavsi
yelere dayanarak, bu tür geçiş dönemi ile ilgili doğrulama düzenlemeleri için yol gösterici bilgile
ri saptayacaktır. Geçiş dönemi ile ilgili doğrulama düzenlemeleri, kimyasal silahların bütün geçiş 
dönemi boyunca, paragraf 50'de belirlenen amaçlarla imhasının doğrulanmasını ve devam etmek
te olan imha işlemlerinin engellenmesinden kaçınılmasını sağlayacak şekilde tasarlanacaktır. 

52. Paragraf 53 ila 61 hükümleri, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 390 gün 
sonra başlayan kimyasal silahlar imha işlemleri için geçerli olacaktır. 

53. Bu Sözleşme ve ayrıntılı imha tesisi bilgileri esasında ve duruma göre, daha önceki dene
timlerden edinilen deneyimlere dayanılarak, Teknik Sekreterlik, her imha tesisindeki kimyasal si
lahların imhasını denetlemek için bir plan taslağı hazırlayacaktır. 
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Plan, bu Sözleşme uyarınca tesisin imha işlemlerine başlamasından itibaren en geç 270 gün 
içerisinde tamamlanacak ve görüşlerini bildirmesi için, denetime tabi tutulacak Taraf Devlete gön
derilecektir. Teknik Sekreterlik ve denetime tabi tutulacak Taraf Devlet arasındaki görüş ayrılıkla
rı istişareler yoluyla çözümlenecektir. Çözülemeyen herhangi bir konu olması halinde, bu Sözleş
menin tam olarak yürütülmesini kolaylaştırmak görüşü içerisinde, gerekli işlemlerin yapılabilmesi 
için, bu konu Yürütme Konseyine götürülecektir. 

54. Teknik Sekreterlik, tesisi tanıyabilmek ve denetim planının, yeterli olup olmadığını değer
lendirebilmek amacıyla, her tesisin, bu Sözleşmeye uygun olarak yapılacak imha işlemlerini baş
latmasından en az 240 gün önce, her kimyasal silah imha tesisine bir ilk ziyaret yapacaktır. 

55. Kimyasal silah imha işlemlerinin daha önce başlatılmış olduğu mevcut bir tesisin bulun
ması durumunda, denetime tabi tutulan Taraf Devletin, Teknik Sekreterliğin bir ilk ziyaret yapma
sından önce tesisi arıtması gerekmeyecektir. 

Ziyaretin süresi 5 günü aşmayacak ve ziyarette bulunan personel sayısı da 15'i aşmayacaktır. 
56. Doğrulama için mutabık kalınan ayrıntılı planlar, Teknik Sekreterlik tarafından yapılacak 

uygun bir tavsiye ile birlikte, incelenmek üzere Yürütme Konseyine gönderilecektir. Yürütme Kon
seyi, doğrulama hedefleriyle ve bu Sözleşme tahtındaki yükümlülüklerle tutarlı olarak, onaylamak 
üzere, bu planları inceleyecektir. Yürütme Konseyi aynı zamanda, imha ile ilgili doğrulama plan
larının, doğrulama hedefleriyle tutarlı, etkili ve uygulanabilir olduğunu teyid edecektir. Bu incele
me imha döneminin başlamasından en az 180 gün önce tamamlanacaktır. 

57. Yürütme Konseyinin her üyesi, imha planının yeterliliği ile ilgili konularda, Teknik Sek
reterlikle danışmada bulunabilir. Yürütme Konseyinin hiçbir üyesi tarafından itiraz edilmediği tak
dirde, plan yürürlüğe konacaktır. 

58. Herhangi bir güçlüğün ortaya çıkması halinde, Yürütme Konseyi, uzlaşma sağlayabilmek 
için, Taraf Devlete danışacaktır. Çözüme kavuşturulamayan herhangi bir güçlük olması halinde, 
bu konu, Konferansa havale edilecektir. 

59. Kimyasal silah imha tesisleri için, tesislerle ilgili ayrıntılı anlaşmalar, imha tesisinin öz
gül karakterini ve işletilme şeklini gözönüne alarak, aşağıdaki hususları belirleyecektir : 

(a) Ayrıntılı yerinde denetim usulleri; ve 
(b) Yerinde aletlerle sürekli gözlemleme ve denetim görevlilerinin fiziksel mevcudiyeti yo

luyla yapılacak doğrulama ile ilgili hükümler. 
60. Bu Sözleşmeye uygun olarak, tesiste imhanın başlamasından en az altmış gün önce, de

netim görevlilerine, her kimyasal silah üretim tesisine giriş izni verilecektir. Bu girişin amacı, ge
rek denetim teçhizatının montajının denetlenmesi, bu teçhizatın incelenmesi ve çalıştırılmasının 
test edilmesi, gerekse, tesiste son bir mühendislik incelemesi yapılması olacaktır. Kimyasal silah 
imha işlemlerinin daha önce başlatılmış olduğu mevcut bir tesisin olması durumunda, denetim teç
hizatının monte ve test edilmesi için, imha işlemleri, 60 günü aşmamak kaydıyla, gerekli olan mi
nimum süreyle durdurulacaktır. Testlerin ve incelemelerin sonuçlarına bağlı olarak, Taraf Devlet 
ve Teknik Sekreterlik, tesis için, tesislerle ilgili ayrıntılı anlaşmaya ek veya bu anlaşmada değişik
likler yapılması konusunda mutabakata varabilirler. 

61. Denetime tabi tutulan Taraf Devlet, bir kimyasal silah imha tesisindeki denetim ekibinin 
başkanına, bir kimyasal silah depolama tesisinden o imha tesisine yapılacak bir sevkiyatın hareke
tinden en az dört saat önce yazılı olarak bildirimde bulunacaktır. Bu bildirimde, depolama tesisisin 
adı, tahmini hareket ve varış saatleri, nakledilen kimyasal silahların spesifik türleri ve miktarları, 
etiket konmuş herhangi bir birimin gönderilip gönderilmediği ve nakliye şekli belirtilecektir. Bil
dirim, birden daha fazla sevkiyatı içine alabilecektir. Bu bilgilerde olabilecek herhangi bir değişik
lik, denetim ekibinin başkanına derhal yazılı olarak bildirilecektir. 
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Kimyasal Silah İmha Tesislerindeki Kimyasal vSilah Depolama Tesisleri 
62. Denetim görevlileri, kimyasal silahın imha tesisine varışını ve bu kimyasal silahların de

polanmasını doğrulama edeceklerdir. Denetim görevlileri, kimyasal silah imhasından önce, tesis 
güvenlik kurallarıyla tutarlı olarak mutabık kalınmış usulleri kullanmak suretiyle, her sevkiyatın 
envanterini doğrulama edeceklerdir. Uygun gördükleri takdirde, imhadan önce kimyasal silahların 
doğru bir envanterinin yapılmasını kolaylaştırmak amacıyla, mutabık kalınan mühürleri, markala
rı ve diğer envanter kontrol usullerini kullanacaklardır. 

63. Kimyasal silah imha tesislerinde yer alan kimyasal silah depolama tesislerinde kimyasal 
silah depolanır depolanmaz ve depolandıkları süre boyunca, bu depolama tesisleri, tesislerle ilgili 
anlaşmalara uygun olarak, sistematik doğrulamaya tabi tutulacaktır. 

64. Aktif bir imha aşamasının sonunda, denetim görevlileri, imha edilmek üzere depolama te
sisinden çıkarılmış bulunan kimyasal silahların bir envanterini yapacaklardır. Paragraf 62'de sözü 
edilen envanter kontrol usullerini kullanarak, geriye kalan kimyasal silahların envanterinin doğru
luğunu doğrulama edeceklerdir. ( 

Kimyasal Silah İmha Tesislerindeki Sistematik Yerinde Doğrulama Önlemleri 
65. Aktif bir imha aşamasının tamamı boyunca, denetim görevlilerine, faaliyetlerini yürütmek 

amacıyla, kimyasal silah imha tesislerine ve bu tesislerde yer alan kimyasal silah depolama tesis
lerine giriş izni verilecektir. 

66. Hiç bir kimyasal silahın bir başka yöne saptırılmadığını ve imha sürecinin tamamlandığı
nı garanti etmek amacıyla, her kimyasal silah imha tesisinde, denetim görevlileri, fiziksel varlıkla
rıyla ve yerinde aletlerle gözlemleme vasıtasıyla aşağıdaki hususları doğrulama etme hakkına sa
hip olacaklardır. 

(a) Kimyasal silahların tesise alınması; 
(b) Kimyasal silahlar için geçici depolama alanları ve bu alanda depolanan kimyasal silahla

rın spesifik türleri ve miktarları; 
(c) Tahrip edilen kimyasal silahın özgül türleri ve miktarları; 
(d) İmha süreci; 
(e) İmhanın nihai ürünü; , 
(f) Metal parçaların değişikliğe uğratılması; ve 
(g) Bir bütün olarak imha sürecinin ve tesisin bütünlüğü. 
67. Denetim görevlileri, kimyasal silah imha tesislerindeki geçici depolama alanlarında bulu

nan, savaş gereçlerine, cihazlara veya konteynerlere, numune almak amacıyla etiket koyma hakkı
na sahip olacaklardır. 

68. Denetim ile ilgili zorunluluklara uyduğu ölçüde, rutin tesis işletmesiyle ilgili bilgiler, uy
gun doğrulama verileriyle birlikte, denetim amaçlarıyla kullanılacaktır. 

69. Her imha döneminin tamamlanmasından sonra, Teknik Sekreterlik, Taraf Devletin, tayin 
edilen miktarda kimyasal silahın imhasının tamamlandığını bildiren bildirimini teyid edecektir. 

70. Tesislerle ilgili anlaşmalar uyarınca, denetim görevlileri; 
(a) Savaş gereçleri, cihazlar, dökme konteynerler ve diğer konteynerler de dahil olmak üzere, 

kimyasal silah imha tesislerinin ve bu tesislerde yer alan kimyasal silah depolama tesislerinin bü
tün bölümlerine engellenmeksizin gireceklerdir. Denetlenecek birimler, denetime tabi tutulan Ta
raf Devletin mutabık kaldığı ve Yürütme Konseyinin onayladığı doğrulama planına uygun olarak 
denetim görevlileri tarafından seçilecektir. 
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(b) imha süreci boyunca, örneklerin sistematik yerinde analizini gözlemleyeceklerdir; 
(c) Eğer gerekli ise, talepleri üzerine, imha tesisindeki veya imha tesisinde yer alan depolama 

tesisindeki cihazlardan, dökme konteynerlerden veya diğer konteynerlerden numuneler alacaklardır. 

BÖLÜM IV (B) 
ESKİ KİMYASAL SİLAHLAR VE TERK EDİLMİŞ KİMYASAL SİLAHLAR 

A ) G E N E L • • ' , . • - . . • • . ~ 

1. Eski kimyasal silahlar, B Kısmında belirlendiği şekilde imha edilecektir. 
2. Aynı zamanda Madde II, fıkra 5 (b)deki tanıma uyanlar da dahil olmak üzere, terk edilmiş 

kimyasal silahlar, C Kısmında belirlendiği şekilde imha edilecektir. 
B) ESKİ KİMYASAL SİLAHLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK KURALLAR 
3. Topraklarında Madde II, fıkra 5 (a)'da tanımlanan eski kimyasal silahlar bulunan bir Taraf 

Devlet, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 30 gün içerisinde, mümkün olduğu 
ölçüde, bu eski kimyasal silahların yeri, türü, miktarı ve o andaki durumu da dahilolmak üzere,' 
Teknik Sekreterliğe elinde bulunan tüm bilgileri verecektir. 

Madde Iİ, fıkra 5 (b)'de tanımlanan eski kimyasal silahlar için, Taraf Devlet, mümkün olduğu 
ölçüde, bu Ek'in IV (A) Bölümü, 1 ila 3'üncü paragraflarında belirlenen bilgiler de dahil olmak 
üzere, Teknik Sekreterliğe Madde III, fıkra 1 (b) (i) uyarınca bir beyanda bulunacaktır. 

4. Bu Sözleşme kendisi için yürürlüğe girdikten sonra eski kimyasal silahları meydana çıka
ran bir Taraf Devlet, paragraf 3'te belirlenen bilgileri Teknik Sekreterliğe, eski kimyasal silahların 
maydana çıkarılmasından itibaren en geç 180 gün içerisinde verecektir. 

5. Teknik Sekreterlik, paragraf 3 ve 4 uyarınca verilen bilgileri tahkik etmek ve özellikle de 
kimyasal silahların, Madde II, fıkra 5'te belirlenen eski kimyasal silahlar tanımına uyup uymadığı
nı saptamak amacıyla bir ilk denetim ve eğer gerekiyorsa bunu düzenleyen denetimler yapacaktır. 
1925 ve 1946 yılları arasında üretilen kimyasal silahların kullanılabilirliğini saptayacak yol gösteri
ci bilgiler, Madde VIII, fıkra 21 (i) uyarınca, Konferans tarafından incelenecek ve onaylanacaktır. 

6. Bir Taraf Devlet, Teknik Sekreterlik tarafından, Madde II, fıkra 5 (a)'daki tanıma uyduğu 
teyid edilen eski kimyasal silahlara, toksik atık madde olarak işlem yapacaktır. Ulusal yasalarına 
uygun olarak, bu eski kimyasal maddelerin imha edilmesi ve toksik atık madde olarak bir başka şe
kilde elden çıkarılması için yapılacak işlemleri Teknik Sekreterliğe bildirecektir. 

7. Paragraf 3 ila 5 hükümlerine tabi ohnak kaydıyla, birTaraf Devlet, Madde II, fıkra 5 (b)'de-
ki tanıma uyduğu Teknik Sekreterlik tarafından teyit edilmiş bulunan eski kimyasal silahları, Mad
de IV ve bu Ek'in IV (A) Bölümü uyarınca imha edecektir. Bununla birlikte, bir Taraf Devletin is
teği üzerine, Yürütme Konseyi, bunu yapmanın bu Sözleşmenin hedef ve amacıyla ilgili bir risk 
oluşturmayacağına karar vermesi halinde, zaman limiti ve bu eski kimyasal silahların imha sırası 
ile ilgili hükümlerde değişiklik yapabilir. Taraf Devletin talebi, bu hükümlerin değiştirilmesi ile il-, 
gili spesifik önerileri ve önerilen değişiklikler konusunda ayrıntılı bir açıklamayı içine alacaktır. 

C) TERK EDİLMİŞ KİMYASAL SİLAHLAR İÇİN GEÇERLİ OLACAK KURALLAR 

8. Topraklarında terk edilmiş kimyasal silahlar bulunan bir Taraf Devlet, (bundan böyle "Top
raklarına Kimyasal Silah Bırakılan Taraf Devlet" olarak anılacaktır) bu Sözleşmenin yürürlüğe gir
mesinden itibaren en geç 30 gün içerisinde, Teknik Sekreterliğe, terk edilmiş kimyasal silahlarla il
gili bütün bilgileri verecektir. Bu bilgiler, mümkün olduğu ölçüde, gerek terk edilmiş kimyasal si
lahların yeri, türü, miktarı ve o andaki durumu, gerekse terk ile ilgili bilgileri içine alacaktır. 
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9. Bu Sözleşme kendisi için yürürlüğe girdikten sonra terk edilmiş kimyasal silahları meyda
na çıkaran bir Taraf Devlet, bunları meydana çıkardığı tarihten itibaren en geç 180 gün içerisinde, 
meydana çıkarılan terk edilmiş kimyasal silahlarla ilgili mevcut bütün bilgileri Teknik Sekreterli
ğe verecektir. Bu bilgiler, mümkün olduğu ölçüde, gerek terk edilmiş kimyasal silahların yeri, tü
rü, miktarı ve o andaki durumunu, gerekse terk ile ilgili bilgileri içine alacaktır. 

10. Bir başka Taraf Devletin topraklarına kimyasal silahlar terk etmiş bir Taraf Devlet (bun
dan böyle "Terk Eden Taraf Devlet" olarak anılacaktır), bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden iti
baren en geç 30 gün içerisinde, bırakılan kimyasal silahlarla ilgili mevcut tüm bilgileri Teknik Sek
reterliğe verecektir. Bu bilgiler, mümkün olduğu ölçüde, gerek terk edilmiş kimyasal silahların ye
ri, türü ve miktarını, gerekse terk ile ilgili bilgileri ve terk edilmiş kimyasal silahların o andaki du
rumunu içine alacaktır. 

11. Teknik Sekreterlik, paragraf 8 ila 10 gereğince verilen tüm mevcut bilgileri doğrulamak 
ve Bu Ek'in (A) Bölümü, 41 ila 43. paragrafları gereğince sistematik doğrulamanın gerekli olup ol
madığını tayin etmek amacıyla, bir ilk denetim ve eğer gerekli ise bunu izleyen"denetimler yapa
caktır. 

Teknik Sekreterlik, gerekli gördüğü takdirde, terk edilmiş kimyasal silahların menşeini tahkik 
edecek ve terk ile ve Terk Eden Devletin kimliği ile ilgili kanıtları belgeleyecektir. 

12. Teknik Sekreterliğin raporu Yürütme Konseyine, Topraklarına Kimyasal Silah Bırakılan 
Taraf Devlete ve Terk Eden Taraf Devlete veya Topraklarına Kimyasal Silah Bırakılan Taraf Dev
letçe beyan edilen veya Teknik Sekreterlik tarafından kimyasal silahları terk ettiği tespit edilen Ta
raf Devlete gönderilecektir. Konuyla doğrudan doğruya ilgili Taraf Devletlerden herhangi birinin 
bu raporla tatmin olmaması halinde, bu Taraf Devlet, konuyu bu Sözleşme hükümlerine göre çöz
mek hakkına veya konuyu süratle çözümlemek amacıyla Yürütme Konseyine götürmek hakkına 
sahip olacaktır. 

13. Madde I, fıkra 3 uyarınca, Topraklarına Kimyasal Silah Bırakan Taraf Devlet, 8 ila 12. 
paragraflar uyarınca Terk Eden Taraf Devlet olduğu saptanan Taraf Devletten, terk edilmiş kimya
sal silahların, Topraklarına Kimyasal Silah Bırakılan Taraf Devletle işbirliği içerisinde"imhası ama
cıyla istişarelerde bulunmayı isteme hakkına sahip olacaktır. Topraklarına Kimyasal Silah Bıra
kılan Taraf Devlet, bu isteğini Teknik Sekreterliğe derhal bildirecektir. 

14. Topraklarına Kimyasal Silah Bırakılan Taraf Devletle, Terk Eden Taraf Devlet arasında, 
imha için karşılıklı olarak mutabık kalınacak bir plan oluşturmak amacıyla yapılacak istişareler, pa
ragraf T3'te sözü edilen isteğin Teknik Sekreterliğe bildirilmesinden itibaren en geç 30 gün içeri
sinde başlayacaktır. İmha için karşılıklı olarak mutabık kalınacak plan, paragraf 13'te sözü edilen 
isteğin Teknik Sekreterliğe bildirilmesinden itibaren en geç 180 gün içerisinde Teknik Sekreterli
ğe ulaştırılacaktır. Terk Eden Taraf Devletin ve Topraklarına Kimyasal Silah Bırakılan Taraf Dev
letin isteği üzerine, Yürütme Konseyi, imha için karşılıklı olarak mutabık kalınacak planın ulaştı
rılması için konan zaman limitini uzatabilir. 

15. Terk edilmiş kimyasal silahların imha edilmesi amacıyla, Terk Eden Taraf Devlet tüm ge
rekli finansal, teknik, uzmanlıkla ilgili, tesisle ilgili ve diğer kaynakları sağlayacaktır. Toprakları
na Kimyasal Silah Bırakılan Taraf Devlet gerekli işbirliğini sağlayacaktır. 

16. Terk Eden Taraf Devletin saptanamaması veya bu Devletin bir Taraf Devlet olmaması 
halinde, Topraklarına Kimyasal Silah Bırakılan Taraf Devlet, bu terk edilmiş kimyasal silahların 
imhasını sağlamak amacıyla, Örgütten ve diğer Taraf Devletlerden, bu terk edilmiş kimyasal si
lahların imhası konusunda yardımcı olmalarını isteyebilir. 
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17, Paragraf 8 ila 16'daki hükümlere tabi olmak kaydıyla, Madde IV ve bu Ek'in IV (A) bö
lümü, aynı zamanda, terk edilmiş kimyasal silahların imhası için de geçerli olacaktır. Terk edilmiş 
kimyasal silahların aynı zamanda, Madde II, fıkra 5 (b)'deki eski kimyasal silahlar tanımına uyma
sı halinde, Yürütme Konseyi, Topraklarına Kimyasal Silah Bırakılan Taraf Devletin isteği üzerine, 
ayrı olarak veya Terk Eden Taraf Devletle birlikte, bunu yapmanın bu Sözleşmenin hedef ve ama
cıyla ilgili bir risk oluşturmayacağına karar vermesi halinde, imha ile ilgili hükümlerin uygulanma
sında değişiklik yapabilir, veya istisnai hallerde bu uygulamayı askıya alabilir. Terk edilmiş kim
yasal silahların, Madde II, fıkra 5 (b)'deki eski kimyasal silahlar tanımına uymaması halinde, Yü
rütme Konseyi, Topraklarına Kimyasal Silah Bırakan Taraf Devletin isteği üzerine ayrı olarak ve
ya Terk Eden Taraf Devletle birlikte, bunu yapmanın bu Sözleşmenin hedef ve amacıyla ilgili bir 
risk oluşturmayacağına karar vermesi halinde, istisnai durumlarda, zaman limiti ve imha sırası ile 
ilgili hükümlerde değişiklik yapabilir. Bu paragrafta sözü edilen herhangi bir talep, bu hükümlerin 
değiştirilmesi ile ilgili spesifik önerileri ve önerilen değişiklikler konusunda ayrıntılı bir açıklama
yı içine alacaktır. 

18. Taraf Devletler, kendi aralarında, terk edilmiş kimyasal silahların imhası ile ilgili anlaş
malar veya düzenlemeler yapabilirler. Yürütme Konseyi, Topraklarına Kimyasal Silah Bırakan Ta
raf Devletin isteği üzerine, bu anlaşma veya düzenlemenin, paragraf 17 uyarınca terk edilmiş kim
yasal silahların imhasını sağlayacağına karar vermesi halinde, bu tür anlaşmalar veya düzenleme
lerin seçilmiş hükümlerinin, bu kısmın hükümlerine göre öncelik taşımasına karar verebilir. 

BÖLÜM V 

MADDE V UYARINCA, KİMYASAL SİLAH ÜRETİM TESİSLERİNİN İMHASI VE 
BUNUN DOĞRULANMASI 

A) BİLDİRİMLER 
Kimyasal Silah Üretim Tesisleri ile İlgili Bildirimler 

1. Bir Taraf Devletçe, Madde III, fıkra 1 (c) (ii) uyarınca yapılacak kimyasal silah üretim te
sisleri ile ilgili beyan, beher tesis için aşağıdaki bilgileri içerecektir. 

(a) Tesisin adı, sahiplerinin adları ve 1 Ocak 1946 tarihinden bu yana tesisi işleten şirketlerin 
veya teşebbüslerin adları; 

(b) Adres, kompleksin yeri, eğer varsa spesifik bina ve yapı numarası da içinde olmak üzere 
tesisin kompleks içindeki yeri dahil olmak kaydıyla tesisin kesin yeri; 

(c) Tesisin, kimyasal silah olarak tanımlanan kimyasal maddelerin üretimini yapan bir tesis 
mi olduğu, kimyasal silahların dolumunu yapan bir tesis mi olduğu, yoksa her ikisini birden yapan 
bir tesis mi olduğu konusunda bir beyan; 

(d) Tesisin inşasının yapıldığı tarih ve yeni veya değiştirilmiş bir teçhizatın montajı da dahil 
olmak üzere, tesisin üretim projesi karakteristiklerini önemli ölçüde değiştiren değişikliklerin ya
pıldığı dönemler; 

(e) Tesiste üretilmiş olan ve kimyasal silah olarak tanımlanan kimyasal maddelerle; tesiste do
lumu yapılmış, olan savaş gereçleri, cihazlar ve konteynerlerle ve bu tür üretim veya dolumun baş
langıç ve sona erdirilme tarihleriyle ilgili bilgiler; 

(i) Tesiste üretilmiş olan ve kimyasal silah olarak tanımlanan kimyasal maddeler için, bu bil
giler, geçerli Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği (IUPAC) terminolojisine göre kim-
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yasal isimleri, açık formülleri ve eğer verilmişse Kimyasal Abstreler Servisi tescil numarası belir
tilerek, üretilmiş olan kimyasal maddelerin spesifik türleri ve her kimyasal maddenin, ton olarak 
ağırlığı şeklinde ifade edilen miktarı şeklinde verilecektir. 

(ii) Tesiste dolumu yapılmış bulunan savaş gereçleri, cihazlar ve konteynerler için, bu bilgi
ler, dolumu yapılmış kimyasal silahların özgül türleri ve beher birim için, kimyasal madde dolum 
ağırlığı şeklinde verilecektir. 

(f) Kimyasal silah üretim tesisinin üretim kapasitesi : 
(i) Kimyasal silahların üretiminin yapılmış olduğu bir tesis için, üretim kapasitesi, özgül bir 

maddenin üretimi için, tesiste fiilen kullanılmış olan teknolojik süreç esnasında veya proseslerin fi
ilen kullanılmamış olmaları durumunda, kullanılması planlanan proses esasında, yıllık nicel potan
siyel şeklinde ifade edilecektir: 

(ii) Kimyasal silahların dolumunun yapılmış olduğu bir tesis için, üretim kapasitesi, tesisin 
her spesifik tipteki kimyasal, silaha bir yıl içinde dolum yapabileceği kimyasal madde miktarı şek
linde ifade edilecektir. 

(g) İmha edilmemiş bulunan her kimyasal silah üretim tesisi için, aşağıdaki bilgiler dahil ol
mak üzere tesisle ilgili bir açıklama : 

(i) Bir bölge şeması; 
(ii) Tesisin bir proses akım şeması; ve 
(iii) Tesisteki binaların ve tesisteki özel niteliklere sahip teçhizatın ve bu tür teçhizatın yedek 

parçalarının bir envanteri. 

(h) Aşağıdaki hususlar belirtilerek tesisin o andaki durumu : 

(i) Tesiste kimyasal silahların üretildiği en son tarih; 
(ii) İmha tarihi ve imha şekli de dahil olmak üzere tesisin imha edilip edilmediği; ve 
(iii) Tesisin, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce, kimyasal silahların üretimi ile iliş

kili olmayan bir faaliyet için kullanılıp kullanılmadığı veya değiştirilip değiştirilmediği ve eğer kul
lanılmışsa veya değiştirilmişse, kimyasal silahlarla ilgili olmayan bu faaliyetin başladığı tarih, fa
aliyetin niteliği ve eğer söz konusu ise, ürünün cinsi. 

(i) Tesisin kapatılması için Taraf Devlet tarafından alınan önlemlerin ayrıntılarıyla tanımı ve 
tesisi atıl hale getirmek için Taraf Devlet tarafından alınmış olan veya alınacak olan önlemler ko
nusunda bir açıklama: 

(j) Çalıştırılmayan tesiste güvenlik ve emniyetle ilgili normal faaliyetler konusunda bir açık
lama; ve 

(k) Tesisin kimyasal silah imha tesisine dönüştürülüp dönüştürülmeyeceği konusunda bir be
yan ve eğer dönüştürülecekse, bu dönüştürmelerin yapılacağı tarihler. 

Madde IH, Fıkra 1 (c) (iii) Uyarınca Kimyasal Silah Üretim Tesisleri ile İlgili Bildirimler 

2. Madde III, fıkra 1 (c) (iii) uyarınca verilecek kimyasal silah,üretim tesisleriyle ilgili bildi
rimler, yukarıda paragraf l'de belirtilen bütün bilgileri içine alacaktır. Beyanların verilmesini sağ
lamak için diğer Devletle gerekli düzenlemeleri yapmak, topraklarında o anda veya geçmişte tesis 
bulunan Taraf Devletin sorumluluğunda olacaktır. Topraklarında o anda veya geçmişte tesis bulu
nan Taraf Devletin bu yükümlülüğü yerine getirememesi halinde, Taraf Devlet bunun nedenlerini 
belirtecektir. 
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Geçmişte Yapılan Devretme ve Devralmalarla İlgili Bildirimler 

3. 1 Ocak 1946 tarihinden sonra kimyasal silah üretim teçhizatı devretmiş veya devralmış bu
lunan bir Taraf Devlet, Madde III, fıkra 1 (c) (iv) uyarınca ve aşağıdaki paragraf 5'e uygun olarak 
devretmeleri veya devralmaları beyan edecektir. 1 Ocak 1946 ve 1 Ocak 1970 tarihleri arasında dö
nem için böyle bir teçhizatın devredilmesi veya devralınmasıyla ilgili olarak burada belirlenen tüm 
bilgilerin mevcut olmaması halinde, Taraf Devlet, elinde mevcut olan tüm bilgileri verecek ve ni
çin tam bir bildirimde bulunamadığı konusunda bir açıklama yapacaktır. 

4. Paragraf 3'te sözü edilen kimyasal silah üretim teçhizatı aşağıdaki anlamlarda kullanılmış
tır : 

(a) Özel niteliklere sahip teçhizat; 

(b) Doğrudan doğruya kimyasal silahların kullanımıyla ilişkili olarak kullanılmak üzere özel 
olarak tasarımı yapılmış teçhizatın üretiminde kullanılan teçhizat; ve 

(c) Yalnızca, kimyasal savaş gereçlerinin kimyasal olmayan bölümlerinin üretiminde kulla
nılmış veya bu amaçla tasarımı yapılmış teçhizat. 

5. Kimyasal silah üretim teçhizatının devredilmesiyle veya devralınmasıyla ilgili bildirimde 
aşağıdaki hususlar belirtilecektir: 

(a) Kimyasal silah üretim teçhizatını kimin devraldığı/devrettiği; 

(b) Bu teçhizatın tanımı; 

(c) Devretme veya devralma tarihi; 
(d) Eğer biliniyorsa, teçhizatın imha edilip edilmediği; ve 
(e) Eğer biliniyorsa teçhizatın o andaki durumu. 
İmha ile ilgili Genel Planların Sunulması 
6. Her kimyasal üretim tesisi için, bir Taraf Devlet aşağıdaki bilgileri sağlayacaktır. 
(a) Alınacak önlemler için planlanan zaman çerçevesi; ve 
(b) İmha yöntemleri. 
7. Bir Taraf Devletin geçici olarak bir kimyasal silah imha tesisine dönüştürmeyi planladığı 

her kimyasal silah üretim tesisi için, Taraf Devlet aşağıdaki bilgileri sağlayacaktır : 
(a) Birimha tesisine dönüştürme için planlanan zaman çerçevesi; 

(b) Tesisi bir kimyasal silah imha tesisi olarak kullanmak için planlanan zaman çerçevesi; 

(c) Yeni tesisle ilgili açıklama; 

, (d) Özel teçhizatın imha yöntemi; 
(e) Dönüştürülmüş tesisin, kimyasal silahları imha etmek için kullanılmasından sonra imhası 

için zaman çerçevesi; ve 
(f) Dönüştürülmüş tesisin imha yöntemi. 
İmha ile İlgili Yıllık Planların ve İmha ile İlgili Yıllık Raporların Sunulması 
8. Taraf Devlet, bir sonraki imha yılının başlangıcından en az 90 gün önce, imha ile ilgili yıl

lık bir plan sunacaktır. Yıllık planda aşağıdaki hususlar belirtilecektir. 

(a) İmha edilecek kapasite; 
(b) İmha işleminin yapılacağı tesislerin adı ve yeri; 
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(c) Her tesiste imha edilecek binaların ve teçhizatın listesi; ve 
(d) Planlanan imha yöntem(ler)i. 

9. Bir Taraf Devlet, bir önceki imha yılının sonundan itibaren en geç 90 gün içerisinde, imha 
ile ilgili yıllık bir rapor sunacaktır. Yıllık raporda aşağıdaki hususlar belirtilecektir : 

(a) İmha edilen kapasite; 

(b) İmha işleminin yapıldığı her tesisin adı ve yeri; 

(c) Her tesiste imha edilen binaların ve teçhizatın listesi; 
(d) İmha yöntemleri. . 
10. Madde III, fıkra 1 (c) (iii) uyarınca beyan edilen bir kimyasal silah üretim tesisi için, yu

karıda paragraf 6 ila 9'da belirlenen bildirimlerin verilmesini sağlamak için gerekli düzenlemeleri 
yapmak, topraklarında o anda veya geçmişte tesis bulunan Taraf Devletin sorumluluğundadır. Top
raklarında o anda veya geçmişte tesis bulunan Taraf Devletin bu yükümlülüğü yerine getirememe
si halinde, Taraf Devlet bunun nedenlerini belirtecektir. 

B) İMHA 

Kimyasal Silah Üretim Tesislerinin İmhası İçin Genel İlkeler 

11. Taraf Devletlerden her biri, kimyasal silah üretim tesislerinin imhası için uygulanacak 
yöntemleri, Madde V ve bu Bölümde belirtilen prensiplere uygun olarak kararlaştıracaktır. 

Bir Kimyasal Silah (Jretim Tesisinin Kapatılması İçin İlke ve Yöntemler 

12. Bir kimyasal silah üretim tesisinin kapatılmasının amacı, bu tesisi atıl hale getirmektir. 
13. Bir Taraf Devlet tarafından, her tesisin özgül karakteristiklerine göre, kapatılması için mu

tabık kalman önlemler alınacaktır. Diğer hususların yanı sıra, bu önlemler, aşağıdakileri içine ala
caktır. 

(a) Mutabık kalınan faaliyetler dışında, tesisin özel niteliklerle donatılmış binalarının ve stan
dart binalarının kullanımının yasaklanması; 

(b) Diğer hususların yanı sıra, proses kontrol teçhizatı ve elektrik, su, buhar gibi donanımlar 
da dahil olmak üzere, kimyasal silahların üretimiyle doğrudan doğruya ilişkili teçhizatın bağlantı
larının kesilmesi. 

(c) Yalnızca, kimyasal silah üretim tesisinin çalıştırılmasının güvenliği için kullanılan koru
yucu tesisatın ve teçhizatın devre dışı bırakılması; 

(d) Bir kimyasal silah olarak tanımlanan kimyasal maddelerin sentezi, ayrıştırılması veya saf
laştırılması için özel niteliklere sahip herhangi bir proses teçhizatına, herhangi bir depolama tankı
na veya herhangi bir kimyasal silah dolum makinasına kimyasal maddelerin alınmasının veya bun
lardan boşaltılmasının önlenmesi ve bu tür teçhizatın, depolama tanklarının veya makinaların ısı
tılmasının, soğutulmasının veya bunlara elektrik veya bir.başka şekilde enerji sağlanmasının önlen
mesi için kör flanşların ve diğer cihazların yerleştirilmesi; ve 

(e) Mutabık kalınan faaliyetler için gerekli olanlar hariç olmak üzere, kimyasal silah üretim 
tesisine ağır nakliye için kullanılan demiryollarının, yolların ve diğer giriş yollarının kesilmesi. 

14. Kimyasal silah üretim tesisinin kapalı kaldığı süre içerisinde bir Taraf Devlet, tesiste, em
niyet ve fiziksel güvenlik faaliyetlerini sürdürebilir. 
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Kimyasal Silah Üretim Tesislerinin İmhadan Önce Teknik Bakımı 

15. Bir Taraf Devlet, görsel denetim, koruyucu bakım ve rutin onarımlar da dahil olmak üze
re, yalnızca güvenlik nedenleriyle, kimyasal silah üretim tesislerinde standart bakım faaliyetlerini 
yapabilir. 

16. Planlanan tüm bakım faaliyetleri imha ile İlgili genel ve ayrıntılı planlarda belirtilecektir. 
Bakım faaliyetleri aşağıdaki faaliyetleri içine almayacaktır: 

(a) Herhangi bir proses teçhizatının değiştirilerek yerine yenisinin konması; 
(b) Kimyasal proses teçhizatının karakteristiklerinin değiştirilmesi; 

(c) Hangi türden olursa olsun kimyasal maddelerin üretilmesi. 
17. Bütün bakım faaliyetleri Teknik Sekreterlik tarafından yapılacak izlemeye (monitoring) 

tabi olacaktır. 

Kimyasal Silah Üretim Tesislerinin Geçici Olarak Kimyasal Silah tmha Tesislerine Dönüştü
rülmesi İçin İlke ve Yöntemler 

18. Kimyasal silah üretim tesislerinin geçici olarak kimyasal silah imha tesislerine dönüştü
rülmesi ile ilgili önlemler, geçici olarak dönüştürülmüş tesisler için geçerli olacak kuralların, dö
nüştürülmemiş kimyasal silah üretim tesisleri için geçerli olan kurallar kadar sıkı olmasını sağla
yacaktır. • 

19. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinde önce kimyasal silah imha tesislerine dönüştürül
müş bulunan kimyasal silah üretim tesisleri, kimyasal silah üretim tesisleri kategorisi içinde beyan 
edilecektir. 

Bunlar, bu tesislerle ilgili bilgilerin doğruluğunu teyit edecek olan denetim görevlileri tarafın
dan yapılacak bir ilk ziyarete tabi olacaklardır. Bu tesislerin dönüştürülmesinin, bunları, artık kim
yasal silah üretim tesisi olarak çalıştırılmayacak hale getiren bir biçimde yapıldığının doğrulan
ması da gerekli olacak ve bu tesisler, tesislerin çalıştırılamaz hale getirilmesi için bu Sözleşmenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 90 gün içerisinde alınacak önlemlere tabi olacaktır. 

20. Kimyasal silah üretim tesislerinde bir dönüştürme yapmayı düşünen bir Taraf Devlet, bu 
Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 30 gün içerisinde, veya bir geçici dönüştürme 
kararının alınmasından itibaren en geç 30 gün içerisinde, Teknik Sekreterliğe genel tesis dönüştür
me planını sunacak ve daha sonra da yıllık planlarını sunacaktır. 

21. Bir Taraf Devlet, bu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonra kapatılan ilave bir kimyasal si
lah üretim tesisini bir kimyasal silah imha tesisine dönüştürme ihtiyacını duyması halinde, bu dö
nüştürme işleminden en az 150 gün önce Teknik Sekreterliğe bunu bildirecektir. Teknik Sekreter
lik, Taraf Devletle birlikte, dönüştürmeden sonra bu tesisin bu kimyasal silah üretim tesisi olarak 
çalıştırılamaması için gerekli önlemleri alacaktır. 

22. Kimyasal silah imhası için dönüştürülmüş bulunan bir tesis, tekrar kimyasal silah üretimi
ne dönmek konusunda, kapatılmış ve bakım altında bulunan bir kimyasal silah üretim tesisinden 
daha uygun olmayacaktır. Böyle bir tesisin tekrar faaliyete geçirilmesi için gerekli olan zaman, ka
patılmış ve bakım altında bulunan bir kimyasal silah üretim tesisinin tekrar faaliyete geçirilmesi 
için gerekli olan zamandan daha az olmayacaktır. 

23. Dönüştürülmüş kimyasal silah üretim tesisleri, bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren en geç 10 yıl içerisinde imha edilecektir. 

24. Herhangi bir kimyasal silah üretim tesisinin dönüştürülmesi için alınacak önlemler o tesi
se özgü ve tesisin kendi özelliklerine bağlı olacaktır. 
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25. Bir kimyasal silah üretim tesisini bir kimyasal silah imha tesisine dönüştürmek için alına
cak önlemler dizisi, diğer kimyasal silah üretim tesislerini çalışamaz hale getirmek için bu Sözleş
menin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 90 gün içerisinde alınması gereken önlemler dizisin
den daha az olmayacaktır. 

Bir Kimyasal Silah Üretim Tesisinin İmhası ile İlgili İlke ve Yöntemler 

26. Bir Taraf Devlet, bir kimyasal silah üretim tesisinin tanımının kapsadığı teçhizatı ve bi
naları aşağıdaki şekilde imha edecektir. 

(a) Tüm özel niteliklere sahip teçhizat ve standart teçhizat fiziksel olarak imha edilecektir; 

(b) Tüm özel niteliklerle donatılmış binalar ve standart binalar fiziksel olarak imha edilecek
tir. 

27. Bir Taraf Devlet, dolumu yapılmamış kimyasal savaş gereçlerinin ve kimyasal silahların 
kullanımı için gerekli teçhizatın üretimi için kullanılan tesisleri aşağıdaki şekilde imha edecektir : 

(a) Yalnızca, kimyasal savaş gereçlerinin kimyasal olmayan parçalarının ve kimyasal silahla
rın kullanımıyla doğrudan doğruya ilgili olarak kullanılmak üzere spesifik olarak tasarımı yapılmış 
teçhizatın üretimi için kullanılan tesisler beyan edilecek ve imha edilecektir. İmha prosesi ve bu
nun doğrulanması, kimyasal silah üretim tesislerinin imhasını düzenleyen Madde V ve bu Ek'in bu 
Bölümünün hükümlerine uygun olarak yürütülecektir. 

(b) Yalnızca, kimyasal savaş gereçlerinin kimyasal olmayan parçalarının üretimi amacıyla ta
sarımı yapılmış veya kullanılmış tüm teçhizat fiziksel olarak imha edilecektir. Özel olarak tasarımı 
yapılmış kalıpları ve metal biçimlendirme kalıplarını da içine alan bu teçhizat, imha için özel bir 
yere götürülebilir; 

(c) Bu tür üretim faaliyetleri için kullanılan tüm binalar ve standart teçhizat imha edilecek, ve
ya gerektiği şekilde istişareler ve Madde IX tahtında yapılacak denetimlerle teyid edilmek kaydıy
la, bu Sözleşme tahtında yasaklanmayan amaçlarla kullanılmak üzere bir başka biçime dönüştürü
lecektir. 

(d) İmha veya dönüştürme işlemleri devam ederken, bu Sözleşme tahtında yasaklanmayan 
amaçlarla yapılacak etkinlikler sürdürülebilir. 

İmha Sırası 
28. Kimyasal silah üretim tesislerinin imha sırası, sistematik yerinde doğrulama ile ilgili yü

kümlülükler de dahil olmak üzere, bu Sözleşmenin I. Maddesi ve diğer maddelerinde belirlenen yü
kümlülüklere dayanılarak tayin edilecektir. Bu sıra, imha döneminde Taraf Devletlerin güvenlikle
rinin azalmaması ile ilgili çıkarlarını; imha aşamasının erken dönemlerinde güven oluşturulmasını; 
kimyasal silah üretim tesislerinin imhası sırasında gitgide artan bir biçimde deneyim kazanılması
nı ve tesislerin fiili karakteristiklerine ve imhaları için seçilen yöntemlere bağlı olmaksızın uygu
lanabilirliği gözönünde bulundurarak tayin edilecektir. İmha sırası, seviye düşürme ilkesine daya
nılarak tayin edilecektir. 

29. Bir Taraf Devlet, her imha dönemi için, hangi kimyasal silah üretim tesislerinin imha edi
leceğini tayin edecek ve imha işlemini, her imha döneminin sonunda paragraf 30 ve 31 'de belirle
nenin dışında bir şey kalmayacak şekilde gerçekleştirecektir. Bir Taraf Devletin tesislerini daha sü
ratli bir şekilde imha etmesini engelleyen herhangi bir durum söz konusu değildir. 

30. Liste 1 kimyasal maddelerini içeren kimyasal silah üretim tesisleri için aşağıdaki hüküm
ler geçerli olacaktır : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 212) 



- 7 6 -

(a) Bir Taraf Devlet, bu tesislerin imhasına, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 
en geç bir yıl içerisinde başlayacak ve imha işlemini bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itiba
ren en geç 10 yıl içerisinde tamamlayacaktır. Bu Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihte Taraf olan bir 
devlet için bu toplam süre, 2-5. yıllar, 6-8. yıllar ve 9-10. yıllar olmak üzere üç ayrı imha dönemi
ne bölünecektir. Bu Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten sonra Taraf olan devletler için, imha dö
nemleri, paragraf 28 ve 29'daki hükümler göz önünde bulundurularak uyarlanacaktır; 

(b) Bu tür tesisler için karşılaştırma faktörü olarak üretim kapasitesi kullanılacaktır. Bu, iki 
elemanli kimyasal silah için belirlenen kurallar göz önünde bulundurularak, amil tûn olarak ifade 
edilecektir. 

(c) Bu Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sekizinci yılın sonu için üretim kapasite
sinin mutabık kalman uygun seviyeleri tayin edilecektir. İlgili seviyeyi aşan üretim kapasitesi, ilk 
iki imha dönemi boyunca eşit artışlarla imha edilecektir; 

(d) Kapasitenin belirli bir miktarının imha edilmesi zorunluluğu, liste l'deki tesisin ihtiyaçla
rını karşılayan veya orada üretilen Liste l'deki kimyasal maddelerin savaş gereçlerine veya cihaz
larına dolumunu yapan bir diğer kimyasal silah üretim tesisinin imhası zorunluluğunu da birlikte 
getirir. 

(e) Geçici olarak kimyasal silah imha tesislerine dönüştürülmüş bulunan kimyasal silah üre
tim tesisleri, bu paragraf hükümlerine uygun olarak kapasite imhası yükümlülüğüne tabi olmaya 
devam edeceklerdir. 

3.1. Bir Taraf Devlet, paragraf 30'un kapsamadığı tesislerin imhasına bu Sözleşmenin yürür
lüğe girmesinden itibaren en geç bir yıl içerisinde başlayacak ve imha işlemini bu Sözleşmenin yü
rürlüğe girmesinden itibaren en geç beş yıl içerisinde tamamlayacaktır. 

İmha İçin Ayrıntılı Planlar 
32. Bir kimyasal silah üretim tesisinin imhasının başlamasından en az 180 gün önce, bir Ta

raf Devlet, diğer hususların yanı sıra, aşağıdaki hususlarla ilgili olarak, paragraf 33 (f)'de sözü ge
çen imhanın doğrulanması ile ilgili önerilen önlemler de dahil olmak üzere, tesisin imhası için ay
rıntılı planlarını Teknik Sekreterliğe sunacaktır : 

(a) İmha edilecek tesiste denetim görevlilerinin bulundurulmasının zamanlaması; ve 

(b) Beyan edilen envanterdeki her birim için uygulanacak önlemlerin doğrulanması için usuller. 
33; Her kimyasal silah üretim tesisinin imhası ile ilgili ayrıntılı planlar, aşağıdaki bilgileri içi

ne alacaktır.: 

(a) İmpa prosesinin ayrıntılı zaman programı; 
(b) Tesisin yerleşim planı; 
(c) Proses akım şeması; 

(d) Teçhizatın, binaların ve imha edilecek diğer birimlerin ayrıntılı envanteri; 
(e) Envanterdeki her birim için uygulanacak yöntemler; 

(f) Doğrulama için önerilen önlemler; 
(g) Tesisin imhası sırasında gözetilecek güvenlik/emniyet önlemleri; ve 
(h) Denetim görevlileri için sağlanacak çalışma ve yaşama koşulları. 
34. Bir Taraf Devlet, bir kimyasal silah üretim tesisini geçici olarak bir kimyasal silah imha 

tesisine dönüştürmeyi düşünmesi halinde, herhangi bir dönüştürme faaliyetine başlamadan en az 
150 gün önce bunu Teknik Sekreterliğe bildirecektir. Bu bildirimde; 
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(a) Tesisin adı, adresi ve yeri belirlenecektir; 

(b) Kimyasal silahların imhasında kullanılacak tüm yapılan ve alanları gösteren bir bölge şe
ması verilecek ve aynı zamanda, kimyasal silah üretim tesisinin geçici olarak dönüştürülecek tüm 
yapıları tanımlanacaktır: 

(c) İmha edilecek kimyasal silahların türleri ve kimyasal dolum maddelerinin türü ve miktarı 
belirlenecektir; 

, (d) İmha yöntemi belirlenecektir; 

(e) Üretim prosesinin ve özel niteliklere sahip teçhizatın hangi bölümlerinin kimyasal silah
ların imhası amacıyla dönüştürüleceğini gösteren bir proses akım şeması verilecektir; 

(0 Eğer söz konusu ise, dönüştürme işleminden muhtemelen etkilenecek mühürler ve dene
tim teçhizatı belirlenecektir; ve 

(g) Tasarım için ayrılan zamanı, tesisin geçici olarak dönüştürülmesini, teçhizatın montajını, 
teçhizatın kontrolünü, imha işlemlerini ve kapanmayı belirleyen bir program verilecektir. 

35. Geçici olarak kimyasal silah imha tesisine dönüştürülmüş bulunan bir tesisin imhası ile il
gili olarak, paragraf 32 ve 33 uyarınca gerekli bilgiler sağlanacaktır. 

Ayrıntılı Planların İncelenmesi 

36. Taraf Devlet tarafından sunulan ayrıntılı imha planı ve doğrulama için önerilen önlemle
re dayanılarak ve daha önceki muayenelerden edinilen deneyimlere dayanılarak, Teknik Sekreter
lik, Taraf Devletlerle yakın istişare içinde, tesisin imhasının doğrulanması için bir plan hazırlaya
caktır. 

Teknik Sekreterlik ve Taraf Devletler arasında, alınacak önlemlerle ilgili olarak ortaya çıkabi
lecek görüş ayrılıkları istişareler yoluyla çözümlenecektir. Bu şekilde çözümlenemeyen herhangi 
bir konu, bu Sözleşmenin tam olarak yürütülmesini kolaylaştırma görüşü içinde, uygun işlemin ya
pılması için Yürütme Konseyine götürülecektir. 

37. Madde V ve bu Bölümün hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak için, imha ve doğ
rulama için birleştirilmiş planlar üzerinde, Yürütme Konseyi ve Taraf Devlet arasında mutabakat 
sağlanacaktır. Bu mutabakatın, planlanan imhanın başlamasından en az 60 gün önce sağlanması ge
rekmektedir. 

38. Yürütme Konseyinin her üyesi, her imha ve doğrulama için birleştirilmiş planın yeterlili
ği ile ilgili herhangi bir konuda Teknik Sekreterlikle istişarelerde bulunabilir. Yürütme Konseyinin 
hiçbir üyesi tarafından itiraz edilmemesi halinde plan yürürlüğe konacaktır. 

39. Herhangi bir güçlüğün ortaya çıkması halinde, Yürütme Konseyi uzlaşma sağlayabilmek 
için Taraf Devletle istişarelerde bulunacaktır. Bu şekilde çözümlenemeyen herhangi bir güçlük 
Konferansa havale edilecektir. İmha yöntemleriyle ilgili bir görüş ayrılığının çözümlenmesi, imha 
planının kabul edilmiş diğer bölümlerinin uygulanmasını geciktirmeyecektir. 

40. Doğrulama ile ilgili konularda Yürütme Konseyi ile bir mutabakata varılamaması halin
de, -veya onaylanmış doğrulama planının yürürlüğe konamaması halinde, imha işlemlerinin doğru
lanması, yerinde aletlerle sürekli izleme yoluyla ve denetim görevlilerinin fiziksel mevcudiyetle-
riyle yapılacaktır. 

41. İmha ve doğrulama, mutabık kalınan plana göre yürütülecektir. Doğrulama sırasında im
ha sürecine gereksiz yere müdahale edilmeyecek ve doğrulama, imhaya tanıklık etmek üzere dene
tim görevlilerinin bölgede mevcudiyeti yoluyla yürütülecektir. 
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42. Gerekli doğrulama veya imha işlemlerinin, planlandığı şekilde yapılmaması halinde, bü
tün Taraf Devletler, bu durumdan haberdar edileceklerdir. 

C) DOĞRULAMA 
Kimyasal Silah Üretim Tesisleriyle İlgili Bildirimlerin Yerinde Denetim Yoluyla Doğrulan

ması 
43. Teknik Sekreterlik, bu Sözleşmenin Taraf Devlet için yürürlüğe girmesinden itibaren 90 

ve 120 gün arasındaki bir süre içerisinde, her kimyasal silah üretim tesisinde bir ilk denetim yapa
caktır. 

44. Bu ilk denetimin amaçları şunlar olacaktır : 

(a) Kimyasal silahların üretiminin durdurulduğunu ve tesisin bu Sözleşme uyarınca atıl hâle 
getirildiğini teyit etmek; . 

(b) Teknik Sekreterliğin, tesiste kimyasal silahların üretimini durdurmak için alınmış olan ön
lemleri tanımasına olanak sağlamak; 

(c) Denetim görevlilerinin geçici mühürleri koymasına olanak sağlamak; 
(d) Denetim görevlilerinin binaların ve özel niteliklere sahip teçhizatın envanterini teyit etme

lerine olanak sağlamak; 
(e) Bu tesis için yapılmış tesisle ilgili ayrıntılı anlaşma uyarınca yerleştirilecek, kurcalamayı 

gösteren mühürlerin ve diğer mutabık kalınan teçhizatın kullanımı da dahil olmak üzere, tesisteki 
denetim etkinliklerini planlamak için gerekli bilgileri elde etmek; ve 

(0 Tesisteki denetim usulleriyle ilgili ayrıntılı bir anlaşma sağlamak için ön görüşmeleri yap
mak. , • • • • 

45. Denetim görevlileri, uygun gördükleri takdirde, her kimyasal silah üretim tesisinde beyan 
edilen birimlerin doğru bir envanterinin çıkarılmasını kolaylaştırmak amacıyla, mutabık kalman 
mühürleri, işaretleri ve diğer envanter kontrol usullerini kullanacaklardır. 

46. Denetim görevlileri, kimyasal silah üretiminin yeniden başlatılıp başlatılmadığını veya be
yan edilen herhangi bir birimin uzaklaştırılıp uzaklaştırılmadığını göstermek için gerekli olabile
cek, mutabık kalınan bu tür cihazları yerleştireceklerdir. Denetime tabi tutulan Taraf Devletçe yü
rütülen kapatma faaliyetlerini engellememek için gerekli önlemleri alacaklardır. Denetim görevli
leri, cihazların bütünlüğünü korumak ve doğrulamak amacıyla geri dönebilirler. 

47. İlk denetime dayanılarak, Genel Direktörün, bu Sözleşme uyarınca tesisin atıl hale geti
rilmesi için ilave önlemlerin alınmasının gerekli olduğuna inanması halinde, Genel Direktör, bu 
Sözleşme bir Taraf Devlet için yürürlüğe girdikten itibaren en geç 135 gün içerisinde, denetime ta
bi tutulan bir Taraf Devletten, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren 180 gün içinde bu 
önlemleri almasını isteyebilir. Taraf Devletin bu isteği karşılamaması halinde, denetime tabi tutu
lan Taraf Devlet ve Genel Direktör, konuyu çözmek için istişarede bulunacaklardır. 

Kimyasal Silah Üretim Tesislerinin ve Bunların Faaliyetlerinin Durdurulmasının Sistematik 
Olarak Doğrulanması 
48. Bir Kimyasal silah üretim tesisinin sistematik olarak doğrulanmasının amacı, bu tesiste 

kimyasal silahların üretimine tekrar başlanmasının veya beyan edilen birimlerin uzaklaştırılması-. 
nın tespit edilmesini garanti etmek olacaktır. 

49. Her kimyasal silah üretim tesisi için, tesislerle ilgili ayrıntılı anlaşmada aşağıdaki husus
lar belirlenecektir : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 212) 



- 79 -

(a) (i) Görsel muayeneleri; • ' • ' 

(ii) Mühürlerin ve diğer mutabık kalınan cihazların kontrolünü ve bunlara servis yapılmasını; 
ve 

(iii) Numuneler alınmasını ve analiz edilmesini; içine alabilecek ayrıntılı yerinde denetim 
usulleri. 

(b) Tesisin fark edilmeyen yeniden faaliyete geçirilmesini önlemek için : 
(i) Tip, yerleştirme ve montaj düzenlemelerini; ve 

(ii) Bu tür mühürlerin ve teçhizatın bakımını; belirleyen, kurcalamayı gösteren mühürlerin ve 
diğer mutabık kalınan teçhizatın kullanımıyla ilgili usuller; ve 

(c) Mutabık kalınan diğer önlemler. 

50. O tesis için denetim önlemleriyle ilgili ayrıntılı bir anlaşma ile mutabık kalınan mühürler 
ve diğer onaylanmış teçhizat, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 240 gün içe
risinde yerleştirilecektir. Bu mühürlerin veya teçhizatın yerleştirilmesi için, denetim görevlilerinin 
her kimyasal silah üretim tesisini ziyaret etmelerine izin verilecektir. 

51. Her takvim yılı içinde, Teknik Sekreterliğin her kimyasal silah üretim tesisinde dört de
netim yapmasına izin verilecektir. 

52. Sistematik denetimler veya ziyaretler için denetim ekibinin tesise planlanan varış saatin
den 48 saat önce Genel Direktör, bir kimyasal silah üretim tesisini denetim veya ziyaret etme ka
rarını denetime tabi tutulan Taraf Devlete bildirecektir. Acil sorunları çözmek için yapılacak de
netimler veya ziyaretler için, bu süre kısâltılabilir. Genel Direktör denetimin veya ziyaretin amacı
nı belirtecektir. • • v 

53. Denetim görevlilerinin, tesislerle ilgili anlaşmalara uygun olarak, kimyasal silah üretim 
tesislerinin bütün bölümlerine engellenmeksizin girmelerine izin verilecektir. 

Beyan edilen envanterdeki denetim edilecek birimler, denetim görevlileri tarafından seçilecektir. 

54. Sistematik yerinde denetimlerin sıklığını tayin etmekte yol gösterici bilgiler, Madde 
VIII, fıkra 21 (i) uyarınca Konferans tarafından incelenecek ve onaylanacaktır. Denetime tabi tutu
lacak özel üretim tesisi, Teknik Sekreterlik tarafından, tesisin denetime tabi tutulacağının önceden 
kesin olarak tahmin edilemeyeceği bir biçimde seçilecektir. 

Kimyasal Silah Üretim Tesislerinin İmhasının Doğrulanması 
55. Kimyasal silah üretim tesislerinin imhasının sistematik tahkikinin amacı, tesisin bu Söz

leşme tahtındaki yükümlülüklere uygun olarak imha edildiğinin ve beyan edilen envanterdeki her 
birimin mutabık kalınan imha için ayrıntılı plana uygun olarak imha edildiğinin teyid edilmesi ola
caktır. 

56. Beyan edilen envanterdeki tüm birimler imha edildiğinde, Teknik Sekreterlik, Taraf Dev
letin bu konudaki beyanını teyid edecektir. Bu teyitten sonra Teknik Sekreterlik, kimyasal silah 
üretim tesisinin sistematik doğrulanmasını sona erdirecek ve denetim görevlileri tarafından tesise 
yerleştirilen bütün cihazları ve izleme aletlerini derhal kaldıracaktır. 

57. Bu teyitten sonra, Taraf Devlet, tesisin imha edildiğine dair beyanda bulunacaktır. 

Bir Kimyasal Silah Üretim Tesisinin Geçici Olarak Bir Kimyasal Silah İmha Tesisine Dönüş
türülmesinin Doğrulanması . 

58. Bir üretim tesisinin geçici olarak dönüştürülme niyeti ile ilgili olarak ilk bildirimi aldık-
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tan sonra en geç 90 gün içeriside, denetim görevlileri, önerilen geçici dönüştürme konusunda bilgi 
edinmek ve dönüştürme sırasında gerekebilecek olası denetim Önlemlerini incelemek amacıyla te
sisi ziyaret etme hakkına sahip olacaklardır. 

59. Bu ziyaretten sonra en geç 60 gün'içerisindc, Teknik Sekreterlik ve denetime tabi tutulan 
Taraf Devlet, geçici dönüştürme dönemi için ilave denetim önlemlerini içine alan bir geçiş dönemi 
anlaşması imzalayacaklardır. Geçiş dönemi anlaşması, dönüştürme süreci sırasında hiçbir kimya
sal silahın üretilmediği konusunda güven sağlayacak mühürlerin, izleme teçhizatının ve denetimle
rin kullanımı da dahil olmak üzere denetim usullerini belirleyecektir. Bu anlaşma geçici dönüştür
me faaliyetinin başlangıcından, tesis bir kimyasal silah imha tesisi olarak çalışmaya başlayana ka
dar yürürlükte kalacaktır. 

60. Denetime tabi tutulan Taraf Devlet, tesisin herhangi bir bölümünü veya bu Sözleşme uya
rınca yerleştirilmiş bulunan herhangi bir mührü veya diğer mutabık kalınan denetim teçhizatını ge
çiş dönemi anlaşması imzalanana kadar kaldırmayacak veya bunlarda herhangi bir değişiklik yap
mayacaktır. 

61. Tesis bir kimyasal silah imha tesisi olarak çalıştırılmaya başlandığında, kimyasal silah im
ha tesisleri için geçerli olan Bölüm IV (A) ve bu Ek hükümlerine tabi olacaktır. İşletme öncesi dö
nem için yapılacak düzenlemeler, geçiş dönemi anlaşmasıyla belirlenecektir. 

62. İmha işlemleri sırasında denetini görevlileri, doğrudan doğruya kimyasal silahların imha
sı ile ilgili olmayan bölümler de dahil olmak üzere, geçici olarak dönüştürülen kimyasal silah üre
tim tesislerinin tüm bölümlerine girme hakkına sahip olacaklardır. 

63. Tesis, kimyasal silah imhası amacıyla geçici olarak dönüştürme çalışmaları başlamadan 
önce ve tesis bir kimyasal silah imha tesisi olarak fonksiyonunu durdurduktan sonra, bu Bölümün, 
kimyasal silah üretim tesisleri için geçerli olan hükümlerine tabi olacaktır. 

D) KİMYASAL SİLAH ÜRETİM TESİSLERİNİN BU SÖZLEŞME TAHTINDA 
YASAKLANMAYAN AMAÇLARLA BİR BAŞKA TESİSE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 

Dönüştürme Talebinde Bulunma Usulleri 
64. Bir kimyasal silah üretim tesisini bu Sözleşme tahtında yasaklanmayan amaçlarla kullan

ma talebi, bir Taraf Devletin, bu Sözleşme yürürlüğe girmeden önce bu amaçlarla kullandığı veya 
bu amaçlarla kullanmayı planladığı herhangi bir tesis için yapılabilir. 

65. Bu Sözleşme Taraf Devlet için yürürlüğe girdiği tarihte, bu Sözleşme tahtında yasaklan
mayan amaçlarla kullanılmakta olan bir kimyasal silah üretim tesisi için, bu amaçlarla kullanma ta
lebi bu Sözleşme Taraf Devlet için yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde Genel 
Direktöre sunulacaktır. Bu talep, paragraf 1 (h) (in) uyarınca sunulacak verilere ek olarak, aşağıda
ki bilgileri içerecektir; 

(a) Talebin haklılığı ile ilgili ayrıntılı bir açıklama; 
(b) Aşağıdaki hususlan belirleyen bir genel tesis dönüştürme planı; 
(i) Tesiste yapılacak faaliyetin niteliği; . 

(ii) Planlanan faaliyetin kimyasal maddelerin üretimini, işlemlenmesini veya tüketimini içine 
alması halinde; her kimyasal maddenin adı, tesisin akım şeması, yıllık olarak üretilmesi, işlcmlcn-
mesi veya tüketilmesi planlanan miktarlar; ' 

(iii) Hangi binaların veya yapıların kullanılmasının önerildiği ve eğer varsa hangi değişiklik
lerin yapılmasının önerildiği; 
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(iv) Hangi binaların veya yapıların imha edildiği veya imhasının önerildiği ve imha planlan; 
(v) Tesiste hangi teçhizatın kullanılacağı; 

(vi) Hangi tesisatın tesisten çıkarıldığı ve imha edildiği ve hangi tesisatın tesisten çıkarılma
sının ve imha edilmesinin önerildiği ve imha planlan; 

(vii) Eğer söz konusu ise önerilen dönüştürme programı; ve 

(viii) Bölgede çalıştırılmakta olan diğer tüm tesislerin faaliyetlerinin niteliği; ve 

(c) Gerek (b) fıkrasında belirlenen önlemlerin, gerekse Taraf Devletçe önerilen diğer önlem
lerin, tesiste hazır bulunan kimyasal silah üretim imkanının kullanılmasının önlenmesini nasıl sağ
layacağı konusunda ayrıntılı bir açıklama. 

66. Bu Sözleşme Taraf Devlet için yürürlüğe girdiği tarihte, bu Sözleşme tahtında yasaklan
mayan amaçlarla kullanılmakta olmayan bir kimyasal silah üretim tesisi için, bu amaçlarla kullan
ma talebi, dönüştürme kararının alınmasından itibaren en geç 30 gün içinde, ancak her ne olursa 
olsun, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren en geç dört yıl içinde Genel Direktöre 
sunulacaktır. Bu talep aşağıdaki bilgileri içerecektir : 

(a) Ekonomik ihtiyaçları da dahil olmak üzere talebin haklılığı ile ilgili ayrıntılı bir açıklama; 

(b) Aşağıdaki hususları belirleyen bir genel tesis dönüştürme planı : 

(i) Tesiste yapılması planlanan faaliyetin niteliği; 

(ii) Planlanan faaliyetin kimyasal maddelerin üretimini, işlemlenmesini veya tüketimini içine 
alması halinde; her kimyasal maddenin adı, tesisin akım şeması, yıllık olarak üretilmesi, işlemlcn-
mesi veya tüketilmesi planlanan miktarlar; 

(iii) Hangi binaların veya yapıların alıkonulmasının önerildiği ve eğer varsa hangi değişiklik
lerin yapılmasının önerildiği; 

(iv) Hangi binaların veya yapıların imha edildiği veya imhasının önerildiği ve imha planları; 

(v) Hangi teçhizatın tesiste kullanımının önerildiği; 

(vi) Hangi teçhizatın tesisten çıkarılmasının ve imha edilmesinin önerildiği ve imha planları; 

(vii) Önerilen dönüştürme programı; ve 

(viii) Bölgede çalıştırılmakta olan diğer tüm tesislerin faaliyetlerinin niteliği; ve . 

(c) Gerek (b) fıkrasında belirlenen önlemlerin, gerekse Taraf Devletçe önerilen diğer önlem
lerin, tesiste hazır bulunan kimyasal silah üretim imkânının kullanılmasının önlenmesini nasıl sağ
layacağı konusunda ayrıntılı bir açıklama. 

67. Taraf Devlet, talebinde, güven sağlamak için uygun göreceği diğer önlemleri de önerebi
lir. ' . -' 

Bir Kararın Beklenmesi Sırasında Yapılacak İşlemler 

68. Konferansın bir kararının beklenmesi sırasında, bir Taraf Devlet, bu Sözleşme yürürlüğe 
girmeden önce bu amaçlarla kullanılmakta olan bir tesisi, bu Sözleşme tahtında yasaklanmayan 
amaçlarla kullanmaya devam edebilir, ancak şu şartla ki Taraf Devlet, talebinde, özel niteliklere 
sahip hiçbir teçhizatın ve özel niteliklerle donatılmış hiçbir binanın kullanılmadığını ve özel nite
liklere sahip teçhizatın ve özel niteliklerle donatılmış binaların, paragraf 13'te belirlenen yöntem
leri kullanarak atıl hale getirildiğini belirtecektir. 
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69. Başka amaçlarla kullanılma talebinde bulunulan tesisin, bu Sözleşme Taraf Devlet için 
yürürlüğe girmeden önce bu Sözleşme tahtında yasaklanmayan amaçlarla kullanılmakta olmaması 
veya paragraf 68'dc belirtilen teyidin yapılmaması halinde, Taraf Devlet Madde V, fıkra 4 uyarın
ca bütün faaliyetlerini derhal durduracaktır. Taraf Devlet, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden 
itibaren en geç 90 gün içerisinde, paragraf 13 uyarınca tesisi kapatacaktır. 

Dönüştürme Koşulları 

70. Bir kimyasal silah üretim tesisini, bu Sözleşme tahtında yasaklanmayan amaçlarla bir baş
ka tesise dönüştürmek için gerekli olan bir koşul, tesisteki özel niteliklere sahip bütün teçhizatın 
imha edilmesi ve binaların ve yapıların, bunları, normal olarak bu Sözleşmede yasaklanmayan 
amaçlarla kullanılan ve Liste 1 kimyasal maddeleriyle ilgisi olmayan binalardan ve yapılardan ayırt 
eden tüm özel niteliklerinin yok edilmesi gerektiğidir. 

71. Dönüştürülmüş bir tesis aşağıdaki amaçlarla kullanılmayacaktır: 

(a) Liste 1 kimyasal maddelerinin ve Liste 2 kimyasal maddelerinin üretimini, işlemlenmesi-
ni veya tüketimini içine alan herhangi bir faaliyet için; veya 

(b) Yürütme Konseyi, toksisite ve aşmdırıcılık ölçütlerini ve eğer uygulanması mümkünse di
ğer teknik etmenleri göz önünde bulundurarak, böyle bir üretimin bu Sözleşmenin hedef ve amacı 
konusunda hiçbir risk oluşturmayacağına karar vermediği sürece, ki bu karar Madde VIII, fıkra 21 
(i) uyarınca Konferans tarafından incelenecek ve onaylanacaktır, yüksek derecede toksik organik 
fosforlu kimyasal maddeler de dahil olmak üzere yüksek derecede toksik herhangi bir kimyasal 
maddenin üretimi için, veya yüksek derecede toksik veya yüksek derecede aşındırıcı kimyasal 
maddelerin yüklenmesinin, boşaltılmasının, depolanmasının ve kullanımının özel teçhizat gerekti
receği herhangi bir faaliyet için. 

72. Bir kimyasal silah üretim tesisinin bir başka tesise dönüştürülmesi, bu Sözleşmenin yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç altı yıl içinde tamamlanacaktır. 

Yürütme Konseyi ve Konferans Tarafından Alınacak Kararlar 

73. Talebin Genel Direktör tarafından alınmasından itibaren en geç 90 gün içinde, Teknik 
Sekreterlik tarafından tesisin bir ilk denetimi yapılacaktır. 

Bu denetimin amacı, talepte verilen bilgilerin doğruluğunu tespit etmek, önerilen dönüştürül
müş tesisin teknik karakteristikleri ile ilgili ilave bilgiler elde etmek ve bu Sözleşme tahtında ya
saklanmayan amaçlarla kullanıma izin verilebilecek olan şartlan değerlendirmek olacaktır. Genel 
Direktör derhal Yürütme Konseyine, Konferansa ve bütün Taraf Devletlere, tesisin bu Sözleşme 
tahtında yasaklanmayan amaçlarla kullanılmak üzere dönüştürülmesi ve dönüştürülen tesisin yal
nızca bu Sözleşme tahtında yasaklanmayan amaçlarla kullanılacağının garanti edilmesi için gerek
li olan önlemler konusundaki tavsiyelerini içeren bir rapor sunacaktır. 

74. Tesisin, bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, bu Sözleşme tahtında yasaklan
mayan amaçlarla kullanılmış olması ve işletilmeye devam olunması, ancak paragraf 68'de teyidi 
gerekli kılınan önlemlerin alınmamış olması halinde, Genel Direktör, uygun göreceği önlemlerin 
yürürlüğe konmasını zorunlu kılabilecek olan Yürütme Konseyine derhal, diğer hususların yanı sı
ra, tesisin kapatılmasını ve özel niteliklere sahip teçhizatın çıkarılmasını ve binalarda veya yapılar
da değişiklik yapılmasını bildirecektir. Yürütme Konseyi, bu önlemlerin yürürlüğe konması için 
son tarihleri saptayacak ve bunların tatminkâr bir biçimde tamamlanacağı zamana kadar talebin in-
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celenmesini askıya alacaktır. Önlemlerin yürürlüğe konulup konulmadığını saptamak amacıyla, be
lirlenen sürenin sona ermesinden hemen sonra tesis denetime tabi tutulacaktır. Bu önlemlerin alın
mamış olması halinde, Taraf Devlet, tesisle ilgili bütün faaliyetleri tamamiyle sona erdirmeye zo
runlu kılınacaktır. 

75. Genel Direktörün raporunun alınmasından sonra, mümkün olduğu kadar kısa bir süre içe
risinde, Konferans, Yürütme Konseyinin tavsiyeleri üzerine, raporu ve Taraf Devletlerin belirte
cekleri görüşleri dikkate alarak, talebi onaylayıp onaylamamak konusunda karar verecek ve onayın 
bağlı olduğu şartları saptayacaktır. Taraf Devletin talebin onayına ve buna bağlı şartlara itiraz et
mesi halinde, ilgili Taraf Devletler arasında, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulmak 
amacıyla, en fazla 90 gün süreyle istişareler yapılacaktır. İstişare dönemi sona erdikten sonra müm
kün olan en kısa süre içerisinde, talep ve bağlı şartlar, bunlarda yapılması önerilen değişikliklerle 
birlikte, bir esas konu olarak karara bağlanacaktır. 

76. Talebin onaylanması halinde, böyle bir kararın alındığı tarihten itibaren en geç 90 gün içe
risinde bir tesisle ilgili anlaşma yapılacaktır. 

Tesisle ilgili anlaşma, doğrulama önlemleri de dahil olmak üzere, tesisin dönüştürülmesine ve 
kullanımına hangi koşullar altında izin verildiğini içerecektir. Tesisle ilgili anlaşma imzalanmadan 
önce dönüştürme işlemlerine başlanmayacaktır. 

Dönüştürme İçin Ayrıntılı Planlar 

77. Bir kimyasal silah üretim tesisinin dönüştürme işlemlerinin başlanmasının planlandığı ta
rihten en az 180 gün önce, Taraf Devlet, Teknik Sekreterliğe, diğer hususlar arasında, aşağıdaki 
hususlarla da ilgili ve dönüştürmenin doğrulanması konusunda önerilen önlemler de dahil olmak 
üzere, tesisin dönüştürülmesi için ayrıntılı planları sunacaktır : 

(a) Denetim görevlilerinin dönüştürülecek tesiste bulundurulmalarının zamanlanması; ve 

(b) Beyan edilen envanterdeki her birim için uygulanacak doğrulama önlemleri için usuller. 

78. Her kimyasal silah üretim tesisinin dönüştürülmesi ile ilgili ayrıntılı plan aşağıdaki bilgi
leri, içine alacaktır: 

(a) Dönüştürme süreci için ayrıntılı zaman programı; 

(b) Tesisin dönüştürmeden önceki ve sonraki yerleşim planı; 

(c) Tesisin dönüştürmeden önceki ve eğer gerekli ise sonraki, proses akım şeması; 

(d) İmha edilecek teçhizatın, bina ve yapıların ve değişiklik yapılacak bina ve yapıların ayrın
tılı envanteri; 

(e) Eğer varsa, envanterdeki her birim için uygulanacak önlemler; 

(f) Doğrulama için önerilen önlemler; 

(g) Tesisin dönüştürülmesi sırasında gözetilecek güvenlik/emniyet önlemleri; ve -

(h) Denetim görevlileri için sağlanacak çalışma ve yaşama koşulları. 

Ayrıntılı Planların İncelenmesi 

79. Taraf Devletçe sunulan, dönüştürmeyle ilgili ayrıntılı plan ve doğrulama için önerilen ön
lemlere ve daha önceki denetimlerden edinilen deneyimlere dayanılarak, Teknik Sekreterlik, Ta
raf Devletle yakın istişare içerisinde, tesisin dönüştürülmesinin doğrulanması ile ilgili bir plan ha-
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zırlayacaktır. Uygun önlemlerle ilgili olarak Teknik Sekreterlik ve Taraf Devlet arasında doğabile
cek görüş ayrılıkları istişareler yoluyla çözümlenecektir. 

Çözüme kavuşturulamayan herhangi bir konu, bu Sözleşmenin tam olarak yürütülmesini ko
laylaştırmak yaklaşımıyla gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Yürütme Konseyine götürülecektir. 

80. Madde V ve bu Bölüm hükümlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, Yürütme 
Konseyi ve Taraf Devlet arasında, dönüştürme ve doğrulama için birleştirilmiş planlar üzerinde 
mutabakata varılacaktır. Bu anlaşma, dönüştürme işlemlerinin başlatılmasının planlandığı tarihten 
en az 60 gün önce tamamlanacaktır. 

81. Yürütme Konseyinin her üyesi, dönüştürme ve doğrulama için birleştirilmiş planların ye
terliliği ile ilgili herhangi bir konuda Teknik Sekreterlikle istişarelerde bulunabilir. Yürütme Kon
seyinin herhangi bir üyesi tarafından hiçbir itirazda bulunulmaması halinde, plan yürürlüğe kona
caktır. 

82. Herhangi bir güçlüğün ortaya çıkması halinde, Yürütme Konseyi, uzlaşma sağlayabilmek 
amacıyla, Taraf Devletle istişarelerde bulunacaktır. Herhangi bir güçlüğün çözüme kavuşturulama-
ması halinde, bu konu, Konferansa havale edilecektir. 

Dönüştürme yöntemleriyle ilgili herhangi bir güçlüğün çözümü, dönüştürme planının kabul 
edilmiş bulunan diğer bölümlerinin uygulanmasını geciktirmeyecektir. 

83. Doğrulama ile ilgili konularda Yürütme Konseyi ile mutabakata varılamaması veya onay
lanmış tahkik planının yürürlüğe konamaması halinde, dönüştürme işlemlerinin doğrulanması, ye
rinde aletlerle sürekli izleme ve denetim görevlilerinin fiziksel mevcudiyeti yoluyla yapılacaktır. 

84. Dönüştürme ve doğrulama işlemleri mutabık kalınan plana uygun olarak yürütülecektir. 
Doğrulama işlemleri sırasında dönüştürme sürecine gereksiz yere müdahale edilmeyecek ve doğ
rulama işlemleri, dönüştürme işlemlerini teyid etmek amacıyla, denetim görevlilerinin mevcudiye
ti yoluyla yürütülecektir. 

85. Genel Direktörün dönüştürme işleminin tamamlandığını teyid etmesinden itibaren 10 yıl 
süreyle, Taraf Devlet, denetim görevlilerine, herhangi bir zamanda, tesise engellenmeksizin giriş 
izni sağlayacaktır. Denetim görevlileri, tesisteki bütün alanları, bütün faaliyetleri ve bütün teçhizat 
ünitelerini gözleme hakkına sahip olacaklardır. Denetim görevlileri, tesisteki faaliyetlerin, bu Kı
sım tahtında, Yürütme Konseyi ve Konferans tarafından tayin edilmiş şartlara uygun olarak yürü
tüldüğünü doğrulama hakkına sahip olacaklardır. Denetim görevlileri aynı zamanda, bu Ek'in II. 
bölümü, E Kısmındaki hükümler uyarınca, Liste 1 kimyasal maddelerinin, bunların stabil yan ürün
lerinin ve bozunma ürünlerinin ve Liste 2 kimyasal maddelerinin bulunmadığını doğrulamak ve te
sisteki faaliyetlerin, bu Kısım tahtında Yürütme Konseyi ve Konferans tarafından tayin edilmiş 
kimyasal faaliyetlerle ilgili diğer şartlara uygun olarak yürütüldüğünü tahkik etmek amacıyla, te
sisteki herhangi bir alanda numuneler alma ve bunları çözümleme hakkına sahip olacaklardır. De
netim görevlileri aynı zamanda, bu Ek'in X. Bölümü, C Kısmı uyarınca, tesisin bulunduğu bölge
ye yönetim altında giriş hakkına sahip olacaklardır. Bu 10 yıllık dönem içerisinde Taraf Devlet, dö
nüştürülmüş tesiste yürütülen faaliyetler hakkında yıllık raporlar verecektir. 10 yıllık dönemin ta-, 
mamlanmasından sonra, Yürütme Konseyi, Teknik Sekreterliğin tavsiyelerini göz önünde bulun
durarak, devam eden doğrulama önlemlerinin yapısı konusunda karar verecektir. 

86. Dönüştürülmüş tesisin doğrulama giderleri, Madde V, fıkra 19 uyarınca karşılanacaktır. 
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BÖLÜMVI 

MADDE VI UYARINCA BU SÖZLEŞME 
TAHTINDA YASAKLANMAYAN FAALİYETLER 

LİSTE 1 KİMYASAL MADDELERİ VE BU KİMYASAL MADDELERLE İLGİLİ 
TESİSLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK KURALLAR 

. A) GENEL HÜKÜMLER 
1. Bir Taraf Devlet, Liste 1 kimyasal maddelerini Taraf Devletlerin toprakları dışında bir yer

de üretmeyecek, iktisap etmeyecek, elinde bulundurmayacak veya kullanmayacaktır ve bu kimya
sal maddeleri, bir başka Taraf Devlet harici olmak üzere kendi toprakları dışına transfer etmeye
cektir. 

2. Bir Taraf Devlet: 

(a) Kimyasal maddelerin araştırmayla ilgili farmasötik veya koruyucu amaçlarla uygulanma
ları; ve 

(b) Kimyasal maddelerin türlerinin ve miktarlarının, bu amaçlarla kullanımı doğrulayacak tür
lerle ve miktarlarla kesin olarak sınırlandırılması; ve 

(c) Herhangi bir zamanda, bu amaçlarla kullanılacak bu tür kimyasal maddelerin miktarının 1 
tona eşit veya daha az olması; ve 

(d) Bir Taraf Devletçe, herhangi bir yılda, üretim, kimyasal silah stoklarından alma ve trans
fer yoluyla iktisap edilen, bu tür amaçlarla kullanılacak toplam miktarın 1 tona eşit veya daha az 
olması; 

durumlarının dışında Liste 1 kimyasal maddelerini üretmeyecek, iktisap etmeyecek, elinde bulun
durmayacak veya kullanmayacaktır. 

B) TRANSFERLER 
3. Bir Taraf Devlet, Liste 1 kimyasal maddelerini, kendi topraklarının dışına, yalnızca bir baş

ka Taraf Devlete ve paragraf 2 uyarınca yalnızca araştırmayla ilgili, tıbbi, farmasötik ve koruyucu 
amaçlarla transfer edebilir. 

4. Transfer edilen kimyasal maddeler, tekrar üçüncü bir devlete transfer edilmeyecektir. 

5. Bir başka Taraf Devlete yapılacak herhangi bir transferden en az 30 gün önce, her iki Ta
raf Devlet de Teknik Sekreterliğe, bu transfer konusunda bildirimde bulunacaklardır. 

6. Taraf Devletlerden her biri, bir önceki yıl içinde yapılan transferlerle ilgili ayrıntılı bir yıllık 
bildirimde bulunacaktır. Bildirim, o yılın bitiminden itibaren en geç 90 gün içinde sunulacak ve trans
fer edilmiş bulunan herhangi bir Liste 1 kimyasal maddesi için aşağıdaki bilgileri içine alacaktır: 

(a) Kimyasal adı, açık formülü ve eğer verilmişse Kimyasal Abstreler Servisi tescil numarası; 

(b) Diğer Devletlerden iktisap edilen veya diğer Taraf Devletlere transfer edilen miktar. Be
her transfer için miktar, alıcı ve amaç belirtilecektir. 

C) ÜRETİM 
Genel Üretim İlkeleri 
7. Taraf Devletlerden her biri, paragraf 8 ila 12 tahtında yapılacak üretim sırasında, halkın 

güvenliğinin sağlanmasına ve çevrenin korunmasına en büyük önceliği tanıyacaktır. Taraf Devlet
lerden her biri, bu üretimi, kendi ulusal güvenlik ve emisyon standartlarına göre yürütecektir. 
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Küçük Ölçekli Tek Tesis 

8. Araştırma ile ilgili, tıbbi, farmasötik ve koruyucu amaçlarla Liste 1 kimyasal maddelerinin 
üretimi yapan beher Taraf Devlet, paragraf 10, 11 ve 12'de belirtilen durumlar hariç olmak üzere, 
Liretimi, Taraf Devletçe onaylanan, küçük ölçekli tek bir liste yapacaktır. 

9. Küçük ölçekli tek bir tesiste üretim, konfigürasyonu kesintisiz üretim için yapılmamış bu
lunan üretim hatlarında, reaksiyon tankları içinde yapılacaktır. Böyle bir reaksiyon tankının hacmi 
100 litreyi aşmayacak ve hacmi 5 litreden büyük olan bütün reaksiyon tanklarının toplam hacmi 
500 litreden daha fazla olmayacaktır. 

Diğer Tesisler 

10. Liste 1 kimyasal maddelerinin yılda 10 kilogramı aşmayan toplam miktarlardaki üretimi, 
koruyucu amaçlarla, küçük ölçekli tek tesisin dışındaki bir liste yapılabilir. Bu tesis, Taraf Devlet
çe onaylanacaktır. 

11. Liste 1. kimyasal maddelerinin yılda 100 gramın üzerindeki miktarlarda üretimi, araştırma 
ile ilgili, tıbbi ve farmasötik amaçlarla, beher tesis için yılda 10 kilogramı aşmayan toplam miktar
larda, küçük ölçekli bir tesisin dışında yapılabilir. Bu tesisler, Taraf Devletçe onaylanacaktır. 

12. Liste 1 kimyasal maddelerinin sentezi, koruyucu amaçlarla değil, ancak araştırma ile ilgi
li, tıbbi veya farmasötik amaçlarla, beher tesis için yılda 100 gramın altındaki toplam miktarlarda, 
laboratuvarlarda yapılabilir. Bu tesisler, D ve E kısımlarında belirlenen bildirim ve doğrulama ile 
ilgili olarak herhangi bir yükümlülüğe tabi olmayacaklardır. 

D) BİLDİRİMLER 

Küçük Ölçekli Tek Tesis 
13. Küçük ölçekli tek tesis işletmeyi planlayan Taraf Devletlerden her biri, Teknik Sekreter

liğe, bir teçhizat envanteri ve ayrıntılı şemalar da dahil olmak üzere, tesisin kesin yerini ve tesisle 
ilgili ayrıntılı bir açıklama bildireceklerdir. Mevcut tesisler için, bu ilk bildirim, bu Sözleşmenin 
Taraf Devlet için yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 30 gün içerisinde verilecektir. Yeni tesis
lerle ilgili ilk bildirimler, tesisin işletilmeye başlanmasından en az 180 gün önce verilecektir. 

14. Taraf Devletlerden her biri, bu ilk beyanla ilk planlanan değişiklikler konusunda, Teknik 
Sekreterliğe önceden bildirimde bulunacaktır. Bildirim, değişikliklerin gerçekleştirilmesinden en 
az 180 gün önce yapılacaktır. 

15. Küçük ölçekli tek bir tesiste Liste 1 kimyasal maddelerinin üretimi yapan bir Taraf Dev
let, tesisin bir önceki yıl içindeki faaliyetleriyle ilgili olarak ayrıntılı bir yıllık beyanda bulunacak
tır. Bildirim, o yılın sona ermesinden itibaren en geç 90 gün içinde verilecek ve aşağıdaki bilgileri 
içerecektir: 

(a) Tesisin tanımlanması; 
(b) Tesiste üretilen, iktisap edilen, tüketilen veya depolanan Liste 1 'deki beher kimyasal mad

de için aşağıdaki bilgiler.: 
(i) Kimyasal adı, açık formülü ve eğer verilmişse Kimyasal Abstreler Servisi tescil numara

sı; 

(ii) Kullanılan yöntemler ve üretilen miktar; 
(iii) Liste 1 kimyasal maddelerinin üretilmesinde kullanılan ye Liste I, 2 veya 3'te verilen 

hammaddelerin adı ve miktarı; 
(iv) Tesiste tüketilen miktar ve tüketim amaç(ları)ı; 
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(v). Taraf Devletteki başka tesislerden alınan veya başka tesislere sevk edilen miktar. Beher 
sevkiyat için miktar, alıcı've amaç belirtilecektir; 

(vi) Yıl içerisindeki herhangi bir zamanda depolanan maksimum miktar; ve 

(vii) Yıl sonunda depolanmış bulunan miktar; ve 
(c) Teçhizat envanterleri ve ayrıntılı şemalar da dahil olmak üzere, daha önce verilmiş bulu

nan ayrıntılı teknik tanımlarla karşılaştırıldığında yıl içinde tesiste yapılmış bulunan herhangi bir 
değişiklikle ilgili bilgiler. 

16. Küçük ölçekli tek tesiste Liste 1 kimyasal maddelerini üreten Taraf Devletlerden her bi
ri, bir sonraki yıl için hedeflenen faaliyetler ve tesiste beklenen üretim miktarı ile ilgili ayrıntılı bir 
bildirimde bulunacaktır. Bildirim, bir sonraki yılın başlamasından en az 90 gün önce verilecek ve 
aşağıdaki bilgileri içine alacaktır : 

(a) Tesisin tanımı; 
(b) Tesiste üretilmesi, tüketilmesi veya depolanması beklenen Liste l'deki beher kimyasal 

madde için, aşağıdaki bilgiler : 
(i) Kimyasal adı, açık formülü ve eğer verilmişse Kimyasal Abstreler Servisi tescil numarası; 

(ii) Üretilmesi beklenen miktar ve üretimin amacı; ve 

(c) Teçhizat envanterleri ve ayrıntılı şemalar da dahil olmak üzere, daha önce verilmiş bulu
nan ayrıntılı teknik tanımlarla karşılaştırıldığında, yıl içinde tesiste yapılması beklenen değişiklik
lerle ilgili bilgiler. 

Paragraf 10 ve 11 'de Sözü Rdilen Diğer Tesisler 
17. Her tesis için Taraf Devlet, Teknik Sekreterliğe, tesisin adını, yerini ve tesisin ve Teknik 

Sekreterlik tarafından istendiği şekilde ilgili bölümlerini ayrıntılı bir teknik tanımını bildirecektir. 
Koruyucu amaçlarla Liste 1 kimyasal maddelerini üreten tesisler özel olarak tanımlanacaktır. Mev
cut tesisler için, bu ilk bildirim, bu Konvansiyonun Taraf Devlet için yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren en geç 30 gün içerisinde verilecektir. Yeni tesislerle ilgili ilk bildirimler, tesisin işletmeye 
alınmasından en az 180 gün önce verilecektir. 

18. Taraf Devletlerden her biri, Teknik Sekreterliğe, ilk beyanla ilgili planlanan değişiklikler 
konusunda önceden bildirimde bulunacaktır. Bu bildirim, değişikliklerin gerçekleştirilmesinden en 
az 180 gün önce verilecektir. 

19. Taraf Devletlerden her biri, beher tesis için, bir önceki yılda tesiste gerçekleştirilen faali
yetlerle ilgili ayrıntılı bir yıllık bildirimde bulunacaktır. Bildirim, o yılın sona ermesinden itibaren 
en geç 90 gün içinde verilecek ve aşağıdaki bilgileri içine alacaktır : 

(a) Tesisin tanımı; 
(b) Liste l'deki beher kimyasal madde için aşağıdaki bilgiler; 
(i) Kimyasal adı, açık formülü ve eğer verilmişse Kimyasal Abstreler Servisi tescil numara

sı; , 
(ii) Üretilen miktar ve, koruyucu.amaçlarla üretim yapılması halinde, kullanılan yöntemler; 

(iii) Liste 1 'deki kimyasal maddelerin üretimi amacıyla kullanılan ve Liste 1, 2 veya 3'te ve
rilen hammaddelerin adı ve miktarı; 

(iv) Tesiste tüketilen miktar ve tüketim amacı; 
(v) Yıl içerisindeki herhangi bir zamanda depolanan maksimum miktar; ve 
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(vii) Yıl sonunda depolanmış bulunan miktar; ve 

(c) Tesisin daha önce verilmiş bulunan ayrıntılı teknik tanımıyla karşılaştırıldığında, tesiste 
veya ilgili bölümlerinde yıl içinde yapılan değişikliklerle ilgili bilgiler. 

20. Taraf Devletlerden her biri, beher tesis için, bir sonraki yıl için hedeflenen faaliyetler ve 
tesiste beklenen üretim miktarı ile ilgili ayrıntılı bir beyanda bulunacaktır. Bu bildirim, o yılın baş
lamasından en az 90 gün önce verilecek ve aşağıdaki bilgileri içine alacaktır : 

(a) Tesisin tanımı; 

(b) Liste 1'deki beher kimyasal madde için aşağıdaki bilgiler: 
(i) Kimyasal adı, açık formülü ve eğer verilmişse Kimyasal Abstreler Servisi tescil numarası; 

ve 
(ii) Üretilmesi beklenen miktar, üretimin yapılmasının beklendiği zaman dönemleri ve üreti

min amaçlan; ve 
(c) Tesisin daha önce verilmiş bulunan ayrıntılı teknik tanımıyla karşılaştırıldığında, tesiste 

veya ilgili bölümlerinde yapılması beklenen değişikliklerle ilgili bilgiler. 

E) DOĞRULAMA 

Küçük Ölçekli Tek Tesis 

21. Küçük ölçekli tek tesiste yapılacak doğrulama faaliyetlerinin amacı, Liste 1 kimyasal 
maddelerinin miktarının doğru olarak bildirim edilmiş olduğunu ve özellikle de toplam miktarları
nın 1 tonu aşmadığını doğrulamak olacaktır. 

22. Tesis, yerinde denetim ve yerinde aletlerle gözlemleme yoluyla sistematik doğrulamaya 
tabi olacaktır. , 

23. Özel bir tesis için yapılacak sayısı, yoğunluğu, süresi, zamanlaması ve şekli, ilgili kimya
sal maddelerin bu Sözleşmenin hedef ve amacı ile ilgili olarak oluşturdukları riske, tesisin karak
teristiklerine ve burada yürütülen faaliyetlerin niteliğine dayanılarak tayin edilecektir. Bu konuda 
yol gösterici bilgiler, Madde VIII, fıkra 21 (i) uyarınca Konferans tarafından incelenecek ve onay
lanacaktır. 

24. İlk denetimin amacı, reaksiyon tanklarındaki paragraf 9'da belirlenen limitlerin doğrulan
ması da dahil olmak üzere, tesisle ilgili olarak verilen bilgilerin tahkiki olacaktır. 

25. Bu Sözleşme bir Taraf Devlet için yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 180 gün için
de, Taraf Devlet, Örgütle, bir model anlaşmaya dayanarak, tesis için ayrıntılı denetim usullerini 
kapsayan bir tesis anlaşması imzalayacaktır. 

26. Bu Sözleşme kendisi için yürürlüğe girdikten sonra küçük ölçekli tek bir tesis kurmayı 
planlayan Taraf Devletlerden her biri, Örgütle, bir model anlaşmaya dayanarak, tesis çalıştırılma
ya veya kullanılmaya başlamadan önce tesis için ayrıntılı denetim usullerini kapsayan bir tesis an
laşması imzalayacaktır. 

27. Bu anlaşmalar için model anlaşma, Madde VIII, fıkra 21 (i) uyarınca Konferans tarafın
dan incelenecek ve onaylanacaktır. 

Paragraf 10 ve 11 'de Sözü Edilen Diğer Tesisler 

28. Paragraf 10 ve 11 'de sözü edilen herhangi bir tesisteki doğrulama faaliyetlerinin amacı, 
aşağıdaki hususların doğrulanması olacaktır. 
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(a) Tesisin, beyan edilen kimyasal maddeler dışında Liste l'deki herhangi bir kimyasal mad
denin üretimi amacıyla kullanılmadığı; 

(b) Üretilen, işlemlenen veya tüketilen Liste 1 'deki kimyasal maddelerin doğru olarak bildi
rim edildiği ve bildirim edilen amaç için ihtiyaçlarla tutarlı olduğu; ve 

(c) Liste l'deki kimyasal maddelerin saptırılmadığı veya başka amaçlarla kullanılmadığı. 
29. Tesis, yerinde denetim ve yerinde aletlerle gözlemleme yoluyla sistematik doğrulamaya 

tabi olacaktır. 
30. Özel bir tesis için yapılacak denetimlerin sayısı, yoğunluğu, süresi, zamanlaması ve şek

li, üretilen kimyasal maddelerin miktarlarının bu Sözleşmenin hedef ve amacı ile ilgili olarak oluş
turdukları riske, tesisin karakteristiklerine ve burada yürütülen faaliyetlerin niteliklerine dayanıla
rak tayin edilecektir. Bu konuda yol gösterici bilgiler, Madde VIII, fıkra 21 (i) uyarınca Konferans 
tarafından incelenecek ve onaylanacaktır. 

31. Bu Sözleşmenin bir Taraf Devlet için yürürlüğe girmesinden itibaren en geç 180 gün içe
risinde, Taraf Devlet, Örgütle, bir model anlaşmaya.dayanarak, her tesis için ayrıntılı denetim usul
lerini kapsayan tesisle ilgili anlaşmalar imzalayacaktır. 

32. Bu Sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten sonra böyle bir tesis kurmayı planlayan Taraf 
Devletlerden her biri, tesis çalıştırılmaya ve kullanılmaya başlamadan önce, Örgütle, bir tesisle il
gili anlaşma imzalayacaktır. 

BÖLÜM VII 

MADDE VI UYARINCA BU SÖZLEŞME TAHTINDA 
YASAKLANMAYAN FAALİYETLER 

LİSTE 2 KİMYASAL MADDELERİ VE BU KİMYASAL MADDELERLE İLGİLİ 
TESİSLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK KURALLAR 

A) BİLDİRİMLER 
Toplu Ulusal Verilerle İlgili Bildirimler 
1. Taraf Devletlerden her biri tarafından, Madde VI, fıkra 7 ve 8 uyarınca verilecek ilk bil

dirimler ve yıllık bildirimler, gerek bir Önceki takvim yılı için, Liste 2'deki beher kimyasal madde 
için üretilen, işlemlenen, tüketilen, ithal edilen ve ihraç edilen miktarlar, gerekse her ülke için itha
lat ve ihracatla ilgili nicel bilgiler konusunda toplu ulusal verileri içine alacaktır. 

2. Taraf Devletlerden her biri : 
(a) Bu Sözleşme kendisi için yürürlüğe girdikten sonra en geç 30 gün içinde paragraf I uya

rınca ilk bildirimleri; ve, bir sonraki takvim yılında başlamak üzere, 

(b) Bir önceki takvim yılının sona ermesinden itibaren en geç 90 gün içinde yıllık bildirimleri; 
sunacaktır. 

Liste 2 Kimyasal Maddelerini Üreten. İşlemleyen veya Tüketen Fabrika Mahallcriyle İlgili 
Bildirimler -

3. Önceki üç takvim yılından herhangi birinde, Liste 2 kimyasal maddelerini, yılda aşağıdaki 
miktarlardan daha fazla üreten, işlemleyen veya tüketen veya bir sonraki takvim yılında üretmesi, 
işlemlemesi veya tüketmesi beklenen bir veya daha fazla fabrikadan oluşan bütün fabrika mahalle
ri için, ilk beyanların ve yıllık bildirimlerin verilmesi gerekmektedir: 
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(a) Liste 2, bölüm A'da "*" işareti ile tanımlanmış bir kimyasal maddeden 1 kg. 

(b) Liste 2, bölüm A'daki diğer kimyasal maddelerden 10 kg.; veya 

(c) Liste 2, bölüm B'deki bir kimyasal maddeden 1 ton. 

4. Taraf Devletlerden her biri aşağıdaki bildirimleri sunacaktır: 

(a) Bu Sözleşme kendisi için yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde, parag
raf 3 uyarınca verilecek ilk bildirimler; ve, bir sonraki takvim yılında başlamak üzere; 

(b) Bir önceki takvim yılının sona ermesinden itibaren en geç 90 gün içinde verilecek, geç
mişteki faaliyetlerle ilgili yıllık bildirimler; 

(c) Bir sonraki takvim yılının başlamasından en az 60 gün önce verilecek, beklenen faaliyet
lerle ilgili yıllık bildirimler. Yıllık bildirim verildikten sonra ek olarak planlanan bu tür herhangi 
bir faaliyet konusunda, bu faaliyetin başlamasından en az beş gün önce bildirimde bulunacaktır. 

5. Paragraf 3 uyarınca verilecek bildirimler, genel olarak, Liste 2'deki bir kimyasal maddenin 
düşük bir konsantrasyonunu içeren karışımlar için gerekli değildir. Yol gösterici bilgilere uygun 
olarak bu bildirimler yalnızca, karışımdan Liste 2'deki bir kimyasal maddeyi geri kazanmanın ko
laylığının ve bunun toplam ağırlığının, bu Sözleşmenin hedef ve amacı ile ilgili bir risk oluştura
cağının kabul edildiği durumlarda verilecektir. Bu yol gösterici bilgiler, Madde VIII, fıkra 21 (i) 
uyarınca Konferans tarafından incelenecek ve onaylanacaktır. 

6. Paragraf 3 uyarınca, bir fabrika mahalli ile ilgili olarak yapılacak bildirimler aşağıdaki bil
gileri içerecektir: 

(a) Fabrika mahallinin adı ve sahibinin, bunu işleten şirketin veya girişimin adı; 

(b) Adres dahil olmak üzere fabrika mahallinin kesin yeri; ve 

(c) Bu Ek'in VIII. Bölümü uyarınca bildirim edilen fabrika mahalli içindeki fabrikaların sa
yısı. 

7. Paragraf 3 uyarınca verilecek bir fabrika mahalli ile ilgili bildirimler, fabrika mahalli için
de yer alan ve paragraf 3'te belirlenen özelliklere uyan her fabrika için aynı zamanda aşağıdaki bil
gileri içine alacaktır: 

(a) Fabrikanın adı, ve sahibinin, bunu işleten şirketin veya girişimin adı; 

(b) Eğer varsa spesifik bina veya yapı numarası da dahil olmak üzere fabrika mahalli içinde
ki kesin yeri; 

(c) Başlıca faaliyetleri; 

(d) Fabrikanın : 

(i) Beyan edilen Liste 2'deki kimyasal maddeleri üretip üretmediği, işlcmleyip işlemlemedi-
ği veya tüketip tüketmediği; 

(ii) Bu tür faaliyetlere ve çok amaçlı faaliyetlere tahsis edilip edilmediği; ve 

(iii) Bu diğer faaliyetin (örneğin depolama) tanımı da dahil olmak üzere, beyan edilen Liste 
2'deki kimyasal maddelerle ilgili diğer faaliyetleri yapıp yapmadığı; ve 

(e) Bildirimi yapılan Liste 2'deki beher kimyasal madde için fabrikanın üretim kapasitesi. 
8. Paragraf 3 uyarınca bir fabrika mahalli ile ilgili olarak yapılacak bildirimler, bildirim alt sı

nırının üzerindeki beher liste 2 kimyasal maddesi için aşağıdaki bilgileri de içine alacaktır : 
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(a) Kimyasal adı, genel.adı veya tesis tarafından kullanılan ticarî adı, açık formülü ve eğer ve
rilmişse Kimyasal Abstreler Servisi tescil numarası; 

(b) Bir ilk bildirimin veriliyor olması halinde : Önceki üç takvim yılının her birinde, fabrika 
mahalli tarafından üretilen,- işlemlencn, tüketilen, ithal edilen ve ihraç edilen toplam miktar; 

(c) Geçmişteki faaliyetlerle ilgili yıllık bir bildirimin veriliyor olması halinde : bir önceki tak
vim yılı içinde fabrika mahalli tarafından üretilen, işlemlenen, tüketilen, ithal edilen ve ihraç edi
len toplam miktar; 

(d) Beklenen faaliyetlerle ilgili yıllık bir bildirimin veriliyor olması halinde : Üretim, işlem-
leme veya tüketim için beklenen zaman dönemleri de dahil olmak üzere, bir sonraki takvim yılı 
içinde fabrika mahalli tarafından üretilmesi, işlemlenmesi veya tüketilmesi beklenen toplam yıllık 
miktar; ve 

(e) Kimyasal maddenin üretildiği, işlemlendiği veya tüketildiği veya üretileceği, işlemlenece-
ği veya tüketileceği amaçlar: 

(i) Ürün türlerinin özellikleriyle birlikte mahalde yapılan işlemleme ve tüketim; 
(ii) Nihai ürün türlerinin, eğer mümkünse bir başka sanayiye mi, tüccara mı veya bir diğer va

rış yerine mi olduğu konusunda bir açıklamayla birlikte, Taraf Devletin toprakları içindeki bir ye
re veya Taraf Devletin yetki veya kontrol alanındaki bir başka yere satışı veya transferi; 

(iii) İhracat yapılan Devletlerle ilgili bir açıklamayla birlikte, doğrudan doğruya yapılan bir 
ihracat; veya 

(iv) Diğer amaçlarla yapılan bir faaliyet de dahil olmak üzere diğer hususlar. 

Liste 2 Kimyasal Maddelerinin Kimyasal Silah Amacıyla Geçmişte Üretimiyle İlgili 
Bildirimler 
9. Taraf Devletlerden her biri, bu Sözleşmenin kendisi için yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 

en geç 30 gün içinde, 1 Ocak 1946 tarihinden bu yana herhangi bir zamanda, kimyasal silah ama
cıyla Liste 2 kimyasal maddelerini üretmiş olan fabrikalardan oluşan bütün fabrika mahallerini be
yan edecektir. 

10. Paragraf 9 uyarınca yapılacak bir fabrika mahalli ile ilgili bildirimler aşağıdaki bilgileri 
içerecektir; 

(a) Fabrika mahallinin adı ve sahibinin, bu işleten şirketin veya girişimin adı; 

(b) Adres dahil olmak üzere kesin yeri; 
(c) Fabrika mahallinde yer alan ve paragraf 9'daki özelliklere uyan her tesis için, paragraf 7, 

(a) ila (e) fıkralarında belirtilen bilgiler; ve . \ 
(d) Kimyasal silah amaçlarıyla üretilen Liste 2'deki beher kimyasal madde için : 
(i) Kimyasal adı, genel adı veya fabrika mahalli tarafından kimyasal silahların üretimi amacıy

la kullanılan ticarî adı, açık formülü ve eğer verilmişse Kimyasal Abstreler Servisi tescil numarası; 

(ii) Kimyasal maddenin üretildiği tarihler ve üretilen miktar; ve 
(iii) Kimyasal maddenin sevk edildiği yer ve eğer biliniyorsa burada üretilen nihai ürün. 
Taraf Devletlere Verilecek Bilgiler 
11. Bu Kısım uyarınca bildirim edilen fabrika mahallerinin bir listesi ve paragraf 6, 7 (a). 7 

(c), 7 (d) (i), 7 (d) (iii), 8 (a) ve 10 uyarınca verilen bilgiler, istek üzerine Teknik Sekreterlik tara
fından Taraf Devletlere verilecektir. 
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B) DOĞRULAMA 
Genel 

12. Madde VI, fıkra 4 uyarınca yapılacak doğrulama işlemleri, geçmişteki üç takvim yılının 
herhangi biri içinde, aşağıdaki kimyasal maddeleri aşağıdaki miktarlardan fazla üretilmiş, işlemle-
miş veya tüketmiş olan, veya bir sonraki takvim yılında üretilmesi, işlemlemcsi veya tüketmesi 
beklenen, bir veya daha fazla fabrikadan oluşan bildirim edilmiş fabrika mahallerinde yerinde de
netim yoluyla gerçekleştirilecektir: 

(a) Liste 2, bölüm A'da"*" işareti ile tanımlanmış bir kimyasal maddeden 10 kg. 
(b) Liste 2, bölüm A'daki diğer kimyasal maddelerden 1 ton; veya 
(c) Liste 2, bölüm B 'deki bir kimyasal maddeden 1,0 ton. 
13. Örgütün Madde VIII, fıkra 21 (a) gereğince Konferans tarafından benimsenecek progra

mı ve bütçesi, ayrı bir birim olarak, bu Kısım tahtında yapılacak doğrulama için bir program ve büt
çeyi içine alacaktır. Madde VI tahtında yapılacak tahkik için kaynakların tahsisinde, Teknik Sek
reterlik, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren ilk üç yıl içinde, Kısım A tahtında bildi
rim edilen fabrika mahallerinin ilk denetimlerine öncelik tanıyacaktır. Kaynakların tahsisi daha 
sonra, kazanılan deneyimlere dayanılarak gözden geçirilecektir. 

14. Teknik Sekreterlik paragraf 15 ila 22 uyarınca ilk denetimleri ve bunu izleyen diğer de
netimleri yapacaktır. 

Denetim Hedefleri 

15. Denetimlerin genel hedefi, faaliyetlerin bu Sözleşme tahtındaki yükümlülüklere uygun ol
duğunu ve bildirimlerde verilen bilgilerle tutarlı olduğunu doğrulamak olacaktır. Kısım A tahtında 
bildirim edilen fabrika mahallerindeki denetimlerin özel hedefi aşağıdaki hususların doğrulanma
sını içerecektir : 

(a) Bu Ek'in VI. Bölümüne uygun olan durumlar dışında, herhangi bir Liste 1 kimyasal mad
desinin bulunmadığı, özellikle de üretiminin yapılmadığı; , • 

(b) Liste 2 kimyasal maddelerinin üretim, işlcmleme veya tüketim seviyelerinin bildirimlerle 
tutarlı olduğu; ve 

(c) Liste 2 kimyasal maddelerinin bu Sözleşme tahtında yasaklanan faaliyetler için saptırılma-
dığı. 

İlk Denetimler 

16. Paragraf 12 uyarınca denetlenecek her fabrika mahalli, bu Sözleşme yürürlüğe girdikten 
sonra en kısa süre içinde, ancak tercihan en geç üç yıl içinde bir ilk denetime tabi tutulacaktır. 

Bu dönemden sonra bildirim edilen fabrika mahalleri, üretimin, işlemlemcnin veya tüketimin 
ilk bildirim edildiği tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde bir ilk denetime tabi tutulacaktır. İlk 
denetimler için fabrika mahallerinin seçimi Teknik Sekreterlik tarafından, fabrika mahallinin ne za
man denetleneceğinin önceden kesin olarak tahmin edilemeyeceği bir şekilde yapılacaktır. 

17. Denetime tabi tutulan Taraf Devlet ve Teknik Sekreterlik bunun gerekli olmadığı konu
sunda mutabakata varmadıkları sürece, ilk denetim sırasında fabrika mahalli için bir tesisle ilgili 
anlaşma taslağı hazırlanacaktır. 

18. Daha sonraki denetimlerin sıklığı ve yoğunluğu ile ilgili olarak, denetim görevlileri ilk de
netim sırasında, diğer hususların yanı sıra, aşağıdaki kriterleri de dikkate alarak, ilgili kimyasal 
maddelerin bu Sözleşmenin hedef ve amacı konusunda oluşturdukları riski, fabrika mahallinin ka
rakteristiklerini ve orada yürütülen faaliyetlerin niteliklerini değerlendireceklerdir : 
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(a) Listelere alınmış bulunan kimyasal maddelerin ve eğer varsa bunlarla üretilen nihai ürün
lerin toksisitesi; 

(b) Denetime tabi tutulan mahalde tipik olarak depolanan listelere alınmış bulunan kimyasal 
maddelerin miktarı; 

(c) Denetime tabi tutulan mahalde tipik olarak depolanan, listelere alınmış bulunan kimyasal 
maddelerin hammaddesi olan kimyasal maddelerin miktarı; 

(d) Liste 2 fabrikaların üretim kapasitesi; ve 
(e) Denetime tabi tutulan mahalle toksik kimyasal maddelerin üretiminin, depolanmasının ve 

dolumunun başlatılması imkânları ve değiştirilcbilirliği. 

Denetimler 
19. İlk denetim yapıldıktan sonra, paragraf 12 uyarınca denetlenecek her fabrika mahalli, bu

nu izleyen denetime tabi tutulacaktır. 
20. Denetim için özel fabrika mahallerinin seçiminde ve denetimlerin sıklığı ve yoğunluğu 

konusunda karar verilmesinde Teknik Sekreterlik, tesisle ilgili anlaşmayı ve ilk denetimlerin ve bu
nu izleyen denetimlerin sonuçlarını gözönünde bulundurarak, ilgili kimyasalmaddcnin bu Sözleş
menin hedef ve amacı konusunda oluşturduğu riski, fabrika mahallinin karakteristiklerini ve orada 
yürütülen faaliyetlerin niteliklerini dikkate alacaktır. 

21. Teknik Sekreterlik, denetime tabi tutulacak özel bir fabrika mahallini, denetimin ne za
man yapılacağının kesin olarak önceden tahmin edilemeyeceği bir şekilde seçecektir. 

22. Bu Kısım hükümleri tahtında, hiçbir fabrika mahalli, bir takvim yılı içinde iki defadan da
ha fazla denetime tabi tutulmayacaktır. Bununla birlikte bu hüküm, Madde IX uyarınca yapılacak 
denetimleri sınırlamayacaktır. 

Denetim Usulleri 
23. Mutabık kalınan yol gösterici bilgilere, bu Ek'in ve Gizlilik Eki'nin diğer ilgili hükümle

rine ilave olarak, aşağıdaki 24. ila 30. paragraflardaki hükümler uygulanacaktır. 
24. Denetime tabi tutulan Taraf Devlet ve Teknik Sekreterlik bunun gerekli olmadığı konu

sunda mutabakata varmadığı sürece, ilk denetimin tamamlanmasından sonra en geç 90 gün içeri
sinde, denetime tabi tutulan Taraf Devlet ve Örgüt arasında bir tesisle ilgili anlaşma imzalanacak
tır. Bu anlaşma bir model anlaşmaya dayanılarak yapılacak ve bildirim edilen fabrika mahallinde 
denetimlerin yürütülmesini kurallara bağlayacaktır. Anlaşma, gerek denetimlerin sıklığını ve yo
ğunluğunu, gerekse paragraf 25 ila 29 uyarınca ayrıntılı denetim usullerini belirleyecektir. 

25. Denetimin odak noktası beyan edilen fabrika mahalli içindeki bildirilen Liste 2 fabrikası 
(lan) olacaktır. 

Denetim ekibinin fabrika mahallinin diğer bölümlerine de girmeyi istemesi halinde, bu Ek'in 
II. Bölümü, paragraf 51 'deki açıklama yapma yükümlülüğüne uygun olarak ve tesisle ilgili anlaş
maya uygun olarak veya tesisle ilgili bir anlaşmanın bulunmaması halinde, bu Ek'in X. Bölümü, C 
kısmında belirlenen yönetim altında giriş kurallarına uygun olarak, bu bölgelere giriş izni verile
cektir. -

26. Bildirim edilen kimyasal maddelerden hiçbir sapma yapılmadığını ve üretimin bildirim
lerle tutarlı olduğunu garanti etmek amacıyla, kayıtların incelenmesine izin verilecektir. 

27. Listelere alınmış bulunan bildirim edilmemiş herhangi bir kimyasal madde olmadığını 
kontrol etmek amacıyla, numune alma ve analiz işlemleri yapılacaktır. 

28. Denetlenecek alanlar,.aşağıdaki alanları içine alabilir : 
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(a) Hammadde niteliğindeki kimyasal maddelerin (reaktanların) teslim alındığı veya depolan
dığı alanlar; 

(b) Reaksiyon tanklarına alınmadan önce reaktanların elle yapılan işlemlere tabi tutulduğu 
alanlar; 

(c) (a) veya (b) fıkrasında sözü edilen alanlardan reaksiyon tanklarına besleme hatları ve bun
lara bağlı valflar, akım ölçerler vb. 

(d) Reaksiyon tanklarının dış kısımları ve yardımcı teçhizat; 
(e) Reaksiyon tanklarından, bildirim edilen Liste 2 kimyasal maddelerini uzun veya kısa sü

reli depolamaya veya daha ileri safhada proses yapan teçhizata götüren hatlar; 
(f) (a) ila (e) fıkralarındaki herhangi bir üniteye bağlı kontrol teçhizatı; 
(g) Katı, gaz ve sıvı atık işlemleme teçhizatı ve alanları; 
(h) Spesifikasyonlarına uygun olmayan kimyasal maddelerin yok edilme teçhizatı ve alanları. 
29. Denetim süresi 96 saati aşmayacaktır; bununla birlikte, denetim ekibi ve denetime tabi tu

tulan Taraf Devlet arasmda-süre uzatımı konusunda mutabakata varılabilir. 
Denetim Konusunda Bildirim 
30. Teknik Sekreterlik tarafından, denetime tabi tutulacak Taraf Devlete, denetim ekibinin, 

denetlenecek fabrika mahalline varışından en az 48 saat önce bildirimde bulunulacaktır. 
C) BU SÖZLEŞMENİN TARAFI OLMAYAN DEVLETLERE YAPILACAK DEVİRLER 
31. Liste 2 kimyasal maddeleri yalnızca Taraf Devletlere devredilecek veya yalnızca Taraf 

Devletlerden devral i nacaktır. Bu yükümlülük, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden üç yıl sonra 
başlayacaktır. • 

32. Bu üç yıllık ara dönemde, Taraf Devletlerden her biri, bu Sözleşmeye Taraf olmayan Dev
letlere yapılacak Liste 2 kimyasal maddelerinin devirleri için bir nihai kullanım sertifikası sağlaya
caklardır. Bu tür devirler için Taraf Devletlerden her biri, transfer edilen kimyasal maddelerin yal
nızca bu Sözleşme tahtında yasaklanmayan amaçlarla kullanımını sağlamak için gerekli olan ön
lemleri alacaklardır. Diğer hususların yanı sıra, Taraf Devlet, alıcı Devletten, devredilen kimyasal 
maddelerle ilgili olarak aşağıdaki hususları belirten bir sertifika alacaktır : 

(a) Bu kimyasal maddelerin yalnızca bu Sözleşme tahtında yasaklanmayan amaçlarla kullanı
lacağı, i • 

(b) Bu kimyasal maddelerin tekrar devredilmeyeceği; 
(c) Türleri ve miktarları; 
(d) Nihai kullanımları; ve 
(e) Nihai kullanıcının(ların) adı(ları) ve adrcsi(leri) 

BÖLÜM VIII 

MADDE VI UYARINCA BU SÖZLEŞME TAHTINDA 
YASAKLANMAYAN FAALİYETLER 

LİSTE 3 KİMYASAL MADDELERİ VE BU KİMYASAL MADDELERLE 
İLGİLİ TESİSLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK KURALLAR 

A) BİLDİRİMLER ' 
Toplu Ulusal Verilerle İlgili Bildirimler 

1. Bir Taraf Devletçe, Madde VI, fıkra 7 ve 8 uyarınca verilecek ilk bildirimler ve yıllık bil
dirimler, gerek bir önceki takvim yılı için Liste 3'teki beher kimyasal madde için, üretilen, ithal 
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edilen ve ihraç edilen miktarlar, gerekse her ülke için ithal ve ihracatla ilgili nicel bilgiler konusun
daki toplu ulusal verileri içerecektir. 

2. Taraf Devletlerden her biri : 

(a) Bu Sözleşme kendisi için yürürlüğe girdikten sonra en geç 30 gün içinde, paragraf 1 uya
rınca ilk bildirimleri ve bir sonraki takvim yılında başlamak üzere, 

(b) Bir önceki takvim yılının sona ermesinden itibaren en geç 90 gün içinde yıllık bildirimle
ri; 
sunacaktır. 

Liste 3 Kimyasal Maddelerini Üreten Fabrika Mahalleriyle İlgili Bildirimler 
3. Bir önceki takvim yılında liste 3'teki bir kimyasal maddeyi 30 tondan fazla üretilmiş olan 

veya bir sonraki takvim yılı içinde üretilmesi beklenen bir veya daha fazla fabrikadan oluşan bü
tün fabrika mahalleri için ilk bildirimlerin ve yıllık bildirimlerin verilmesi gerekmektedir. 

4. Taraf Devletlerden her biri aşağıdaki bildirimleri sunacaktır : 

(a) Bu Sözleşme kendisi için yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde, parag
raf 3 uyarınca verilecek ilk bildirimler; ve bir sonraki takvim yılında başlamak üzere; 

(b) Bir önceki takvim yılının sona ermesinden itibaren en geç 90 gün içinde verilecek, geç
mişteki faaliyetlerle ilgili yıllık bildirimler; 

(c) Bir sonraki takvim yılının başlamasından en az 60 gün önce verilecek, beklenen faaliyet
lerle ilgili yıllık bildirimler. Yıllık bildirim verildikten sonra ek olarak planlanan bu tür herhangi 
bir faaliyet konusunda, bu faaliyetin başlamasından en az beş gün önce bildirimde bulunulacaktır. 

5. Paragraf 3 uyarınca verilecek bildirimler, genel olarak, Liste 3'teki bir kimyasal maddenin 
düşük bir konsantrasyonunu içeren karışımlar için gerekli değildir. 

Yol gösterici bilgilere uygun olarak, bu bildirimler yalnızca, karışımdan Liste 3'teki herhangi 
bir kimyasal maddeyi geri kazanmanın kolaylığının ve bunun toplam ağırlığının, bu Sözleşmenin 
hedef ve amacı ile ilgili bir risk oluşturacağının kabul edildiği durumlarda verilecektir. Bu yol gös
terici bilgiler Madde VIII, fıkra 21 (i) uyarınca Konferans tarafından incelenecek ve onaylanacak
tır. 

6. Paragraf 3 uyarınca bir fabrika mahalli ile ilgili olarak yapılacak bildirimler aşağıdaki bil
gileri içerecektir: 

(a) Fabrika mahallinin adı ve sahibinin, bunu işleten şirketin veya girişimin adı; 

(b) Adres dahil olmak üzere kesin yeri; 
(c) Bu Ek'in VII. Bölümü uyarınca beyan edilen fabrika mahalli içindeki fabrikaların sayısı. 
7. Paragraf 3 uyarınca verilecek bir fabrika mahalli ile ilgili bildirimler, fabrika mahalli için

de yer alan ve paragraf 3'te verilen özelliklere uyan her fabrika için aynı zamanda aşağıdaki bilgi
leri içine alacaktır: 

(a) Fabrikanın adı ve sahibinin, bunu işleten şirketin veya girişimin adı; 
(b) Eğer varsa spesifik bina veya yapı numarası da dahil olmak üzere fabrika mahalli içinde

ki kesin yeri; 

(c) Başlıca faaliyetleri. 
8.. Paragraf 3 uyarınca bir fabrika mahalli ile ilgili olarak sapılacak bildirimler, beyan alt sı

nırının üzerindeki beher liste 3 kimyasal maddesi için aşağıdaki bilgileri de içine alacaktır : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 212) 



- 9 6 -

(a) Kimyasal adı, genel adı veya tesis tarafından kullanılan ticari adı, açık formülü ve eğer ve
rilmişse Kimyasal Abstreler Servisi tescil numarası; 

(b) Kimyasal maddenin bir önceki takvim yılında gerçekleştirilmiş, veya eğer beklenen faali
yetlerle ilgili bildirimde bulunuluyorsa bir sonraki takvim yılı içinde gerçekleştirilmesi beklenen, 
30 ila 200 ton, 200 ila 1 000 ton, 1 000 ila 10 000 ton, 10 000 ila 100 000 ton ve 100 000 tonun 
üzerinde şeklinde ifade edilen yaklaşık üretim miktarı; ve 

(c) Kimyasal maddenin üretildiği veya üretileceği amaçlar. 

Liste 3 Kimyasal Maddelerinin Kimyasal Silah Amaçlarıyla Geçmişte Üretimiyle İlgili 
Bildirimler 

9. Taraf Devletlerden her biri, bu Sözleşmenin kendisi için yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
en geç 30 gün içinde, 1 Ocak 1946 tarihinden bu yana herhangi bir zamanda, kimyasal silahlar 
amaçlarıyla Liste 3'teki bir kimyasal maddeyi üretmiş olan fabrikalardan oluşan tüm fabrika ma
hallerini beyan edecektir. 

10. Paragraf 9 uyarınca yapılacak bir fabrika mahalli ile ilgili bildirimler aşağıdaki bilgileri 
içine alacaktır. 

(a) Fabrika mahallinin adı ve sahibinin, bunu işleten şirketin veya girişimin adı; 
(b) Adres dahil olmak üzere kesin yeri; 
(c) Fabrika mahalli içinde yer alan ve paragraf 9'daki özelliklere uyan her tesis için, paragraf 

7 (a) ila (c) fıkralarında belirtilen bilgiler; ve 
(d) Kimyasal silah amacıyla üretilen Liste 3'teki beher kimyasal madde için; 
(i) Kimyasal adı, genel adı veya fabrika mahalli tarafından kimyasal silahların üretimi ama

cıyla kullanılan ticari adı, açık formülü ve eğer verilmişse Kimyasal Abstreler Servisi tescil numa
rası; 

(ii) Kimyasal maddenin üretildiği tarihler ve üretilen miktar; ve 
(iii) Kimyasal maddenin sevk edildiği yer ve eğer biliniyorsa burada üretilen nihai ürün. 

Taraf Devletlere Verilecek Bilgiler 
11. Bu Kısım uyarınca beyan edilen fabrika mahallerinin bir listesi ve paragraf 6, 7 (a), 7 (c), 

8 (a) ve 10 uyarınca verilen bilgiler, istek üzerine, Teknik Sekreterlik tarafından Taraf Devletlere 
verilecektir. 

B) DOĞRULAMA 
Genel 
12. Madde VI, fıkra 5 uyarınca yapılacak doğrulama işlemleri, Liste 3'teki herhangi bir kim

yasal maddeyi, bir önceki takvim yılı içerisinde, 30 tonluk bildirim alt sınırının üzerinde, toplam 
olarak 200 tondan fazla üretmiş bulunan veya bir sonraki takvim yılında üretmesi beklenen, beyan 
edilmiş fabrika mahallerinde, yerinde denetim yoluyla gerçekleştirilecektir. 

13. Örgütün Madde VIII, fıkra 21 (a) gereğince Konferans tarafından benimsenecek progra
mı ve bütçesi, bu Ek'in VII. Bölümü, paragraf 13'ü dikkate alarak, bu Kısım tahtında yapılacak 
doğrulama için, ayrı bir birim olarak bir program ve bütçeyi içine alacaktır. 

14. Bu Kısım tahtında, Teknik Sekreterlik, aşağıdaki ölçü faktörlerine dayanarak, özel olarak 
tasarımı yapılmış bilgisayar yazılımlarının kullanılması gibi uygun mekanizmalarla, denetime tabi 
tutulacak fabrika mahallerini rasgele seçecektir : ' 
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(a) Denetimlerin adil coğrafî dağılımı; ve 
(b) İlgili kimyasal madde, fabrika mahallinin karakteristikleri ve orada yürütülen faaliyetlerin 

nitelikleri ile ilgili olarak, beyan edilen fabrika mahalleri konusunda Teknik Sekreterliğin elinde 
bulunan bilgiler. 

15. Bu Kısımdaki hükümler tahtında, hiçbir fabrika mahalli yılda iki defadan daha fazla de
netime tabi tutulmayacaktır. Bununla birlikte bu hüküm, Madde IX uyarınca yapılacak denetimle
ri sınırlamayacaktır. 

16. Bu Kısım tahtında yapılacak denetimler için fabrika mahallerini seçerken, Teknik Sekre
terlik, bir Taraf Devletin beher takvim yılında bu Bölüm tahtında ve bu Ek'in IX. bölümü tahtında 
tabi tutulacağı denetimlerin toplam sayısı konusunda aşağıdaki sınırlamaya uyacaktır : Denetimle
rin toplam sayısı, bu iki rakamdan hangisi daha düşükse, bir Taraf Devletin hem bu Bölüm ve hem 
de bu ek'in IX. Bölümü tahtında beyan ettiği fabrika mahallerinin toplam sayısının yüzde 5'i artı 
üç denetimi, veya 20 denetimi aşmayacaktır. 

Denetim Hedefleri 

17. Kısım A tahtında beyan edilen fabrika mahallerinde, denetimlerin genel hedefi, faaliyet
lerin beyanlarda verilen bilgilerle tutarlı olarak yürütüldüğünü doğrulamak olacaktır. Denetimlerin 
özel hedefi bu Ek'in VI. Bölümüne uygun olan durumlar dışında, Liste 1 'deki herhangi bir kimya
sal maddenin bulunmadığının, özellikle de üretiminin yapılmadığının tahkik edilmesi olacaktır. 

Denetim Usulleri 
18. Mutabık kalınan yol gösterici bilgilere, bu Ek'in ve Gizlilik Eki'nin diğer ilgili hükümle

rine ilave olarak, aşağıdaki 19. ila 25. paragraf!ardaki hükümler uygulanacaktır. 
19. Denetime tabi tutulaiı Taraf Devletçe istenmediği sürece tesislerle ilgili anlaşmalar yapıl

mayacaktır. 
20. Denetimlerin odak noktası, beyan edilen fabrika mahalli içindeki beyan edilen Liste 3 fab-

rikası(ları) olacaktır. Denetim ekibinin bu Ek'in II. Bölümü, paragraf 51 uyarınca, bazı belirsiz du
rumları açıklığa kavuşturulması için, fabrika mahallinin diğer bölümlerine de girmeyi istemesi ha
linde, bu giriş izninin kapsamı konusunda, denetim ekibi ve denetime tabi tutulan Taraf Devlet ara
sında mutabık kalınacaktır. 

21. Denetim ekibi ve Taraf Devletin, denetim ekibinin kayıtları incelemesinin denetimin he
deflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olacağı konusunda mutabakata varmaları halinde, denetim 
ekibi kayıtları inceleyebilir. 

22. Listelere alınmış bulunan beyan edilmemiş herhangi bir kimyasal madde olmadığını kont
rol etmek amacıyla, numuneler alınabilir ve yerinde analizler yapılabilir. Çözülememiş belirsizlik
lerin bulunması durumunda, denetime tabi tutulan Taraf Devletin mutabakatına tabi olmak kaydıy
la, numunelerin analizi, bölge dışında tayin edilmiş bir laboratuvarda yaptırılabilir. 

23. Denetim edilecek alanlar, aşağıdaki alanları içine alabilir. 

(a) Hammadde niteliğindeki kimyasal maddelerin (reaktanların) teslim ve depolandığı alan
lar; 

(b) Reaksiyon tanklarına alınmadan önce reaktanların elle yapılan işlemlere tabi tutulduğu 
alanlar; 

(c) (a) veya (b) fıkrasında sözü edilen alanlardan reaksiyon tanklarına besleme hatları ve bun
lara bağlı valflar, akım ölçerler vb.; 
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(d) Reaksiyon tanklarının dış kısımları ve yardımcı teçhizat; 

(e) Reaksiyon tanklarından, beyan edilen Üste 3 kimyasal maddelerini uzun veya kısa süreli 
depolamaya veya daha ileri safhada proses yapan teçhizata götüren hatlar; 

(f) (a) ila (e) fıkralarındaki herhangi bir üniteye bağlı kontrol teçhizatı; 

(g) Katı, gaz ve sıvı atık işlemleme teçhizatı ve alanları; 

(h) Spesifikasyonlarına uygun olmayan kimyasal maddelerin yok edilme teçhizatı ve alanları. 

24. Denetim süresi 24 saati aşmayacaktır; bununla birlikte, denetim ekibi ve denetime tabi tu
tulan Taraf Devlet arasında süre uzatımı konusunda mutabakata varılabilir. 

Denetim Konusunda Bildirim 

25. Teknik Sekreterlik tarafından, denetime tabi tutulacak bir Taraf Devlete, denetim ekibi
nin, denetlenecek fabrika mahalline varışından en az 120 saat önce bildirimde bulunulacaktır. 

c) BU SÖZLEŞMENIN TARAFI OLMAYAN DEVLETLERE YAPILACAK DEVIRLER 
26. Liste 3'teki kimyasal maddeleri bu Sözleşmenin Tarafı olmayan Devletlere devrederken, 

Taraf Devletlerden her biri, devredilen kimyasal maddelerin yalnızca bu Sözleşme tahtında yasak
lanmayan amaçlarla kullanımını sağlamak için gerekli önlemleri alacaktır. Diğer hususların yanı sı
ra, Taraf Devlet, alıcı Devletten, devredilen kimyasal maddelerle ilgili olarak aşağıdaki hususları 
belirten bir sertifika alacaktır : 

(a) Bu kimyasal maddelerin yalnızca bu Sözleşme tahtında yasaklanmayan amaçlarla kullanı
lacağı; 

(b) Bu kimyasal maddelerin tekrar devredilmeyeceği; 
(c) Türleri ve miktarları; 
(d) Nihai kullanımları; ve 
(e) Nihai kullanıcının(ların) ad(lar)ı ve adres(ler)i. 
27. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş yıl sonra, Konferans, Liste 3 kim

yasal maddelerin bu Sözleşmenin Tarafı olmayan Devletlere devri ile ilgili başka önlemlerin alın
masının gerekli olup olmadığını inceleyecektir. 

BÖLÜM IX 
MADDE VI UYARINCA BU SÖZLEŞME TAHTINDA 

YASAKLANMAYAN ETKİNLİKLER 

DİĞER KİMYASAL MADDE ÜRETİM TESİSLERİ İÇİN 
GEÇERLİ OLACAK KURALLAR 

A) BİLDİRİMLER 
Diğer Kimyasal Madde Üretim Tesislerinin Listesi 
1. Madde VI, fıkra 7 uyarınca Taraf Devletlerin biri tarafından verilecek bildirim : 
(a) Bir önceki takvim yılında, listelere alınmamış farklı organik kimyasal maddeleri sentez 

yoluyla 200 tondan fazla üretmiş olan; veya 
(b) Bir önceki takvim yılında, fosfor, kükürt veya fluorin elemenlcrini içeren, listelere alın

mamış farklı bir organik kimyasal maddeyi sentez yoluyla 30 tondan daha fazla üretmiş olan bir 
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veya daha fazla fabrikadan oluşan (bundan böyle "FKF-fabrikalan" ve "FKF-kimyasal maddesi" 
olarak anılacaktır), 

bütün fabrika mahallerinin bir listesini içerecektir. 

2. Paragraf 1 uyarınca verilecek diğer kimyasal madde üretim tesislerinin listesi, yalnızca pat
layıcı maddeleri veya hidrokarbonları üreten fabrika mahallerini içine almayacaktır. 

3. Taraf Devletlerden her biri, paragraf 1 uyarınca yapılacak ilk bildiriminin bir bölümü ola
rak verilmesi gereken diğer kimyasal madde üretim tesislerinin listesini bu Sözleşmenin yürürlüğe 
girmesinden itibaren en geç 30 gün içinde verecektir. Taraf Devletlerden her biri, bir sonraki tak
vim yılının başlamasından en az 90 gün önce, yıllık olarak, bu listeyi güncelleştirmek için gerekli 
olan bilgileri verecektir. 

4. Paragraf 1 uyarınca verilecek diğer kimyasal madde üretim tesislerinin listesi, her fabrika 
mahalli için aşağıdaki bilgileri içine alacaktır : 

(a) Fabrika mahallinin adı ve sahibinin, bunu işleten Şirketin veya girişimin adı; 
(b) Adres dahil olmak üzere fabrika mahallinin kesin yeri; 
(c) Başlıca faaliyetleri; ve 

(d) Fabrika mahallinde paragraf l'de belirtilen kimyasal maddeleri üreten fabrikaların sayısı. 

5. Paragraf 1 (a) uyarınca listesi verilecek fabrika mahalleri ile ilgili olarak liste aynı zaman
da, bir önceki takvim yılında üretilen listelere alınmamış farklı organik kimyasal maddelerin, 1 000 
tonun altında, 1 000 ton ila 10 000 ton arasında ve 10 000 tonun üzerinde şeklinde ifade edilen yak
laşık toplam üretim miktarını da içine alacaktır. 

6. Paragraf 1 (b) uyarınca listesi verilecek fabrika mahalleri ile ilgili olarak liste aynı zaman
da, fabrika mahalli içindeki FKF-fabrikalarının sayısını da belirtecek ve her FKF-fabrikası tarafın
dan bir önceki takvim yılı içinde,üretilmiş FKF-kimyasal maddelerinin, 200 tonun altında, 200 ila 
1 000 ton, 1 000 ila 10 000 ton ile 10 000 tonun üzerinde şeklinde ifade edilen yaklaşık toplam üre
tim miktarlarını da içine alacaktır. 

Teknik Sekreterlik Tarafından Sağlanacak Yardım 
7. Bir Taraf Devlet, idarî nedenlerle, paragraf 1 uyarınca verilecek kimyasal madde üretim te

sislerinin listesini derlemek için yardım istemeyi gerekli görmesi halinde, Teknik Sekreterlikten 
böyle bir yardım sağlanmasını isteyebilecektir. Daha sonra listenin tamlığı ile ilgili sorular, Taraf 
Devlet ve Teknik Sekreterlik arasında yapılacak istişarelerle çözümlenecektir. 

Taraf Devletlere Verilecek Bilgiler 
8. Paragraf 4 tahtında sağlanacak bilgiler de dahil olmak üzere, paragraf 1 uyarınca verilecek 

diğer kimyasal madde üretim tesislerinin listeleri, istek üzerine, Teknik Sekreterlik tarafından Ta
raf Devletlere verilecektir. 

B) DOĞRULAMA 
Genel 
9. Kısım C hükümlerine tabi olmak kaydıyla, Madde VI, fıkra 6 uyarınca yapılacak doğrulama; 
(a) Paragraf 1 (a) uyarınca listesi verilen fabrika mahallerinde; ve 
(b) Paragraf 1 (b) uyarınca listesi verilen, bir önceki takvim yılında bir FKF-kimyasal madde

sini 200 tondan fazla üretmiş bulunan bir veya daha fazla fabrikadan oluşan fabrika mahallerinde, 

yerinde denetim yoluyla gerçekleştirilecektir. 
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10. Örgütün, Madde VIII, fıkra 21 (a) uyarınca Konferans tarafından benimsenecek olan büt
çesi, yürürlüğe konduktan sonra bu Kısım tahtında yapılacak doğrulama için, ayrı bir birim olarak, 
bir program ve bütçe içerecektir. 

11. Bu Kısım tahtında, Teknik Sekreterlik, aşağıdaki ölçü faktörlerine dayanarak, özel olarak 
tasarımı yapılmış bilgisayar yazılımlarının kullanılması gibi uygun mekanizmalarla, denetime tabi 
tutulacak fabrika mahallerini rasgele seçecektir. 

(a) Denetimlerin adil coğrafî dağılımı; 

(b) Fabrika mahallinin karakteristikleri ve orada yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak, listesi ve
rilen fabrika mahalleri konusunda Teknik Sekreterliğin elinde bulunan bilgiler; ve 

(c) Paragraf 25 uyarınca mutabık kalınacak bir esasa dayanarak Taraf Devletlerce yapılacak 
öneriler. 

12. Bu Kısımdaki hükümler tahtında, hiçbir fabrika mahalli yılda iki defadan daha fazla de
netime tabi tutulmayacaktır. Bununla birlikte bu hüküm, Madde IX uyarınca yapılacak denetimle
ri sınırlamayacaktır. 

13. Bu Kısım tahtında yapılacak denetimler için fabrika mahallerini seçerken, Teknik Sekre
terlik, bir Taraf Devletin beher takvim yılında bu Bölüm tahtında ve bu Ek'in VIII. Bölümü tahtın
da tabi tutulacağı denetimlerin toplam sayısı konusunda aşağıdaki sınırlamaya uyacaktır : Denetim
lerin toplam sayısı, bu iki rakamdan hangisi daha düşükse, bir Taraf Devletin hem bu Bölüm tah
tında ve hem de bu Ek'in VIII. Bölümü tahtında bildirim ettiği fabrika mahallerinin toplam sayısı
nın yüzde 5'i artı üç denetimi veya 20 denetimi aşmayacaktır. 

Denetim Hedefleri 
14. Kısım A tahtında listesi verilen fabrika mahallerinde, denetimlerin genel hedefi, faaliyet

lerin bildirimlerdeki hedeflerle tutarlı olarak yürütüldüğünü doğrulamak olacaktır/Denetimlerin 
özel hedefi, bu Ek'in VI. Bölümüne uygun olan durumlar dışında, Liste 1 'deki herhangi bir kim
yasal maddenin bulunmadığının, özellikle de üretimin yapılmadığının doğrulanması olacaktır. 

Denetim Usulleri 
15. Mutabık kalınan yol gösterici bilgilere, bu Ek'in ve Gizlilik Eki'nin diğer ilgili hükümle

rine ilave olarak, aşağıdaki 16. ila 20. paragraflardaki hükümler uygulanacaktır. 

16. Denetime tabi tutulan Taraf Devletçe istenmediği sürece tesislerle ilgili anlaşmalar yapıl
mayacaktır. 

17. Denetim için seçilen bir fabrika bölgesinde, denetimin odak noktası, paragraf 1 'de belir
lenen kimyasal maddeleri üreten tesis(ler) ve özellikle de Paragraf 1 (b) uyarınca listesi verilen 
FKF-tesisleri olacaktır. Denetime tabi tutulan Taraf Devlet, bu Ek'in X. Bölümü, C Kısmında be
lirtilen yönetim altında giriş kurallarına uygun olarak, bu fabrikalara girişi yönetme hakkına sahip 
olacaktır. 

Denetim ekibinin bu Ek'in II. Bölümü, paragraf 51 uyarınca, bazı belirsiz durumların açığa ka
vuşturulması için fabrikanın diğer bölümlerine de girmeyi istemesi halinde, bu giriş izninin kapsa
mı konusunda, denetim ekibi ve denetime tabi tutulan Taraf Devlet arasında mutabık kalınacaktır. 

18. Denetim ekibi ve Taraf Devletin, denetim ekibinin kayıtları incelemesinin denetimin he
deflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olacağı konusunda mutabakata varmaları halinde, denetim 
ekibi kayıtlan inceleyebilir. 
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19. Listelere alınmış bulunan bildirim edilmemiş herhangi bir kimyasal madde olmadığını 
kontrol etmek amacıyla, numuneler alınabilir ve yerinde analizler yapılabilir. Çözülememiş belir
sizliklerin bulunmaması durumunda, denetime tabi tutulan Taraf Devletin mutabakatına tabi olmak 
kaydıyla, numunelerin analizi, bölge dışında tayin edilmiş bir laboratuvarda yaptırılabilir. 

20. Denetim süresi 24 saati aşmayacaktır; bununla birlikte, denetim ekibi ve denetime tabi tu
tulan Taraf Devlet arasında süre uzatımı konusunda mutabakata varılabilir. 

Denetim Konusunda Bildirim 

21. Teknik Sekreterlik tarafından, denetime tabi tutulacak bir Taraf Devlete, denetim ekibinin 
denetlenecek fabrika mahalline varışından en az 120 saat önce bildirimde bulunulacaktır. 

C) KISIM B'NİN UYGULANMASI VE GÖZDEN GEÇİRİLMESİ 

Uygulama 
22. Konferans, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren üçüncü yıldaki olağan oturu

munda aksine karar vermediği sürece, Kısım B'nin yerine getirilmesine, bu Sözleşmenin yürürlü
ğe girdiği tarihten itibaren dördüncü yılın başında başlanacaktır. 

23. Genel Direktör, Konferansın bu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonraki üçüncü yılda yapı
lacak olağan oturumu için, gerek bu Ek'in VII. ve VIII. Bölümlerinin, gerekse bu Bölümün Kısım 
A hükümlerinin yerine getirilmesi konusunda Teknik Sekreterliğin deneyimini ana hatlarıyla açık
layan bir rapor hazırlayacaktır. 

24. Bu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonraki üçüncü yılda yapılacak olağan oturumunda, 
Konferans, Genel Direktörün raporuna dayanarak, Kısım B tahtında doğrulama için mevcut olan 
kaynakları, "FKF-fabrikaları" ve diğer kimyasal madde üretim tesisleri arasında dağılımı konusun
da karar verebilir. Aksi takdirde bu dağılım, Teknik Sekreterliği uzmanlığına bırakılacak ve parag
raf 1 l'deki ölçü faktörlerine ilave edilecektir. 

25. Bu Sözleşme yürürlüğe girdikten sonraki üçüncü yılda yapılacak olağan oturumunda, 
Konferans, paragraf 1 l'deki seçme prosesinde bir ölçü faktörü olarak göz önüne alınacak önerile
rin Taraf Devletlerce hangi esasa göre (örneğin belgesel) sunulması gerektiği konusunda karar ve
recektir. 

Gözden Geçirme 

26. Konferansın Madde VIII, fıkra 22 uyarınca toplanan ilk özel oturumunda, bu Doğrulama 
Eki'nin bu bölümünün hükümleri, kazanılan deneyimlere dayanılarak, kimya sanayii için bütün 
doğrulama kurallarının (Madde VI, bu Ek'in VII. ila IX. Bölümleri) kapsamlı bir incelemesinin ışı
ğında yeniden ele alınacaktır. Daha sonra Konferans, doğrulama kurallarının etkenliğini artırmak 
için tavsiyelerde bulunacaktır. 

BÖLÜM X 
MADDE IX UYARINCA YAPILACAK KUŞKU DENETİMLERİ v 

A) DENETİM GÖREVLİLERİNİN VE YARDIMCILARININ SEÇİLMESİ VE TAYİNİ 
. 1. Madde IX uyarınca yapılacak denetimler, yalnızca bu görev için özel olarak tayin edilmiş 

denetim görevlileri ve denetim yardımcıları tarafından yapılacaktır. Madde IX uyarınca yapılacak 
denetimler için denetim görevlileri ve yardımcılarını tayin etmek amacıyla, Genel Direktör, rutin 
denetim faaliyetini gerçekleştiren denetim görevlileri ve yardımcıları arasından bir seçim yaparak, 
önerilen denetim görevlileri ve yardımcılarının bir listesini hazırlayacaktır. Bu liste, bulunabilir-
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liklerini ve dönüşümlü çalışma gereğini göz önüne alarak, denetim görevlilerinin seçiminde esnek
lik sağlayabilmek için, gerekli niteliklere, deneyime, beceriye ve eğitime sahip, yeterli sayıda de
netim görevlisi ve yardımcısını içine alacaktır. Aynı zamanda, denetim görevlilerinin ve yardımcı
larının mümkün olduğu kadar geniş bir coğrafî tabanda seçilmelerinin önemine de gerekli dikkat 
gösterilecektir. Denetim görevlilerinin ve yardımcılarının tayini, bu Ek'in II. Bölümü, A Kısmında 
belirlenen usullere uygun olacaktır. 

2. Genel Direktör, özel bir isteğin gerektirdiği koşulları dikkate alarak, denetim ekibinin bü
yüklüğünü tayin edecek ve üyelerini seçecektir. Denetim ekibinin büyüklüğü, denetim emrinin uy
gun şekilde yerine getirilmesi için gerekli olan minimum sayıda tutulacaktır. Talepte bulunan Ta
raf Devletin veya denetime tabi tutulan Taraf Devletin tabiyetinde bulunan hiç kimse, denetim eki
binin bir üyesi olamayacaktır. 

B. DENETİM ÖNCESİ ETKİNLİKLER • 

3. Bir kuşku denetimi için talebini vermeden önce, Taraf Devlet, Teknik Sekreterliğin talep
le ilgili olarak hemen işlem yapıp yapamayacağı konusunda, Genel Direktörden teyit isteyecektir. 
Genel Direktör, bu teyidi hemen verememesi halinde, teyit taleplerinin sırasına göre, mümkün olan 
en kısa zamanda bu teyidi verecektir. Aynı zamanda Taraf Devlete, hemen işlem yapılabilmesinin 
muhtemelen ne zaman mümkün olacağını bildirecektir. Genel Direktör, taleplerle ilgili olarak ar
tık zamanında işlem yapılamadığı sonucuna varması halinde, gelecekte bu durumun düzeltilmesi 
için gerekenlerin yapılmasını Yürütme Konseyinden isteyebilir. 

Bildirim 

4. Bir kuşku denetimi için Yürütme Konseyine ve Genel Direktöre verilecek denetim talebi, 
en azından aşağıdaki bilgileri içine alacaktır : 

(a) Denetime tabi tutulacak Taraf Devlet ve eğer söz konusu ise Ev Sahibi Devlet: 
(b) Kullanılacak giriş noktası : . 
(c) Denetim bölgesinin büyüklüğü ve türü : 
(d) Bu Sözleşmenin, bu endişeyi doğuran ilgili hükümleri konusunda bir açıklama da dahil ol

mak üzere, bu Sözleşmeye muhtemelen uyulmaması ile ilgili endişe ve gerek bu Sözleşmeye muh
temelen uyulmamasının niteliği ve ayrıntıları, gerekse ortaya çıkan endişeyle ilgili tüm gerekli bil
giler; ve 

(e) Talepte bulunan Taraf Devletin gözlemcisinin adı, 
Talepte bulunan Taraf Devlet gerekli gördüğü diğer bilgileri de verebilir. 

5. Genel Direktör, talepte bulunan Taraf Devlete, talebi aldığını bir saat içinde bildirecektir. 
6. Genel Direktörün bu bilgiyi, denetime tabi tutulacak Taraf Devlete, denetim ekibinin giriş 

noktasına planlanan varış saatinden en az 12 saat önce verebilmesi için, talepte bulunan Taraf Dev
let, denetim bölgesinin yerini Genel Direktöre zamanında bildirecektir. 

7. Denetim bölgesi, talepte bulunan Taraf Devletçe, coğrafi koordinatlarla, bir referans nok
tasıyla ilgili bir bölge şeması verilerek, mümkün olduğu kadar spesifik olarak tayin edilecektir. 
Eğer mümkünse, talepte bulunan Taraf Devlet aynı zamanda, denetim bölgesini genel olarak gös
teren bir harita ve denetlenecek bölgenin talep edilen çevre sınırlarını mümkün olduğu kadar kesin 
olarak gösteren bir'şema verilecektir. 

8. İstenen çevre sınırları : 
(a) Mevcut binaların veya diğer yapıların dışında en az 10 metrelik mir mesafeye kadar uza

nacaktır : 
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(b) Mevcut güvenlik duvarları tarafından kesilmeyecektir; ve 

(c) Talepte bulunan Taraf Devletin, istenen çevre sınırları içine almayı düşündüğü mevcut gü
venlik duvarlarının dışında en az 10 metrelik bir mesafeye kadar uzanacaktır. 

9. İstenen çevre sınırları, paragraf 8'deki özelliklere uymuyorsa, denetim ekibi tarafından pa
ragraf 8'deki hükümlere uyacak şekilde yeniden çizilecektir. 

10. Genel Direktör, denetim bölgesinin, paragraf 7'de açıklandığı şekilde belirlenen yerini, 
denetim ekibinin giriş noktasına planlanan varış saatinden en az 12 saat önce Yürütme Konseyine 
bildirecektir. 

11. Yürütme Konseyine paragraf 10 uyarınca bilgi verilmesiyle aynı anda, Genel Direktör, pa
ragraf 7'de açıklandığı şekilde belirlenen denetim belgesinin yeri de dahil olmak üzere denetim ta
lebini, denetime tabi tutulacak Taraf Devlete bildirecektir. Bu bildirimde, bu Ek'in II. Bölümü, pa
ragraf 32'de belirlenen bilgiler de yer alacaktır. 

12. Denetim ekibinin giriş noktası varışında denetim ekibi tarafından, denetim emri, deneti
me tabi tutulacak Taraf Devlete bildirilecektir. 

Denetime Tabi Tutulan Taraf Devletin Topraklarına Girme 

13. Genel Direktör, Madde IX, fıkra 13 ila 18 uyarınca bir denetim talebinin alınmasından 
sonra, mümkün olan en kısa süre içerisinde denetim ekibini gönderecektir. Denetim ekibi, parag
raf 10 ve 11 hükümlerine uygun olarak, talepte belirlenen giriş noktasına mümkün olan en kısa za
manda varacaktır. 

14. İstenen çevre sınırlarının denetime tabi tutulan Taraf Devletçe kabul edilmesi halinde, bu 
sınırlar mümkün olan en kısa süre içerisinde, ancak her ne olursa olsun, denetim ekibinin giriş nok
tasına varışından itibaren en geç 24 saat içinde, nihai çevre sınırları olarak tayin edilecektir. Dene
time tabi tutulan Taraf Devlet, denetim ekibini, denetim bölgesinin nihai çevre sınırlarına ulaştırı
lacaktır. Denetime tabi tutulan Taraf Devletin gerekli görmesi halinde, bu ulaşım, nihai çevre sınır
larının tayini için paragrafta belirlenen sürenin sona ermesinden 12 saate kadar varan bir süre ön
ce başlatılabilir. Her ne olursa olsun bu ulaşım, denetim ekibinin giriş noktasına varışından itiba
ren en geç 36 saat içinde tamamlanacaktır. 

15. Beyan edilen bütün tesisler için, (a) ve (b) fıkralarındaki usuller uygulanacaktır. (Bu Bö
lümdeki amaçlar için, "beyan edilen tesis", Madde III, IV ve V uyarınca beyan edilen bütün tesis
ler anlamında kullanılacaktır. Madde VI ile ilgili olarak, "bildirim edilen tesis", gerek yalnızca bu 
Ek'in VI. Bölümü tahtında bildirim edilen tesisler, gerekse, bu Ek'in VII. Bölümü, 7 ve 10 (c) pa
ragrafları, ve VIII, Bölümü, 7 ve 10 (c) paragrafları uyarınca verilen beyanlarda belirtilen tesisler 
anlamında kullanılacaktır.) 

(a) İstenen çevre sınırları, beyan edilen çevre sınırlarının içindeyse ve bunlara uygunsa, be
yan edilen çevre sınırları nihaî çevre sınırları olarak kabul edilecektir. Bununla birlikte, denetime 
tabi tutulan Taraf Devletçe mutabık kalınması halinde, nihai çevre sınırları, talepte bulunan Taraf 
Devletçe istenen çevre sınırlarına uyacak şekilde küçültülebilir. ' 

(b) Denetime tabi tutulan Taraf Devlet, mümkün olur olmaz denetim ekibini nihaî çevre sı
nırlarına ulaştıracaktır, ancak her ne olursa olsun, denetim ekibinin, giriş noktasına varışından iti
baren en geç 24 saat içinde çevre sınırlarına ulaşmalarını sağlayacaktır. 

Nihaî Çevre Sınırlarının Alternatif Tayini 
16. Giriş noktasında, denetime tabi tutulan Taraf Devletin istenen çevre sınırlarını kabul ede-
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memesi halinde denetime tabi tutulan Taraf Devlet, mümkün olan en kısa süre içerisinde, ancak her 
ne olursa olsun, denetim ekibinin giriş noktasına varışından itibaren en geç 24 saat içinde, alterna
tif çevre sınırları teklif edecektir. Görüş ayrılıklarının olması halinde nihaî çevre sınırlan konusun
da bir mutabakata varabilmek amacıyla, denetime tabi tutulan Taraf Devlet ve denetim ekibi gö
rüşmeler yapacaklardır. 

17. Alternatif çevre sınırları, paragraf 8 uyarınca, mümkün olduğunca spesifik olarak tayin 
edilmelidir. Alternatif çevre sınırları, istenen çevre sınırlarının tümünü içine alacak, ve bir kural 
olarak, doğal arazi nitelikleri ve insanlar tarafından yapılmış sınırları dikkate alarak, istenen çevre 
sınırları ile yakın bir ilişkiye sahip olacaktır. Alternatif çevre sınırları, eğer bir güvenlik bariyeri 
mevcutsa, normal olarak, çevreyi kuşatan bu güvenlik bariyerinin yakınına kadar uzanacaktır. De
netime tabi tutulan Taraf Devlet, aşağıdaki araçlardan en azından ikisinin kombinasyonu vasıta
sıyla, çevre sınırları arasında böyle bir ilişki kurma yolunu arayacaktır. 

(a) İstenen çevre sınırlarından önemli ölçüde daha büyük bir alana uzanmayan bir alternatif 
çevre sınırı: 

(b) İstenen çevre sınırlarından kısa, eşit uzaklıkta bir alternatif çevre sınırı : 
(c) İstenen çevre sınırlarının en azında bir bölümünün alternatif çevre sınırından görülebilme

si. 

18: İstenen çevre sınırlarının denetim ekibi tarafından kabul edilmesi halinde, bu nihaî çevre 
sınırları olacak ve denetim ekibi, giriş noktasından bu sınırlara ulaştırılacaktır. 

Denetime tabi tutulan Taraf Devletin bunu gerekli görmesi halinde, bu ulaşım, bir alternatif 
çevre sınırı önermek için paragraf 16'da belirlenen sürenin sona ermesinden 12 saate kadar varan 
bir süre önce başlatılabilir. Her ne olursa olsun bu ulaşım, denetim ekibinin giriş noktasına varışın
dan itibaren en geç 36 saat içinde tamamlanacaktır. 

19. Bir nihaî çevre sınırı üzerinde mutabakata varılamaması halinde, çevre sınırları ile ilgili 
görüşmeler, mümkün olan en kısa süre içinde sonuçlandırılacak, ancak her ne olursa olsun, dene
tim ekibinin giriş noktasına varışından itibaren en fazla 24 saat sürecektir. Hiçbir mutabakata varı
lamaması halinde, denetime tabi tutulan Taraf Devlet, denetim ekibini alternatif çevre sınırlarında
ki bir mahalle ulaştıracaktır. Denetime tabi tutulan Taraf Devletin bunu gerekli görmesi halinde, bu 
ulaşım, bir alternatif çevre sınırı önermek için, paragraf 16'da belirlenen sürenin sona ermesinden 
12 saate kadar varan bir süre önce başlatılabilir. Her ne olursa olsun bu ulaşım, denetim ekibinin 
giriş noktasına varışından itibaren en geç 36 saat içinde tamamlanacaktır. 

20. Mahalle varıldıktan sonra, denetime tabi tutulan Taraf Devlet, nihaî çevre sınırları ve ni
haî çevre sınırlarına girişle ilgili görüşmeleri ve mutabakatı kolaylaştırmak amacıyla, denetim ekir 
binin alternatif çevre sınırlarına derhal girişini sağlayacaktır. 

21. Denetim ekibinin mahalle varışından itibaren 72 saat içerisinde hiçbir mutabakata varıla
maması halinde, alternatif çevre sınırları, nihaî çevre sınırları olarak tayin edilecektir. 

Mahallin Doğrulanması 
22. Denetim ekibinin ulaştırıldığı denetim bölgesinin, talepte bulunan Taraf Devletçe belirle

nen denetim bölgesi olduğunun tayin edilmesinde kolaylık sağlamak amacıyla, denetim ekibi, 
onaylanan mahal-bulma teçhizatını kullanma ve bu teçhizatı kendi talimatlarına göre monte ettir
me hakkına sahip olacaktır. Denetim ekibi bulunduğu yeri, haritalardan tayin edilen yerel işaretle
re başvurarak tahkik edebilir. Denetime tabi tutulan Taraf,Devlet, bu görevinde denetim ekibine 
yardımcı olacaktır. 
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Bölgenin Güvenlik Altına Alınması. Çıkışın Gözlemlenmesi 
23. Denetim ekibinin giriş noktasına varışından itibaren en geç 12 saat içerisinde, denetime 

tabi tutulan Taraf Devlet, istenen çevre sınırlarından bütün kara, hava ve deniz taşıtlarıyla çıkış fa
aliyetleri konusunda gerçeklere dayanan bütün bilgileri toplamaya başlayacaktır. Denetime tabi tu
tulan Taraf Devlet, hangisi daha önce gerçekleşirse, alternatif çevre sınırlarına veya nihaî çevre sı
nırlarına varışında, bu bilgileri denetim ekibine verecektir. 

24. Bu yükümlülük, gerçeklere dayanan bilgilerin, trafik seyir kayıtlan, fotoğraflar, video ka
yıtları veya denetim ekibi tarafından bu tür çıkış faaliyetlerini gözlemlemek üzere yerleştirilen kim
yasal kanıt elde etme teçhizatından sağlanan veriler şeklinde toplanması yoluyla yerine getirilebi
lir. Alternatif olarak, denetime tabi tutulan Taraf Devlet aynı zamanda, bağımsız olarak trafik ka
yıtlarını tutmak, fotoğraflar çekmek, çıkış trafiğinin video kayıtlarını almak veya kimyasal kanıt el
de etme teçhizatını kullanmak ve denetime tabi tutulan Taraf Devlet ve denetim ekibi arasında mu
tabık kalınabilecek diğer faaliyetleri yürütmek üzere denetim ekibinin bir veya daha fazla üyesine 
izin vermek suretiyle de bu yükümlülüğü yerine getirebilir. 

25. Hangisi daha önce gerçekleşirse, denetim ekibinin alternatif çevre sınırlarına veya nihai 
çevre sınırlarına varışında, denetim ekibi tarafından çıkışın gözlemlenmesi prosedürleri anlamına 
gelen, bölgenin güvenlik altına alınması işlemi başlatılacaktır. 

26. Bu usuller arasında şunlar bulunacaktır: taşıt araçlarıyla çıkışların tespiti, trafik kayıtla
rının tutulması, fotoğrafların alınması ve denetim ekibi tarafından çıkışların ve çıkış trafiğinin vi
deo kayıtlarının alınması. Denetim ekibi, hiçbir çıkış faaliyeti olmadığını kontrol etmek üzere, re
fakatçilerle birlikte, çevre sınırlarının diğer bölümüne gitme hakkına sahip olacaktır. 

27. Diğer hususların yanı sıra, çıkış faaliyetlerini gözlemlemek için, denetim ekibi ve deneti
me tabi tutulan Taraf Devlet arasında mutabık kalınan ilave usuller sırasında şunlar bulunabilir : 

(a) Alıcı aletlerin kullanımı : 
(b) Rastgele seçim yoluyla bir yere giriş : 
(c) Numune analizi 
28. Bölgeyi güvenlik altına almak ve çıkışı gözlemlemek için bütün faaliyetler, çevre sınırları

nın dışında, dışarı doğru ölçüldüğünde genişliği 50 metreyi geçmeyen bir şerit içinde yapılacaktır. 

29. Denetim ekibi, taşıt araçlarıyla bölgeden trafik çıkışını, yönetim altında giriş esasında de
netleme hakkına sahiptir. Denetime tabi tutulan Taraf Devlet, denetime tabi olan ve denetim ekibi
nin incelemesine tam olarak izin verilmeyen herhangi bir taşıtın, denetim talebinde belirtilen, bu 
Sözleşmeye muhtemelen uyulmaması endişeleriyle ilgili olan amaçlarla kullanılmadığını denetim 
ekibine kanıtlamak için makul olan her türlü çabayı gösterecektir. 

30. Bölgeye giren personel ve taşıtlar ve bölgeden çıkan personel ve kişisel yolcu taşıtları, de
netime tabi değildir. 

31. Yukarıdaki usullerin uygulanması, denetim süresince sürdürülebilir, ancak bunlar, tesisin 
normal olarak işletilmesini makul olmayan bir biçimde engellemeyecek veya geciktirmeyecektir. 

Denetim Öncesi Brifing ve Denetim Planı 
32. Bir denetim planının geliştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla, denetime tabi tutulan Ta

raf Devlet, bölgeye girmeden önce denetim ekibine bir güvenlik ve lojistik brifingi verecektir. 
33. Denetim öncesi brifing, bu Ek'in II. Bölümü, paragraf 37 uyarınca yapılacaktır. Denetim 

öncesi brifing sırasında, denetime tabi tutulan Taraf Devlet, hassas kabul ettiği ve kuşku denetimi
nin amacıyla ilgili olmayan teçhizatı, belgeleri veya alanları bildirebilir. Ayrıca, bölgeden sorum-
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lu olan personel, bölgenin fiziksel yerleşim planı veya diğer karakteristikleri konusunda denetim 
ekibine brifing verecektir. Denetim ekibine, bütün yapıları ve bölgenin önemli coğrafî özellikleri
ni gösteren bir harita veya ölçekli olarak çizilmiş bir kroki verilecektir. Denetim ekibine aynı za
manda tesis personelinin ve kayıtlarının bulunabilirliği konusunda bilgi verilecektir. 

34. Denetim öncesi brifingden sonra, denetim ekibi, kendisinde mevcut bilgilere dayanarak, 
bölgenin girilmek istenen spesifik alanları da dahil olmak üzere, denetim ekibi tarafından yapıla
cak faaliyetleri belirleyen bir ön denetim planı hazırlayacaktır. Denetim planı aynı zamanda, dene
tim ekibinin alt gruplara ayrılıp ayrılmayacağını belirleyecektir. Denetim planı, denetime tabi tutu
lan Taraf Devletin ve denetim bölgesinin temsilcilerine verilecektir. Planın yürütülmesi, giriş ve fa
aliyetlerle ilgili olanlar da dahil olmak üzere, Kısım C hükümleriyle tutarlı olacaktır. 

Çevre Sınırlarıyla İlgili Faaliyetler 
35. Hangisi daha önce gerçekleşirse, denetim ekibinin nihaî çevre sınırlarına veya alternatif 

çevre sınırlarına varışında, denetim ekibi, bu Kısım tahtında belirlenen usullere uygun olarak, çev
re sınırlan ile ilgili faaliyetlere derhal başlama, ve bu faaliyetleri, denetimin tamamlanmasına ka
dar sürdürme hakkına sahip olacaktır. 

36. Çevre sınırları ile ilgili faaliyetlerin sürdürülmesinde denetim ekibi aşağıdaki haklara sa
hip olacaktır : 

(a) Bu Ek'in II. Bölümü, paragraf 27 ila 30 uyarınca gözlemleme aletlerini kullanmak : 
(b) Yıkama sularından, havadan, topraktan, gaz veya sıvı atıklardan numuneler almak; ve 
(c) Denetim ekibi ve denetime tabi tutulan Taraf Devlet arasında mutabık kahnabilecek diğer 

ilave faaliyetleri yürütmek. 
37. Denetim ekibinin çevre sınırları ile ilgili faaliyetleri, çevre sınırlarının dışında, çevre sı

nırlarından dışarı doğru ölçüldüğünde genişlik 50 metreye kadar varan bir şerit içinde yürütülebi
lir. Denetime tabi tutulan Taraf Devletin mutabık kalması halinde, denetim ekibi aynı zamanda, 
çevre sınırları şeridi içindeki herhangi bir binaya veya yapıya girebilir. Her yöne ait tüm gözlem
lemeler içeriye yönelik olarak yapılacaktır. Bildirim edilen tesisler için, bu konuda karar verme 
hakkı denetime tabi tutulan Taraf Devlete ait olmak üzere, şerit, bildirim edilen çevre sınırlarının 
içine, dışına veya her iki yanına doğru uzanabilir. 

C) DENETİMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
Genel Kurallar 

38. Denetime tabi tutulan Taraf Devlet, gerek istenen çevre sınırlarına, gerekse, eğer farklıy-
sa, nihaî çevre sınırlarına girişi sağlayacaktır. Bu çevre sınırları içinde özel bir yere veya özel yer
lere girmenin ölçüsü ve niteliği, yönetim altında giriş esasında, denetim ekibi ve denetime tabi tu
tulan Taraf Devlet arasında görüşülecektir. 

39. Denetim talebinde belirtilen, bu Sözleşmeye muhtemelen uyulmaması ile ilgili endişeyi 
açıklığa kavuşturmak amacıyla, denetime tabi tutulan Taraf Devlet, mümkün olan en kısa süre için
de, ancak her ne olursa olsun denetim ekibinin giriş noktasına varışından itibaren en geç 108 saat 
içinde, istenen çevre sınırlarına girişi sağlayacaktır. 

40. Denetim Ekibinin talebi üzerine, denetime tabi tutulan Taraf Devlet, denetim bölgesine 
hava yoluyla girişi de sağlayabilir. 

41. Paragraf 38'de belirlenen girişi sağlama zorunluluğunu yerine getirirken, denetime tabi tu
tulan Taraf Devlet, mülkiyet haklan veya araştırmalar veya müsaderelerle ilgili yasal yükümlülük
lerini göz önünde bulundurarak, mümkün olan en geniş ölçüde giriş izni verme yükümlülüğü altın-
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da olacaktır. Denetime tabi tutulan Taraf Devlet ulusal güvenliğini korumak için gerekli olan ön
lemleri almak amacıyla, girişin yönetim altında yapılması hakkına sahiptir. Denetime tabi tutulan 
Taraf Devlet, bu Sözleşme tahtında yasaklanan faaliyetleri yapmama yükümlülüğünden kaçındığı
nı sağlamak amacıyla, bu paragraf hükümlerine başvuramaz. 

42. Denetime tabi tutulan Taraf Devletin mahallere, faaliyetlere veya bilgilere tam değil, an
cak kısmen giriş sağlaması halinde, denetime tabi tutulan Taraf Devlet, denetime neden olan, ola
sı Sözleşme ihlalini açıklığa kavuşturmak için alternatif araçlar sağlamak konusunda her türlü ma
kul çabayı gösterme yükümlülüğü altında olacaktır. 

43. Madde IV, V ve VI uyarınca beyan edilen tesislerin nihaî çevre sınırlarına varıldığında, 
gereken minimum zamanla sınırlanacak, ancak hiçbir şekilde üç saati geçmeyecek olan denetim 
öncesi brifing ve denetim planının tartışılmasından sonra, giriş sağlanacaktır. Madde III, fıkra 1 (d) 
tahtında beyan edilen tesisler için görüşmeler yapılacak ve yönetim altında giriş nihaî çevre sınır
larına varıştan itibaren en geç 12 saat içinde başlatılacaktır. 

44. Denetim talebine uygun olarak denetimi yaparken, denetim ekibi, yalnızca, bu Sözleşme 
hükümlerine muhtemelen riayetsizlik ile ilgili endişeyi açıklığa kavuşturacak gerçekleri bulmak 
için gerekli olan yöntemleri kullanacak ve bu konuyla ilgili olmayan faaliyetlerden kaçınacaktır. 
Denetime tabi tutulan Taraf Devlet bunun yapılmasını açıkça istemediği sürece, denetim ekibi, de
netime tabi tutulan Taraf Devletçe bu Sözleşmeye riayetsizlik ile ilgili gerçekleri toplayacak ve bel
geleyecek, ancak bu konu ile açık olarak ilgili olmayan gerçekleri ne isteyecek, ne de belgeleye
cektir. Toplanan ve daha sonra konuyla ilgili olmadığı görülen hiçbir materyal alıkonmayacaktı.r. 

45. Denetim ekibi, görevinin etkili bir şekilde ve zamanında yerine getirilmesi ile tutarlı ola
rak, denetimi mümkün olan en az müdahale edici biçimde yapma prensibine göre hareket edecektir. 
Mümkün olduğu durumlarda, kabul edilebilir nitelikte gördüğü en az müdahale edici usullerle baş
layacak ve yalnızca gerekli görmesi halinde, daha fazla müdahale edici usullerle devam edecektir. 

Yönetim Altında Giriş 
46. Denetim ekibi, kimyasal silahlarla ilişkili olmayan hassas teçhizatın, bilgilerin veya alan

ların korunmasını sağlamak amacıyla, denetim öncesi brifing de dahil olmak üzere denetimin han
gi aşamasında olursa olsun, denetim planı ile ilgili olarak önerilen değişiklikleri ve denetime tabi 
tutulan Taraf Devletçe yapılabilecek önerileri göz önünde bulunduracaktır. 

47. Giriş için kullanılan giriş/çıkış noktalarının çevre sınırlarını denetime tabi tutulan Taraf 
Devlet tayin edecektir. Denetim ekibi ve denetime tabi tutulan Taraf Devlet, paragraf 48 uyarınca 
nihaî veya istenen çevre sınırları içindeki özel bir yere veya yerlere ne dereceye kadar giriş izni ve
rileceği; numune almak da dahil olmak üzere denetim ekibi tarafından yürütülecek özel denetim fa
aliyetleri; denetime tabi tutulan Taraf Devletçe özel faaliyetlerin yerine getirilmesi; denetime tabi 
tutulan Taraf Devletçe verilecek özel bilgilerin sağlanması konularını karşılıklı olarak görüşecek
lerdir. \ 

48. Gizlilik Eki'nin ilgili hükümleri uyarınca, denetime tabi tutulan Taraf Devlet, hassas ci
hazları korumak ve kimyasal silahlarla ilgili olmayan gizli bilgilerin ve verilerin açığa çıkmasını 
önlemek için gerekli önlemleri alma hakkına sahip olacaktır. Diğer hususların yanı sıra, bu önlem
ler, aşağıda sayılan önlemleri içine alabilir : 

(a) Hassas kâğıtların ofis alanlarından uzaklaştırılması; 

(b) Hassas ekranlar, depolar ve teçhizatın örtülmesi; 
(c) Bilgisayar veya elektronik sistemler gibi hassas teçhizat parçalarının örtülmesi; 
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(d) Bilgisayar sistemlerinin kayıtlarının kapatılması ve veri gösteren cihazların kapatılması; 

(e) Numune analizinin, Liste 1,2 ve 3'te gösterilen kimyasal maddelerin veya bunların bozul
ma ürünlerinin varlığı veya yokluğuyla sınırlandırılması; 

(f) Denetim görevlilerinin denetlemek üzere seçtikleri binaların belirli bir yüzdesini veya sa
yısını seçmeyi istemeleri halinde, rastgele seçim yoluyla giriş tekniklerinin kullanılmasını; aynı 
prensip, hassas binaların içi ve içeriği için de uygulanabilir. 

(g) İstisnai hallerde, yalnızca bireysel denetim görevlilerine denetim bölgesinin bazı bölümle
rine giriş izni verilmesi. 

49. Denetime tabi tutulan Taraf Devlet, denetim ekibinin tam olarak girişine veya inceleme
sine izin verilmeyen veya paragraf 48 uyarınca korunan herhangi bir nesnenin, binanın, yapının, 
konteynerin veya taşıtın, denetim talebinde öne sürülen, bu Sözleşmeye muhtemel riayetsizlik en
dişeleriyle ilgili amaçlarla kullanılmadığını denetim ekibine kanıtlamak için elinden gelen her tür
lü makul çabayı gösterecektir. 

50. Bu yükümlülük, diğer hususların yanı sıra, bu konuda karar verme yetkisi denetime tabi 
tutulan Taraf Devlete ait olmak üzere, bir örtünün veya çevre koruyucu örtünün kısmen kaldırılma
sı yoluyla, kapalı bir alanın girişinden, iç kısmının görsel denetimi yoluyla veya diğer yöntemlerle 
yerine getirilebilir. 

51. Madde IV, ve VI uyarınca beyan edilen tesisler için aşağıdaki hükümler uygulanacaktır : 

(a) Tesislerle ilgili anlaşmalar yapılmış olan tesisler için, anlaşmalarla tayin edilen sınırlar 
içindeki nihaî çevre sınırları içine giriş ve bu sınırlar içinde yapılacak faaliyetler engellcnmeyecck-
tir. 

(b) Tesislerle ilgili anlaşmalar bulunmayan tesisler için, giriş ve faaliyetler, bu Sözleşme tah
tında tayin edilmiş, denetimler için genel yol gösterici bilgilere göre yapılacaktır; 

(c) Denetimler için Madde IV, V ve VI tahtında izin verilenlerin dışındaki girişler, bu kısım
da tayin edilen usullere uygun olarak yönetilecektir. 

52. Madde III, fıkra 1 (d) uyarınca beyan edilen tesisler için, aşağıdaki hükümler uygulana
caktır : Denetime tabi tutulan Taraf Devletin 47. ve 48. paragraflardaki usulleri kullanarak, kimya
sal silahlarla ilişkili olmayan alanlara ve yapılara tam olarak giriş izni vermemesi halinde, deneti
me tabi tutulan Taraf Devlet, denetim ekibine, bu alanların veya yapıların, denetim talebinde belir
tilen, bu Sözleşmeye riayetsizlik konusundaki endişelerle ilgili amaçlarla kullanılmadığını kanıt
lamak için makul olan her türlü çabayı gösterecektir. 

Gözlemci 

53. Bir gözlemcinin denetime katılmasıyla ilgili, Madde IX, fıkra 12 hükümlerine uygun ola
rak, talepte bulunan Taraf Devlet, gözlemcinin, denetim ekibinin varışından itibaren makul bir sü
re içerisinde, denetim ekibiyle aynı giriş noktasına varmasını koordonc etmek için, Teknik Sekre
terlikle bağlantı kuracaktır. 

54. Gözlemci, denetim dönemi boyunca, talepte bulunan Taraf Devletin, denetime tabi tutu
lan Taraf Devletteki veya Ev Sahibi Devletteki elçiliğiyle veya bir elçiliğin bulunmîiması halinde, 
talepte bulunan Taraf Devletin kendisiyle haberleşme hakkına sahip olacaktır. Denetime tabi tutu
lan Taraf Devlet, gözlemciye haberleşme araçlarını sağlayacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 212) 



— 109 — 

55. Gözlemci, denetim ekibi hangisine daha önce varırsa, denetim bölgesinin alternatif veya 
nihaî çevre sınırlarına varma hakkına ve denetime tabi tutulan Taraf Devletçe izin verilen denetim 
bölgesine giriş hakkına sahip olacaktır. Gözlemci, denetim ekibine tavsiyelerde bulunma hakkına 
sahip olacak, denetim ekibi, uygun gördüğü ölçüde, bu tavsiyeleri dikkate alacaktır. Denetim bo
yunca, denetim ekibi, denetimin yürütülmesi ve bulgular konusunda gözlemciye bilgi verecektir. 

56. Ülke içinde geçen süre boyunca, denetime tabi tutulan Taraf Devlet, haberleşme araçları, 
çeviri hizmetleri, ulaşım, çalışma yeri, yatacak yer, yemek ve tıbbî bakım gibi gözlemci için gerek
li olabilecek olanakları sağlayacak veya sağlanması için gerekli düzenlemeleri yapacaktır. Gözlem
cinin, denetime tabi tutulan Taraf Devletin veya Ev Sahibi Devletin topraklarında kalmasıyla ilgi
li tüm giderler, talepte bulunan Taraf Devletçe karşılanacaktır. 

Denetim Süresi 

57. Denetime tabi tutulan Taraf Devletin mutabakatıyla uzatılmadığı takdirde, denetim süre
si 84 saati aşmayacaktır. 

D) DENETİM SONRASI FAALİYETLER 
Ayrılma 

58. Denetim bölgesinde denetim sonrası işlemleri tamamladıktan sonra, denetim ekibi ve ta
lepte bulunan Taraf Devletin gözlemcisi, derhal bir giriş noktasına hareket edecekler ve denetime 
tabi tutulan Taraf Devletin topraklarını mümkün olan en kısa süre içerisinde terk edeceklerdir. 

Raporlar 

59. Denetim raporu, genel olarak, denetim ekibi tarafından yürütülen faaliyetleri ve özellikle 
de, denetim talebinde belirtilen, bu Sözleşmeye muhtemel riayetsizlik ile ilgili endişeler konusun
daki, denetim ekibinin gerçeklere dayanan bulgularını özetleyecek ve bu Sözleşmeyle doğrudan 
doğruya ilişkili bilgilerle sınırlı olacaktır. Denetim raporu aynı zamanda, denetim bölgesine girişin 
derecesi ve niteliği, denetim görevlilerine gösterilen işbirliği ve bu işbirliğinin denetim emrini ye
rine getirmelerini ne derecede sağladığı konularında denetim ekibi tarafından yapılacak bir değer
lendirmeyi de içine alacaktır. Denetim talebinde belirtilen bu Sözleşmeye muhtemel riayetsizlik ile 
ilgili endişeler konusundaki ayrıntılı bilgiler nihaî raporun Ek'i olarak sunulacak ve Teknik Sekre
terlik tarafından hassas bilgilerin korunması için alınacak uygun önlemler altında saklanacaktır. 

60. Denetim ekibi, asıl çalışma bölgesine döndükten sonra en geç 72 saat içerisinde, diğer hu
suslar arasında, Gizlilik Eki'nin 17 nci paragrafını da göz önünde bulundurarak, Genel Direktöre 
bir ön denetim raporu sunacaktır. Genel Direktör, ön denetim raporunu derhal talepte bulunan Ta
raf Devlete, denetime tabi tutulan Taraf Devlete ve Yürütme Konseyine ulaştıracaktır. 

61. Bir Denetim sonuç raporu taslağı, denetimin tamamlanmasından sonra en geç 20 gün için
de denetime tabi tutulan Taraf Devlete verilecektir. Denetime tabi tutulan Taraf Devlet, kimyasal 
silahlarla ilgili olmayan ve kendi görüşüne göre, gizli niteliği nedeniyle Teknik Sekreterlik dışına 
sirküle edilmemesi gereken bilgileri ve verileri belirleme hakkına sahip olacaktır. Teknik Sekreter
lik, denetim sonuç raporu taslağındaki değişiklikler konusunda, denetime tabi tutulan Taraf Dev
letçe yapılacak önerileri dikkate alacak ve bu konuda karar verme yetkisi kendisine ait olmak üze
re, eğer mümkünse bu önerileri benimseyecektir. 

Nihaî rapor daha sonra, kuşku denetimin tamamlanmasından itibaren en geç 30 gün içinde, Mad
de IX, 21 ila 25. fıkralar uyarınca incelenmek ve dağıtılmak üzere Genel Direktöre sunulacaktır. 
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BÖLÜM XI 
KİMYASAL SİLAHLARIN KULLANILDIĞININ İDDİA EDİLMESİ 

HALİNDE YAPILACAK ARAŞTIRMALAR 
A) GENEL 

1. Kimyasal silahların veya ayaklanmaları kontrol etmekte kullanılan amillerin bir savaş yön
temi olarak kullanıldığının iddia edilmesi halinde, Madde IX ve X gereğince başlatılacak araştır
malar, bu Ek'e veya Genel Direktör tarafından tayin edilecek ayrıntılı usullere uygun olarak yürü
tülecektir. 

2. Aşağıdaki ek hükümler, kimyasal silahların kullanıldığının iddia edilmesi durumunda ge
rekli olacak özgül usulleri göstermektedir. 

B) DENETİM ÖNCESİ FAALİYETLER 
Bir Araştırma Talebi 

3. Kimyasal silahların kullanıldığı iddiası ile ilgili olarak Genel Direktöre sunulacak bir araş
tırma talebi, mümkün olduğu kadar geniş ölçüde, aşağıdaki bilgileri içine alacaktır : 

(a) Topraklarında kimyasal silahların kullanıldığının iddia edildiği Taraf Devlet; 
(b) Giriş noktası veya önerilen diğer güvenli giriş yollan; 
(c) Kimyasal silahların kullanıldığının iddia edildiği alanların yeri ve özellikleri; 
(d) Kimyasal silahların kullanıldığının iddia edildiği zaman; 
(e) Kullanıldığına inanılan kimyasal silahların türleri; 
(f) İddia edilen kullanımın.kapsamı; 
(g) Muhtemel toksik kimyasal maddelerin karakteristikleri; 
(h) İnsanlar, hayvanlar ve bitki örtüsü üzerindeki etkileri; 
(i) Eğer söz konusu ise, özel yardım talebi. 
4. Bir araştırma talebinde bulunan Taraf Devlet, herhangi bir zamanda, gerekli gördüğü ek bil

gileri verebilir. 

Bildirim 
5. Genel Direktör, talepte bulunan Taraf Devlete, talebini aldığını derhal bildirecek ve Yürüt

me Konseyi ve bütün Taraf Devletlere bu konuda bilgi verecektir. 
6. Genel Direktör, topraklarında araştırma yapılması istenen Taraf Devlete bildirimde bulu

nacaktır. 
Genel Direktör aynı zamanda, araştırma sırasında topraklarına girilmesinin gerekmesi halin

de, diğer Taraf Devletlere de bildirimde bulunacaktır. 

Denetim Ekibinin Tayini 

7. Genel Direktör, özel uzmanlık alanları, kimyasal silahların kullanımı iddiası ile ilgili bir 
araştırmada gerekli olabilecek nitelikli uzmanların bir listesini hazırlayacak ve bu listeyi sürekli 
olarak güncelleştirecektir. Bu liste yazılı olarak, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden itibaren en 
geç 30 gün içinde ve bu listede herhangi bir değişiklik yapılmasından itibaren en geç 30 gün için
de, bütün Taraf Devletlere bildirilecektir. Taraf Devletlerden herhangi biri; listeyi aldığı tarihten iti
baren-en geç 30 gün içinde, herhangi bir nitelikli uzmanı kabul etmediğini yazılı olarak açıklama
dığı takdirde, bu listedeki nitelikli uzmanlar tayin edilmiş olarak kabul edilecektir. 
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8. Genel Direktör, bu denetim ekibinin başkanı ve üyelerini içinde bulunulan şartları ve özel 
bir talebin spesifik niteliğini göz önünde bulundurarak, kuşku denetimleri için daha önce tayin edil
miş denetim görevlileri ve denetim yardımcıları arasından seçecektir. 

Ayrıca, denetim ekibinin üyeleri, Genel Direktörün görüşüne göre, daha önce tayin edilmiş de
netim görevlileri arasında, özel bir araştırmanın yürütülmesi için gerekli olan uzmanlığa sahip kim
senin bulunmaması halinde, nitelikli uzmanlar listesinden de seçilebilir. 

9. Denetim ekibine brifing verilirken Genel Direktör, denetimin en etkili ve en hızlı biçimde 
yürütülebilmesini sağlamak için, talepte bulunan Taraf Devletçe veya diğer kaynaklarca sağlanan 
herhangi bir ilave bilgiyi, brifingde verilen bilgiler arasına dahil edebilir. 

Denetim Ekibinin Gönderilmesi 

10. Kimyasal silahların kullanıldığı iddiası ile ilgili bir araştırma yapılması talebini alır almaz, 
Genel Direktör, ilgili Taraf Devletlerle temaslar yoluyla, ekibin güvenli bir biçimde kabul edilme
si için gerekli düzenlemelerin yapılmasını isteyecek ve bunları teyid edecektir. 

11. Genel Direktör, ekibin güvenliğini göz önünde bulundurarak, ekibi, mümkün olan en kı
sa zamanda gönderecektir. 

12. Denetim ekibinin, talebin alınmasından itibaren 24 saat içinde gönderilmemesi halinde, 
Genel Direktör, Yürütme Konseyine ve İlgili Taraf Devletlere, gecikmenin nedenleri konusunda 
bilgi verecektir. 

Brifingler 
13. Denetim ekibi, denetim bölgesine varışında ve denetim sırasında herhangi bir zamanda, 

denetime tabi tutulan Taraf Devletin temsilcilerinden brifing alma hakkına sahip olacaktır. 
14. Denetimin başlatılmasından önce, denetim ekibi, diğer hususların yanı sıra, lojistik ve gü

venlik düzenlemeleri için bir temel oluşturmak üzere, bir denetim planı hazırlayacaktır. Denetim 
planı gerekli oldukça güncelleştirilecektir. 

C) DENETİMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
Denetim Bölgesine Giriş 
15. Denetim ekibi, kimyasal silahların iddia edilen kullanımından etkilenebilecek herhangi bir 

alana ve bütün alanlara giriş hakkına sahip olacaktır. 
Denetim ekibi, aynı zamanda, kimyasal silahların iddia edilen kullanımının etkili bir biçimde 

araştırılmasıyla ilgili olduğunu kabul ettiği hastanelere, sığınma kamplarına ve diğer mahallere gir
me hakkına sahip olacaktır. Bu tür yerlere giriş için, denetim ekibi, denetime tabi tutulan Taraf 
Devletle istişarede bulunacaktır. 

Numune .Alma 

16. Denetim ekibi, gerekli gördüğü türlerde ve miktarlarda numune alma hakkına sahip ola
caktır. Denetim ekibinin gerekli görmesi ve bunu istemesi halinde, denetime tabi tutulan Taraf 
Devlet, denetim görevlilerinin veya denetim yardımcılarının denetimi altında, numunelerin alınma
sına yardımcı olacaktır. Denetime tabi tutulan Taraf Devlet aynı zamanda, kimyasal silahların id
dia edilen kullanım bölgesinin yakınındaki alanlardan ve denetim ekibi tarafından istenen diğer 
alanlardan kontrol numuneleri alınmasına izin verecek ve bu konuda denetim ekibi ile işbirliği ya
pacaktır. 

17. Kimyasal silahların kullanımı iddiasının araştırılmasında önemi olan numuneler içinde 
toksik kimyasal maddeler, savaş gereçleri ve cihazları, savaş gereçleri ve cihazlarının kalıntıları, 
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çevreden alınacak numuneler (havadan, topraktan, bitki örtüsünden, sudan, kardan vb.) ve insan ve
ya hayvan kaynaklarından (kan, idrar, dışkı, doku, vb.) alınacak biyotıbbi numuneler vardır. 

18. Çift numune alınamaması ve analizin dışarıdaki laboratuarlarda yapılması halinde, artan 
numuneler, öyle istendiği takdirde, analizin tamamlanmasından sonra, denetime tabi tutulan Taraf 
Devlete iade edilecektir. 

Denetim Bölgesinin Genişletilmesi 

19. Bir denetim sırasında, denetim ekibinin, araştırmayı, bir komşu Taraf Devleti de içine ala
cak şekilde genişletmeyi gerekli görmesi halinde, Genel Direktör, Taraf Devlete, topraklarına gi
rilmesinin gerektiği konusunda bildirimde bulunacak ve ekibin güvenli bir şekilde kabul edilmesi 
için düzenlemeler yapılmasını isteyecek ve bunları teyid edecektir. 

Denetim Süresinin Uzatılması 

20. Denetim ekibinin, araştırmayla ilgili spesifik bir alana güvenli bir biçimde girişin müm
kün olmadığına karar vermesi halinde, talepte bulunan Taraf Devlet bu durumda derhal haberdâr 
edilecektir. 

Gerekli olması halinde denetim süresi, güvenli bir girişin sağlanabileceği ve denetim ekibinin 
görevini tamamlayabileceği zamana kadar uzatılacaktır. 

Karşılıklı Görüşmeler 
21. Denetim ekibi, kimyasal silahların iddia edilen kullanımından etkilenmiş olabilecek kişi

lerle karşılıklı görüşme yapmak ve bu kişileri incelemek hakkına sahip olacaktır. Denetim ekibi ay
nı zamanda, kimyasal silahların iddia edilen kullanımının tanıkları ve tıbbi personelle ve kimyasal 
silahların iddia edilen kullanımından etkilenmiş olabilecek kişileri tedavi eden veya bunlarla temas 
etmiş olan diğer kişilerle karşılıklı görüşmeler yapma hakkına sahip olacaktır. Denetim ekibi, kim
yasal silahların iddia edilen kullanımından etkilenmiş olabilecek kişilerin, eğer mevcutsa, tıbbi geç
mişlerini inceleyecek ve denetim ekibinin otopsilere katılmasına izin verilecektir. 

D) RAPORLAR 

İ M 
22. Denetim ekibi, denetime tabi tutulan Taraf Devletin topraklarına varışından itibaren en 

geç 24 saat içinde, Genel Direktöre bir durum raporu gönderecektir. 

Denetim ekibi ayrıca, araştırma boyunca, gerekli oldukça denetim raporları gönderecektir. 

23. Denetim ekibi, asıl çalışma yerine döndükten sonra en geç 72 saat içinde, Genel Direktö
re bir ön rapor sunacaktır. Nihai rapor, Genel Direktöre, denetim ekibinin asıl çalışma yerine dö
nüşünden itibaren en geç 30 gün içinde sunulacaktır. Genel Direktör, ön raporu ve nihaî raporları 
derhal Yürütme Konseyine ve bütün Taraf Devletlere ulaştıracaktır. 

Kapsam 
24. Durum raporu herhangi bir acil yardım ihtiyacını ve diğer ilgili bilgileri içine alacaktır. Ge

lişme raporları araştırmanın seyri sırasında bel i denebilecek diğer yardım ihtiyaçlarını içerecektir. 
25. Nihaî rapor, özellikle de talepte belirlenen kimyasal silahların kullanımı iddiası ile ilgili 

olarak, denetim sonucu elde edilen gerçeklere dayanan bulguları özetleyecektir. Ek olarak, kimya
sal silahların iddia edilen kullanımıyla ilgili bir araştırma raporu, aşağıdaki hususlara özel olarak 
değinerek ve çeşitli aşamalarını takip etmek suretiyle, araştırma süreciyle ilgili bir açıklamayı içe
recektir : 
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(a) Numune alma yerleri ve zamanı ve yerinde yapılan analizler; ve 

(b) Karşılıklı görüşmelerin kayıtları, tabbi denetimlerin ve bilimsel analizlerin sonuçları ve 
denetim ekibi tarafından incelenen belgeler gibi destekleyici kanıtlar. 

26. Denetim ekibinin, diğer hususların yanı sıra, alman numunelerin laboratuar analizleri sı
rasında herhangi bir gayrisafiyetin veya diğer maddelerin tanımlanması yoluyla, araştırmanın sey
ri sırasında, kullanılan kimyasal silahların orijinini tayin etmeye yardımcı olabilecek bilgiler topla
ması halinde, bu bilgiler de rapora dahil edilecektir. 

E) BU SÖZLEŞMEYE TARAF OLMAYAN DEVLETLER 
27. Bu Sözleşmeye Taraf olmayan bir Devletle ilgili veya bir Taraf Devletin kontrolü altında 

olmayan topraklarda kimyasal silah kullanımının iddia edilmesi halinde, Örgüt, Birleşmiş Millet
ler Genel Sekreteri ile yakın işbirliği yapacaktır. Talep halinde, Örgüt, bütün kaynaklarını, Birleş
miş Milletler Genel Sekreterinin kullanımına sunacaktır. 

GİZLİ BİLGİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ EK 
(GİZLİLİK EKİ) 

A) GİZLİ BİLGİLERLE İLGİLİ OLARAK YAPILACAK İSİMLER KONUSUNDA 
GENEL İLKELER 
1. Gizli bilgileri koruma yükümlülüğü, hem sivil ve hem de askerî faaliyetlerin ve tesislerin 

doğrulanması konusunda geçerli olacaktır. Madde VlII'de belirlenen genel yükümlülüklere uygun 
olarak, Örgüt: 

(a) Yalnızca, bu Sözleşme tahtındaki yükümlülüklerini zamanında ve etkin bir biçimde yeri
ne getirmek için gerekli olan minimum miktarda bilgi ve veri isteyecektir; 

(b) Denetim görevlilerinin ve Teknik Sekreterliğin diğer elemanlarının, en üst derecede etkin
lik, yeterlik ve bütünlük standartlarına uymaları için gerekli önlemleri alacaktır; . 

(c) Bu Sözleşmenin hükümlerini uygulamak için anlaşmalar ve kurallar geliştirecek, bir Ta
raf Devletçe Örgütün incelemesine izin verilecek bilgileri, mümkün olduğunca kesin olarak belir
leyecektir. 

2. Gizli bilgilerin korunmasını sağlamak konusunda temel sorumluluk Genel Direktöre aittir. 
Genel Direktör, Teknik Sekreterlik tarafından gizli bilgilerle ilgili olarak yapılacak işlemler konu
sunda çok kesin kurallar saptayacak ve bunu yaparken, aşağıdaki yol gösterici bilgileri göz önün
de bulunduracaktır: 

(a) Aşağıdaki bilgiler gizli olarak kabul edilecektir : 
(i) Bilginin elde edildiği veya bilgide sözü edilen Taraf Devletçe, gizli olduğu belirtilen bil

giler; veya 
(ii) Genel Direktörün kararına göre, yetkisiz olarak açıklanmasının, bilgide sözü edilen Taraf 

Devlete veya bu Sözleşmenin yürütülme mekanizmalarına zarar vereceğinin beklendiği bilgiler. 
(b) Teknik Sekreterlik tarafından elde edilen bütün verilen ve bilgiler, gizli bilgiler içerip içer

mediklerini tayin etmek amacıyla, Teknik Sekreterliğin ilgili birimi tarafından değerlendirilecektir. 
Diğer Taraf Devletlerce bu Sözleşmeye sürekli olarak uyulduğunun garanti edilmesi için Taraf 
Devletlere verilmesi gereken veriler, rutin olarak Taraf Devletlere sağlanacaktır. Bu veriler, aşağı
daki verileri ve bilgileri içine alacaktır : 
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(i) Doğrulama Eki'nin hükümleri uyarınca, Madde III, IV, V ve VI tahtında Taraf Devletler
ce verilecek ilk raporlar ve yıllık raporlar ve bildirimler : 

(ii) Doğrulama faaliyetlerinin sonuçları ve etkinliği.ile ilgili genel raporlar; ve 

(iii) Bu Sözleşme hükümleri uyarınca, bütün Taraf Devletlere sağlanması gereken bilgiler : 

(c) Aşağıdaki bilgiler hariç olmak üzere, bu Sözleşmenin yürütülmesi ile ilgili olark Örgüt ta
rafından elde edilen hiçbir bilgi yayımlanmayacak veya bir başka şekilde açıklanmayacaktır : 

(i) Bu Sözleşmenin yürütülmesiyle ilgili genel bilgiler, Konferansın ve Yürütme Konseyinin 
kararları uyarınca derlenebilir ve kamuoyuna açıklanabilir : 

(ii) Herhangi bir bilgi, bilgide sözü edilen Taraf Devletin açık onayıyla açıklanabilir: 
(iii) Gizli olarak sınıflandırılmış olan bilgiler, Örgüt tarafından yalnızca, bilgilerin açıklanma

sının, bu Sözleşmenin gereklerine kesin olarak uygun olmasını sağlayacak usuller yoluyla açıkla
nabilir. Bu usuller, Madde VIII, fıkra 21 (i) uyarınca Konferans tarafından incelenecek ve onayla
nacaktır. 

(d) Gizli veriler ve belgelerle ilgili olarak uygun şekilde işlem yapılmasını ve bunların korun
masını sağlamak için, aynı şekilde uygulanacak ölçütlere dayanarak, gizli veriler ve belgelerin has
sasiyet düzeyi tayin edilecektir. Bu amaçla, bu Sözleşmenin hazırlanmasında taahhüt edilen ilgili 
çalışmaları göz önüne alarak, gizli bilgilerin uygun kategorilere dahil edilmesini ve bilgilerin gizli 
yapısının süresinin tayinini sağlayacak açık ölçütler belirleyen bir sınıflandırma sistemi hazırlana
caktır. Uygulamada gerekli esneklik sağlanırken sınıflandırma sistemi, gizli bilgileri veren Taraf 
Devletlerin haklarını koruyacaktır. Bir sınıflandırma sistemi, Madde VIII, fıkra 21 (i) uyarınca, 
Konferans tarafından incelenecek ve onaylanacaktır: 

(e) Gizli bilgiler, Örgütün binalarında güvenli bir şekilde saklanacaktır. Bazı veriler ve belge
ler aynı zamanda, bir Taraf Devletin Ulusal Yetkili Makamı nezdinde de saklanabilir. Diğerleri
nin yanı sıra, yalnızca spesifik bir tesisin denetimi için gerekli olan fotoğraflar, planlar ve diğer bel
geler de dahil olmak üzere, hassas bilgiler, bu tesiste kilit altında saklanabilir: 

(f) Bu Sözleşmenin doğrulama hükümlerinin etkin bir şekilde uygulanmasıyla en geniş ölçü
de tutarlı olmak kaydıyla, gizli bilgiler, Teknik Sekreterlik tarafından, bu bilgilerin hangi tesisle il
gili olduğunun doğrudan doğruya anlaşılmasını engelleyecek bir şekilde işlemlenecek ve saklana
caktır: 

(g) Bir tesisten uzaklaştırılan gizli bilgilerin miktarı, bu Sözleşmenin doğrulama hükümleri
nin zamanında ve etkin bir biçimde yerine getirilmesi için gerekli olan minimum miktarda tutula
caktır. 

(h) Gizli bilgilerin incelenmesi, sınıflandırılmasına uygun olarak yapılacaktır. Gizli bilgile
rin Örgüt içinde dağıtılması, kesinlikle, sözkonusu bilgilerin dağıtıldığı birimlerce bilinmesinin ge
rekliliği esasına göre yapılacaktır. 

3. Gizli bilgilerle ilgili olarak Teknik Sekreterlik tarafından yapılacak işlemleri düzenleyen 
kuralların yürütülmesi konusunda, Genel Direktör Konferansa yıllık olarak raporlar sunacaktır. 

4. Taraf Devletlerden her biri, Örgütten aldığı bilgilerle ilgili olarak, o bilgi için tayin edilmiş 
gizlilik düzeyine göre işlem yapacaktır. 

Talep halinde bir Taraf Devlet, kendisine Örgüt tarafından sağlanan bilgilerle ilgili olarak ne 
gibi işlemler yaptığı konusunda ayrıntılı bilgi verecektir. 

B) TEKNİK SEKRETERLİKTE PERSONEL İSTİHDAMI VE YÖNETİLMESİ 
5. Personel istihdam şartları, gizli bilgilere ulaşılması ve bunlarla ilgili işlem yapılmasının, 
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Kısım A uyarınca Genel Direktör tarafından tayin edilerek usullere uygun olarak yapılmasını sağ
layacak şekilde olacaktır. 

6. Teknik Sekreterlikteki her pozisyon için, eğer o pozisyonda gerekli ise, gizli bilgileri ince
leme kapsamını belirleyen bir pozisyon tanımı yapılacaktır. 

7. Genel Direktör, Denetim görevlileri ve kadronun diğer elemanları, resmî görevlerini yap
tıkları sırada öğrendikleri hiçbir gizli bilgiyi hiçbir yetkisiz kişiye, görevleri sona erdikten sonra da
hi açıklamayacaklardır. Genel Direktör, denetim görevlileri ve kadronun diğer elemanları, herhan
gi bir Taraf Devletle ilgili faaliyetleri sırasında öğrendikleri hiçbir gizli bilgiyi, Teknik Sekreterlik 
dışındaki herhangi bir Devlete, kuruluşa veya şahsa bildirmeyeceklerdir. 

8. Görevlerinin yerine getirilmesinden denetim görevlileri, yalnızca, denetim emrinin yerine 
getirilmesi için gerekli olan bilgileri ve verileri isteyeceklerdir. Denetim görevlileri, tesadüfen top
lanan ve bu Sözleşmeye uyulmasının doğrulanması ile ilgili olmayan bilgilerin kayıtlarını almaya
caklardır. 

9. Kadrodaki elemanlar, Teknik Sekreterlikle, istihdam sürelerini ve istihdam sürelerinin bi
timinden sonra da beş yıllık bir süreyi kapsayan gizlilik anlaşmaları yapacaklardır. 

10. Gizli bilgilerin yanlışlıkla açıklanmasından kaçınmak için, denetim görevlilerine ve kad
ronun diğer elemanlarına, güvenlik konularında ve gizli bilgilerin yanlışlıkla açıklanması halinde 
uğrayabilecekleri eczalar konusunda bilgi verilecek ve hatırlatma yapılacaktır. 

11. Çalışanlardan birine, bir Taraf Devletin topraklarındaki veya yetki veya kontrol alanında 
bulunan herhangi bir yerdeki faaliyetlerle ilgili gizli bilgileri inceleme izni verilmeden en az 30 gün 
önce, bu izinle ilgili öneri Taraf Devlete bildirilecektir. Denetim görevlileri için, tayin önerisinin 
bildirilmesiyle, bu yükümlülük yerine getirilmiş sayılacaktır. 

12. Denetim görevlilerinin ve Teknik Sekreterliğin diğer elemanlarının performanslarının de
ğerlendirilmesinde, çalışanın, gizli bilgilerin korunmasıyla ilgili kayıtlarına özel bir dikkat harca
nacaktır. 

C) YERİNDE DOĞRULAMA FAALİYETLERİ SIRASINDA HASSAS TESİSATIN 
KORUNMASI VE GİZLİ VERİLERİN AÇIĞA ÇIKARILMASININ ÖNLENMESİ İÇİN 
ALINACAK TEDBİRLER 
13. Taraf Devletler, bu Sözleşmenin ilgili maddeleri ve Doğrulama Ek'i uyarınca, bu Sözleş

meye uyma yükümlülüklerini yerine getirdiklerini kanıtlamaları kaydıyla, gizliliği korumak için 
gerekli gördükleri önlemleri alabilirler. Bir denetime tabi tutulduğunda Taraf Devlet, denetim eki
bine, hassas kabul ettiği ve denetimin amacıyla ilişkili olmayan teçhizatı, belgeleri veya alanları 
bildirebilir. 

14. Denetim ekipleri, görevlerini etkin bir biçimde ve zamanda yerine getirme yükümlülüğü 
ile tutarlı olarak, yerinde denetim faaliyetlerini, mümkün olan en az müdahale edici şekilde yürüt
me prensibine göre hareket edeceklerdir. Kimyasal silahlarla ilgili olmayan hassas teçhizatın veya 
bilgilerin korunmasını sağlamak için, denetimin hangi aşamasında olursa olsun, denetime tabi tu
tulan Taraf Devletçe yapılacak önerileri gözönünde bulunduracaklardır. 

15. Denetim ekipleri, bu Sözleşmenin ilgili maddelerindeki ve denetimlerin yönetilmesini 
prensiplere bağlayan Eklerindeki hükümlere kesinlikle uyacaklardır. Hassas tesisatın korunması ve 
gizli verilerin açıklanmasının önlenmesi için benimsenmiş usullere tam olarak uyacaklardır. 

16. Düzenlemelerin ve tesislerle ilgili anlaşmaların yapılmasında, gizli bilgilerin korunması 
zorunluluğuna gerekli dikkat harcanaktır. Ayrı ayrı tesisler için denetim usulleriyle ilgili anlaşma
lar aynı zamanda, tesisin, denetim görevlilerinin girişine izin verilen alanlarının tayini, gizli bilgi
lerin bölge içinde saklanması, mutabık kalınan alanlarda denetim çalışmalarının kapsamı, numunc-
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lerin alınması ve bunların analizi, kayıtların incelenmesi ve aletlerin ve sürekli gözlemleme teçhi
zatının kullanımı konularında spesifik ve ayrıntılı düzenlemeleri içine alacaktır. 

17. Her denetimden sonra hazırlanacak rapor, yalnızca, bu Sözleşmeye uyulması ile İlgili ger
çekleri içerecektir. Raporla ilgili işlemler, gizli bilgilerle ilgili olarak yapılacak işlemler için Örgüt 
tarafından tayin edilen kurallara uygun olarak yapılacaktır. Gerekli olması halinde, raporun içerdi
ği bilgiler, Teknik Sekreterlik dışına çıkarılmadan ve denetime tabi tutulan Taraf Devlete ulaştırıl
madan önce, daha az hassas formlar haline getirilecektir. 

D) GİZLİLİĞİN İHLALİ VEYA İHLALİNİN İDDİASI HALİNDE UYGULANACAK 
USULLER 
18. Genel Direktör, Madde VIII, fıkra 21 (i) uyarınca konferans tarafından incelenecek tav

siyeleri de göz önünde bulundurarak, gizliliğin ihlali veya ihlalinin iddiası halinde, uygulanacak 
usulleri saptayacaktır. 

19. Genci Direktör, ayrı ayrı gizlilik anlaşmalarının uygulanmasını yönetecek ve gözlemleye
cektir. Genel Direktör, kendi görüşüne göre, gizli bilgilerin korunmasıyla ilgili yükümlülüklerin ih
lal edildiği konusunda yeterli gösterge olması halinde, derhal bir araştırma başlatılacaktır. Genel 
Direktör aynı zamanda, bir Taraf Devletin, gizliliğin ihlal edildiği iddiasında bulunması halinde de 
derhal bir araştırma başlatacaktır. 

20. Genel Direktör, gizli bilgileri koruma yükümlülüğünü ihlal eden personel için uygun ce
zai ve disiplinle ilgili önlemleri uygulayacaktır. Ciddi ihlallerin yapılması durumunda, yargılanma 
dokunulmazlığı, Genel Direktör tarafından kaldırılabilir. 

21. Taraf Devletler, gizliliğin ihlalinin veya ihlali iddiasının araştırılmasında ve ihlal meyda
na gelmişse gerekli işlemlerin yapılmasında, mümkün olduğu ölçüde Genel Direktörle işbirliği ya
pacaklar ve Genel Direktörü destekleyeceklerdir. . 

22. Teknik Sekreterliğin üyeleri tarafından gizliliğin ihlali durumundan Örgüt sorumlu tutul
mayacaktır. • . ' . ' " 

23. Hem bir Taraf Devleti ve hem de Örgütü ilgilendiren ihlaller için, Konferansın bir yan or
ganı olarak oluşturulacak "Gizlilikle ilgili ihtilafların halli komisyonu" konuyu inceleyecektir. Bu 
Komisyon, Konferans tarafından tayin edilecektir. Komisyonun bileşimi ve çalışma usulleri ile il
gili kurallar, ilk oturumunda Konferans tarafından benimsenecektin 
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Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/'101-1124/358 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 27.12.1996 tari
hinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Serbest Ticaret Alanı Anlaş
ması ve İlgili Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi 
ilişikte gönderilmiştir. 

. Genel Kurulda ve komisyonlarda öncelik ve ivedilikle görüşülmesini arz ederim. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Başbakan 

GEREKÇE 
Türkiye ile İsrail arasında 14 Mart 1996 tarihinde Kudüs'te imzalanan Anlaşma, "Dünya Ti

caret Örgütü (DTÖ) ve Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması"nın (GATT 1994) prensipleri doğrul
tusunda aktolunmuş ve taraflar arasında 2000 yılına kadar serbest ticaret alanı yaratılmasını öngö
ren tercihli bir ticaret anlaşmasıdır. 

Türkiye ile İsrail Serbest Ticaret Alanı (STA) Anlaşması, Türkiye'nin Avrupa'da ve Akdeniz 
bölgesinde yaşanan ekonomik bütünleşme sürecine etkin katılımının sağlanmasını hedeflenmekte, 
ayrıca, Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliğinin işleyişini belirleyen 1995 sayılı Ortaklık Kon
seyi Kararının bir gereği olarak, dış ticaret politikasını Topluluğun ortak dış ticaret politikasına ya
kınlaştırmasını öngörmektedir. 

Türkiye, Avrupa ve Akdeniz bölgesinin ekonomik bütünleşme sürecine katılımı yönündeki ilk 
adımını, Avrupa Ekonomik Topluluğu ile 1963 yılında imzalanan Ortaklık Anlaşması ile atmış, bu
nu 16 Aralık 1991 tarihinde EFTA devletleri ile Serbest Ticaret Alanı Anlaşması ve son olarak Tür
kiye ile İsrail arasında tamamlanan STA Anlaşması izlemiştir. Ayrıca, 1/95 sayılı Ortaklık Konse
yi Kararının hükümleri ve Türkiye'nin ticarî çıkarları çerçevesinde Macaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Slovak Cumhuriyeti, Romanya, Bulgaristan, Polonya, Baltık Devletleri, Tunus, Fas, Mısır, Sloven-
ya ve Malta ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Alanı yaratacak Anlaşmalara ilişkin görüşmeler 
ve hazırlıklar sürdürülmektedir. 

Türkiye ile İsrail arasında, temel olarak, Armonize Mal Tanımlama Sisteminin 25-97 nci fa
sılları arasında yer alan sanayi ürünlerinde bir serbest ticaret alanı yaratılmasını ve müzakereleri 
devam etmek üzere, başlangıç olarak bir kısmı tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinde sınırlı taviz de
ğişimini öngören Anlaşma, hizmet ticaretinin serbestleştirilmesine ilişkin geliştirici hükümlere de 



sahip bulunmaktadır. Anlaşma, tarafların AB ile mevcut anlaşmaları çerçevesinde, global simetrik 
ilkesine ve karşılıklılık esasına dayanan bir modele sahiptir. Türkiye-İsrail STA Anlaşmasının baş
lıca amaçlan aşağıda sıralanmaktadır. 

- Türkiye'nin 1/95 sayılı Gümrük Birliğine Ortaklık Konseyi Kararı çerçevesinde ve AB'nin 
tercihli ticaret politikalarına uyum yükümlülüğü kapsamında AB ile İsrail arasındaki Anlaşmaya 
uyumu ve Gümrük Birliğinin ana unsurlarından birisi olan AB Ortak Dış Ticaret Politikasına Tür
kiye'nin adaptasyonunun sağlanması; 

- Taraflar arasındaki ikili ticaret hacminin artırılması, ekonomik ve ticarî işbirliğinin gelişti
rilmesi; Türkiye ve İsrail işadamları arasındaki işbirliğinin artırılarak ABD, AĞ ve Orta Asya Cum
huriyetlerinde ortak ticaret ve yatırım imkânlarının yaratılması; 

- Türkiye'nin Akdeniz ülkeleri ve AB arasında 2010 yılına kadar tesis edilmesi öngörülen ser
best ticaret alanı ile bütünleşmesinin ve Akdeniz Bölgesindeki barış ve yeniden yapılanma sürecin
de etkin rol oynamasının sağlanması; 

- Türkiye kaynaklı ürünlere İsrail ve Filistin pazarlarında, İsrail ve Filistin kaynaklı ürünlere 
Türkiye pazarında, AB ve diğer tercihli anlaşma sahibi ülkeler kaynaklı ürünlerle eşit rekabet edil
me imkânlarının yaratılması; 

- Türk sanayicisinin AB'nin Ortak Gümrük Tarifesi hadlerinin altında, AB'ndc rekabet ettiği 
sanayiciler ile eşit maliyetli girdi sağlamasının temin edilmesi; 

- Gümrük Birliği sonrasında koruma oranlarının düşmesi sonucunda rekabete açılan Türk pa
zarında faaliyet gösteren Türk sanayicisi ve müteşebbisine, İsrail pazarında benzer rekabet imkânı 
sağlamak (Örneğin Türkiye'nin konfeksiyon korumaları ortalama % 12 iken, İsrail'in koruma oran
ları % 62 civarındadır); 

Türkiye ile İsrail arasında Serbest Ticaret Alanı Anlaşması'nın yürürlüğe girmesi ile İsrail, 
Türkiye kaynaklı sanayi ürünleri ithalatında tahsil etmekte olduğu gümrük vergilerini kaldıracak
tır. İsrail, Anlaşması'nın hükümleri çerçevesinde, bazı tekstil ve diğer sanayi ürünlerinde geçiş dö
nemi uygulayacaktır. Bu kapsamda, bir kısım tekstil ürünlerinde vergiler 1999 yılı sonunda, diğer 
kısıtlı sayıdaki sanayi ürününde ise, 1998 yılı sonunda kaldırılacaktır. Tekstil ve konfeksiyon ürün
lerinin yaklaşık olarak yarısında liberalizasyon anlaşma ile tesis edilecektir. Geçiş dönemine tabi 
ürünlerde ise, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle % 12 veya % 8 puan indirim yapılacak, geri kalan 
koruma oranı ise, üç aşamada eşit dilimler halinde 1999 yılı sonuna kadar,kaldırılacaktır. 

İsrail'in hassas olarak kabul ettiği diğer sanayi ürünlerinde ise, gümrük vergileri 1998 yılı so
nunda aşamalı kaldırılacaktır. (İndirim takvimi, bir ürün haricinde, Anlaşmanın yürürlüğe girişim
de 1/3, 1 Ocak 1998 tarihinde 1/3 ve 1 Ocak 1999 tarihinde % 1/3 olarak belirlenmiş, bir üründe 
ise, takvim Anlaşma'nın yürürlüğe girişiyle 1/3 olup, kalan vergilerin 1998 yılı başında kaldırılma
sı şeklinde saptanmıştır). 

Türkiye de, İsrail'e karşı üç ana başlık halinde hassas ürün belirlemiştir. Bunlardan birincisi 
Türkiye ile AB arasında imzalanan 2/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararında belirtilen bazı ürünler 
(gümrük vergileri eşit dilimler halinde 2000 yılına kadar kaldırılacaktır) ile Türkiye ile AB arasın
da parafe edilen AKÇT STA Anlaşmasında geçiş dönemine tabi tutulan ürünlerdir (indirimler Tür-
kiye-AB Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu STA Anlaşması'nın hassas ürünlere ilişkin takvimine 
paralel olarak 1999 yılı başında tamamlanacaktır). Ayrıca, İsrail'in geçiş dönemi talep ettiği teks-
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til ürünleri ve diğer sanayi ürünlerinin bir kısmı için de Türkiye vergilerini belirli bir geçiş dönemi 
sonunda kaldıracaktır. Buna göre vergiler aşamalı olarak 1999 yılı başında kaldırılacaktır. 

Türkiye ve İsrail Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birbirlerine karşı uyguladıkları miktar kı
sıtlamalarını kaldırmayı ve yerlerine yenilerini koymamayı kabul etmişlerdir. Bu hüküm ithalatta 
ve ihracatta uygulanan vergiler için de geçerlilik taşımaktadır. 

Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Türkiye ile İsrail arasında son yıllarda önemli bir artış gös
teren ve 1995 yılında 400 milyon dolar seviyesine ulaşan ticaret hacminin, aynı yıl içerisinde Tür
kiye ve İsrail'in toplam ithalatlarının 50 milyar $ civarında olduğu dikkate alındığında daha büyük 
bir artış göstermesi beklenmektedir. Özellikle ülkemiz ihracatının önemli bir kısmını oluşturan 
konfeksiyon ve demir-çelik sanayi ürünlerinin yanısıra, mevcut talebe rağmen otomotiv sanayii, 
mobilya ve ağaç ürünleri, beyaz eşya, plastik sanayii gibi ürün gruplarında İsrail pazarına yüksek 
korumalar nedeniyle girilmediği hususu dikkate alındığında, STA Anlaşmasının tamamlanması ne
ticesinde bu ülkeye yönelik ihracatımız açısından önemli avantaj sağlanması beklenmektedir. Öte 
yandan, Türkiye ile İsrail arasında imzalanacak STA ile Türkiye ve Filistin Devleti arasında da ser
best ticaret imkânı doğacaktır. Özellikle, Ortadoğu ve Filistin bölgesinin imarında pay sahibi ol
mak isteyen müteahhitlik sektörümüzün ihtiyaçlarının Türkiye'den sağlanmasında STA Anlaşma
sının önemli katkıda bulunacağı düşünülmektedir. 

Ayrıca, hizmet sektörünün anlaşma kapsamında bulunması (ileriye dönük olarak hükümler 
içermekte), Türk müteşebbisleri ve müteahhitleri açısından önemli bir fayda sağlayacaktır. Anlaş
manın kamu alımları ile ilgili özel hükümleri Türk firmalarının İsrail ve Filistin'de ihalelere giri
şinde kolaylaştırıcı bir rol oynayacaktır. 

Türkiye ve İsrail tarım ürünlerinde karşılıklı olarak, ilk aşamada birbirlerinin sınırlı sayıdaki 
ürünlerine pazara giriş kolaylıkları sağlayacaklardır. Taraflar arasındaki verilen tarım tavizlerine 
ilişkin ilk değerlendirmeler sonucunda, tarım ürünleri ticareti hacminde, dengeli olarak bir artış 
olabileceği tahmin edilmektedir. 

Türkiye ile İsrail arasında imzalanan anlaşma, GATT 1994 ve Dünya Ticaret Örgütü, Tiirki-
yc-AB 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ve AB-İsrail Ortaklık Anlaşması hükümleri paralelinde 
damping, rekabet ve devlet yardımları, fikrî, sınaî, ve ticarî mülkiyet hakları, koruma önlemleri, 
devlet tekelleri, kamu alımları gibi konularda da hükümler içermektedir. 

Anlaşmada ayrıca, Türkiye, İsrail ve AB arasında menşe kurallarının kümülasyonuna imkân 
verecek bir mekanizmanın tesis edilmesini hedefleyen Türkiye ve İsrail'e ait ortak bir deklarasyon 
da mevcut bulunmaktadır. 

Türkiyc-İsrail STA Anlaşması ticaretin ve karşılıklı ilişkilerin ve işbirliğinin Anlaşma ile ön
görülmeyen alanlarda geliştirilebilmesine imkân veren "geliştirici hüküm" içermektedir. 

Anlaşma Tarafların diğer üçüncü ülkeler ile tercihli ilişki kurmasına engel teşkil etmemekte 
ve süresiz olarak imzalanmış bulunmaktadır. Ancak, Taraflardan birisinin 6 ay önce yazılı bir bil
dirimde bulunması şartı ile çekilme hakkı bulunmaktadır. 

Türkiye ile İsrail arasındaki Anlaşmanın, Taraflar arasındaki ticaretin geliştirilmesine ilave 
olarak, bölgesel, ticarî, ekonomik ve politik ilişkiler ile işbirliğinin geliştirilmesine önemli katkı 
sağlayacağı, düşünülmektedir. 
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Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, 
Bilgi ve Teknoloji Komisyonu 

Esas No.: 11570 23.1.1997 
Karar No. : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
"Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Serbest Ticaret Alanı Anlaşması ve İlgili No

taların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 23.1.1997 
tarihli 6 ncı Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin katıldı
ğı toplantıda incelenip görüşüldü. 

Kanun Tasarısının geneli üzerinde Komisyon Üyeleri ve Bakanlık temsilcilerinin görüşmele
rini açıklamalarını müteakip Kanun Tasarısının maddelerine geçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. 

Kanun Tasarısının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Kanun Tasarısı havalesi gereği, Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Başkanlı

ğa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Haluk Müftüler 

Denizli 
Kâtip . 

Ekrem Erdem , 
İstanbul 

Üye 
Osman Hazer 

Afyon 
Üye 

Refik Araş 
İstanbul 

Üye 
Necdet Tekin 

Kırklareli 
Üye 

Hüseyin Olgun Akın 
Ordu 
Üye 

Yusuf Bahadır 
Trabzon 

Üye 
Hasan Karakaya 

Uşak 

Başkanvekili 
Kahraman Emmioğlu 

Gaziantep 
Ü y e . 

• Sıtkı Cengil 
Adana 

Üye 
Mehmet Emin Aydınbaş 

İçel 
Üye '. 

Hasan Denizkurdu 
. İzmir 

İmzada bulunamadı 
Üye 

Tevfik Diker 
Manisa 

Üye 
Mahmut İşık 

. Sivas 
Üye 

Bekir Sobacı 
Tokat 
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Dışişlcri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No.: 11570 24.1.1997 
Karar No. : 54 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
"Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Serbest Ticaret Alanı Anlaşması ve İlgili No

taların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 23 Ocak 
1997 tarihli 8 inci Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı temsilcileri ile Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ti
caret Müsteşarlığı yetkililerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Anlaşma ile Türkiye'nin, Avrupa ve Akdeniz Bölgesinde yaşanan ekonomik bütünleşme sü
recine etkin bir biçimde katılımının sağlanması, dış ticaret politikasının, Avrupa Topluluğunun or
tak dış ticaret politikasına yakınlaştırılması öngörülmektedir. 

Tasarı, Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiş ve İçtüzüğün 52 nci maddesi 
uyarınca öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

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

Cemal Külahlı 
Bursa 
Üye 

Yaman Törüner 
Afyon 
Üye 

Arif Ahmet Denizolgun 
Antalya 

Üye 
Hikmet Çetin 

Gaziantep 
Üye 

Hasan Tekin Enerem 
İstanbul 

Üye 
Bülent Tanla 

İstanbul 
Üye 

Haluk Yıldız 
Kastamonu 

Üye 
Yaşar Canbay 

Malatya 
Üye 

Enis Sülün 
Tekirdağ 

Sözcü 
Cefi Jozef Kamhi 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Üye 
Ali Rahmi Beyreli 

Bursa 
Üye 

Mukadder Başeğmez 
İstanbul 

Üye 
Hüseyin Kansu 

İstanbul 
Üye 

Osman Yıtmakoğulları 
İstanbul 

Üye 
Cemal Özbilen 

Kırklareli 
Üye 

Bayram Fırat Dayanıklı 
Tekirdağ 
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. HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Arasında Serbest Ticaret Alanı Anlaşması ve 

İlgili Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - 14 Mart 1996 tarihinde Kudüs'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail 

Devleti Arasında Serbest Ticaret Alanı Anlaşması" ve ilgili notaların onaylanması uygun bulun
muştur. 

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

Prof. Dr. Necmettin Er bakan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
Prof. Dr. T. Çiller . 

Devlet Bakanı 
N. Ercan 

Devlet Bakanı 
/. Saygın 

Devlet Bakanı V. 
Ö. Barutçu 

Devlet Bakanı 
N. K. Zeybek 

Devlet Bakanı 
M. S. Ensarioğlu 

Devlet Bakanı 
B. Aksoy 

Devlet Bakanı 
H. U. Söylemez 
Devlet Bakanı 

A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

B. Şeker 
Adalet Bakanı 

Ş. Kazan 
İçişleri Bakanı 

M. Akşener 
Millî Eğitim Bakanı 
Prof Dr. M. Sağlam 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. Demirci 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Y. Erez 

Kültür Bakanı 
/. Kahraman 

Orman Bakanı 
M. H. Dağlı 

Devlet Bakanı 
F. Adak 

Devlet Bakanı 
Doç. Dr. A. Gül 
Devlet Bakanı 

Prof Dr. S. Tekir 
Devlet Bakanı 

M. Altınsoy 
Devlet Bakanı 

L. Esengün 
Devlet Bakanı 

A. C. Tunç 
Devlet Bakanı 

G. Dağdaş 
Devlet Bakanı V. 

M.Z. Tokar 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. S. Güıtbey 
Devlet Bakanı 

Dr. A. Demircan 
Millî Savunma Bakanı 

T. Tayan 
Maliye Bakanı 

Doç. Dr. A. Şener 
Bay. ve İskân Bakanı 

C. Ayhan 
Ulaştırma Bakanı 

Ö. Barutçu 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 

N. Çelik 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

M. R. Kutan 
Turizm Bakanı 

B. Yücel 
Çevre Bakanı 
M. Z. Tokar 
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. SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİÎ 
KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ 

KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Ara
sında Serbest Ticaret Alanı Anlaşması ve 
İlgili Notaların Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - Kanun Tasarısının 1 inci 

maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. - Kanun Tasarısının 2 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. - Kanun Tasarısının 3 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile İsrail Devleti Ara
sında Serbest Ticaret Alanı Anlaşması ve 
İlgili Notaların Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Ko

misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 217) 
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DİBACE 

Bir yandan TÜRKİYE CUMHURİYETİ (aşağıda bundan böyle Türkiye olarak 
adlandırılacaktır) ve öte yandan İSRAİL DEVLETİ (aşağıda bundan böyle İsrail olarak 
adlandırılacaktır), 

Avrupadaki ekonomik entegrasyon sürecine aktif şekilde katılmak hususundaki niyetlerini 
hatırda tutarak ve bu süreci güçlendirmenin yollarını ve araçlarını araştırmak hususunda 
işbirliğinde bulunmaya hazır olduklarını ifade ederek; 
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında ortaklık kuran anlaşmayı, İsrail ile 
Avrupa Toplulukları arasında ortaklık kuran Avrupa-Akdeniz Anlaşmasını, aynı derecede 
Türkiye ve İsrail'in Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ile yaptıkları Serbest Ticaret 
Alanı Anlaşmalarını dikkate alarak, 
Gerek Tarafların kendi aralarında gerek-kendilerinin başlıca ticari ortakları arasında 
geliştirilen işbirliğinden kazanılan tecrübeyi dikkate alarak, 

Ticaretlerinin ahenkli bir şekilde gelişmesini teşvik etmek ve karşılıklı işbirliğini, bu 
Anlaşma tarafından kapsanmayan alanlar da dahil olmak üzere, ortak çıkar alanlarında 
geliştirmek ve çeşitlendirmek ve böylece eşitlik, farklı muamelede bulunmama ve haklar ve 
vecibeler arasında denge esaslarına dayanan bir çerçeve ve destekleyici çevre yaratmak 
amacıyla harekete geçmek hususundaki arzularını beyan ederek, 

Türkiye'nin ve İsrail'in çok taraflı ticaret sisteminin sürekli uygulanmasındaki karşılıklı 
çıkarlarını ifade ederek ve hükümleri ve belgeleri kendilerinin dış ticaret politikalarına 
temel teşkil ettiğini gözönünde tutarak, 
Bu amaçla, anılan belgelerin, hükümlerine ve özellikle Serbest Ticaret alanları kurulmasına 
ilişkin olanlara uygun olarak, Türkiye ile İsrail arasındaki ticarette engellerin tedrici bir 
şekilde ortadan kaldırılmasını amaçlayan hükümler ortaya koymak hususunda kararlı 
olarak, 

Bu Anlaşmanın Taraflarının (aşağıda bundan böyle Taraflar diye adlandırılacaklardır) 
ticareti Uruguay Round görüşmeleriyle aldığı biçimde serbestleştirme yönündeki 
yükümlülüklerini ve özellikle Ticaret ve Tarifeler Genel Anlaşması'ndân (GATT) doğan 
hak ve vecibeleri gereğince kendi yükümlülüklerini gözönünde tutarak, 

Bu amaçların takibi için aşağıdaki Anlaşmayı akdetmeye KARAR VERMİŞLERDİR: 

- Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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MADDEl 

Amaçlar 

1. Türkiye ve İsrail kademeli olarak, engeç 1 Ocak 2000 yılında sona erecek bir geçiş 
dönemi boyunca, işbu Anlaşmanın hükümlerinle göre ve GATT 1994 ve Dünya 
Ticaret Örgütü'nü (WTO) (bundan böyle GATT diye adlandırılacaktır) kuran 
Anlaşmaya ekli diğer çok taraflı mal ticareti anlaşmalarına uygun olarak bir Serbest 
Ticaret Alanı tesis edeceklerdir. 

2. Bu anlaşmanın amaçları şunlardır; 

a) Karşılıklı mal ve hizmet ticaretinin genişletilmesi yoluyla Türkiye ile İsrail 
arasındaki ekonomik ilişkilerin ahenkli şekilde gelişmesini teşvik etmek; 

b) Türkiye ile İsrail arasındaki ticaret için dürüst rekabet koşullarını sağlamak; 

c) Bu yolla ticaretteki engellerin kaldırılması suretiyle, dünya ticaretinin ahenkli 
gelişmesi ve genişlemesine katkıda bulunmak; 

d) Türkiye ile İsrail arasındaki işbirliğini arttırmak. 

MADDE 2 

Temel Vergiler 

1. İşbu Anlaşmanın kapsamındaki ticari alış-verişler için, İsrail'e ithal edilen malların 
sınıflandırılmasında İsrail Gümrük Tarifeleri uygulanacaktır. Türkiye'ye ithal 
edilecek malların sınıflandırılmasında Türkiye'nin Gümrük Tarifeleri 
uygulanacaktır. 

2. Bölüm I de sayılan her ürün için, işbu Anlaşmada tesis edilen aşamalı indirimlere 
konu olan temel vergi, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte erga omnes olarak 
uygulanan MFN vergileri olacaktır. 

3. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra erga omnes bazda uygulanan her 
tarife indiriminin, özellikle bu indirimlerin GATT Uruguay Round ile 
sonuçlandırılan tarife anlaşması ve Türkiye-Avrupa Topluluğu Gümrük Birliğinden 
kaynaklanması durumunda, sözkonusu indirilmiş vergiler, aksi işbu Anlaşmada, 
Anlaşmanın Protokollerinde ve Eklerinde öngörülmemiş ise, indirimlerin 
uygulandığı tarihten itibaren, 2 nci paragrafta bahsedilen temel vergilerin yerini 
alacaktır. 

4. Türkiye ve İsrail birbirlerini kendi temel vergi oranları konusunda bilgilendirecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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BÖLÜM I 

SANAYİ ÜRÜNLERİ 

MADDE 3 

Kapsam 

Bu bölüm hükümleri, Ek I de yer alan ürünler hariç olmak üzere, Armonize Mal 
Tanımlaması ve Kodlama Sisteminin 25-97 fasılları arasında yer alan Türkiye ve 
İsrail kaynaklı ürünlere uygulanacaktır. 

MADDE4 

ithalattaki Gümrük Vergiler! ve Eş Etkili Resimler 

1- Türkiye ile İsrail arasındaki ticarette, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren, ithalata hiçbir yeni gümrük vergisi veya eş etkili vergi veya resim 
konmayacak, halen uygulanmakta olanlar artırılmayacaktır. 

2- Bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, İsrail'in Türkiye menşeli ürünlere 
ithalatta uyguladığı gümrük vergileri, Ek II, Ek III ve Ek VIII de sayılan ürünler hariç 
olmak üzere ortadan kaldırılacaktır. 

3- Ek II de sayılan Türkiye menşeli ürünlere İsrail'in ithalatta uyguladığı gümrük 
vergileri sözkonusu Ek'te sunulan takvime göre tedricen İndirilecek ve en geç 1 
Ocak 2000 yılında tamamen kaldırılmış olacaktır. 

4- Ek III de sayılan Türkiye menşeli ürünlerin İsrail'e ithalatında uygulanan gümrük 
vergileri aşağıdaki takvime göre tedricen kaldırılacakhf. 

-Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte her vergi temel verginin 2/3'ü seviyesine; 
-1 Ocak 1998 tarihinde temel verginin 1/3'üne indirilecek. 
-1 Ocak 1999 tarihinde kalan vergiler kaldırılacaktır. 

5- Bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle İsrail menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalatında 
uygulanan gümrük vergileri Ek IV, Ek V, Ek Via, Ek Vlb, Ek VII ve Ek VIII de 
sayılan ürünler hariç olmak üzere ortadan kaldırılacaktır. 

• Lr ' , " • ' 
i ? : ' .' . • 
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6- Ek IV ve Ek V de sayılan Türkiye menşeli ürünlerin İsrail'e ithalatında uygulanan 
gümrük vergileri aşağıdaki takvime göre tedricen kaldırılacaktır: 

-Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte temel vergilerin % 75"ı seviyesine, 
-1 Ocak 1998'de temel vergilerin % 50'sine, 
-1 Ocak 1999'da temel vergilerin % 25'ine indirilecek, 
-1 Ocak 2000 tarihinde kalan yergiler kaldılacakhr. 

7- Ek Via ve Vlb de sayılan İsrail menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalatında uygulanan 
gümrük vergileri sözkonusu eklerde sunulan takvimlere uygun olarak 
kaldırılacaktır. 

8- Ek VlI'de sayılan İsrail menşeli ürünlerin Türkiye'ye ithalatında uygulanan gümrük 
vergileri tedricen kaldırılacaktır: 

-Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle temel vergilerin % 50'si seviyesine, 
-1 Ocak 1997 de temel vergilerin % 25'1 seviyesine indirilecek, 
-1 Ocak 1999 da kalan vergiler kaldırılacaktır. 

9- Ek VlII'de sayılan bir Taraf menşeli ürünlerin diğer Tarafa ithalatında 
uygulanan gümrük vergileri aşamalı olarak kaldırılacaktır. 

-Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte temel vergilerin 2/3'ü, 
-1.1.1998 tarihinde de kalan vergiler kaldırılacaktır. 

MADDE 5 

Mail Nitelikteki Gümrük Vergileri 

4 üncü Maddenin hükümleri aynı zamanda mali nitelikteki gümrük vergilerine de 
uygulanacaktır. 

MADDE 6 

İhracat Gümrük Vergileri ve Eş Etkili Resimler 

1- Türkiye ile İsrail arasındaki ticarette yeni ihracat gümrük vergisi veya eş etkili vergi 
veya resimler konulmayacaktır. 

2- Bu Anlaşmanın yürürlüğe girişi ile birlikte ihracat gümrük vergileri ve eş etkili vergi 
veya resimler ortadan kaldırılacaktır. 
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MADDE 7 

İhracatta ve İthalatta Miktar Kısıtlamaları ve Eş Etkili Tedbirler 

1- Bu Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren Taraflar arasındaki ticarette 
ithalata veya ihracata yeni miktar kısıtlaması veya eş etkili hiçbir tedbir 
konmayacak, var olanlar da daha kısıtlayıcı hale getirilmeyecektir. 

• 2- Bu anlaşmanın amacı ile ilgili olarak "miktar kısıtlamaları ve eş etkili tedbirler" 
deyimi Türkiye'den İsrail'e veya İsrail'den Türkiye'ye yapılan ihracata veya ithalata 
konan kotalar, ithalat veya ihracat müsaadeleri veya ticareti kısıtlayan diğer idari 

- tedbirler ve uyulması gerekli koşullar gibi yollarla etkili kılınan yasaklar veya 
kısıtlamalar anlamına gelir. 

BÖLÜM II 

TARIM, İŞLENMİŞ TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİ 

MADDE 8 

Kapsam 

Bu Bölüm hükümleri işbu Anlaşmanın Ek Tinde belirlenen ürünlerin yanısıra, 
Armonize Mal Tanımlaması ve Kodlama Sisteminin 1-24'üncü fasılları içinde yer 
alan tarım, işlenmiş tarım ve balıkçılık ürünlerine de uygulanacaktır. 

MADDE 9 

Taviz Değişimi 

1- Taraflar, tarım politikalarının izin verdiği ölçüde, tarım ürünleri ticaretinin ahenkli 
bir şekilde gelişmesini teşvik etmeye ve bu meseleyi Ortaklık Komitesinde periyodik 
olarak tartışmaya hazır olduklarını beyan ederler. 

2- Bu amaca uygun olarak Protokol A tarım, işlenmiş tarım ve balıkçılık ürünlerinde 
ticareti kolaylaştırmak için Türkiye ile İsrail arasında sonuca bağlanmış tedbirleri 
içerir. 
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- 1 6 -

3- Türkiye ve İsrail her iki Tarafın çıkarının bulunduğu tarım ürünlerindeki 
ticaretlerinde gittikçe daha büyük bir serbestlik tesis edeceklerdir. Türkiye ve İsrail 
Ortak Komite çerçevesinde birbirlerine daha ileri tavizler verme imkanlarını 
araştırmayı kabul ederler. 

MADDE 10 

Bitki ve Hayvan Sağlığı Tedbirleri 

1- Taraflar bitki ve hayvan sağlığı tedbirlerini GATT'in ilgili Anlaşmasına uygun 
olarak uygulayacaklardır. 

2- Bu Anlaşmaya taraf devletler veterinerlik, bitki sağlığı ve sağlık konularındaki 
mevzuatlarını, keyfi olarak, taraflar arasında adil olmayan ayrımcılık şeklinde veya 
aralarındaki ticarete gizli kısıtlama aracı olarak kullanmayacaklardır. 

BÖLÜM III 

GENELHÜKÜMLER 

MADDE 11 

Menşe Kuralları ve Gümrük idaresinde işbirliği 

1- Menşe kuralları ve idari işbirliği metotları Protokol B de yeralmaktadır. 

2- Taraflar ticarete getirilen formaliteleri mümkün olduğu ölçüde azaltmak ihtiyacını 
ve bu hükümlerin uygulanmasından doğacak her türlü güçlüğe karşılıklı olarak 
tatmin edici çözümler bulunması ihtiyacını dikkate alarak, 4 ila 7, 9, 15 ve 18 inci 
maddelerin ve Protokol B'nin hükümlerinin etkin ve ahenkli bir şekilde 
uygulanmasını sağlamak için, idari işbirliğini ilgilendiren düzenlemeler dahil olmak 
üzere uygun önlemleri alacaklardır. 
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MADDE 12 

Genel istisnalar 

Bu anlaşma kamu ahlakı, kamu politikası veya kamu güvenliği, sağlığın, insanların, 
hayvanların veya bitkilerin ve çevrenin korunması, sanatsal, tarihi ve arkeolojik 
değer taşıyan ulusal hazinelerin korunması veya sinai ve ticari mülkiyetin 
korunması veya altın ve gümüşle ilgili kurallar gibi gerekçelere dayanan 
yasaklamaları ve kısıtlamaları ortadan kaldırmayacaktır. Bununla birlikte, bu gibi 
yasaklamalar ve kısıtlamalar, keyfi bir farklı muamele veya Türkiye ile İsrail 
arasındaki ticarette gizli bir kısıtlama aracı oluşturamaz. 

MADDE 13 

Devlet Tekelleri 

1- Taraflar aşamalı olarak; bu Anlaşmanın yürürlüğe girişinden itibaren ikinci yılın 
sonuna kadar, ticari nitelikteki her türlü devlet tekelinin Türkiye ve İsrail 
vatandaşları arasında, malların temin olunması ve pazarlanması koşulları ile ilgili 
ayrımcılık yaratmamasını temin ederler. 

2- Ortak Komite bu amacın gerçekleştirilmesi için alman tedbirlerden haberdar 
edilecektir. 

MADDE 14 

iç Vergilendirme 

1- Taraflar Türkiye menşeli ürünlerle İsrail menşeli benzer ürünler arasında, ister 
doğrudan doğruya ister dolaylı olarak bir farklı muamele yaratan iç mali vergi 
nitelikli her türlü tedbir veya uygulamadan kaçınacaktır. 

2- Bir Taraftan diğer Tarafa ihraç olunan ürünler, bu ürünlere konmuş olan doğrudan 
veya dolaylı vergilerin tutarını aşan bir iç vergi iadesinden yararlanamaz. 
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MADDE 15 

Damping 

Bu Anlaşmaya taraf bir devlet, diğer tarafla olan ticaret ilişkilerinde damping 
yapılmakta olduğu bulgusuna vardığı takdirde, bu uygulamaya karşı, Gümrük 
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasının VI ncı Maddesine ve anılan Maddeyle ilgili 
anlaşmalar tarafından belirlenen kurallara uygun olarak, 18 inci maddede yer alan 
koşullar altında ve belirlenen usullere göre uygun tedbirleri alabilir. 

MADDE 16 

Belirli Ürünlerin ithalatı Üzerinde Acil Eylem 

İthal edilen bir malın miktarındaki artış: 

a) Taraflardan birinin topraklarındaki benzer veya doğrudan rakip ürünlerin yerli 
üreticileri için ciddi bir zarara yol açması; 

b) Ekonominin herhangi bir sektöründe ciddi aksaklıklara yol açması; 
c) Bir bölgenin ekonomik durumunda ciddi bozulmalara neden olabilecek güçlüklere 

yol açması; 

ihtimali veya tehlikesini doğuracak düzeyde olması durumunda bununla alakalı 
Taraf 18 inci Maddede yer alan koşullar altında ve belirlenen usullere göre uygun 
tedbirler alabilir. 

MADDE 17 

Reeksport ve Ciddi Kıtlık 

6vel inci Maddelerin hükümlerine uyulması, bir üründe, 

a) İhracatçı Tarafın bahis konusu üründe kendisini ihracat miktar kısıtlamaları, 
ihracat vergileri veya eş etkili vergi ve resimler ile korumakta olduğu bir üçüncü 
ülkeye reeksporta yol açmakta ise; veya, 

b) İhracatçı Taraf için önem taşıyan bu üründe ciddi bir kıtlığa veya kıtlık 
tehdidine yol açmakta ise, 

ve yukarıda değinilen durumların, ihracatçı Taraf için büyük güçlükler doğurması 
veya doğuracağa benzer görünmesi halinde, bu Taraf 18 inci Maddede yer alan 
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koşullarda ve belirlenen usullere göre uygun tedbirleri alabilir. Tedbirler, ayrımcı 
olmayan nitelik gösterecek ve artık koşullar varlıklarını haklı kılmadığı anda 
kaldırılacaktır. 

MADDE 18 

Korunma Tedbirlerini Uygulama Usulü 

1- Türkiye'nin veya İsrail'in 16 mcı Maddede değinilen zorluklan doğuracak nitelikteki 
malların ithalatında, amacı ticaret akşındaki eğilimler hakkında acil bilgi edinmek 
olan bir idari işlem başlatması durumunda, bu işlemi uygulayan taraf karşı tarafa 
bilgi verecektir. 

2- Soruşturmaya konu olan Taraf, 15, 16 ve 17 inci Maddelerde belirlenen 
durumlarda, bu Maddelerde öngörülen tedbirleri almadan önce, 3(d) Paragrafında 
belirlenen durumlarda ise mümkün olan en kısa sürede, Taraflarca kabul edilebilir 
bir çözüme ulaşmak amacıyla, durumun etraflı şekilde incelenmesi için gerekli 
bütün bilgileri Ortak Komiteye sağlar. 

Uygun önlemlerin seçimi sırasında, anlaşmanın işleyişine en az zarar verecek 
olanlara öncelik tanınır. 

Korunma tedbirleri derhal Ortak Komiteye bildirilecek ve özellikle durumun izin 
verdiği anda uygulamadan kaldırılmasına yönelik olarak, Komitede dönemsel 
danışmalara konu olacaktır. 

3) 2 inci paragrafın uygulanmasında, aşağıdaki hükümler geçerlidir. 

a) 15 inci Maddeye uygun olarak, ithalat yapan ülkenin yetkilileri bir soruşturma 
başlatır başlatmaz, Ortak Komite damping durumundan haberdar 
edilecektir.Damping uygulaması bitmez veya bildirimin yapıldığı andan itibaren 
geçen otuz gün içerisinde tatmin edici bir diğer çözüme ulaşılmazsa, ithalatçı 
Taraf uygun tedbirleri alabilir. 

b) 16. Maddeye uygun olarak, bu Maddede yeralan durum nedeniyle ortaya 
çıkan güçlükler, bu güçlükleri ortadan kaldırmak için gerekli bir karar alabilecek 
Ortak Komite'ye inceleme için bildirilecektir. 

Ortak Komite ya da ihracatçı Taraf sorunları bitirecek bir karar almazsa veya 
sorunun başlaması üzerinden geçen otuz gün içerisinde tatmin edici bir çözüme 
ulaşılamamış ise ithalatçı Taraf gereken önlemleri uygulayabilir. Bu tedbirler, 
ortaya çıkan güçlükleri gidermek için gerekli olanların dışına taşmamahdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 



- 2 0 -

c) 17 inci Maddeye göre, bu Maddede belirtilen konulara ilişkin olarak doğan 
sorunlar Ortak Komiteye bildirilmelidir. 

Ortak komite sorunların çözümlenmesi için gerekli herhangi bir karar alabilir. 
Eğer otuz gün içerisinde sorunla ilgili bir karar alınamamış ise ihracatçı taraf 
ilgili ürünün ihracatına gerekli tedbirleri uyguluyabilir. 

d) Olağandışı koşullar, önceden haber verme ve durum değerlendirmesi yapmayı 
imkansız kılan ani bir eylemi gerektiriyorsa, 15, 16 ve 17 inci Maddelerde 
belirlenen durumlarda ilgili taraf sorunun çözümlenmesiyle ilgili lüzumlu 
ihtiyati tedbirleri alır ve karşı tarafı durumdan derhal haberdar eder. 

MADDE 19 

Standartlar 

1- Tarafların standart ve teknik düzenlemelere ilişkin hak ve ödevleri Dünya 
Ticaret Örgütü'nün, Ticarete Teknik Engeller Anlaşması hükümlerine tabi 
olacaktır. 

2- Her bir Taraf diğer Tarafın isteği üzerine özel durumlarda standarda ilişkin 
tedbirler hakkında bilgi verir. 

3- Taraflar ticarette teknik engelleri azaltmayı amaçlar. Bunu sağlamak için 
Taraflar vergi mutabakatı alanında karşılıklı tanıma anlaşmalarını 
sonuçlandırırlar. 

BÖLÜM IV 

KURULUŞ HAKKI VE HİZMET ARZI 

MADDE 20 

1- Taraflar Anlaşmanın kapsamını bir Tarafın toprakları üzerinde diğer Tarafın 
şirket kurma hakkını kapsayacak şekilde genişletmeyi ve bir Tarafın firmalarının 
diğer taraftaki hizmet tüketicilerine sunacağı hizmeti düzenleyen hükümleri libere 
edeceklerini kabul ederler. 

2- Ortak Komite 1 inci Paragrafta tarif edilen amaçların uygulanması için gerekli 
tavsiyelerde bulunur. 
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Ortak Komite bu tür tavsiyeleri yaparken karşılıklı olarak ençok gözetilen ulus 
kaydı'nın geçmişte uygulanma şekillerini ve bundan sonra GATS diye 
adlandırılacak olan Hizmet Ticareti Genel Anlaşması çerçevesindeki 
yükümlülüklerini, özellikle Madde V deki yükülülüklerini dikkate alır. 

3- Ortak Komite bu amaçlara ulaşma yolundaki ilk değerlendirmesini Anlaşmanın 
yürürlüğe girmesinden itibaren engeç üç yıl içinde yapar. 

MADDE 21 

1- Başlangıçta, her iki Taraf GATS yükümlülüklerini, özellikle bu yükümlülük 
kapsamındaki hizmet sektörlerinde ençok gözetilen ulus kaydını karşılıklı olarak 
vermeyi tekraren teyit ederler. 

2- GATS'a uygun olarak bu kayıt şunlara uygulanmayacaktır: 

a) GATS'ın V inci Maddesinde tarif edilen şekilde bir anlaşmayla her bir 
tarafın verdiği avantajlar ve böyle bir anlaşma çerçevesinde alman tedbirler. 

b) En çok gözetilen ulus kaydına uygun olarak her iki Tarafın GATS'a ekledikleri 
istisnalar. 

BÖLÜM V 

GENEL KURUMSAL VE SON HÜKÜMLER 

MADDE 22 

Fikri, Sin a i ve Ticari Mülkiyet 

1- Taraflar, bu Maddenin ve Ek IX'un hükümlerine uygun olarak, fikri, sinai, ticari 
mülkiyet haklarının en yüksek uluslararası standartlar düzeyinde, bu hakların elde 
edilmesi için etkili araçları da içerecek şekilde vermeyi; yeterli ve etkili bir korunma 
sağlamayı kabul ederler. 

2- Bu Maddenin ve EK IX un uygulanması Taraflarca düzenli olarak incelenir. Fikri 
Sinai ve ticari mülkiyet alanlarında ticaret koşullarını olumsuz yönde etkileyen bir 
sorunun ortaya çıkması halinde, bir Tarafın isteği üzerine, karşılıklı tatmin edici bir 
çözüme ulaşılması amacıyla, Ortak Komite'de acil danışmalar yapılır. 
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MADDE23 

Ödemeler 

1- Taraflar arasındaki ticari ilişldlerle ilgili olarak, konvertibil dövizler ile yapılan 
ödemeler ve alacaklının ikamet ettiği bu Anlaşmaya Taraf Devletlerden birinin 
topraklarına yapılacak bu tür bir ödeme her tür kısıtlamadan uzak olacaktır. 

2- Taraflar kendi topraklarında mukim bir kişinin katıldığı ticari işlemleri kapsayan kısa 
ve orta vadeli kredilerin tahsisine, geri ödemesine veya kabulüne herhangi bir 
kambiyo veya idari kısıtlama getirmekten kaçınacaklardır. 

3- Mal hareketi ile ilişkili cari ödemeye getirilen her tedbir Uluslararası Para fonu 
Statüsü'nün Madde VH'nde zikredilen koşullarla uyum halinde olacaktır. 

MADDE 24 

Kamu Alımı 

1- Bu Anlaşmanın Tarafları kendi kamu alım piyasalarının etkin bir şekilde 
liberelizasyonunu bu Anlaşmanın ayrılmaz bir hedefi olarak mütalaa ederler. 

2- Ortak Komite bu alandaki gelişmeleri her yıl inceler. 

MADDE 25 

Rekabet 

1- Aşağıdaki hususlar Türkiye ile İsrail arasındaki ticareti etkilediği ölçüde, bu 
anlaşmanın düzgün şekilde işlemesi ile bağdaşmaz sayılır: 

i) Rekabetin önlenmesi, kısıtlannası veya saptırılmasını konu alan veya etki 
itibariyle bu sonucu doğuran tüm işletmelerarası anlaşmalar, işletmeler birlikleri 
tarafından alınan kararlar ve ortak uygulamalar, 

ii) Bir veya birden fazla işletmenin Türkiye veya İsrail'in topraklarının tümünde 
veya bunun önemli bir parçasında sahip oldukları hakim durumun kötüye 
kullanılması, 
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iii) Bir işletmeyi veya belli bir malın üretimini kayırarak rekabeti bozan veya bozma 
tehlikesi doğuran her devlet yardımı 

2- Ortak Komite Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra üç yıl içinde, bir kararla 
l'inci Paragrafın uygulamasına ilişkin gerekli kuralları koyar. 

Bu kurallar konuncaya kadar, GATT'ın VI, XVI ve XXIH'inci Maddelerinin yorum 
ve uygulamasına ilişkin hükümleri, l'inci Paragrafın (iii) bendi uygulaması için de 
geçerli olacaktır. 

3- Her bir Taraf, diğer yöntemlerden başka, verilen yardımın toplam miktarını ve 
dağıtımı hakkında diğer tarafa yıllık rapor sunarak ve istek üzerine yardım planları 
hakkında bilgi vererek devlet yardımları alanında şeffaflığı sağlayacaktır. Bir Tarafın 
isteği üzerine diğer Taraf, devlet yardımlarıyla ilgili özel durumlar hakkında bilgi 
sağlayacaktır. 

4- Bölüm H'de atıfta bulunulan tarım ürünlerine l'inci Paragrafın (iii) bendi 
uygulanmayacaktır. 

5- Türkiye veya İsrail özel bir uygulamanın l'inci Paragrafın kuralları ile bağdaşmaz 
olduğunu düşünürlerse ve , 

- Bu uygulamanın, 2 inci Paragrafta atıfta bulunulan uygulama kuralları ile 
yeterince ilişkilendirilememiş olması; veya, 

- Böyle kuralların bulunmaması ve bu tür uygulamaların diğer tarafın çıkarlarına 
önemli zarar vermesi veya zarar verme tehlikesinin bulunması veya hizmet 
sektörünü de içeren yerel endüstriye maddi hasar verilmesi durumlarında, 

Söz konusu Taraf, Ortak Komite'de konu hakkında danışmalarda bulunduktan 
sonra veya danışma talebinin Ortak Komite'ye havalesinin üzerinden otuz 
çalışma günü geçtikten sonra uygun tedbirleri alabilir. 

l'inci Paragrafın (iii) bendine aykırı uygulamalar sözkonusu olduğunda, 
yukarıda sözü edilen tedbirler, ancak GATT hükümlerinin bu tedbirlere 
uygulanabilir olduğu durumlarda ve yalnızca GATT ile veya GATT'ın 
gözetimiyle oluşturulmuş veya Taraflar arasında geçerli olan başka bir 
mekanizma tarafından belirlenen usul ve koşullar çerçevesinde uygulamaya 
konabilecektir. 
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6- 2'inci Paragraftaki hiçbir hükme ters düşmeyecek şekilde Taraflar, profesyonellik 
ve iş gizliliğinin gerektirdiği sınırlamaları hesaba katarak bilgi değişiminde 
bulunacaklardır. . 

MADDE 26 

Ödemeler Dengesi Güçlükleri 

Türkiye veya İsrail önemli bir ödemeler dengesi güçlüğü içinde veya tehdidi altında 
bulunduğu takdirde Türkiye veya İsrail, GATT çerçevesinde konulan şartlara veya 
Uluslararası Para Fonu Anlaşmasının VlII'inci Maddesine uygun olarak sınırlı bir 
süre için ödemeler dengesi açığını kapamak üzere gerekenin ötesinde olmamak 
koşuluyla kısıtlayıcı tedbirler alabilirler. Türkiye ve İsrail, mevcut durum hakkında 
diğer Tarafı derhal haberdar edecek ve tebdirleri kaldırma takvimini diğer tarafa 
sunacaktır. 

MADDE 27 

Ortak Komitelerin Kurulması 

1- Bu Anlaşma ile, bu Anlaşmaya Taraf her bir Devletin İçinde temsil edileceği bir 
Ortak Komite kurulmuştur. Ortak Komite bu Anlaşmanın idaresinden sorumlu 
olacak ve onun düzgün şekilde uygulanmasını sağlayacaktır. 

2- Bu Anlaşmanın düzgün şekilde uygulanması amacıyla, Taraflar bilgi değişiminde ve 
herhangi bir tarafın talebi üzerine Ortak Komite içinde danışmalarda 
bulunacaklardır. Ortak Komite Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretteki engellerin 
daha da ileri derecede ortadan kaldırılması olanağını inceleme altında tutacaktır. 

3- Ortak Komite 28 inci Madddenin 3 üncü Paragrafı uyarınca, bu Anlaşmada 
öngörülen hallerde kararlar alacaktır. Diğer konularda Ortak Komite tavsiyelerde 
bulunabilir. 
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MADDE28 

Ortak Komitenin Usulleri 

1- Bu Anlaşmanın düzgün bir şekilde uygulanması için, Ortak Komite gerekli olduğu 
her zaman uygun bir düzeyde, bununla birlikte yılda en az bir defa toplanacaktır. 
Tarafların her biri, bir toplantı yapılmasını talep edebilir. 

2- Ortak Komite müşterek mutabakat ile karar verecektir. 

3- Bir Tarafın Ortak Komitedeki temsilcisi bir kararı anayasal gereklerin 
tamamlanmasına bağlı olarak kabul ettiği takdirde, bu karar, içinde daha geç bir 
tarih belirtilmemiş ise, engelin kaldırıldığının bildirildiği tarihte yürürlüğe girecektir. 

4- Ortak Komite, kendi çalışmalarına ilişkin usul kurallarını kabul edecek ve bu 
kurallar, diğerlerinin arasında, toplantı çağrılarının yapılması, Başkanın tayini ve 
görev süresine dair hükümler de içerecektir. 

5- Ortak Komite görevlerini yerine getirmekte kendisine yardımcı olmaları için gerekli 
gördüğü ölçüde alt komiteler ve çalışma grupları kurulmasına karar verebilir. 

MADDE 29 

Yülcümlülüklerin yerine getirilmesi 

1- Taraflar, Anlaşmadan doğan yükümlülüklerini yerine getirmek için gerekli genel 
ya da spesifik tedbirleri alırlar. Taraflar Anlaşma da ortaya konan hedeflerin 
gerçekleşmesini gözetirler. 

2- Taraflardan biri diğer Tarafın, Anlaşmadan doğan bir yükümlülüğünü yerine 
getirmediği kanısına varırsa, uygun tedbirleri alabilir.Bunu yapmadan önce, özel 
aciliyeti olan durumlar dışında, Taraflarca kabul edilebilir bir çözüme ulaşmak 
amacıyla, durumun etraflı şekilde incelenmesi için gerekli bütün bilgileri Ortak 
Komiteye sağlayacaktır. 

Tedbirlerin seçiminde, Anlaşmanın işleyişine en az zarar verecek olanlara öncelik 
tanınır. 

Bu tedbirler derhal Ortak Komiteye bildirilir ve karşı Tarafların isteği üzerine Ortak 
Komitede tedbirlerle ilgili danışmalar yapılır. 
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MADDE30 

Anlaşmazlıkların Halli 

1- Taraflardan her biri Anlaşmanın uygulanması ve yorumundan doğan her türlü 
anlaşmazlığı Ortak Komiteye götürebilir. 

2- Ortak Komite anlaşmazlığı bir karar almak suretiyle çözümleyebilir. 

3- Taraflardan her biri 2 inci Paragrafta atıfta bulunulan kararların uygulanması ile 
ilgili tedbirleri almakla yükümlüdür. 

4- Ortak Komiteye gönderilen bir anlaşmazlık, anlaşmazlığın intikalinden itibaren 60 
gün içinde veya Ortak Komitenin kararlaştırdığı daha uzun bir süre zarfında 
çözümlenmemiş ise her bir taraf diğerine 45 gün içinde bir hakem atadığı hakkında 
bildirimde bulunabilir. 

5- İki atanmış hakem, iki ay içerisinde, ortak kararla iki Tarafın da milliyetinden 
olmayan ve başkan olarak görev yapacak olan üçüncü bir hakem seçeceklerdir. 

6- Hakemler kararlarını oyçokluğu ile 90 gün içinde alırlar. 

7- Taraflardan her biri, hakemlerin kararlarının uygulanması için gerekli adımları 
atmakla yükümlüdür. 

MADDE 31 

Güvenlik İstisnaları 

Bu Anlaşmada yer alan hükümlerden hiçbiri Taraflardan birinin aşağıdaki amaçlarla 
her türlü önlemi almasını engellemez. 

a) Temel güvenlik çıkarlarına aykırı olarak bilgi açıklanmasının önlenmesi için alınacak 
önlemler; 

b) Münhasıran askeri amaçlara yönelik olmayan mamüllerdeki rekabet koşullarına 
zarar vermemek şartıyla silah, mühimmat veya savaş malzemelerinin üretim veya 
ticaretiyle, yada savunma amaçları için zorunlu olan araştırma, geliştirme veya 
üretimle ilgili önlemler; 

c) Yasaların uygulanmasını ve düzenin korunmasını etkileyen ciddi iç karışıklıklar 
meydana gelmesi, savaş veya savaş tehdidi oluşturan diğer ciddi uluslararası 
gerginlikler ortaya çıkması halinde kendi güvenliği için zorunlu gördüğü, ya da 
barışı ve uluslararası güvenliği korumak amacıyla üstlendiği yükümlülükleri yerine 
getirmek için gerekli olan tedbirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi . (S. Sayısı : 217) 
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MADDE 32 

Geliştirici Hüküm 

1- Taraflardan biri bu Anlaşma tarafından kurulan ilişkileri Anlaşmanın kapsamadığı 
alanlara yaymak suretiyle geliştirmenin, Anlaşmaya Taraf Devletlerin 
ekonomilerinin çıkarları bakımından yararlı olacağı görüşünü taşıdığı takdirde diğer 
tarafa gerekçeli bir talep sunacaktır. Taraflar, Ortak Komiteye, bu talebi incelemesi 
ve yerinde görmesi halinde kendilerine tavsiyelerde bulunması talimatını 
verebilirler. 

2- 1 inci paragraftaki usulün sonucu olarak ortaya çıkacak anlaşmalar işbu 
Anlaşmanın Taraflarının kendi usullerine göre onayına veya uygun bulma işlemine 
tabi olacaktır. 

MADDE 33 

Tadilat 

27 inci Maddenin 3 üncü Paragrafında atıfta bulunulanlar dışında kalan ve Ortak 
Komite tarafından onaylanan Anlaşma tadilatı, kabul için Taraflara sunulacak ve 
bu Anlaşmanın yürürlüğe giriş usulüne uygun olarak yürürlüğe girecektir. 

MADDE 34 

Protokoller Ve Ekler 

Bu Anlaşmanın A ve B Protokolleri, I ila IX sayılı ekleri ve bu Anlaşmanın 
uygulanması ve hükümlerine ilişkin ortak deklerasyonlar işbu Anlaşmanın ayrılmaz 
parçasını oluşturur. Ortak Komite Protokolleri ve Ekleri tadil etmeyi kararlaştırabilir. 

MADDE 35 

Başka Anlaşmalar Tarafından Düzenlenen Ticaret ilişkileri 

1- İşbu Anlaşma, kendisinin getirdiği düzenlemeleri değiştirmekdikçe gümrük 
birliklerinin, serbest ticaret bölgelerinin muhafazasına veya kurulmasına veya sınır 
ticareti için düzenlemelere gidilmesine engel teşkil etmiyecektir. 
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2- Gümrük birliği veya serbest ticaret alanları kuran anlaşmalar hakkında ve 
gerektiğinde üçüncü ülkelerle Tarafların kendi ticaret politikalarıyla ilgili diğer temel 
meseleler üzerinde, Ortaklık Komitesinde Taraflar arasında danışmalar yapılacaktır. 

MADDE 36 

Ülkesel Uygulanma 

Bu Anlaşma Tarafların gümrük sınırları içinde ve serbest ticaret bölgelerinde 
uygulanacaktır. 

MADDE 37 

Sona Erme 

Anlaşma sınırsız bir süre için akdedilmiştir. 

Her bir Taraf, bu Anlaşmanın feshini diğer tarafa diplomatik yollardan, yazılı olarak 
ihbar edebilir. Bu Anlaşma ihbar tarihinden altı ây sonra yürürlükten kalkar. 

MADDE 38 

Yürürlüğe Giriş 

Bu Anlaşma onay veya kabul belgelerinin karşılıklı olarak değişimi tarihinden 
itibaren yürürlüğe girecektir. 

BUNUN KANITI OLARAK aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler, işbu 
Anlaşmayı imzalamışlardır. , 

İşbu Anlaşma 'de, 5776'ya tekabül eden 1996 
tarihinde İngilizce dilinde düzenlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Adına İsrail Devleti Hükümeti Adına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı ; 217) 
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EKI 
3'üncü Maddede Atıfta Bulumulan Ürünlerin Listesi 

TARİFE 
BAŞLIĞI 
2905.43. 
2905.44. 
3302.10.29 
35.01 
35011010 
35011050 
35011090 

35019090 
35.02 

35021110 
35021190 

35021910 
35021990 

35022010 

35022091 
35022099 

35029020 
35029070 
35029090 
3505.10. 
3505.10.10 
3505.10.90 
3505.20. 
38.09 

3809.10. 

38099100 
38099200 
38099300 
3824.60. 
45.01 

45011000 
45019000 
53.01 

53.02 

KISA URUN TANIMI 

Mannitol 
D-glusitol (sorbitol) 
Koku veren hammadde karışımları 
Kazein 
Suni tekstil liflerinin imalatına mahsus olanlar 
Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sanayilerde kullanılmaya mahsus olanlar 
Diğerleri 
Diğerleri 
Diğerleri 
Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %80 den fazla peyniralü suyu proteini' 
içeren iki veya daha fazla peyniralü suyu proteini konsantre dahil), albüminatlar ve diğer albümin türevleri 
Yumurta albümini (ovalbümin): 
Kurutulmuş: 
İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hale getirilenler 
Diğerleri 
Diğerleri 
insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hala getirilenler 
Diğerleri 
Süt albümini, (iki veya daha fazla peyniralü suyu proteini konsantreleri dahil). 
İnsan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hale getirilen 
Diğerleri 
Kurutulmuş (yaprak, pul, flokon, ve toz halinde) 
Diğerleri 
Diğerleri 
Albüminler (yumurta albümini "ovalbümin" ve süt albümini "laktalbümin" hariç 
insan gıdası olarak kullanılmaya elverişli olmayan veya elverişsiz hale getirilenler 
Diğerleri 
Albüminler ve diğer albümin türevleri 
Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar 
Dekstrinler 
Diğerleri 
Tutkallar 
Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen mensucat, kağıt, deri ve benzeri sanayilerde kullanılan 
türde "apre veya finisaj" müstahzarlan, boyayıa maddelerin sabitleştirilmesini veya boyama işlemini 
hızlandırmayı sağlayıcılar ve diğer ürünler 
Esası nlşastalı madde olanlar 
Diğerleri 
Tekstil ve benzeri endüstiriler (3809.91.00.90.11,19 hariç) 
Kağıt ve benzeri endüstiriler (3809.92.00.90.00 hariç) 
Deri ve benzeri endüstiriler (3809.93.00.90.00 hariç) 
Sorbitol (2905.44 alt pozisyonunda belirtilen sorbitol hariç) 
Tabii mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış); döküntü mantar ; kınlmış .granül veya toz haline 
getirilmiş mantar 
Tabi mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış) 
Diğerleri 
Keten (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); keten kıtık döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme 
suretiyle elde edilen döküntü dahil): 
Kendirfcannabis sativa L) (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); kendir kıhk ve döküntüleri (iplik . 
döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil): 

20 
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EKH 

4'üncü Maddenin 3'üncü Paragrafında Atıfta Bulunulan Ürünler 

İsrail bu Ek'in A ve B Tablolarında yeralan tekstil ve konfeksiyon ürünlerindeki 
gümrük vergileri ve diğer eş etkili vergi resimleri aşağıdaki takvime göre kaldıracaktır. 

İsrail Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle birlikte, gümrük vergilerini liberalizasyon 
programı çerçevesinde ulaşılacak nihai koruma oranlarını dikkate alarak Tablo A'da yer 
alan ürünleri %12 Tablo B de yeralan ürünlerde %8 puan oranında indirime tabi 
tutacaktır. 
Kalan vergiler, gerek ad valorem gerek spesifik olsun, aşağıdaki gibi indirilecektir. 

-1 Eylül 1997 tarihinde 2/3'e, 
-1 Eylül 1998 tarihinde 1/3'e indirilecek; 
-1 Ocak 2000 tarininde kalan vergiler ortadan kaldırılacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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42021200 
42022290 
42023290 
42029240 
42029290 
51121100 
51121900 
51122000 
51123000 
51129000 
51130010 
52081190 
52081290 
52081390 
52081990 
52082110 
52082190 
52082290 
52082390 
52082990 
52083190 
52083290 
52083390 
52083990 
52084100 
52084200 
52084300 
52084900 
52085100 
52085200 
52085300 
52085900 
52091190 
52091290 
52091990 
52092190 
52092290 
52092990 
52093190 
52093290 
52093990 
52094100 

52101990 
52102190 
52102290 
52102990 
52103190 
52103290 
52103990 
52104100 
52104200 
52104900 
52105100 
52105200 
52105900 
52111190 
52111290 
52111990 
52112190 
52112290 
52112990 
52113190 
52113290 
52113990 
.52114100 
52114200 
52114300 
52114900 
52115100 
52115200 
52115900 
52121190 
52121290 
52121390 
52121400 
52121500 
52122190 
52122290 
52122390 
52122400 
52122500 
54074190 
54074290 
54074390 

EK II YE AİT TABLO A 
(İsrail Gümrük Kodları) 

Kodlan) 
54077390 55143300 56039290 
54077490 
54078190 
54078290 
54078390 
54078490 
54079190 
54079290 
54079390 
54079490 
54081090 
54082190 
54082290 
54082390 
54082490 
54083190 
54083290 
54083390 
54083490 
55121100 
55121900 
55122100 
55122900 
55129100 
55129900 
55131100 
55131200 
55131300 
55131900 
55132100 
55132200 
55132300 
55132900 
55133100 
55133200 
55133300 
55133900 
55134100 
55134200 
55134300 
55134900 
55141100 

55143900 
55144100 
55144200 
55144300 
55144900 
55151100 
55151200 
55151300 
55151900 
55152100 
55152200 
55152900 
55159100 
55159200 
55159900 
55161100 
55161200 
55161300 
55161400 
55162100 
55162200 
55162300 
55162400 
55163100 
55163200 
55163300 
55163400 
S5164100 
55164200 
55164300 
55164400 
55169100 
55169200 
55169300 
55169400 
56031110 
56031190 
56031210 
56031240 
56031290 
56031310 

56039310 
56039390 
56039410 
56039420 
56039490 
56071000 
56072100 
56072900 
56073000 

• 56074100 
56074900 
56075000 
56079090 
57011000 
57019000 
57021000 
57022000 
57023100 
57023290 
57023910 
57023990 
57024100 
57024290 
57024910 
57024990 
57025100 
57025200 
57025910 
57025990 
57029100 
57029200 
57029910 
57029990. 
57031090 
57032090 
57033090 
57039020 
57039090 
57050091 
57050099 
58021112 

58022013 
58022015 
58022032 
58022040 
58022091 
58022099 
58023014 
58023015 
58023032 
58023034 
58023040 
58023059 
58023071 
58023079 
58023091 
58023099 
58039010 
58041013 
58041032 

, 58041040 
58042110 
58042140 
58042199 
58042940 
58042993 
58043011 
58043040 
58043093 
58050000 
58079021 
58079029 
58081090 
58101010 
58101090 
58109110 
58109190 
58109210 
58109290 
58109910 
58109990 
58110047 
58110062 

59031030 
59031044 
59031049 
59031099 
59032019 
59032021 
59032022 
59032023 
59032029 
59032030 
59032049 
59032099 
59039019 
59039021 
59039029 
59039030 
59039059 
59039099 
59050014 
59050015 
5905,0060 
59050071 
59050072 
59050081 
59050083 
59050084 
59050086 
59061011 
59061019 
59069911 
59069919 
59070099 
60011000 
60012100 
60012210 
60012229 
60012293 
60012299 
60012900 
60019100 
60019210 
60019229 
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] 

51061010 
51062010 
51071010 
51072010 
51081010 
51082010 
51091010 
51099010 
51100011 
51100091 

< 

EK II'YE AİT TABLO B 
(İsrail'in Gümrük Kodlan) 

52041100 
52041900 
52051100 
52051200 
52051300 
52051400 
52052100 
52052200 
52052300 
52052400 
52053100 
52053200 
52053300 
52053400 
52054100 
52054200 
52054300 
52054410 
52054490 
52061100 
52061200 
52061300 
52061400 
52061500 
52062100 
52062200 
52062300 
52062400 
52062500 
52063100 
52063200 
52063300 
52063400 
52063500 
52064100 
52064200 
52064300 
52064400 
52064500 

55081000 
55082000 
55091110 
55091220 
55092110 
55092220 
55093100 
55093290 
55094110 
55094220 
55095120 
55095220 
55095320 
55095920 
55096110 
55096190 
55096210 
55096290 
55096910 
55096920 
55099120 
55099220 
55099910 
55099920 
55101120 
55101230 
55102020 
55103030 
55109030 
55111020 
55111030 
55112020 
55112030 
55113030 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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EK III 
4 üncü Maddenin 4 üncü Paragrafında Atıfta Bulunulan 

İsrail'in Gümrük Kodları 

31021090 
31023090 
31028000 

36050000 

39211230 
39211320 
39211980 
39219084 
39219085 
39219091 
39219092 

4410 
4412 

441820 

hariç 44101110,44101910 
hariç 44121310, 44121410, 44121920, 44122210, 44122910,44129210, 

44129910, 

48025290 
48030050 
48030090 
4817 
4818 
481910 
481920 
48201010 
482020 
48209090 
48231190 
48231900 
48235900 

hariç 481850 

64 hariç 640210,64029121,64029921,640310,64035111,64035911,64039911, 
64041110,64041191,64042110,6406 

700310 
7004 
70051090 
70052190 
70052990 
70193990 
70199090 

7113 hariç 71131130, 71131920, 71132010 

72131000 
72142000 

Türkiye Büyük'Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 



72171099 
72172099 
72179099 

7303 
73061011 
73061090 
73062011 
73062090 
73063090 
73066099 
73069099 
730710 
73079110 
73079290 
73079340 
73079399 
73079920 
73083010 
73089030 

731815 
73221120 
73239329 
732510 
73259990 

82075010 
82076010 

831110 

85011049 
85011099 
85012019 
85012099 
85013120 
85013159 
85013199 
85013250 
85013290 
85013390 
85013490 
85014099 
85015199 
85015290 
85015390 
85016199 
85016290 
85016390 
85016490 
85041000 
85042191 



-37 

850422 
850423 
85043121 
850433 hariç 
850434 
85045020 
85045090 hariç 
85071010 
85072010 
8536 hariç 

85043310 

85045091 

85361091, 85362020, 85362091, 85363030, 85363091, 
85364110,85364191, 
85364910,85364991, 85365010, 85365091, 85366940,85369030, 
85369091 

85441120 
85441920 
85442090 
854430 
854441 
854449 
854450 
854460 

hariç 
hariç 
hariç 
hariç 

85444121, 
85444921, 
85445121, 
85446041 

85444141 
85444941,85444943 
85445141, 85445921, 85445941 
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EK IV 

4'üncü Maddenin 6'ıncı Paragrafında Atıfta Bulunulan Ürünler 

Türk Gümrük Tarifeleri 

42.02 , 

4202.19.90.50.00 
4202.39 
4202.99 
73.12 • 

7312.10.51.00.00 
7312.10.59.00.00 
7312.10.79.00.00 
7312.90.90.10.00 
8701.90.11.00.00 

8701.90.15.00.00 

8701.90.21.00.00 
8701.90.25.00.00 
8701.90.31.00.00 
8701.90.50.00.00 
8702.10.11.12.00 
8702.10.19.12.00 
8702.90.11.12.00 
8702.90.19.12.00 
8702.10.91.12.00 
8702.10.99.12.00 
8702.90.31.12.00 
8702.90.39.12.00 
8702.10.11.13.00 
8702.10.19.13.00 
8702.90.11.13.00 
8702.90.19.13.00 

Kısa Ürün Tanımı 

Sandıklar, bavullar, valizler, evrak çantaları, okul çantaları, gözlük 
kılıfları, dürbün mahfazaları, fotoğraf makinâst mahfazaları, müzik 
aletleri mafhazalan, silah ve tabanca kılıf ve benzeri mafhazaları; tabii 
veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden, plastik madde 
yapraklarından, dokumaya elverişli maddelerden, vulkanize edilmiş 
liflerden, kartondan yapılmış veya tamamen yahut kısmen bu 
maddelerle veya kağıtla kaplanmış seyahat çantaları, tuvalel 
çantalan, sırt çantaları, el çantaları.erzak çantaları,portföyler,para 
keseleri, harita ve kimlik mafhazaları, sigara kutuları, tabaka ve tütün 
kese ve kutulan, takım çantaları, spor çantaları, şişe mahfazaları, 
mücevher kutuları, pudra- baharat-barut kutuları, bıçak kılıfları ve 
benzeri mafhazalar; (4202.19.90.50; 4202.39; 4202.99 hariç) 
Bakırdan olanlar 
Diğerleri 
Diğerleri 
Demir veya çelikten demetlenmiş teller (toron), halat ve kablolar, 
örme halatlar.bucurgat halatları ve benzerleri (elektrik işlerinde 
kullanılmak üzere izole edilmemiş): (7312.10.10; 7312.10.30; 
7312.10.51; 7312.10.59; 7312.10.79; 7312.90.10; 7312.90.90 
hariç) 
Bakır-çinko alaşımları (pirinç) ile kaplanmış olanlar 

Diğerleri 
Diğerleri 
Motor gücü 18kWı geçmeyenler 

Motor gücü 18 kw't geçenler fakat 25 kw'ı geçmeyenler 

Motor gücü 25 kw'ı geçenler fakat 37kw'ı geçmeyenler 
Motor gücü 37 kw'ı geçenler fakat 59 kw'ı geçmeyenler 
Motor gücü 59 kw'ı geçenler fakat 75 kw'ı geçmeyenler 
Kullanılmış traktörler 
Midibüs 

Midibüs 

Minibüs 

Temel Vergi 
Oranı 

22 

20.3 
20.3 
21.1 
17.8 

14.2 

15.4 
15.5 
29.5 

29.5 

29.5 • 
29.5 
29.5 
29.5 
27.9 

27.2 

27.9 
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Türk Gümrük Tarifeleri 

8702.10.91.13.00 
8702.10.99.13.00 
8702.90.31.13.00 
8702.90.39.13.00 
8703.21.10.10.00 
8703.21.90.10.00 
8703.22.19.10.00 
8703.22.90.10.00 
8703.31.10.10.00 
8703.31.90.10.00 
8703.23.19.11.00 
8703.23.90.11.00 
8703.32.19.11.00 
8703.32.90.11.00 
8703.23.19.12.00 
8703.23.90.12.00 
8703.32.19.12.00 
8703.32.90.12.00 
8704.21.31.00.00 
8704.22.91.00.00 
8704.23.91.00.00 
8704.31.31.00.00 
8704.32.91.00.00 
8704.21.39.00.00 
8704.22.99.00.00 
8704.23.99.00.00 
8704.31.39.00.00 
8704.32.99.00.00 
8704.21.91.00.00 
8704.31.91.00.00 
8704.21.99.00.00 
8704.31.99.00.00 
8711.10 

8711.20 

87.12 

Kısa Ürün Tanımı 

Minibüs 

Silindir hacmi 1000cm3'ü geçmeyenler: 

Silindir hacmi 1000cm3 'ügeçen fakat 1500cm3 'ügeçmeyenler 

Silindir hacmi 1500cm3'ü geçenler fakat 1600 cm3 'ü geçmeyenler 

Silindir hacmi 1600cm3'ü geçenler fakat 2000cm3'ü geçmeyenler 

Silindir hacmi 2500-2800cm3 geçen yeni taşıma araçları 

Silindir hacmi 2500-2800cm3 ~ ü geçen yeni taşıma araçlan 

Silindir hacmi 2500-2800 cm3'ü geçmeyen yeni araçlar 

Silindir hacmi 2500-2800 cm3'ü geçmeyen kullanılmış araçlar 

Silindir hacmi 50 cm3'ü geçmeyen içten yanmalı doğrusal pistonlu 
olanlar: 

Silindir hacmi 50 cm3'ü geçen fakat 250 cmS'ü geçmeyen içten 
yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar: 
Motorsuz bisikletler ve diğer motorsuz tekerlekli taşıtlar 

Temel Vergi 
Oranı 
27.2 

26.8 

32 

33 

33 

30.3 

30.3 

27.2 

27.2 

21 

21 

24.8 
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EKV 

4'üncü Maddenin 6'ıncı Paragrafında Atıfta Bulunulan Ürünler 

Türk Gümrük 
Tarifeleri 
61.02 

•61.03 

61.04 

61.05 
61.06 

61.07 

61.08 

61.09 
61.10 
61.11 
61.12 
61.15 
62.01 

62.03 

62.04 

62.06 
62.07 

62.09 
62.11 -
62.12 

Kısa Ürün Tanımı 

Kadınlar ve kız çocuklar için mantolar, kabanlar.kolsuz 
ceketler, .pelerinler 
Erkekler ve erkek çocuklar için takım 
elbiseler,takımlar,ceketler,blazerler,şortlar 
Kadınlar ve kız çocuklar için takım 
elbiseler,takımlar,ceketler,blazerler,şortlar 
Erkekler ve erkek çocuklar için gömlekler (örme) 
Kadınlar ve kız çocuklar çin bluzlar.gömlekler, gömlek-bluzlar 
(örme) 
Erkekler ve erkek çocuklar için külotlar»slipler, gece gömlekleri, 
pijamalar 
Kadınlar ve kız çocuklar için kombinezonlar, jüp veya jüponlar, 
slipler.bornozlar 
Tişörtler, fanilalar, atletler, kaşkorseler ve diğer içgiyim (örme) 
Kazaklar, süveterler, hırkalar, yelekler v.b. eşya (örme) 
Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarları (örme) 
Spor, kayak, ve yüzme kıyafetleri (örme) 
Külotlu çoraplar, kısa ve uzun konçlu çoraplar,soketler (örme) 
Erkekler ve erkek çocuklar için paltolar, kabanlar, ceketler, 
yağmurluklar anoraklar 
Erkekler ve erkek çocuklar için takım elbiseler, takımlar, 
ceketler, blazerler,pantolonlar 
Kadınlar ve kız çocuklar için takım elbiseler, takımlar, ceketler, 
pantolon etekler 
Kadınlar ve kız çocuklar için bluzlar, gömlekler, ve gömlek bluzlar 
Erkekler ve erkek çocuklar için fanilalar, atletler, klotlar, slipler, 
pijamalar 
Bebekler için giyim eşyası ve aksesuarı 
Diğer giyim eşyası:Spor, kayak, yüzme kıyafetleri 
Sutyenler, korseler, korse kemerleri, pantolon askıları, jartiyerler | 
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EK V i a 
4'iincü Maddenin 7'inci Paragrafında Atıfta Bulunulan Ürünler 

Aşağıda sayılanİsrail menşeliürünlere Türkiye'de uygulanangümrük vergileri, 
aşağıdaki takvime göre. aşamalı olarak 
- Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle temel vergilerin 2/3'ü düzeyine; 
- 1 Ocak 1998 tarihinde temel vergilerin 1/3'ü düzeyine indirilecek, 
- 1 Ocak 1999 tarihinde kalan vergiler ortadan kaldırılacaktır. 

Türk Gümrük Kodu 
44.10 

44.11. 
44.12 

4802.52 

4803.00 

4817 

4818 
4819.10 
481920 

4819.40.00.11.00 
4820.10 
4820.20 
4820.90 
4823.11 

4823.19 

4823.59 
64.02 

64.03 

Kısa Ürün Tanımı 
Yonga levha ve benzeri levhalar ve ağaçtan veya diğer odunsu 

maddelerden benzeri levhalar 
Ağaçtan veya diğer odunsu maddelerden lif levhalar 
Kontrplaklar, ahşap kaplamalı levhalar ve benzeri lamine edilmiş 
ağaçlar 
m2 ağırlığı 40 gr. veya daha fazla olanlar fakat 150 gr.ı geçmeyenler 

Tuvalet ve yüz temizliği,sağlık, ev işllerinde kullanılan ince kağıt, 
havlu.selüloz vatka 
Mektup zarflan, kartları, resimsiz kartpostallar ve haberleşme kartları 
bunların kağıt ve karrtondan kutuları,poşetler 
Tuvalet kağıtları ,selüloz vatka veya selüloz liflerden tabakalar 
Oluklu kağıt veya kartondan kutu ve mahfazalar 
Oluklu olmayan kağıt veya kartondan katlanabilir kutular ve mahfazalar 

Çimento ve gübre torbaları 
Kayıt defterleri, hesap, not, sipariş,hatıra defterleri 
Müsvette defterleri 
Diğer kayıt, hesap,not.sipariş v.b. defterleri 
Kendinden yapışkan olan diğer kağıt karton.selüloz lif tabakaları ve 
bunlardan mamul eşyalar 
Diğer kağıt karton, selüloz, lif tabakaları ve bunlardan mamul eşyalar 

Diğer, yazı işlerinde kullanılan kağıtlar 
Dış tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer 
ayakkabılar. 
Dış tabanı kauçuktan, plastik maddedeh.tabii veya terkip yoluyla elde 
edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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Türk Gümrük Kodu 
64.04 

64.05 
64.06 
7019.39 
7019.90 
73.05 
73.06 ' 
8544.70 

Kısa Ürün Tanımı 
Dış tabanı kauçuktan,plastik maddeden.tabii veya terkip yoluyla elde 
edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan 
ayakkabılar 
Diğer ayakkabılar 
Ayakkabı aksamları 
Diğerleri (cam lifleri) 
Diğerleri (cam lifleri) 
Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular 
Demir veya çeliktendiğer ince veya kalın borular ve içi boş profiller 
Fiber optik kablolar 
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EKVlb 

4'ünsü Maddenin 7'inci Paragrafında Atıfta Bulunulan Ürünler 

Türkiye aşağıda sıralanan İsrail menşeli ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini 
aşağıdaki takvime uygun olarak aşamalı bir şekilde kaldıracaktır. 

- Anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle temel vergilerin 1/3'ü seviyesine indirecek; 
- 1 Ocak 1999 tarihinde kalan vergiler kaldırılacaktır. 

Türk Gümrük 
Tarifeleri 
70.03 

70.04 

70.05 

73.03 
73.07 
7318.15 
85.04 
85.07 

85.36 

ex 85.44 

Kısa Ürün Tanımı 

Dökme cam ve haddeden geçirilmiş cam (levha, yaprak 
veya profil halinde; emici veya yansıtıcı ya da yansıtıcı 
olmayan bir tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde 
işlenmemiş 
Çekme veya üfleme cam (yaprak halinde) (emici veya 
yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir tabakası olsun olmasın, 
fakat başka bir şekilde işlenmemiş) 
Float cam ve yüzeyi cilalanmış veya parlatılmış cam (yaprak 
halinde) (emici veya yansıtıcı ya da yansıtıcı olmayan bir 
tabakası olsun olmasın, fakat başka şekilde işlenmemiş) 
Dökme demirden ince ve kalın boralar, içi boş profiller 
Boru bağlantı parçaları 
Diğer vida ve cıvatalar 
Elektrik transformatörleri, statik konvertörler ve endüktörler 
Elektrik akümülatörleri (bunların separatörleri dahil) (kare 
veya dikdötgen şeklinde olsun olmasın) 
Gerilimi 1000 voltu geçmeyen elektrik devrelerinin 
anahtarlanmasına veya korunmasına veya elektrik devresine 
veya elektrik devresinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik 
teçhizatı 
izole edilmiş kablolar, teller ve diğer izole edilmiş elektrik 
iletkenler (8544.70 hariç) 
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EKVH 

4'üncü Maddenin 8'inci Paragrafında Atıfta Bulunulan Ürünler 

Türkiye'nin bu Ek'te, İsrail'den yapılacak ithalat üzerindeki gümrük vergilerinin 
kaldırmasına ilişkin temel yaklaşımı Avrupa Birliği'ne yönelik taahhütleri ile bir paralellik 
kurmaktır. 

Türkiye'nin AB'ne dönük taahhütleri doğrultusunda gümrük vergilerinin kaldırılmasında 
İsrail kaynaklı ithalatta, bu Anlaşmanın 4'üncü Maddesinin 8'İnci Paragrafında belirtilen takvim. 
uygulanacak ve AB'ne bu konuda yapılacak herhangi bir iyileştirme otomatik olarak İsrail'den 
yapılacak İthalatta geçerli gümrük vergilerinin kaldırılmasına yansıtılacaktır. 

TÜRK GLJMRUK TARİFELERİ 
(1996) 

7207.11.11.00.11 
7207.11.11.00.12 
7207.11.11.00.13 
7207.11.11.00,14 
7207.11.14.00.11 
7207.11.14.00.12 
7207.11.14.00.13 
7207.11.14.00.14 
7207.11.İ6.00.11. 
7207.11.16.00.12 
7207.11.16.00.13 
7207.11.16.00.14 
7207.19.11.00.00 
7207.19.14.00.00 
7207.19.16.00.00 
7207.19.31.00.00 
7207.20.11.00.11 
7207.20.11.00.12 
7207.20.11.00.13 
7207.20.11.00.14 
7207.20.15.00.11 
7207.20.15.00.12 
7207.20.15.00.13 
7207.20.15.00.14 
7207.20.17.00.11 
7207.20.17.00.12 
7207.20.17.00.13 
7207.20.17.00.14 
7207.20.51.00.00 
7207.20.55.00.00 
7207.20.57.00.00 

İNDİRİMLERE ESAS 
KONSOLİDE VERGİLER 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
7 

20,6 
20,6 

7 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
7 
7 
7 
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TURK GÜMRÜK TARİFELERİ 
(1996) 

İNDİRİMLERE ESAS 
KONSOLİDE VERGİLER 

7214.99.69.00.11 
7214.99.69.00.12 
7214.99.69.00.13 
7214.99.69.00.14 
7214.99.80.00.11 
7214.99.80.00.12 
7214.99.80.00.19 
7214.99.90.00.00 
7215.90.10.00.00 
7216.10.00.10.11 
7216.10.00.10.12 
7216.10.00.10.13 
7216.10.00.90.11 
7216.10.00.90.12 
7216.10.00.90.13 
7216.21.00.10.00 
7216.21.00.90.00 
7216.22.00.10.00 
7216.22.00.90.00 
7216.31.11.10.00 
7216.31.11.90.00 
7216.31.19.10.00 
7216.31.19.90.00 
7216.31.91.10.00 
7216.31.91.90.00 
7216.31.99.10.00 
7216.31.99.90.00 
7216.32.11.10.00 
7216.32.11.90.00 
7216.32.19.10.00 
7216.32.19.90.00 
7216.32.91.10.00 
7216.32.91.90.00 
7216.32.99.10.00 
7216.32.99.90.00 
7216.33.10.10.00 
7216.33.10.90.00 
7216.33.90.10.00 
7216.33.90.90.00 
7216.40.10.10.00 
7216.40.10.90.00 
7216.40.90.10.00 
7216.40.90.90.00 
7216.50.10.10.00 
7216.50.10.90.00 

21,2 
21,2 
21,2 
21,2 
21,2 
2.1,2 
21,2 
21,2 
10 

13,5. 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 

. • • 1 3 , 5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5. 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
13,5 
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TÜRK GUMRUK TARİFELERİ 
(1996) 

7216.50.99.10.11 
7216.50.99.10.19 
7216.50.99.91.00 
7224.90.05.10.00 
7224.90.05.20.00 
7224.90.08.10.00 
7224.90.08.20.00 

7224.90.15.10.00 
7224.90.15.20.00 
7227.20.00.00.00 
7228.20.11.00.00 
7228.20.19.00.00 
7228.20.30.00.00 
7228.30.20.00.00 
7228.30.41.00.00 
7228.30.49.00.00 
7228.30.61.00.00 
7228.30.69.00.00 
7228.30.70.00.00 
7228.30.89.00.00 
7228.60.10.00.00 

İNDİRİMLERE ESAS 
KONSOLİDE VERGİLER 

13,5 
13,5 
13,5 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
8 
10 
10 
10 

... ıo 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
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EKVIH 

4'üncü Maddenin 9'uncu Paragrafında atıfta bulunulan ürünler 

Türkiye ve İsrail aşağıda yeralan ürünlerdeki gümrük vergilerini ve eş etkili 
diğer vergi ve resimleri Anlaşmanın t 4'üncü Maddesinin 9'uncu Paragrafında 
belirtilen takvime uygun olarak kaldıracaklardır. 

A.S. Kodu Kısa Ürün Tanımı 
69.10 Seramikten musluk taşları, lavabolar, küvetler ve sıhhi tesisatta 

kullanılan benzeri diğer eşya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
i 

(S. Sayısı : 217} l 
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EKIX 

22'inci Maddede Atıfta Bulunulan Fikri Sinai Ticari Mülkiyet Hakları 

1. Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra geçen 3'üncü yılın bitimine kadar İsrail 
Türkiye'nin katılacağı veya taraf olduğu .aşağıdaki çok taraflı fikri, sınai ve ticari 
mülkiyet haklarını düzenleyen sözleşmelere katılacaktır. 

- Edebi ve Sanatsal Çalışmalarin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi 
(Paris Metni, 1971) 

-Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması'na Ek Protokol 
(Madrid, 1989) 

2. Aynı şekilde Türkiye'de İsrail'in katılacağı veya taraf olduğu aşağıda adı geçen 
sözleşmelere, Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra geçen 3'üncü yılın bitimine kadar 
katılacaktır. 

- Markaların Uluslararası Tesciline İlişkin Madrid Anlaşması'na Ek Protokol 
(Madrid, 1989) 

- Patent İşlemleri Amacıyla Mikro- organizmaların Saklanmasının Uluslararası 
Tanınmasına ilişkin Budapeşte Anlaşması (1980' de onaylanan 1977 

tarihli) 

- Yeni Bitki Türlerinin Korunmasına İlişkin UPOV Cenevre Sözleşmesi 
(1991 Cenevre Metni) 

3. Ortak Komite Taraflara, bu alanda diğer çok taraflı sözleşmelere katılmalarını 
tavsiye edebilir. 

4. İsrail, Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra geçen ikinci yılın sonuna 
kadar Fonogram Üreticileri, Kullanıcılarının ve Yayım Örgütlerinin Korunmasına İlişkin 
Uluslararası Roma Sözleşmesini (1961) onaylayacaktır. 

5. Taraflar aşağıdaki uluslararası Sözleşmelerden doğan yükümlülükleri 
üstlenmenin önemini teyit ederler : 

- Sinai Mülkiyetin Uluslararası Korunmasına İlişkin Paris Sözleşmesi ( 1979'da 
değiştirilen 1967 tarihli Stokholm Metni) 

- Yeni Bitki Türlerinin Korunmasına İlişkin UPOV Cenevre Sözleşmesi 
(1991 Cenevre Metni) 

- Patent İşbirliği Anlaşması (1979'da değiştirilip 1984'te onaylanan 1970 tarihli 
Vaşington Anlaşması) 

- Patent İşlemleri Amacıyla Mikro- organizmalann Saklanmasının Uluslararası 
Tanınmasına ilişkin Budapeşte Anlaşması (1980' de onaylanan 1977 

tarihli) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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PROTOKOL A 

MADDE I 

Bu Protokol Anlaşmanın II nci bölümünde belirtilen ürünlere uygulanacaktır. 

MADDE II 

1. Aksi bu Protokolde belirtilmedikçe, bu Protokol uyarınca yapılacak gümrük 
vergisi indirimleri ithalatın gerçekleştiği zamanda uygulanan MFN oranları 
üzerinden yapılacaktır. 

2. Taraflarca verilen tavizler, GATT/WTO yükümlülüklerinden doğan ticaret 
politikaları önlemleri ve tarım politikalarının uygulanmalarına engel teşkil 
etmez. 

MADDE III 

Türkiye ve İsrail birbirlerine bu Protokol'ün Ek I ve Ek II'de yer alan tarım ve 
balıkçılık ürünlerinde, Anlaşmanın B Protokolünün menşe kurallarına ilişkin 
hükümlerine uygun olarak tercihli muamelede bulunacaklardır. 

MADDE IV 

1. İsrail ek I de yer alan Türkiye menşeli ürünlerde, ithalat vergilerini, Kolon 
B'de gösterilen tarife kotaları sınırlamaları çerçevesinde ve Kolon C'de 
gösterilen özel hükümlere uygun olarak , Kolon A'da gösterilen düzeye 
indirecek veya sıfırlayacaktır 

2. Tarife kotalarını aşan miktarlardaki ithalata MFN vergileri uygulanacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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MADDEV 

1. Türkiye Ek H'de yer alan İsrail menşeli ürünlerde ithalat vergilerini, Kolon 
C'de gösterilen tarife kotaları sınırlamaları çerçevesinde ve Kolon D'de 
gösterilen özel hükümlere uygun olarak, kolon A da gösterilen düzeye 
indirecek veya sıfırlayacaktır. 

Türk Gümrük Tarifesinin ad valorem ve spesifik vergilerin uygulanmasını 
öngördüğü ve Ek H'de yer alan işlenmiş tarım ürünlerinde Türkiye, ad 
valorem gümrük vergilerini Kolon A'da belitilen oranlara indirecek veya 
sıfırlayacak ve Kolon B'de gösterilen tam veya indirilmiş spesifik vergileri 
Kolon C'de gösterilen tarife kotaları sınırlamaları içinde ve bu Ek'in D 
Kolonunda gösterilen spesifik hükümler çerçevesinde uygulayacaktır. 
İndirilmiş spesifik oranlar Avrupa Birliği menşeli ürünlere uygulanan oranlar 
olacaktır. 

2. Tarife kotalarını aşan miktarlardaki ithalata MFN vergileri uygulanacaktır. 

3. Türkiye tarafından İsrail'e işlenmiş tarım ürünlerinin sanayi payı ile ilgili 
verilecek tavizler, sanayi payı Gümrük Birliğinin kapsamında 
bulunduğundan, hiçbir şekilde, İsrail'e AB tarafından verilenlerden daha 
elverişli bir şekilde olmayacaktır. 

MADDE VI 
Ortak Komite; 

-HS in 01-24 üncü fasıllarında yer alan tarım, işlenmiş tarım ve balıkçılık 
ürünleri listesini genişletmeye, 
-Ek I ve Ek II' de belirtilen oranlan değiştirmeye, 
- tercihli tarifeye tabi olacak miktarları değiştirmeye 
karar verebilir. 

MADDE VII 

Taraflar tarım, işlenmiş tarım ve balıkçılık ürünlerinde birbirlerine tanıdıkları 
tercihli düzenlemeleri, karşılıklı yarar ve mütekabiliyet temelinde düzenli 
olarak incelerler. Ortak Komite veya Ortak Komite tarafından görevlendirilen 
özel bir tarım komitesi, bu protokolün kapsadığı ürünlerin ticaretinden doğan 
her türlü problem ve düzenlemeler ile ilgilenir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 



PROTOKOL A, EKİ 
Türkiye orijinli tarım ve işlenmiş tarım ürünlerinin israil'e ithalatında uygulan 

miktarları 

İsntU 
Gümrük. 
kodu 

0802.21,22 
0802:50.00 
0804.20.90 
0813.10.00 
1512.11.19 
1515.21.29 
1516.20 
1604.14 

16.05 

1806.32 
1806.90.90 
1905.3010 
1905.3090 
2005.70 
2005.90 
2007.99 
2008.40 

2008.50 
2008.60 
2008.70 

2008.19 

2102.10.31 
22.01 
2X03 
2402.20 

ÜRÜN TANIMI 

-
Fındık 
Anlep fıstığı 
İncir (kuru) 
Kayısı (kuru) 
Ayçiçek yağı 
Mısır yağı 
Ayçiçek ve mısır yağı karışımları 
Tuna balığı konservesi 
Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu hayvan, 
yumuşakça ve diğ. su omurgasızları 
Doldurulmamış kalıp dilim veya çubuk halinde çikolata 
müstahzarları 
Diğer çikolatalı mamuller 

Gofretler 
Konserve zeytin 
Diğ »cbz ve ıcbu kui) (2005 90 3Û tuvuç !uı iç) 

işlenmiş fındık 
Armut (konserve) 

Kayısı (konserve) 

Kiraz konserve 
Şeftali (konserve) 

Hazırlanmış ve işlenmiş fındık 

Ekmekçi mayası (kuru) 
su (mineral) 
Bira 
Tütün içeren sigaralar 

Vergi (V.) vt}» MKN (•/.) Jüle)iodcn 
yapıUcük indirim 

A 
0 
0 

9:6 
0 
9 
9 
9 
0 

1 5 ".u indirim 

0 

0 
10 ı 0.82 NIS/kg 
101 0.32 NIS/kg. 

2 0 % indirim 

• ı o I 

10 veya 12 

12 veya 14 

50 % indirim 
50 % indirim 
50 % indirim 

0 



İsrail 
GUmrük 
kodu 

24.03 
2905.43 
2905.44 
3302.10.29 

38.09 

3809.10 

3809.91.00 

İ3809.92.00 

3809.93.00 

3824.60 

45.01 

4501.10.00 
4501.90.00 

53.01 

İ53.02 

ÜRÜN TANIMI 

Diğer işlenmiş tütünler 
Mannitol 
D-glusitul (sorbitol) 
Diğer (koku veren maddelerin karışımları) 
Kağıt, deri ve benzeri sanayilerde kullanılan türde "apre 
veya finisaj" malzemeleri 
Esası nişaslalı madde olanlar 
Diğer • 
Mensucat sanayiinde veya diğer sanayilerde kutlanılan 
türde olanlar 
Kağıt sanayiinde veya benzeri sanayilerde kullanılan türde 
olanlar 
Deri sanayiinde veya benzeri sanayilerde kullanılan türde 
olanlar 
Sorbitol (2905.44 ali pozisyonunda belirtilen sorbitol 
hariç) 
Tabii manlar (işlenmemiş veya basit bir şekilde 
hazırlanmış); döküntü mantar.ktrılmış.granül veya toz 
haline getirilmiş mantar 
Tabii manlar (işlenmemiş veya basit bir şekilde 
hazırlanmış) 
Diğerleri 

Keten (ham veya işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş); 
kelen kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve dilme 
suretiyle elde edilen döküntü dahil) 

Kendir (cannabis sativa L.) (hanı veya işlenmiş fakat iplik 
haline getirilmemiş); kendir kıtık ve. döküntüleri (iplik 
döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler 
dahil) 

Vergi (•/•) vc>» MKN (V.) ılüıcyiaJcıı 
yupıUcak iuJirim 

A 
- 20% indirim 

0 
0 
0 

' 
0 

0 

0 

0 

0 

o 
0 

0 

0 

Tuı ire 
(to 

. 

-



PROTOKOL A, EK 2 
israil orijinli tarım ve işlenmiş tanm ürünlerinin Türkiye'ye ithalatında uygulanacak vergi oranları ve tarife 

Türk gümrük 
kodu 

0604.40 

y.03O4.5O 

y.0810.90.85.00.19 
1209.91 

1606.31 
y.1806.32 
y. 1805.90 
1904.10.10 
1904.10.30 
1904.10.90 
1905.90.10 
y.1905.40.90 
2005.40.90 
2005.59.00 
2005.90.00 
y.2005.90.70 
2005.80.00 
2008.30 
y.2009.11.19 
2009.20.11,19 
2009.60.59,90 
y.2101.11 
y.2106.10 
2106.10.20.00.11 

2106.10.20.00.19 
2106.10.80.00.11 

2106.10.80.00.19 
22.03 
y.2204.21.79,80,83,84,9 
4,98,99; 
y .2208.20.89 

Ürün tanımı 

Avokado armudu 

y. Mango 

y. diğerleri (persimmon) 

Sebze tohumları 
Doldurulmamış kalıp dilim veya çubuk halinde çikolata 
müstahzarları 
y.DolduruImuş çubuk halinde çikolata müstahzarları 
y. kakaolu heiva 
Mısırdan elde edilen 
Pirinçten elde edilen 
Diğer 
Mayasız ekmek 
y. diğerleri (pretzel türü ürünler) 
Bezelye (konserve) 
Diğer (konserve fasulye) 
Havuç (konserve) 
y.Fasufye ve havuç karışımı (konserve) 
Tatlı mısır 
Turunçgiller 
y. Portakal suyu 
Greyfurt suyu , yoğunluğu 20 °Cde 1.33 g/cm* ü geçenler 
Diğer(greyfurt) 
y. neskafe 
y. Protein konsantreleri 
Diyet mamaları 

Diğer 
Diyet mamaları 

Diğer 
Bira 

y. Koşer şarapları 
y. Koşer brendileri 

Vergi?/,) veya MFN 
Çü)düzeyinden 

yapılacak indirim 

A 
muaf 

muaf 

muaf 

% 50 indirim 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

50% indirim 

0 

25% indirim 

25% indirim 
muaf 

50% indirim 
50% indirim 
50% indirim 

0 
50% indirim 

29% indirim 
0 

spesi 

vergi(ecu/ 
B 
-
. 
. 

• -

EA 
EA 
EA 

55.6 
44,2 
62,6 
62,1 

EA 

-

22.1 

-

• -

-
-
-
-

EA 
• -

. 
50% in 



Türk gümrük 
kodu 

220B.60 
23 09 
2905.43 
2905.44 
3302.10.29 
3505.20 

3505.20.10 

3505.20.30 

3505.20.50 

3505.20.90 
3809.10 
3809.10.10 

3809.10.30 

3809.10.50 

3809.10.90 

3824.60 

3824.60.11 
3824.60.19 

3824.60.91 
3824.60.99 

t Ürün tanımı 
Votka 
Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahsarlar 
Mannitot 
D-glusitd (sorbitol) 
Koku veren maddelerin karışımları, diğer 
Tutkallar 
Ağırlık İtibariyle %251en az nişasta, dekstrin veya tadil edilmiş diğer 
nlşastalan İçerenler 
Ağırlık İtibariyle %25 veya daha tatla takat %55'den az nişasta dekstrin veya 
tadil edilmiş diğer nlşastalan İçerenler 
Ağırlık itibariyle X55 veya daha fazla fakat %80'den az nişasta dekstrin veya 
tadil edilmiş dfter nlşastalan İçerenler 
Ağırlık İtibariyle %80'den fazla nişasta dekstrin veya tadil edilmiş diğer 
nlşastalan İçerenler 
Esası nlşastalı madde olanlar 
Ağırlık İtibariyle İçindeki nlşastalı madda miktarı %55'den az olanlar 
Ağırlık İtibariyle İçindeki nlşastalı madde miktarı %55 veya daha fazla, fakat 
%70 ten az olanlar 
Ağırlık İtibariyle İçindeki nlşastalı madde miktarı %70 veya daha fazla, fakat 
%83ten az olanlar 

Ağırlık İtibariyle İçindeki nlşastalı madde miktarı %83 veya fazla olanlar 

Sorbitol (2905.44 alt pozisyonunda belirtilen sorbitol hariç) 
D-glüsltol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık ltlbariyle% 2 veya daha 
az D-mannltol İçerenler 
Diğerleri 
D-glusltol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık ltibartyfe% 2 veya daha 
az D-mannltol İçerenler 
Diğerleri 

Vergi(%) veya MFN 

(%)düzeyinden 

yapılacak İndirim 

0 
50% indirim 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

spesi 

vergi(ecu/ 
50% ind 

-
9.04 
1.56 
EA 

1.39 

2 76 

4.39 

5.49 

2.76 

3,84 

4.65 

3,6 

2.3 
4.4 

3.3 
5.2 

1 : bu ürünler için matrote yeralan AB'ne tekabül edecek olan değerler uygulanacak olup nihai tarım'payına 1.1.1999 itib 
2: bu ürünler için matrote yeralan AB'ne tekabül edecek olan değerler uygulanacak olup nihai tarım payına 1.1.1997 itib 
3: Tarım payı 1.1.1997'de 35.86'e, 1.1.1998'de 21.03 ve 1.1.1999'da 6.19 ECU/100 KG'a inecektir. 
4: Tarım payı 1.1.1997'de 45.55 "e. 1.1.1998'de 32.75 ve 1.1.1999'da 19.94 ECU/100 KG'a inecektir. 
5: Tarım payı 1.1.1997'de 42.3 "e. 1.1.1998'de 27.4 ve 1.1.1999'da 12.49 ECU/100 KG'a inecektir. 
6: Tarım payı 1.1.1997'de 14.91 "e. 1.1.1998'de 8.91'e ve 1.1.1999'da 2.91 ECU/100 KG'a inecektir. 
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• PROTOKOL B 

"MENŞE ÜRÜNLER" KAVRAMININ TANIMI VE İDARİ İŞBİRLİĞİ METODLARI'NA İLİŞKİN 
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BAŞLIK I 
GENEL HÜKÜMLER 

Madde 1 
Tanımlar 

Bu Protokolün uygulanmasında: 

(a) "imalat", montaj veya özel işlemler de dahil olmak üzere herhangi bir türdeki işçilik veya işleme 
tabi tutma anlamına gelecektir. 

(b) • "madde", ürünün imalatında kullanılan herhangi bir girdi, ham madde, parça veya aksamlar v.b. 
anlamına gelecektir. 

(c) "ürün", bilahare başka bir imalatta da kullanılması sözkonusu olsa bile, imal edilmiş ürün anlamına 
gelecektir. 

(d) "eşya", hem madde ve hem de ürün anlamına gelecektir. -

(e) "gümrük kıymeti", 1994 Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşmasfnın VII. Maddesinin 
uygulanmasına ilişkin (gümrük kıymetine ilişkin DTÖ Anlaşması) göre tespit edilen kıymet 
anlamına gelecektir. 

(0 "fabrika çıkış fiyatı", nihai işlemin gerçekleştirildiği imalatçıya veya Taraf ülkeler toprakları dışında 
gerçekleştirilecek son işçilik veya işlemi düzenleyen şahsa, fabrika çıkışı itibariyle ödenen, 
kullanılan bütün madde fiyatlarının dahil edilmiş olduğu, ürünün ihracında ödenmiş veya ödenmesi 
muhtemel yurtiçi vergilerinin tenziliyle bulunan fiyat anlamına gelecektir. 

(g) "maddenin kıymeti", kullanılan menşe statüsü kazanmamış maddelerin ithalatı esnasındaki 
gümrük kıymeti, bunun bilinmemesi veya tesbit edilememesi halinde ise ilgili ülkeler içindeki 
maddeler için ödenen tesbiti mümkün ilk fiyat anlamına gelecektir. 

(h) "menşe madde kıymeti", (g) alt paragrafındaki tanıma uygun olarak, bu tip maddenin gümrük 
kıymeti anlamına gelecektir. 

(i) "fasıllar" ve "pozisyonlar", bu Protokol'de "Armonize Sistem" veya "AS" olarak geçen Armonize 
Mal Tanımı ve Kodlama Sistemini oluşturan adlandırmada kullanılan fasıllar ve pozisyonlar (dört 
haneli kodlar) anlamına gelecektir. 

(j) "sınıflandırılmış" tabiri, belirli bir pozisyon altındaki ürün veya maddelerin sınıflandırılması olarak 
anlaşılacaktır. 

(k) "sevkiyat", ya bir ihracatçıdan bir alıcıya aynı anda gönderilen, ya ihracatçıdan, alıcıya sevk 
olunan ve tek bir sevk evrakı kapsamında yer alan, ya da böyle bir evrakın olmaması halinde tek 
bir fatura kapsamına giren ürünler anlamına gelecektir. 
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BAŞLIK II 
"MENŞE ÜRÜN" KAVRAMININ TANIMLANMASI 

Madde 2 
Menşe kuralı 

Bu Anlaşmanın uygulanması amacıyla ve bu Protokolün 3. Maddesi hükümlerine halel gelmemek üzere; 

(a) Bu Protokolün 4. Maddesinde belirtildiği şekilde, tamamen Türkiye içinde elde edilen 
ürünler; 

(b) Bu Protokol'ün 5. Maddesinde belirtildiği şekilde Türkiye dahilinde yeterli işçilik ve 
işlemden geçirilmiş olmaları kaydıyla, tamamen Türkiye'de elde edilmemiş maddeler 
ihtiva ederek Türkiye'de üretilen ürünler, 

Türkiye menşeli olarak; 

(a) Bu Protokolün 4. Maddesinde belirtildiği şekilde, tamamen israil içinde elde edilen ürünler; 

(b) Bu Protokol'ün 5. Maddesinde belirtildiği şekilde İsrail dahilinde yeterli işçilik veya 
işlemden geçirilmiş olmaları kaydıyla, tamamen israil'de elde edilmemiş maddeler ihtiva 
ederek israil'de üretilen ürünler, . . 

israil menşeli olarak; 

kabul edilirler. 

Madde 3 
iki taraflı kümülasyon ' 

1. 2 (1) (b) Maddesi saklı kalmak üzere, bu Protokoldeki anlamında israil menşeli maddeler, Türkiye 
menşeili olarak kabul edilirler ve sözkonusu maddelerin, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş 
olmaları şartı aranmayacaktır. 

2. 2 (1) (b) Maddesi saklı kalmak üzere, bu Protokoldeki anlamında Türkiye menşeli maddeler, israil 
menşeili olarak kabul edilirler ve sözkonusu maddelerin, yeterli işçilik veya işlemden geçmiş 
olmaları şartı aranmayacaktır. 

Madde 4 
Tümüyle elde edilmiş ürünler 

1. Aşağıdakilerin, tümüyle israil veya Türkiye'de elde edilmiş oldukları kabul edilecektir: 

(a) israil veya Türkiye topraklarından veya deniz yataklarından çıkarılan mineral ürünler; 

(b) israil veya Türkiye'de hasat edilen bitkisel ürünler; 

(c) İsrail veya Türkiye'de doğmuş ve yetiştirilmiş canlı hayvanlar; 

(d) İsrail veya Türkiye'de yetiştirilmiş canlı hayvanlardan elde edilen ürünler; 

(e) israil veya Türkiye'de avcılık veya balıkçılıkla elde edilen ürünler; 
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(f) israil veya Türk gemileri tarafından denizden elde edilen balıkçılık ürünleri ve diğer 
ürünler; 

(g) Münhasıran (f) şıkkında atıfta bulunulan ürünlerden, İsrail veya Türk fabrika gemilerinin 
bordasında üretilen ürünler; 

(h) İsrail veya Türkiye'de toplanmış, yalnızca hammaddelerin geri kazanılabilmesine müsait, 
sadece sırt geçirmeye veya atık olarak kullanılmaya elverişli kullanılmış lastikler dahil 
olmak üzere, kullanılmış maddeler, 

(i) israil veya Türkiye'de yapılan imalat işlemleri sonucu ortaya çıkan atık ve hurdalar; 

G) İsrail veya Türkiye'nin, karasuları dışındaki deniz ve denizaltı ile ilgili münhasır işletme 
haklarına sahip olmaları kaydıyla deniz ve denizaltından çıkarılan ürünler, 

(k) Münhasıran (a)'dan G)'ys kadar olan alt paragraflarda ürünlerden üretilmiş eşya. 

Paragraf 1 (f) ve (g)'de geçen İsrail veya Türk gemileri' ve İsrail veya Türk fabrika gemileri' 
tabirleri sadece: 

israil veya Türkiye'de kayıtlı veya tescilli, 

israil veya Türk bayrağı altında seyreden, 

T en az % 50'si seviyesinde israil veya Türk vatandaşları tarafından, veya idare merkezinin 
israil veya Türkiye'de bulunduğu, müdür veya müdürlerin, yönetim veya danışma kurulu 
başkanı ve bu kurullar üyelerinin çoğunluğunun İsrail veya Türk vatandaşı olduğu ve 
ilaveten ortaklık veya limited şirket durumunda sermayenin en az yarısının israil, Türkiye, 
onların kamu kuruluşları veya vatandaşlarına ait olan bir şirket tarafından malik olunan, 

yönetici ve yetkilileri İsrail veya Türkiye vatandaşı olan, 

mürettebatının en az yüzde 75'i israil veya Türkiye vatandaşı olan, 

tekne ve fabrika gemileri için kullanılacaktır. 

"İsrail" ve "Türkiye" tabirleri, israil ve Türkiye'yi çevreleyen kara sularını da kapsayacaktır. 

Yakalanan balığın üzerinde işlem veya işçilik gördüğü fabrika gemileri dahil olmak üzere, denizde 
seyreden gemiler, 2. paragrafta öngörülen koşulları yerine getirmeleri koşuluyla İsrail veya Türkiye 
topraklarının parçası olarak mütalaa edilecektir. 

Madde 5 
Yeterli işçilik veya işlem görmüş ürünler 

Tamamı israil veya Türkiye'de elde edilmemiş ürünler, bu Protokolün 2. Maddesi doğrultusunda, 
EK-ll'de yer alan listede belirtilen şartlar yerine getirildiği takdirde yeterli derecede işçilik veya 
işlem görmüş olarak kabul edilirler. 

Yukarıda belirtilen şartlar, Anlaşma kapsamında olsun olmasın tüm ürünler için, bu ürünlerin 
imalatında kullanılan menşe statüsü kazanmamış maddeler üzerinde yapılması gerekli işlemleri 
göstermekte olup, sadece bu maddelerle ilişkili olarak geçerlidir. Aynı şekilde, eğer sözkonusu 
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listede o ürün için belirtilen şartlan yerine getirerek menşe statüsü kazanmış bir ürün, başka bir 
ürünün imalatında kullanılırsa, onun bileşiminde yer aldığı ürüne tatbiki mümkün şartlar, kendisine 
uygulanamaz ve bu mallann imalatında kullanılmış olabilecek menşe statüsü kazanmamış 
maddeler dikkate alınmaz. 

1. fıkraya rağmen ve 12 (4) maddesiyle belirlenenlerin dışında, listedeki şartlar uyarınca bir ürünün 
imalatında kullanılmaması gereken menşe statüsü kazanmamış maddeler, ancak; 

(a) toplam değerlerinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 10'unu geçmemesi, 

(b) menşe satatüsü kazanmamış maddelerin azami değeri olarak listede bir veya muhtelif 
yüzdeler verilmiş olması halinde bu yüzdelerden herhangi birisinin, bu fıkranın 
uygulanması suretiyle aşılmaması, 

koşullarıyla kullanılabilirler. 

Bu paragraf, Armonize Sistern'in 50 ila 63. Fasıllarındaki ürünlere uygulanmıyacaktır. 

Bu Protokolün 6. Maddesinde öngörülenlerin dışında, 1. ve 2. fıkralar uygulanacaktır. 

Madde 6 
Yetersiz işçilik veya işleme operasyonları 

5. Maddede belirtilen hususlar yerine getirilmiş olsun veya olmasın, aşağıdaki işlemler, menşe 
statüsünü kazandırmak için yetersiz işçilik veya işleme olarak kabul edilecektir: 

(a) nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik 
işlemler (havalandırma, yayma, Kurutma, soğutma, tuz veya kükürtdioksit veya başka 
sulu çözeltilere yerleştirme, hasarlı kısımları ayırma veya benzeri işlem); 

(b) toz temizleme, eleme, ayırma, tasnif, biraraya getirme (setler oluşturma dahil), yıkama, 
boyama, kesme gibi basit işlemler; 

(c) (i) paketleme değişikliği, paketlerin ayrılması ve birleştirilmesi; 

(ii) basit şişeleme, beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya 
tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işleri; 

(d) eşya veya paketler üzerine marka, etiket veya tüm diğer ayırıcı işaretleri koyma işlemleri; 

(e) ürünlerin bir veya daha fazla parçasının bu Protokolde kendilerini İsrail veya Türkiye 
menşeli saydıran koşulları yerine getirmediği hallerde, değişik türden olup olmadığına 
bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri; 
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(f) tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçalann basit montajı; 

(g) (a)'dan (0'ye k a d a r 0 , a n a l t paragraflarda belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının 
birleşimi; 

(h) hayvan kesimi. 

Madde 7 
Nitelendirme birimi 

1. Bu Protokol hükümlerinin uygulanması amacıyla, nitelendirme birimi, Armonize sistem 
nomenklatürünü kullanmak suretiyle sınıflandırma yapılırken temel birim olarak kabul edilen belirli 
bir ürün olacaktır. 

Aynı şekilde, 

(a) muhtelif maddelerin montajı veya gnjplandırılmasından oluşan bir ürün, Armonize 
Sistem'de tek bir pozisyon altında yer aldığında, bu ürünün tümü, nitelendirme birimini 
oluşturacaktır. 

(b) bir sipariş içinde, Armonize Sistem'deki aynı pozisyon içinde yer alan, belli bir sayıda 
benzer nitelikli ürünler var ise, her ürün bu Protokol hükümlerinin uygulanışı sırasında ayrı 
ayrı değerlendirilmelidir. 

2. Armonize Sistemin 5 sayılı Genel Kuralı çerçevesinde ambalaj, sınıflandırma açısından ürüne 
dahil ediliyorsa, meşeinin tesbiti açısından da dahil edilecektir. 

Madde 8 
Aksesuvarlar, yedek parçalar ve aksam 

Bir cihaz, makine, alet veya araç ünitesi beraberinde teslim edilen, normal bir cihazın bölümü durumundaki 
ve bu nedenle de fiyata dahil edilmiş bulunan veya ayrıca fatura edilmemiş olan aksesuvarlar, yedek 
parçalar ve aksam; sözkonusu cihaz, makina, alet veya araç içinde mütalaa edilecektir. 

Article9 
Setler 

Setler, Armonize Sistemin 3 sayılı Genel Kuralında belirtildiği üzere, kendisini meydana getiren tüm ürünler 
menşe statüsü kazanmış ise, o ülkeler menşeili olarak addedilecektir. Ancak, bir set menşe statüsü 
kazamış ve menşe statüsü kazanmamış ürünlerden müteşekkil ise, menşe statüsü kazanmamış ürünlerin 
değerinin setin fabrika-çıkışı fiyatının yüzde 15'ini geçmemesi koşuluyla, menşe statüsü kazanmış olarak 
addedilirler. 

Madde 10 
Nötr elemanlar 

Bir ürünün israil veya Türkiye menşeli olup olmadığının tesbit edilmesinde, sözkonusu ürünün imalatında 
kullanılabilecek, elektrik enerjisi, yakıt, tesis ve ekipman ile sözkonusu ürünün elde edilmesinde kullanılan 
makine ve aksamın veya. ürünün nihai bileşimi içine girmeyen ve girmesi amaçlanmayan eşyalann 
menşeinin tesbitine gerek olmayacaktır 
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BAŞLIK III 
ÜLKESEL İHTİYAÇLAR 

Madde 11 
Ülkesellik ilkesi 

Başlık ll'de yer alan menşe statüsü kazandırılmasına ilişkin koşullar, israil veya Tüıkiye'de kesintisiz olarak 
yerine getirilmelidir. Bu amaçla, ilgili Tarafta işçilik veya işleme tabi tutulmuş eşyanın bu Taraf ülkesinden 
ihraç edilmesi halinde, 12. ve 13. Maddelerde belirtilen durumlar dışında, menşe statüleri kesintiye 
uğramış kabul edilecektir. 

Madde 12 
Taraf ülkelerden biri dışında gerçekleştirilen işçilik veya işlem 

Başlık ll'de belirtilen koşullarda Taraflardan birisinde menşe statüsünün kazanılması, bu Taraf 
ülke dışında gerçekleştirilen bir işçilik veya işlemden, aşağıdaki koşullarda, etkilenmeyecektir: 

(a) sözkonusu maddeler tamamiyle ilgili Taraf ülkesinde elde edilmiş veya ihracatından önce 
6. Maddede listelenen yetersiz operasyonların ötesinde işçilik veya işleme tabi tutulmuş 
ise; ve 

(b) gümrük idareleri: 

(i) yeniden ithal edilen eşyanin, ihraç edilen maddelerin işçilik veya işleme tabi 
tutulmasının sonucu olduğu; 

(ii) ilgili Taraf ülkesi dışında bu Maddenin tatbikiyle sağlanan toplam katma değerin, 
menşe statüsü talebine konu nihai ürünün fabrika-çıkışı fiyatının yüzde 10'unu 
geçmediği, 

hususlarında tatmin edildiğinde. 

1. paragraf amaçları açısından, menşe statüsünün elde edilmesine ilişkin olarak Başlık ll'de 
belirtilen şartlar, ilgili Taraf ülkesi dışında gerçekleştirilen işçilik veya işleme açısından kabili tatbik 
olmayacaktır. Bununla beraber, mütekabil Ek-2 listesinde, sözkonusu nihai ürünün menşe 
statüsünün tespitinde kullanılan menşe statüsü kazanmamış maddelerin tümünün azami değerini 
veren bir kural uygulanıyorsa, ilgili Taraf ülkede kullanılan menşe statüsü kazanmamış maddelerin 
toplam değeri ve bu Maddenin tatbiki suretiyle bu Taraf ülke dışında kazanılmış toplam katma 
değer, verilmiş yüzdeyi geçmeyecektir. 

Paragraf 1 ve 2 açısından "toplam katma değer", ilgili Taraf ülkesi dışında toplanmış, o Taraf 
ülkesi içinde ilave edilmiş maddelerin değerlerinin tamamını da dahil eden, tüm giderler anlamına 
gelecektir. 

1. ve 2. paragraflar ilgili liste kuralında belirtilen koşulları yerine getirmeyen ve sadece 5(2) 
maddesindeki hükmün uygulanması sonucu olarak yeterli işçilik veya işlem görmüş olarak 
addedilebilen ürünleri kapsamayacaktır. 

1. ve 2. paragraflar, Armonize Sistem'in 50. ve 63. Fasıllanndaki ürünlere uygulanmayacaktır. 
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Madde13 
Eşyanın yeniden ithalatı 

İsrail veya Türkiye'den üçüncü bir ülkeye ihraç edilen ve bilahare geri gelen eşya, 

(a) geri gelen eşyanın ihraç edilenlerin aynisi olduğu ve; 

(b) sözkonusu ülkede bulunduğu veya ihraç edildiği sürede iyi koşullarda muhafaza edilmesinin 
ötesinde herhangi bir işleme tabi tutulmadığı, 

hususlarında gümrük idareleri ikna edildiği takdirde, Taraf ülkeyi terketmemiş addedilecektir. 

Madde 14 
Doğrudan nakliyat 

1. Anlaşma hükümlerince sağlanan tercihli muamele, sadece başka bir ülkeye girmeksizin israil ve 
Türkiye ülkeleri arasında nakliyesi yapılan madde veya ürünler için uygulanacaktır. Bununla 
beraber israil veya Türkiye menşeli tek bir sevkiyat kapsamında bölünemeyen eşya, ihtiyaç hasıl 
olduğu takdirde diğer ülkeler üzerinden, transit sevkiyat veya geçici depolama yoluyla, ancak 
transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında olmalan ve 
boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir 
işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, nakil olunabilirler. 

İsrail veya Türkiye menşeli ürünler, israil veya Türkiye dışındaki ülkeler üzerinden boru hattı ile 
nakil olunabilirler. 

2. 1. fıkrada yer alan hükümlerin yerine getirildiğinin, ithalatçı ülkenin gümrük yetkililerine ispatı, 
aşağıdaki belgelerin ibrazı yoluyla yapılacaktır 

(a) ihracatçı ülkede düzenlenen transit ülkesi düzenlenen geçişi kapsayan bir konşimento 
veya; 

(b) transit ülkenin gümrük yetkililerince düzenlenen, 

(i) ürünlerin tam bir tanımını veren, 

(ii) ürünlerin boşaltma ve tekrar yüklenme tarihlerini ve uygulanabildiği durumlarda 
kullanılan gemi adlannı belirten, 

(iii) ürünlerin transit ülkesi içinde hangi koşullarda kalmış olduğunu belgeleyen, 

bir sertifika; veya 

(c) bunların temin olunamaması halinde, herhangi kanıtlayıcı belgeler. 

A - -* 
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Madde15 
Sergiler 

1. Taraflardan birisi tarafından üçüncü bir ülkede sergilenmek üzere gönderilen ve sergi sonrasında 
diğer Tarafa ithal edilmek üzere satılan ürünler, bu Protokole göre İsrail veya Türkiye menşeli 
addedilmelerini sağlayan hükümlerini yerine getirmeleri ve gümrük idarelerine: 

(a) İhracatçının bu ürünleri Taraflardan birisinden serginin düzenlendiği ülkeye gönderdiği ve 
burada sergilediği; 

(b) Aynı ihracatçı tarafından diğer Taraftaki bir kimseye satıldığı veya tasarrufuna verildiği; 

(c) Sergi süresi içinde veya sergiden hemen sonra, sergilenmek üzere gönderildiği halde 
diğer Tarafa sevk edildiği ve 

(d) Sergilenmek üzere gönderildiği için teşhir edilmek dışında başka bir amaçla 
kullanılmadığı; 

kanıtlanmak kaydıyla ithallerinde bu Anlaşma hükümlerinden yararlanacaktır. 

2. Başlık V hükümlerine uygun olarak bir menşe şahadetnamesi düzenlenmeli ve normal usullere 
uygun olarak ithalatçı ülke gümrük yetkililerine ibraz edilmelidir. Bu şahadetname üzerinde sergi 
yerinin adı ve adresi belirtilmelidir. Gerektiği takdirde eşyanın durumu ve sergilenmelerine ilişkin 
koşullar hakkında ek belgeler istenebilir. 

3. 1. paragraf yabancı ürün satmak üzere kurulmuş işyeri veya mağazalarda özel amaçla 
düzenlenmemiş olan, açık olduğu süre içinde ürünün gümrük denetimi altında kaldığı her türlü 
ticaret, sanayi, tarım ve el sanatları sergi, fuar veya benzeri umumi gösteri veya teşhirlerine 
uygulanacaktır. 
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BAŞLIKIV 

GERİ ÖDEME VEYA MUAFİYET 

Madde 16 
Geri ödeme veya gümrük vergilerinden muafiyetin yasaklanması 

1. Bu Protokol çerçevesinde menşe statüsü kazanmamış maddeler kullanılarak üretilen ve Basıl V 
hükümlerine uygun olarak menşe şahadetnamesi düzenlenen İsrail ve Türkiye menşeili ürünler, 
israil ve Türkiye'de her türlü gümrük vergisinin geri ödemesine veya bunlardan muafiyete tabi tabi 
olmayacaktır. 

2. 1. paragrafta belirtilen yasak, Taraflardan herhangi birisinde imalatta kullanılan maddelere 
uygulanabilen gümrük vergisi veya eş etkili vergilerin, ürünlerin sözkonusu maddelerden elde 
edilip ihraç edildiği ve dahilde kullanılmıyor olmaları halinde, kısmen veya tamamen iadesi veya 
Muafiyeti veya ödenmemesi yönündeki her türlü düzenlemeye, bu tür iade veya ödemelerin fiilen 
veya açıkça geçerii olduğu durumlarda uygulacaktır. 

3. Menşe Şahadetnamesi kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı, menşe statüsü kazanmamış maddeler 
kullanılarak üretilen ilgili ürünlere geri ödeme sağlanmadığını ve bu maddelere uygulanabilen tüm 
gümrük vergileri ile eş etkili vergilerin fiilen ödendiğini ispat eden tüm geçerli belgeleri gümrük 
yetkililerinin talebi üzerine herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazır olmalıdır. 

4. 1 ila 3. fıkra hükümleri, 7(2) Maddesinde belirtilen paketlemeye, 8. Maddesinde belirtilen aksesuar, 
yedek parça ve araç-gereçlere ve 9. Maddesinde belirtilen bir set içindeki ürünlere, bu tür 
kalemlerin menşe satüsü kazanmamış olduğu durumlarda uygulanacaktır. 

5. 1 ila 4. fıkralar arasındaki hükümler, yalnızca Anlaşmanın uygulanacağı türden maddeler 
açısından uygulanacaktır. 
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BAŞLIKV 
MENŞE KANITI 

Madde 17 
Genel şartlar 

1. Bu Protokol çerçevesinde menşe statüsü kazanmış ürünler, Taraflardan birisine ithallerinde, 
aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı üzerine Anlaşmadan yararlanacaktın 

(a) Bir EUR.1 Dolaşım Belgesi. EUR.1 Belgesinin bir örneği EK-IIlte verilmiştir; veya 

(b) 22(1) Maddesinde belirtilmiş durumlarda, ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya 
herhangi bir başka ticari belge üzerinde belirtilen, metni Ek-IVte bulunan, ilgili ürünleri 
teşhislerini mümkün kılmaya yeterli ayrıntıda anlatan bir beyan (bundan sonraki 
bölümlerde "fatura beyanı" olarak atıfta bulunulacaktır). 

2. 1. paragrafa rağmen, bu Protokol çerçevesinde menşe statüsü kazanmış ürünler, 27. Maddede 
belirtilen durumlarda, yukarıda atıfta bulunulan belgelerden herhangi birisinin ibraz edilmesine 
gerek bulunmaksızın bu Anlaşmadan yararlanacaktır. 

Madde 18 
EUR.1 dolaşım belgesinin düzenlenme işlemleri' 

1. EUR.1 Belgesi, ihracatçının veya ihracatçının sorumluluğunda yetkili temsilcisinin yazılı 
müracaatına binaen, ihracatçı ülkenin idareleri tarafından düzenlenecektir. 

2. Bu amaçla ihracatçı veya yetkili temsilcisi, örnekleri Ek-lll'te yer alan EUR.1 dolaşım belgesi ve 
müracaat formunu dolduracaktır. 

Bu formlar, bu Protokolün kaleme alındığı dillerden birinde ve ihracatçı ülkenin ulusal kanunları 
hükümleri muvacehesinde doldurulacaktır. Eğer el yazısı kullanılırsa matbaa harfleriyle ve 
mürekkeple doldurulacaktır. Ürünün tanımı, bu amaçla ayrılmış kutu içine boş satır bırakılmaksızın 
yapılacaktır. Eğer kutunun tamamı dolmaz ise, tanımın son satırının altına bir yatay çizgi 
çekilerek, boş alan çapraz bir çizgi ile kapatılacaktır. 

3. EUR.1 dolaşım belgesi düzenlenmesi için müracaatta bulunan ihracatçı, EUR.1 dolaşım belgesini 
tanzim edecek ihracatçı ülkenin gümrük idarelerinin talep edebileceği, sözkonusu ürünün menşe 
durumu ile bu Protokolün diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden tüm ilgili 
vesaiki herhangi bir zamanda ibraz etmeye hazırlıklı olacaktır. 

4. Sözkonusu ürünlerin, bu Protokolün 2(1) maddesi çerçevesinde Türkiye menşeli olduğunun 
kabulü durumunda, Türkiye gümrük idareleri tarafından EUR.1 dolaşım belgesi düzenlenecektir. 
Sözkonusu ürünlerin, bu Protokolün 2(2) maddesi çerçevesinde İsrail menşeli olduğunun kabulü 
durumunda, İsrail gümrük idareleri tarafından EUR.1 dolaşım belgesi düzenlenecektir. 
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- 6 9 -

5. 3. Madde hükümleri uygulanırken, İsrail veya Türk gümrük idareleri, ihraç edilecek eşyanın bu 
Protokol çerçevesinde menşe statüsü kazanmış ürünler olarak kabul edilebilir ise ve EUR.1 
dolaşım belgeleri kapsamındaki eşyanın İsrail veya Türkiye'de bulunması koşuluyla, bu Protokolde 
belirlenmiş şartlar altında EUR.1 dolaşım belgesi düzenteyebilecektir. 

Böyle durumlarda EUR.1 dolaşım belgeleri, önceden düzenlenmiş veya verilmiş menşe 
şahadetnamesinin teslimi koşuluna bağlı olarak düzenlenecektir. 

6. Belgeyi düzenleyen gümrük idareleri, ürünlerin menşe statüsünün ve bu Protokolün diğer 
hükümlerinin yerine getirildiğinin kontrolü için gereken her tedbiri alacaklardır. Bu amaçla, 
herhangi bir delil talebinde bulunmaya, ihracatçının hesaplannda denetleme yapmaya ve uygun 
görülecek herhangi bir başka kontrole yetkili olacaklardır, 

Belgeyi düzenleyen gümrük idareleri, 2. fıkrada' atıfta bulunulan formların doğru olarak 
doldurulduğunu da kontrol edeceklerdir. Özellikle, ürünün tanımı için ayrılmış bulunan boşluğun, 
her türlü sahte ilaveler yapılması imkanı ortadan kaldırılacak şekilde doldurulmuş olduğunu kontrol 
edeceklerdir. 

7. EUR.1 dolaşım belgesinin düzenlendiği tarih, sertifika üzerindeki gümrük idarelerine tahsis edilen 
bölümde gösterilecektir. 

8. EUR.1 dolaşım belgesi, ait olduğu eşyanın ihraç edilmesi esnasında ihracatçı ülkenin gümrük 
idarelerince düzenlenecektir. Fiili ihracatın gerçekleşmesi veya teminat altına alınmasını takiben 
derhal ihracatçının kullanımına verilecektir. 

Madde 19 

Sonradan düzenlenen EUR.1 dolaşım belgeleri 

1. 18(8) Maddesine rağmen aşağıdaki durumlarda, EUR.1 dolaşım belgesi istisnai olarak, ait olduğu 
ürünün ihracatından sonra düzenlenebilin 

(a) • hata, ihmal veya özel durum nedeniyle ihracat anında düzenlenmemiş ise; veya 

(b) Bir EUR.1 dolaşım belgesinin düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul 
edilmemiş olduğu hususu, gümrük idarelerine tatmin edici bir şekilde ispat edilir ise. 

2. 1. fıkranın uygulanmasını teminen, EUR.1 dolaşım belgelerinin ait olduğu ürünlerin ihracat yer ve 
tarihi, ihracatçının yapacağı müracaatta belirtilmiş olmalı, bu talebin gerekçeleri de izah 
edilmelidir. 

3. Gümrük idareleri geçmişe dönük EUR.1 dolaşım belgesi düzenleme işlemini, ancak ihracatçının 
müracaatındaki bilgilerin mütekabil dosya ile uyumlu olması halinde yerine getirebilir. 
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4. Sonradan düzenlenen EUR.1 dolaşım belgesine .aşağıdaki ibarelerden birisi yazılmalıdır 

"ISSUED RETROSPECTIVELY', 
"SONRADAN VERİLMİŞTİR", 

5. 4. fıkrada belirtilen ibare, EUR.1 dolaşım belgesinin "Remarks" (notlar) kutusuna yazılacaktır. 

ı Madde 20 
ikinci nüsha EUR.1 dolaşım belgesi düzenlenmesi 

1. EUR.1 dolaşım belgesinin çalınması, kaybolması veya tahrip olması halinde ihracatçı, belgeyi 
düzenleyen gümrük idarelerine, ellerindeki ihracat belgelerine istinaden ikinci bir nüsha tanzim 
etmeleri için müracaat edebilir. 

2. Bu şekilde düzenlenen ikinci nüshaya/aşağıdaki ibarelerden birisi konmalıdır: 

"DUPLICATE", 

"İKİNCİ NÜSHADIR." 

3. 2. fıkrada belirtilen onay işareti, düzenleniş tarihi ve orijinal şahadetnamenin seri numarası, EUR.1 
dolaşım belgesinin "remarks"(notlar) kutusuna yazılacaktır.. 

4. ikinci nüsha, üzerinde bulunması gereken, orijinal EUR.1 dolaşım belgesinin düzenleme tarihinden 
itibaren geçerli olacaktır. 

Madde 21 

Belgelerin değiştirilmesi 

1. Birveya daha fazla EUR.1 dolaşım belgesinin, herhangi bir zamanda bir veya daha fazla belge ile 
değiştirilmesi, eşyanın kontrolünden sorumlu gümrük idaresi tarafından yapılması kaydıyla, 
mümkün olacaktır. 

2. Değiştirilen belge, bu Madde hükümleri de dahil olmak üzere bu Protokolün uygulanması 
amacıyla, kesin EUR.1 dolaşım belgesi olarak kabul edilecektir. 

3. Değiştirilen belge, yeniden ihracat yapan kişinin yazılı talebi üzerine, müracaatçının talebinde 
sağlanan bilgilerin doğruluğunun ilgili mercilerce kontrolünden sonra, düzenlenecektir. Orijinal 
EUR.1 dolaşım belgesinin tarih ve seri numarası, kutu 7'de yer alacaktır. 

Madde 22 
Fatura beyanının şartları 
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17.(1)(b)'de atıfta bulunulduğu şekilde bir fatura beyanı, 

(a) 23. Madde çerçevesinde bîr. onaylanmış ihracatçı tarafından, 

(b) toplam değeri 6000 ECU'yu geçmeyen menşe ürünlerini ihtiva eden bir veya daha fazla 
paketten müteşekkil bir sevkiyat sözkonusu ise, herhangi bir ihracatçı tarafından, 

yapılabilir. 

Fatura beyanı, sözkonusu ürünlerin Taraflardan birisi menşeli olarak kabulü ve bu Protokolün 
diğer hükümlerinin sağlanması halinde tanzim olunabilecektir. 

Fatura beyanında bulunan ihracatçı, sözkonusu ürünün menşe statüsü ile bu Protokolün diğer 
hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayan ilgili tüm vesaiki, ihracatçı memleketin gümrük 
idarelerinin talebi üzerine herhangi bir anda ibraz etmeye hazırlıklı olacaktır. 

Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni Ek IVte verilen, aynı ekteki lisanlardan birinde ve 
ihracatçı memleketin ulusal mevzuatıyla uyumlu olan beyanın, fatura, teslimat belgesi veya başka 
bir ticarî belge üzerine daktilo edilmesi, ıstampa ile mühürlenmesi veya basılması suretiyle 
hazırlanacaktır. Beyan el yazısı ile de yapılabilir; bu takdirde, mürekkeple ve matbaa harfleriyle 
yazılacaktır. 

Fatura beyanı, ihracatçının kendi elyazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva edecektir. 
Ancak, 23. Madde çerçevesinde onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış herhangi bir 
fatura beyanının kendi elyazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğunu üzerine aldığına 
dair yazılı bir taahhütnameyi ihracatçı memleketin gümrük idarelerine vermiş olması koşuluyla, 
böyle bir beyanı imzalama' şartı aranmaz. \ 

Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından, kapsadığı ürünlerin ihracatı esnasında (veya istisnai olarak 
ihracattan sonra) hazırlanabilir. Eğer fatura beyanı, ait olduğu ürünlerin ithalatçı ülke gümrük 
makamlarına beyanını takiben yapılmış ise, bu fatura beyanı anılan makamlara evvelce sunulmuş 
belgelerle ilgiyi içermelidir. 

Madde 23 
Onaylanmış ihracatçı *• 

ihracatçı ülkenin gümrük idareleri, bu Anlaşma kapsamındaki ürünlerin ihracatını sık aralıklarla 
yapmakta olan ve ürünlerin menşe durumu ile bu Protokolün diğer hükümlerinin gereklerinin 
yerine getirildiği hususlarında her türlü garantiyi gümrük idarelerinin tatminine arzeden bir 
ihracatçıyı, ki bundan sonra 'onaylanmış ihracatçı* olarak anılacaktır, ilgili ürünlerin değerine bağlı 
olmaksızın fatura beyanı hazırlamaya yetkili kılabilir. 

Gümrük idareleri, onaylanmış ihracatçı statüsünü, kendilerinin uygun görecekleri herhangi bir şarta 
bağlı olarak verebilirler. 

Gümrük idareleri, onaylanmış ihracatçıya, fatura beyanında yer almak üzere, bir gümrük yetki 
numarası verecektir. 

Gümrük idareleri, yetkinin onaylanmış ihracatçı tarafından kullanımını kontrol edeceklerdir. 
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Gümrük idareleri, vermiş olduklan yetkiyi herhangi bir anda geri alabilirler. Onaylanmış ihracatçı 
paragraf 1'de belirtilen garantileri vermez, 2. paragrafta belirtilen şartlan artık yerine getirmez ise 
veya yetkiyi doğru olmayan bir şekilde kullanırsa, Gümrük İdareleri bu tedbire başvuracaklardır. 

Madde 24 
Menşe Şehadetnamesinin geçerliliği 

1. Bir EUR.1 dolaşım belgesi, ihracatçı ülkedeki düzenleniş tarihinden itibaren dört ay geçerli olacak 
ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilmelidir. 

Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından düzenleniş tarihinden itibaren dört ay geçerli olacak ve bu 
süre zarfında ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz.edilmelidir. 

2. 1. fıkrada belirtilen son teslim tarihinden sonra ithalatçı ülkenin gümrük idarelerine ibraz edilen 
EUR.1 dolaşım belgeleri ve fatura beyanları, sözkonusu belgelerin mücbir sebepler ve istisnaî 
durumlar nedeniyle belirlenmiş son tarihe kadar ibraz edilememesi durumunda uygulanan tercihli 
muamele çerçevesinde kabul edilebilecektir. 

3. Diğer geç teslim hallerinde ithalatçı ülkenin gümrük idareleri, ürünlerin belirtilen son tarihten önce 
teslim edilmiş olması kaydıyla EUR.1 dolaşım belgeleri veya fatura beyanlarını kabul edebilir. 

Madde 25 
Menşe Şahadetnamesinin ibrazı 

EUR.1 dolaşım belgeleri ve fatura beyanları, ithalatçı ülkedeki usullere uygun olarak o ülke gümrük 
idarelerine ibraz edilecektir. Anılan gümrük idareleri, bir EUR.1 dolaşım belgesi veya fatura beyanının 
tercümesini talep edebilir. Ayrıca, ürünlerin Anlaşmanın uygulanmasının gerektirdiği koşullara uygun 
olduğuna ilişkin ithalatçının beyanını da ekinde bulunduran bir ithalat beyannamesini de talep edebilir. 

Madde 26 
Parçalar halinde yapılcak ithalat 

ithalatçının talebi üzerine ve ithalatçı ülke gümrük idareleri tarafından belirlenen şartlara binaen, Armonize 
Sistem'in 2(a) Genel Kuralı anlamındaki ayrıştırılmış veya monte edilmemiş halde olan ve Armonize 
Sistem'in XVI. ve XVII. Bölümlerinde veya 7308 ve 9406 No.lu Başlıklar altında yer alan ürünlerin, parçalar 
halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek bir menşe şahadetnamesinin, ilk parçanın ithalatını 
takiben gümrük idarelerine verilecektir. 

Madde 27 
Resmi menşe şahadetnamesinden muhafiyet 
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Küçük paketler halinde gerçek kişilerden gerçek kişilere veya yolcuların şahsi bagajının bir 
bölümünü oluşturan ürünler, ticarete konu olmamalan, bu Protokolün gereklerini yerine 
getirdiklerinin beyan edilmesi ve bu beyanın doğruluğu hakkında şüphe bulunmaması halinde 
resmi menşe şahadetnamesi istenmeksizin menşe statüsü kazanmış ürünler olarak kabul 
edilecektir.. Posta İle gönderilen ürünler söz konusu olduğunda, işbu beyan C2/CP3 gümrük 
beyannamesi üzerinde veya bu belgeye eklenen bir kağıt .üzerinde yapılacaktır. 

Arızi olarak yapılan ve sadece alıcılann ikamet veya seyahat etmekte olan kimselerin ve 
ailelerinin şahsi kullanımına mahsus ürünler içeren ithalat, eşyanın tabiatı ve miktarı itibariyle ticari 
bir amaç gözetilmediği bariz ise, ticaret yoluyla yapılan ithalat olarak kabul edilmeyecektir. 

İlaveten, sözkonusu ürünlerin toplam değeri, küçük paketler halinde ise 500 ECU'yu, yolcuların 
şahsi bagajlarının bir bölümünü teşkil ediyor ise 1 200 ECU'yu geçmemelidir. 

Madde 28 
Menşe şahadetnamesi ve destekleyici belgelerin muhafazası 

EUR.1 dolaşım belgesi tanzimi için müracaatta bulunan ihracatçı, 18(3) Maddesinde belirtilen 
vesaiki en az üç yıl muhafaza etmek mecburiyetindedir. 

Fatura beyanında bulunan ihracatçı, bu beyanın bir nüshasını ve 22(3) Maddesinde belirtilen 
vesaiki en az üç yıl muhafaza etmek mecburiyetindedir. 

ihracatçı ülkenin EUR.1 dolaşım belgesi düzenleyen gümrük idareleri, 18(2) Maddesinde belirtilen 
müracaat formunu en az üç yıl muhafaza etmek mecburiyetindedir. 

ithalatçı ülkenin gümrük idareleri, kendilerine ibraz edilen EUR.1 dolaşım sertifikaları ve fatura 
beyanlarını en az üç yıl muhafaza etmek mecburiyetindedir. 

Madde 29 
Farklılıklar ve şekli hatalar 

EUR.1 Dolaşım Belgesi veya fatura beyanı içine konan beyanlar ile ürünlerin ithalat formalitesini 
yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen vesaikteki ifadeler arasında 
bulunabilecek küçük farklılıklar, bu belgenin teslimatı yapılan ürünlere ilişkin olduğunun kesinlikle 
ortaya konması kaydıyla, EUR.1 Dolaşım Belgesi veya fatura beyanının geçerliliğini otomatik 
olarak ortadan kaldırmayacaktır. 

EUR.1 Dolaşım Belgesi veya fatura beyanı üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe 
yaratması sözkonusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz şekli hatâlar, bu belgenin reddedilmesini 
gerektirmeyecektir. 
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Madde30 
ECU cinsinden ifade edilmiş tutarlar 

ECU cinsinden ifâde edilen tutarların ihracatçı ülkenin ulusal parası cinsinden eşdeğer tutarı, 
ihracatçı ülke tarafından tesbit olunacak ve diğer Taraflara duyurulacaktır. 

Eğer tutarlar, ithalatçı ülke tarafından tesbit olunmuş olan mütekabil tutarian geçiyorsa, ithalatçı 
ülke bu tutarı, ancak ürünlerin ihracatçı ülkenin parası cinsinden fatura edilmiş olması halinde 
kabul edecektir. 

30 Nisan 2000 dahil bu tarihe kadar, herhangi bir ulusal para cinsinden kullanılacak olan tutarlar, 
ECU cinsinden ifade olunan tutarların Anlaşmanın imza tarihi itibariyle o ulusal para cinsinden 
eşdeğeri olacaktır. 

Müteakip her beş yıllık dönem için, ECU cinsinden ifade edilmiş tutarlar ile bunların Tarafların 
ulusal paralan cinsinden eşdeğerleri, bahse konu beş-yıllık dönemden hemen önceki yılın Mart 
ayının ilk çalışma gönündeki ECU döviz kuru esas alınarak Ortak Komite tarafından gözden. 
geçirilecektir. 

Bu gözden geçirme esnasında Ortaklık Konseyi, herhangi bir ulusal para için kullanılacak 
tutarlarda azalma olmadığından emin olması ve fiili anlamda ilgili limitlerin etkilerinin muhafaza 
edilmesinin arzu edilip edilmediğini de değerlendirmesi gerekmektedir. Bu amaçla Ortaklık 
Konseyi, ECU cinsinden ifade edilen tutarların değiştirilmesine karar verebilir. 
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BAŞLIK VI 
İDARİ İŞBİRLİĞİ 

Madde 3J 
Mühür ve adreslerin iletilmesi 

İsrail ve Türkiye gümrük idareleri, kendi gümrük idarelerinde EUR.1 Dolaşım Belgesi tanzim 
ederken kullandıkları mühürlerin örnek baskılarını, EUR.1 Dolaşım Belgelerinin ve fatura 
beyanlarının düzenlenmesinden ve anılan belge ve fatura beyanlarının kontrolünden sorumlu 
gümrük idarelerinin adreslerini birbirlerine ileteceklerdir. 

Madde 32 
Menşe Şahadetnamesinin doğruluğunun kontrolü 

EUR.1 Dolaşım Belgeleri ve fatura beyanlarının sonradan kontrolü, yoklama suretiyle veya, 
ithalatçı ülke gümrük idarelerinin EUR.1 Dolaşım Sertifikalan ve fatura beyanlarının gerçekliği, 
sözkonusu ürünlerin menşe durumuna ilişkin bilgilerin doğruluğu, veya bu Protokolün diğer 
hükümlerinin yerine getirilişine ilişkin makul şüpheleri olması halinde yapılacaktır. 

1. paragraf hükümlerini uygulamak ithalatçı ülkenin gümrük idareleri, EUR.1 Dolaşım Belgesi ve 
eğer ibraz edilmiş ise faturayı, veya fatura beyanını, yahut bu vesaikin birer kopyasını, gerektiği 
hallerde talebin gerekçelerini de vermek suretiyle, ihracatçı ülkenin gümrük idarelerine geri 
göndereceklerdir. 

Sonradan kontrol talebini desteklemek üzere, EUR.1 Dolaşım Bejgesi veya fatura beyanında 
verilen bilginin doğru olmadığı kanaatini uyandıran vesaik veya bilgiyi, kontrol talebinin 
desteklenmesi amacıyla sevk edeceklerdir. 

Kontrol, ihracatçı ülkenin gümrük idareleri tarafından yapılacaktır. Bu amaçla, ihracatçı ülke 
gümrük idareleri, ihracatçının hesaplarında herhangi bir delil arama, herhangi bir denetimde 
bulunma veya uygun gördükleri diğer kontrolleri yapabilme yetkisine haiz olacaklardır. 

Eğer ithalatçı ülke gümrük idareleri, kontrol sonucunun beklenmesi süresince sözkonusu ürünlere 
tercihli muamele hakkı tanınmasını askıya almaya karar verirlerse, ürünlerin gerekli görülecek bir 
ihtiyatî tedbir karşılığında serbest bırakılmasını ithalatçıya önereceklerdir. 

Kontrol talebinde bulunan gümrük idareleri, kontrol sonuçlarından azami on ay içinde haberdar 
edilecektir. Bu sonuçlar, dokümanların gerçek olup olmadığını, sözkonusu ürünlerin menşe ürünler 
olarak kabul edilip edilemeyeceğini ve bu Protokolün diğer hükümlerine uygunluğunu, açıkça 
belirtmelidir. 

3.2 ve 18.4 maddesindeki kümülasyon hükümlerinin uygulandığı hallerde cevap, doğruluğuna 
inanılan Dolaşım Sertifikası(ları) veya fatura beyanı(ları)nın birkopyası(lan)nı ihtiva edecektir. 

Makul şüphe durumlarında, on ay içinde cevap alınamaz veya cevapta sözkonusu vesaikin 
doğruluğunun veya ürünlerin gerçek menşeinin tesbitine imkân verecek ölçüde yeterli bilgi 
bulunmaz ise, talepte bulunmuş olan gümrük idareleri, istisnaî durumlar dışında, tercihin 
kullanılmasına izin vermeyi reddedecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 



- 7 6 -

Madde 33 
Anlaşmazlıkların çözümü 

Kontrol talebinde bulunan gümrük idareleri ile bu kontrolün icrasından sorumlu gümrük idarelerinin, 31. 
Maddedeki kontrol usulleriyle ilişkili olarak aralarında doğabilecek bir anlaşmazlığı kendi aralarında 
çözümleyememelen sonucunda anlaşmazlıkların ortaya çıkması veya bu Protokolün yorumlanmasına 
ilişkin bir soru tevcih etmeleri halinde, bunların Gümrük işbirliği Komitesi'ne iletilmesi gerekmektedir. 

ithalatçı ile, ithalatçı ülkenin gümrük idareleri arasında çıkabilecek her türlü anlaşmazlık, adı geçen Tarafın 
mevzuatı çerçevesinde halledilecektir. 

Madde 34 
Cezalar 

Sözkonusu ürünler için tercihli muamele hakkı elde etmek amacıyla, yanlış bilgi içeren bir dokümanı 
hazırlayan veya hazırlanmasına sebep olan şahıslar cezalandırılacaktır. 

Madde 35 
- Serbest Bölgeler 

1. israil ve Türkiye, kendi ülkesi içinde bulunan bir serbest bölgeyi kullanan ve bir EUR.1 Dolaşım 
Belgesi kapsamı altında ticarete konu olan eşyanın nakliyeleri esnasında, bunların başka eşyayla 
değiştirilmemelerinin, veya bozulmalarını önleyici normal işlemler dışındaki herhangi bir işleme 
tabi tutulmamalarının temini konusundaki her türlü tedbiri almakla yükümlüdürler. 

2. 1. paragraf hükümlerine istisna olarak, israil veya Türkiye menşeli herhangi bir ürün, bir EUR.1 
belgesi kapsamında bir serbest bölgeye ithal olunur ve bir işlem veya muameleden geçirilirse, ilgili 
idareler, tatbik edilmiş olan işlem veya muamelenin bu Protokol hükümlerine uygun olması 
koşuluyla, ihracatçının talebine binaen yeni bir EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenleyeceklerdir. 
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BAŞLIK VII 
NİHAİ HÜKÜMLER 

Madde 36 
Protokolde yapılacak değişiklikler 

Ortak Komite, bu Protokol hükümlerinde değişiklik yapmaya karar verebilir. 

Madde 37 
Gümrük işbirliği Komitesi 

1. Bu protokolün doğru ve yeknesak uygulanması ve gümrük sahasında kendisine tevdi edilecek 
herhangi bir diğer görevin ifası amacıyla idari işbirliğini yürütmekle yükümlü bir Gümrük İşbirliği 
Komitesi teşekkül ettirilecektir. 

2. Komite, Tarafların uzmanlarından müteşekkil olacaktır. 

Madde 38 
Ekler 

Bu Protokol'ün Ekleri, onun ayrılmaz bir parçasını teşkil edecektir. 

Madde 39 
Protokolün uygulanması 

İsrail ve Türkiye'den her biri, bu Protokol'ün uygulanması için gerekli tedbirleri alacaktır. 

Madde 40 
Transit veya bekleme yerindeki eşya 

Bu Anlaşmanın hükümleri, bu Protokol hükümlerine uygun olan ve transit ya da israil veya Türkiye'de 
sundurma, gümrük antreposu veya serbest bölgelerde bulunan eşyaya , ithalatçı ülke gümrük idarelerine 
sözkonusu tarihten itibaren dört ay içinde, eşyanın doğrudan nakledilmiş olduğunu tevsik eden belgelerle 
beraber ihracatçı ülkenin yetkili, makamlarınca geriye dönük olarak onaylanmış bir EUR.1 Dolaşım 
Belgesinin verilmesi kaydıyla, tatbik edilebilir. 

Ortak bildiri 

İsrail ve Türkiye, Taraflar dışında gerçekleştirilen işçilik veya işlemin, hariçte işleme veya benzeri bir 
sistem vasıtasıyla yapılacağı hususunda anlaşmışlardır. 
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EK-I 

AÇIKLAYICI NOTLAR 

Giriş notlan , 

Halihazır listede tesis edilmiş kurallar, sadece Anlaşma kapsamındaki ürünlere kabil-i tatbiktir. 

Not1 

1.1 Listenin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. 1'inci sütun Armonize Sistem'de 
kullanılan tarife pozisyon numarası ya da fasıl numarasını, 2'nci sütün ise bu sistemde yer alan 
tarife pozisyonu ya da fasıl kapsamındaki eşyaların tanımını vermektedir, ilk iki sütuna yapılan her 
bir giriş için 3 veya 4'üncü sütunda bir kural belirtilmiştir. Bazı hallerde 1'inci sütundaki girişin 
önüne 'y' ibaresi konulması, 3 veya 4'üncü sütundaki kuralın 2'nci sütunda belirtilen ürünlerin bir 
bölümüne uygulanacağı anlamına gelmektedir. 

1.2 1'inci sütunda bir çok pozisyon numarasının bir arada gruplandırılmış olması veya bir fasıl 
numarasının verilmesi ve ikinci sütundaki ünün tanımlarının genel olarak verilmiş olması halinde, 3 
veya 4. sütundaki bitişik kural, Armonize Sistem'de bir fasılın tarife pozisyonları altında, veya 1'nci 
sütunda biraraya getirilmiş pozisyonlardan herhangi birisi altında sınıflandırılan ürünlerin hepsine 
uygulanır. 

1.3 Listede bir tarife pozisyonu altındaki farklı ürünlerin farklı kurallara tabi olması halinde,, her bir bent, 
3. veya 4. sütundaki bitişik kurala tabi tarife pozisyonunun ilgili kısmının tanımını içerir. 

1.4 İlk iki sütundaki herhangi bir kalem için, 3. ve 4. sütunların her ikisinde de bir kural belirlenmiş ise, 
ihracatçı, sütun 3 veya sütun 4'te yer alan kurallardan herhangi birisini uygulamayı, bir alternatif 
olarak tercih edebilir. 4. sütunda hiçbir menşe kuralı verilmemiş ise, 3. sütunda yer alan kuralın 
uygulanması gerekir. 

N o t 2 , • • 

2.1 3'üncü sütundaki bir kuralın gerekli gördüğü işçilik veya işlem yalnızca kullanılan yabancı menşeli 
girdiler için yerine getirilmelidir. 3'üncü sütundaki bir kuralın içerdiği kısıtlamalar da aynı şekilde 
kullanılan yabancı menşeli girdilere uygulanır. 
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Bir kuralın "herhangi bir pozisyondaki girdilerin" kullanılabileceğini. belirtmesi halinde, yine bu 
kuralın ihtiva edebileceği özel sınırlamalara bağlı olmak şartıyla, ürün ile kaynı pozisyona dahil 
girdiler de kullanılabilir. Ancak " pozisyonunun diğer girdileri dahil herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden imalat" ifadesi, yalnızca 2'nci sütunda verilen ürününkinden farklı bir tanımı olan bir 
ürünle aynı pozisyonda sınıflandırılan girdilerin kullanılabileceği anlamına gelir. 

Pozisyon değişikliği kuralı veya listedeki kural yoluyla imalat sırasında menşe statüsü kazanan 
yabancı menşeli girdilerden imal edilmiş bir ürün diğer bir ürünün imalatında girdi olarak 
kullanılırsa, bünyesine girdiği ürüne uygulanan kural bu ürüne uygulanmaz. 

Örneğin: 

8407 Pozisyonundaki bir motor, ki kural kullanılacak yabancı menşeli girdilerin değerinin fabrika 
fiyatının % 40'ını aşmayacağını belirtir, 7224 pozisyonundaki diğer çelik alaşımlannın döküm 
suretiyle kabaca şekillendirilmesi ile yapılır. Eğer bu döküm işlemi ilgili ülkede yabancı menşeli 
külçelerden yapılmış ise, listede 7224 pozisyonu için verilen kural gereğince bu döküm işlemi 
menşe statüsünü kazanmış olur. Bu takdirde aynı fabrikada üretilip üretilmediğine bakılmaksızın, 
kıymet itibariyle motorun kıymet hesaplamasında o ülke menşeli olarak dikkate alınır. Yani, 
kullanılan yabancı menşeli girdilerin kıymetleri toplamı alınırken, yabancı menşeli külçenin kıymeti 
hesaba katılmaz. 

Listedeki kural gerekli asgari işçilik veya işlem miktarını gösterir ve daha fazla işçilik ve işlem de 
menşe statüsü verir; aksine daha az işçilik ve işlem menşe statüsü veremez. Bu nedenle, bir kural 
imalatın belirli bir aşamasında yabancı menşeli girdi kullanılabileceğini belirtirse, bu tür girdinin 
imalatın daha erken bir aşamada kullanılması mümkün, daha sonraki aşamasında ise mümkün 
değildir. 

Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla girdiden imal edilebileceğini ifade ettiğinde, bu, herhangi 
bir veya daha fazla girdinin kullanılabileceği anlamına gelir. Tamamının kullanılması gerekmez. 
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Örneğin; 

y Fasıl 50 ila Fasıl 55teki dokumalar için kural, tabii liflerin kullanılabileceğini ve diğer girdiler 
arasında kimyevi girdilerin de kullanılabileceğini ifade eder. Bu her ikisinin de kullanılması 
gerektiği anlamına gelmez; biri, diğeri veya ikisi birden kullanılabilir. 

2.6 Listedeki bir kural bir ürünün özel bir maddeden imal edilmesi gerektiğini ifade ederse, bu şart 
. kendi özellikleri gereği kuralı karşılamayan başka girdilerin kullanılmasını engellemez, (aşağıdaki 

mensucata ilişkin Not 5.2'ye da bakınız). 

Örneğin; " ' • • • ; . • 

1904 Pozisyonundaki hazır gıda için tahıl taneleri ve bunlardan elde edilen ürünlerin kullanılmasını 
hariç tutan kural, tahıl tanelerinden üretilmiş mineral tuzların, kimyasal maddelerin veya diğer 
katkıların kullanılmasını engellemez. 

Ancak bu kural, listede belirtilen belirli maddeden üretilememesine rağmen aynı özellikte olan ve 
önceki bir imalat safhasında bulunan bir maddeden üretilebilen ürünler için geçerli değildir. 

Örneğin: 

y Fasıl 62'deki, dokunmamış maddelerden mamul bir giyim eşyası söz konusu olduğunda, bu 
madde grubu için sadece menşe-dışı ipliğin kullanımına müsaade ediliyorsa, -dokunmamış 
kumaşların normal olarak iplikten üretilememesine rağmen- dokunmamış kumaştan başlanması 
mümkün değildir. Böyle durumlarda, başlangıç maddesinin normal olarak iplikten önceki bir 
safhada - yani elfaf safhasında-olması gerekir. 

2.7 Listedeki kuralda kullanılabilecek yabancı menşeli girdilerin maksimum değeri için ik veya daha 
fazla yüzde oranı verilmiş ise, bu yüzdeler birbirine eklenemez. Diğer bir deyişle, kullanılan 
yabancı menşeli girdilerin toplam değeri verilen yüzde oranlarının en yüksek olanını aşamaz. 
Dahası, her bir yüzde oranı ilgili olduğu girdiye uygulanırken aşılmamalıdır. 
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Listede "tabii lifler" kavramı suni ve sentetik liflerden başka liflere atıfta bulunmak üzere 
kullanılmıştır ve eğinme işleminin başlamasından önceki -artıklar dahil- aşamalarla sınırlıdır ve 
aksi belirtilmedikçe karde edilmiş, taranmış veya başka türlü işleme tabi tutulmuş ancak 
eğritmemiş lifleri ifade eder. 

"Tabii lifler" kavramı at kılı (0503), ipek (5002 ve 5003), yün lifler ve ince veya kaba hayvan kılları 
(5101'den 5105'e kadar), pamuk lifleri (5201'den 5203'e kadar) ve diğer bitki lifleri (5301'den 
5305'e kadar) ihtiva eder. 

"Tekstil hamuru", "kimyasal maddeler" ve "kağıt yapma maddeleri" kavramları listede 50'den 63'e 
kadar olan fasıllarda sınıflandırılmayan ve sun'i, sentetik ve kağıt lifleri ve iplikleri imalinde 
kullanılabilen girdileri tanımlamak üzere kullanılmıştır. 

"insan yapısı devamsız lifler" tabiri listede 5501'den 5507'ye kadar olan pozisyonlardaki sentetik 
veya sun'i filament demetler, devamsız lifler veya atıklara atıfta bulunmak üzere kullanılmıştır. 

Listedeki belli bir ürün için bu nota atıfta bulunulduğunda, 3'üncü sütunda belirtilen şartlar 
üretimlerinde kullanılan tüm ana tekstil girdilerinin toplam ağırlığının hep birlikte % 10 veya daha 
azını oluşturan ana tekstil girdilerine uygulanmayacaktır (ancak aşağıdaki Not 4.3 ve 4.4'e de 
bakınız). 

Bununla birlikte, bu tolerans yalnızca iki veya daha fazla ana tekstil girdisinden yapılmış karışık 
ürünlere uygulanabilir. 

Aşağıdakiler ana tekstil girdileridir. 

- ipek, 
-yün, 
- kaba hayvan kılı, 
- ince hayvan kılı, 
-atkılı, 
-pamuk, 
- kağıt yapım maddeleri ve kağıt, 
-keten, 
-kenevir, 
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- jüt ve diğer tekstil ağaç lifleri, 
r sisal ve agave türlerinin tekstil lifleri, 
- hindistan cevizi, abaka, rami ve diğer bitkisel tekstil lifleri, 
- insan yapımı sentetik filamentler, 
- insan yapımı sun'i filamentler, 
- insan yapımı devamsız lifler, 
- insan yapımı sun'i devamsız lifler, ~ 

örneğin; 

5203 Pozisyonundaki pamuk lifleri ve 5506 Pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden imal 
edilmiş 5205 Pozisyonundaki bir iplik karışık bir ipliktir. Bu yüzden, menşe kurallarını karşılamayan 
yabancı menşeli sentetik devamsız lifler (bunların kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan 
imal edilmesi gerekmektedir), ipliğin ağırlığının en çok % 10'una kadar kullanılabilir. 

Örneğin; 

5107 Pozisyonundaki yün ipliği ve 5509 Pozisyonundaki devamsız liflerden sentetik iplikten imal 
edilmiş 5112 Pozisyonundaki bir yünlü kumaş karışık bir kumaştır. Bu yüzden menşe kurallarını 
karşılamayan yabancı menşeli sentetik iplik (kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan 
imalatını gerektirmektedir) veya yün iplik (taraklanmamış, taranmamış veya başka bir şekilde 
eğirmeye hazırlanmamış tabii elyaftan imalatını gerektirmektedir) veya bunların bir karışımı 
kumaşın ağırlığının en çok % 10'una kadar kullanılabilir. 

Örneğin; 

5205 Pozisyonundaki pamuk ipliğinden ve 5210 Pozisyonundaki pamuklu kumaştan imal edilmiş, 
5802 Pozisyonundaki bir tufte edilmiş kumaş, eğer pamuklu kumaş iki farklı Pozisyonda yer alan 
ipliklerden imal edilmiş bir karışık kumaş ise veya kullanılan pamuk iplikleri bir karışım ise, bir 
karışık üründür. 

Örneğin; 

Eğer belirtilen tufte edilmiş kumaş, 5205 Pozisyonundaki pamuk ipliğinden veya 5407 
Pozisyonundaki sentetik kumaştan imal edilmiş ise, bu takdirde açıktır ki, kullanılan iplikler iki ayrı -
ana tekstil girdisidir ve aynı şekilde tufte edilmiş kumaş bir karışık üründür. 
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ömeğin; 

Tufteleri hem sun'i ipliklerden hem de pamuk ipliğinden birlikte imal edilmiş olan jüt sırtlı bir hali, 
üç ana tekstil girdisi kullanıldığı için bir kanşık üründür. Bu nedenle, kuralın izin verdiğinden daha 
sonraki bir imalat aşamasında kullanılan yabancı menşeli girdiler, hep birlikte toplam ağirlıklan 
halı içindeki tekstil girdilerinin ağırlığının % 10'unu aşmadığı takdirde kullanılabilirler. Böylece, jüt 
sırt ve/veya sun'i iplikler, ağırlık koşuluna uyulmak suretiyle, imalatın sözkonusu aşamasında ithal 
edilebilirler. 

"Gipe edilmiş olsun veya olmasın bükülebilir polieter parçalan içeren poliüretan parçalarından imal 
edilmiş iplik" ihtiva eden kumaşlarda bu tolerans sözkonusu iplik için % 20'dir. 

"Alüminyum yaprak" veya "alüminyum tozu ile kaplanmış olsun veya olmasın plastik film" esaslı 
şerit ihtiva eden, 5 mm.'yi geçmeyen genişlikte, bir yapıştıncı ile iki plastik film arasına sıkıştırılmış 
kumaşlarda bu tolerans sözkonusu şerit için % 30'dur. 

Listede bu giriş notuna atıfta bulunan bir dip not ile işaretlenmiş tekstil ürünlerinde, sözkonusu 
mamul ürünler için 3 nolu sütunda belirlenen kuralları karşılamayan tekstil kenarları ve 
aksesuarları haricindeki tekstil maddeleri, mamulünkinden başka bir Pozisyonda yer almaları ve 
toplam değerlerinin mamulün fabrika çıkış fiyatının % 8'ini aşmaması kaydıyla, kullanılabilirler 

Fasıl 50 - 63 arasında yer almayan maddeler, tekstil ürünü ihtiva etsinler veya etmesinler, 
serbestçe kullanılabilirler. 

Örneğin; 

Listedeki bir kural örneğin pantolon gibi bir tekstil eşyası için iplik kullanılması gerektiğini 
belirtiyorsa, bu kural, örneğin düğme gibi metal eşyaların -sırf düğmeler, 50 - 63. Fasıllar arasında 
yer almıyor diye- kullanılmasını engellemez. Aynı nedenle, fermuariann, normal olarak tekstil 
ürünü ihtiva etmelerine rağmen , kullanılmasına mani teşkil etmez. 

Bir yüzde kuralı uygulandığında, kullanılan yabancı menşeli girdilerin kıymeti hesaplanırken 50. -
63. Fasıllarda yer almayan maddelerin kıymetlerinin de dahil edilmesi gerekir. 
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Not6 

6.1. y 2707, 2713 - 2715, y 2901, y 2902 ve y 3403 no.lu Fasıllar bahis konusu olduğunda "özel 
işlemler", aşağıdakilerdir 

(a) vakumlu destilleme; 

(b) çok mükemmel fraksiyonlama işlemi vasıtasıyla yeniden destilleme1 

(c) parçalama (cracking); 

(d) yeniden şekillendirme (reforming); 

(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon; 

(0 aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem; derişik sülfürik asit, oleum veya susuz 
sülfürikle işlem; bazik maddelerie nötralleştirme; tabii aktif toprak, aktive edilmiş toprak, 
aktive edilmiş mangal kömürü veya boksitle renk giderme ve saflaştırma; 

(g) polimerizaşyon; 

(h) alkilleme; 

(i) izomerleştirme; . 

6.2. 2710, 2711 ve 2712 noJu Fasıllar bahis konusu olduğunda "özel işlemler", aşağıdakilerdir: 

(a) vakumlu destilleme; 

(b) çok mükemmel fraksiyonlama işlemi vasıtasıyla yeniden destilleme; 

(c) parçalama (cracking); 

(d) yeniden şekillendirme (reforming); 

(e) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon; 

Kombine nomenklatürün 27. Faslındaki Ek Açıklayıcı Not 4(b)'ye bakınız. 
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(0 aşağıdaki operasyoniönrt nepstal Içaran işlem:, derişik sülfürik asit, oleum veya susuz 
sülfürikle IfJem; bazikntöddalerle nötralla?tlrrıwi tabii aktif toprak, aktive edilmiş toprak, 
aktive edilmiş mıpngal;$mür(l veya boksitle renk giderme vo saflaştırma; 

(S) pollmerizaöyûn! 

(h) alkllleme: 

(Ij) İzomerteçtlrme; 

(k) (sadece y 2710 Faslınla !dâhil ağır yağlar açısından) hidrojenle yapılan, işlemo tabi hrtulan 
ürünlerin kükürt muftjjv'asimn asgari % 85 a?fllması ile sonuçlanan kükürt-giderm« 
(ASTM D 126^$9 T Metodu); 

(I) (sadeco 2720 Jtâalına>,dahil ürünler açısından): filtrelemeden gayri bir işl«mlft parafın 
giderme; 

(m) (sadeca y 271 aiFasiliflIidahil ağır yağlar açısından) hidrojenin bir kimyasal reaksiyonda 
aktif bir elaman; olari|<!y,er aldığı/kükürt gidermenin dışında bir amaçla gerçekleştirilen, 
20 bar*dan dqhâ yök^nk basınçta ve 25Q°Ç'den daha yüksek sıcaklıkta, katalizör 
kullanılarak hidrojen jJİŞttfiuamele. Bununla beraber, y 2710 Fasıl no.da yor alan yanlama 
yağlannın, daha öz&jplarak renk ve istikran İyileştirmek üzere, hidrojenin daha ileri 
muamelesi <yari.l hidi$fpsaj ve renk-gidermo), özel işlem olarak kabul edilmeyecektir. 

<n) (sadece y 2710 -Fftsli^ dahil fuel-oiiier açısından) bu ürünlerin, kayıplar dahil hacimce % 
30*undan daha azınıri;3ÖDöC'de ASTM O 98 metoduyla destillenmesi şartıyla, atmosferde 
destllleme; 

(Ü) (sadece y 2710;,Faşıma, dahil, gaz-yagları ve fuel- oillör'den gayri ağır yağlar açıtından) 
yuksnk fnakanal(<ıloWh1((fırca*deçarjı vasıtasıyla muamele. 

8.3. y İ7G7.2713 ila 2715. yr2Bnt: y 9flû9'vA y 2403 Fasılldn acısından. temizleme, dekantaSyon. tuz 
giderme, su ila ayırma, flltrelame, renklendirme, farklı kükürt muhtevalı ürünler ürünlerin 
karıştırılması sonucunda'i bir-Kükürt muhtevası elde etmek ü7ere pazartama, bu operasyonianh 
veya benzeri operosyoniann herhahal bir kombinasyonu* mense kazandırmazlar, 
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EK II 

Yabancı men seli girdilere uygulanarak menşe statüsü veren işçilik veya işlemler 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 2 
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AS başlık 
numarası 

(D 
Fasıl 01 

Y Fasıl 02 

0201 

0202 

0206 

0210 

Y Fasıl 03 

0302 - 0305 

Y 0306 

Y0307 

Ürün tanımı 

(2) 

Canlı hayvanlar 

Etler ve yenilebilen sakatat; 
0201; 0202;0206;0210 
numaralı başlıklar hariç 
olup, bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir. 
Sığır cinsi hayvanların etleri, 
taze veya soğutulmuş 

Sığır cinsi hayvanların etleri, 
dondurulmuş 

-
Sığır cinsi hayvanların, 
domuz, koyun, keçi, at, eşek 
ve bardoların yenilebilen 
sakatatları, taze, 
soğutulmuş veya 
dondurulmuş 

Etler ve yenilebilen sakatat, 
tuzlanmış, salamura edilmiş, 
kurutulmuş veya 
tütsülenmiş; et veya 
sakatatın yenilebilen un veya 
ezmeleri 

Canlı balıklar, kabuklu 
hayvanlar, yumuşakçalar ve 
suda yaşayan diğer 
omurgasızlar 

Balıklar, canlı balık hariç 

Kabuklu hayvanlar, canlı 
kabuklu hayvanlar hariç 

Yumuşakçalar ve suda 
yaşayan diğer omurgasızlar, 
(kabuklu hayvanlar ve canlı 
yumuşakçalar hariç) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

(D 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

0202 numaralı pozisyon 
dışında yer alan, sığır cinsi 
hayvanların dondurulmuş 
etleri dışındaki etlerden 
yapılan imalat 
0201 numaralı pozisyon 
dışında yer alan, sığır cinsi 
hayvanların soğutulmuş 
etleri dışındaki etlerden 
yapılan imalat 
0201-0205 numaralı 
başlıklarda yer alan, 
karkaslar dışındaki 
ürünlerden yapılan imalat 

0201-0206 numaralı ve 
0208 numaralı 
pozisyonlarda yer alan et 
veya sakatat ve 0207 
başlığında yer alan kümes 
hayvanlarının karaciğerleri 
dışındaki ürünlerden yapılan 
imalat 
0) 

Fasıl 3'ün kullanılan tüm 
girdilerinin o ülkede elde 
edilmiş olması gereken 
imalat 

Fasıl 3'ün kullanılan tüm 
girdilerinin o ülkede elde 
edilmiş olması gereken 
imalat 

Fasıl 3'ün kullanılan tüm 
girdilerinin o ülkede elde 
edilmiş olması gereken 
imalat 

veya (4) 

d) Bu ürünler için daima, madde 4'te tanımlanan "Tamamen elde edilmişlik" kriteri uygulanır. 
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0402; 0403; 0404-040Ö 
numaralı başlıklarda yer 
alanlar dışındaki 
mandıracılık ürünleri; başka 
yerde sınıflandırılmamış 
yenilebilen hayvansal ürünler 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürunünkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandı rıldığı 
imalat 
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AS başlık 
numarası 

d) 
0402 
0404-0406 

0403 

0407 

0408 

0409 

Y Fasıl 05 

Y0502 

Y0506 

Fasıl 06 

Ürün tanımı 

(2) 

Mandıracılık ürünleri 

Yayıkaltı süt, pıhtılaşmış 
süt, krema, yoğurt, kefir ve 
diğer fermente edilmiş veya 
asitliği artırılmış süt ve 
krema, konsantre ediliş 
olsun olmasın, şeker veya 
diğer tatlandırıcı maddeler 
katılmış olsun olmasın veya 
aromalandırılmış veya ilave 
meyva veya kakao içersin 
içermesin 

Kuş yumurtaları, kabuklu, 
taze, konserve edilmiş veya 
pişirilmiş 

Kuş yumurtaları, kabuksuz, 
yumurta sarıları (taze, 
kurutulmuş.buharla veya 
kaynar suda 
pişirilmiş.kalıplanmış, 
dondurulmuş veya diğer bir 
şekilde dayanıklılığı 
artırılmış) (ilave şeker veya 
diğer tatlandırıcı maddeleri 
içersin içermesin) 

Tabii bal 

Başka yerde 
sınıflandırılmamış 
hayvansal ürünler (0502 ve 
0506 posisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

Evcil domuz, yaban domuzu 
ve porsukların ince ve kalın 
kılları, hazırlanmış 

Kemikler ve boynuz içi 
kemikleri, işlenmemiş 

Bitkisel ürünler 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

0401 ve 0402 numaralı 
pozisyonlarda yer alan, süt 
ve krema dışındaki 
ürünlerden yapılan imalat 

- Fasıl 4'ün kullanılan 
girdilerinin tümünün o 
ülkede elde edilmiş olması 
gereken imalat, 

- 2009 pozisyonunda yer 
alan meyve sularının 
(ananas, küçük limon ve 
üzüm hariç) imalinde 
kullanılan tüm girdilerin o 
ülkede elde edilmiş olması 
gereken imalat, ve 

- Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmadığı imalat 

d) 

0407 pozisyonundaki kuş 
yumurtaları dışındaki 
girdilerden yapılan imalat 

(D 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

İnce ve kalın kılların 
temizlenmesi, dezenfekte 
edilmesi, ebatlarına göre 
ayrılması ve düzeltilmesi 
Fasıl 2'nin kullanılan tüm 
girdilerinin o ülkede elde 
edilmiş olması gereken 
imalat 
(D 

veya (4) 

(D Bu ürünler için daima, madde 4'te tanımlanan "Tamamen elde edilmişlik" kriteri uygulanır. 
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AS başlık 
numarası 

0) 

Y Fasıl 07 

Y0710-0713 

Y0710 

Y 0711 

Y Fasıl 08 

0811 

0812 

Ürün tanımı 

(2) 

Yenilebilen bitkiler, kökler ve 
yumrular (0710-0713 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

Yenilebilen bitkiler, 
dondurulmuş, kurutulmuş 
veya geçici olarak konserve 
edilmiş (0710 ve 0711 
pozisyonundaki ürünlerin bir 
kısmı hariç olup bunlara 
ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir.) 
Tatlı mısır (pişirilmemiş veya 
buharda veya kaynar suda 
pişirilmiş), dondurulmuş 

Tatlı mısır, geçici olarak 
konserve edilmiş 

Yenilebilen meyveler ve 
kabuklu meyveler; turunçgil 
meyvelerin, kavun ve 
karpuzların kabukları ( 
0811,0812,0813,0814 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

Meyveler ve kabuklu 
meyveler, pişirilmemiş veya 
buharda veya kaynar suda 
pişirilmiş, (ilave şeker veya 
diğer tatlandırıcı maddeleri 
içersin içermesin) 

- ilave şeker içerenler 

-diğerleri 

Geçici olarak konserve 
edilmiş (örneğin kükürt 
dioksit gazı kullanılarak 
salamurada,kükürtlü su 
içinde veya diğer koruyucu 
eriyikler içinde) fakat bu 
halleri ile derhal yenilmeye 
elverişli olmayan sebze ve 
kabuklu meyveler 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

(D 

Kullanılan tüm bitkisel 
girdilerin o ülkede elde 
edilmiş olması gereken 
imalat 

Taze veya soğutulmuş tatlı 
mısırdan yapılan imalat 

Taze veya soğutulmuş tatlı 
mısırdan yapılan imalat 

0) 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm meyve ve 
kabuklu meyvelerin o ülkede 
elde edilmiş olması gereken 
imalat 

Kullanılan tüm meyve ve 
kabuklu meyvelerin o ülkede 
elde edilmiş olması gereken 
imalat • 

0 ) Bu ürünler için daima, madde 4'te tanımlanan "Tamamen elde edilmişlik" kriteri uygulanır. 
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AS başlık 
numarası 

(D 
0813 

0814 

Fasıl 09 

Y0910 

Fasıl 10 

Y Fasıl 11 

Y1106 

Fasıl 12 

Ürün tanımı 

(2) 

Meyveler, kurutulmuş (0801-
0806 pozisyonları hariç);bu 
fasılda yer alan meyve ve 
kabuklu meyve karışımları 

Turunçgil meyveler, kavun 
ve karpuz kabukları, taze, 
soğutulmuş, kurutulmuş 
veya geçici olarak konserve 
edilmiş (salamurada, 
sülfürlü suda veya diğer 
koruyucu eriyikler içinde) 

Kahve, çay, paraguay çayı 
ve baharat (0910 
pozisyonundaki baharat 
karışımları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

Bu faslın 1(b) notunda 
belirtilen karışımlar 

Hububat 

Değirmencilik sanayi 
ürünleri, malt, nişastalar, 
inülin, buğday glüteni (1106 
pozisyonundaki ürünlerden 
bir kısmı hariç olup bulara 
ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir) 

0713 Pozisyonundaki 
kabuğu çıkarılmış, 
kurutulmuş baklagil 
sebzelerin un ve ezmeler 

Yağlı tohum ve meyveler, 
muhtelif tane, tohum ve 
meyveler; sanayide ve tıpta 
kullanılan bitkiler; saman ve 
kaba yem (yağlı tohum ve 
meyvelerin un ve ezmeleri 
(hardal un ve ezmesi 
dışında) hariç hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

Kullanılan tüm meyve ve 
kabuklu meyvelerin o ülkede 
elde edilmiş olması gereken 
imalat 

Kullanılan tüm meyve ve 
kabuklu meyvelerin o ülkede 
elde edilmiş olması gereken 
imalat 

(D 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

(D 

Kullanılan tüm hububat, 
yenilebilen bitkisel ürünler ve 
0714 pozisyonunda yer alan 
kök ve yumrularının o 
ülkede elde edilmiş olması 
gereken imalat 

0708 Pozisyonundaki 
'baklagil sebzeleri 
kurutulması veya 
değirmenden geçirilmesi 

(D 

veya (4) 

-

W Bu ürünler için daima, madde 4'te tanımlanan "Tamamen etde edilmişlik" kriteri uygulanır. 
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AS başlık 
numarası 

(D 
1208 

Y Fasıl 13 

1301 

Fasıl 14 

Y Fasıl 15 

1501 

. 

Ürün tanımı 

(2) 

Yağlı tohum ve meyvelerin 
un ve ezmeleri (hardal un 
ve ezmesi hariç) 

Laklar, sakızlar, reçineler ve 
diğer bitkisel özsu ve 
hülasalar (1301 
pozisyonundaki ürünler hariç 
olup bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 
Laklar, doğal sakızlar, 
reçineler, sakız reçineleri ve 
balzamlar 

örülmeye elverişli bitkisel 
ürünler, tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan bitkisel ürünler 

Hayvansal ve bitkisel katı ve 
sıvı yağlar ve bunların 
parçalanma ürünleri; 
yenilebilen müstahzar 
yağlar; hayvansal ve bitkisel 
mumlar (1501; 1502; 1504; 
pozisyonları, 1505 
pozisyonunun bir kısmı; 
1506; pozisyonu, 1507den 
1515'e kadar olan 
pozisyonların bir kısmı, 
1516'nın bir kısmi, 1517'nin 
bir kısmı ,1519 
pozisyonunun bir kısmı hariç 
olup bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir). 

Lard, diğer domuz yağları 
ve kümes hayvanlarının 
yağları (eritilmiş), presle 
veya çözücü ile elde edilmiş 
olsun olmasın 

- Kemik veya artıklardan 
elde edilen yağlar 

- diğerleri 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

1301 pozisyonunun 
kullanılan tüm girdilerinin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %50'sini 
aşmadığı imalat 
0). 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

0203,0206,0207 
pozisyonundaki ürünler veya 
0506 pozisyonundaki 
kemikler dışındaki 
girdilerden yapılan imalat 

0203 ve 0206 
pozisyonlarındaki yenilebilir 
domuz sakatatından veya 
0207 pozisyonlarındaki 
kümes hayvanlarının 
yenilebilir sakatatından 
yapılan imalat 

, 

• • . 

(1) Bu ürünler için daima, madde 4'te tanımlanan "Tamamen elde edilmişlik" kriteri uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(D 
1502 

1504 

Y1505 

1506 

Y 1507-1515 

Ürün tanımı 

(2) • 

Sığır cinsi hayvanların, 
koyun ve keçilerin yağları ( 
ham veya eritilmiş), presle 
veya çözücü ile elde edilmiş 
olsun olmasın 

- Kemik veya artıklardan 
elde edilen yağlar 

- diğerleri 

Balıklar ve deniz 
memelilerinin katı ve sıvı 
yağları ve bunların 
fraksiyonları, rafine edilmiş 
olsun olmasın fakat 
kimyasal olarak 
değiştirilmemiş 

-Balıklar ve deniz 
memelilerinin katı ve sıvı 
yağlarının katı 
fraksiyonları 

-diğerleri 

Rafine edilmiş lanolin 

Diğer hayvansal katı ve sıvı 
yağlar ve bunların 
fraksiyonları, rafine edilmiş 
olsun olmasın fakat 
kimyasal olarak 
değiştirilmemiş 

- Katı fraksiyonlar 

- diğerleri 

Sabit bitkisel yağlar ve 
bunların fraksiyonları, rafine 
edilmiş olsun olmasın fakat 
kimyasal olarak 
değiştirilmemiş 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

0201,0202,0204 
pozisyonlarındaki ürünler 
veya 0506 pozisyonundaki 
kemikler dışındaki . 
ürünlerden yapılan imalat 

02 Fasılda yer alan 
kullanılan tüm ürünlerin o 
ülkede elde edilmiş olması 
gereken imalat 

1504 Pozisyonundaki diğer 
maddelerde dahil olmak 
üzere herhangi bir üründen 
yapılan imalat 

02 ve 03 numaralı fasıllarda 
yer alan, kullanılan tüm 
hayvansal girdilerin o ülkede 
elde edilmiş olması gereken 
imalat 

1505 Pozisyonundaki ham 
yapağı yağından yapılan 
imalat 

1506 Pozisyonundaki diğer 
maddelerde dahil olmak 
üzere herhangi bir üründen 
yapılan imalat 

02 numaralı fasılda yer alan, 
kullanılan tüm hayvansal 
girdilerin o ülkede elde 
edilmiş olması gereken 
imalat 

veya (4) 

• * ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Savısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(D 

Y 1516 

Y1517 

Y1519 

1601 

1602 

1603 

1604 

1605 

Ürün tanımı 

(2) 

-Katı fraksiyonlar(Jojoba 
yağı fraksiyonları hariç) 

- Diğerleri 

- Çin ağacı yağı (Tung yağı) 
Mersin ağacı mumu, 
Japon mumu ve, 

- Teknik ve sınai amaçlarla 
kullanılanlar (insan gıdası 
olarak kullanılan ürünlerin 
imalinde kullanılanlar 
hariç) dışında 

Hayvansal ve bitkisel yağlar, 
ve bunların fraksiyonları 
(tekrar esterlenmiş, rafine 
edilmiş olsun olmasın fakat 
daha ileri bir işlem 
görmemiş) 

1507-1515 numaralı 
başlıklarda yer alan bitkisel 
yağların yenilebilen sıvı 
karışımları 

Suni mum karakterini haiz 
sınai yağ alkolleri 

Et, et sakatatı veya kandan 
imal edilen sosis ve benzeri 
ürünler, esası bu ürünler 
olan gıda müstahzarları 

Hazırlanmış veya konserve 
edilmiş diğer et veya sakatat 

Et, balık, kabuklu hayvanlar, 
yumuşakçalar ve diğer su 
omurgasızlarının hülasa ve 
suları 

Hazırlanmış veya konserve 
edilmiş balıklar, balık 
yumurtalarından elde edilen 
havyar ve benzeri ürünler 

Hazırlanmış veya konserve 
edilmiş kabuklu hayvanlar, 
yumuşakçalar ve suda 
yaşayan diğer omurgasızlar. 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

1507-1515 Pozisyonlarında 
yer alan diğer maddelerden 
yapılan imalat 

Kullanılan tüm bitkisel 
girdilerin o ülkede elde 
edilmiş olması gereken 
imalat 

Kullanılan tüm bitkisel ve 
hayvansal girdilerin o ülkede 
elde edilmiş olması gereken 
imalat 

Kullanılan tüm bitkisel 
girdilerin o ülkede elde 
edilmiş olması gereken 
imalat 

1519 Pozisyonundaki yağ 
asitleri içeren tüm 
maddelerden yapılan imalat 

Fasıl 1'de yer alan 
hayvanlardan yapılan imalat 

Fasıl 1'de yer alan 
hayvanlardan yapılan imalat 

Fasıl 1'de yer alan 
hayvanlardan yapılan imalat. 
Ancak kullanılan tüm balık, 
kabuklu hayvanlar, 
yumuşakça ve diğer su 
omurgasızlarının o ülkede 
elde edilmiş olması gereken 
imalat 

Kullanılan tüm balık ve balık 
yumurtalarının o ülkede elde 
edilmiş olması gereken 
imalat 

Kullanılan tüm kabuklu 
hayvanlar, yumuşakça ve 
diğer su omurgasızlarının o 
ülkede elde edilmiş olması 
gereken imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi' (S. Sayısı : 2I7) 
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AS başlık 
numarası 

(1) 

Y1701 

Y1701 

1702 

Y1703 

Y1703 

1704 

Ürün tanımı 

(2) 

Kamış veya pancar şekeri 
ve kimyaca saf sakkaroz ( 
katı halde), ilave aroma 
veya renk verici madde 
içermeyen 

Kamış veya pancar şekeri 
ve kimyaca saf sakkaroz ( 
katı halde), ilave aroma 
veya renk verici madde 
içeren 

Diğer şekerler ( kimyaca saf 
sakkaroz.maltoz, glukoz ve 
fruktoz dahil) (katı halde): 
ilave şeker veya renk verici 
maddeler katılmamış şeker 
şurupları, suni bal (tabii bal 
ile karıştırılmış olsun 
olmasın); karamel 

- Kimyaca saf maltoz ve 
fruktoz 

- İlave aroma veya renk 
verici maddeler içeren katı 
haldeki diğer şekerler 

- Diğerleri 

Şeker ekstraksiyonundan 
veya rafinajından elde edilen 
melaslar, aromalandirılmış 
veya renklendirilmiş 

Şeker ekstraksiyonundan 
veya rafinajından elde edilen 
melaslar .ilave aroma veya 
renk verici maddeler 
içermeyen 

Kakao içermeyen şeker 
mamulleri (beyaz çikolata 
dahil) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmadığı imalat 

'• 

1702 Pozisyonundaki diğer 
maddeleri de içeren tüm 
girdilerden yapılan imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin o 
ülke menşeli olması gereken 
imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmaması 
koşuluyla, kullanılan tüm 
girdilerin ürününkinden farklı 
bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(D 

Ürün tanımı 

(2) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

Y Fasıl 18 

1801 

1806 

1901 

Kakao ve kakao 
müstahzarları (1801 ve 
1806 pozisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

Kakao dane ve kırıkları 
(ham veya kavrulmuş) 

Çikolata ve kakao ihtiva 
eden diğer gıda 
müstahzarları 

Malt hülasası; tarifenin 
başka yerinde belirtilmeyen 
veya yer almayan esasını 
un, ezme, nişasta veya malt 
hülasası teşkil eden gıda 
müstahzarları (içinde kakao 
tozu bulunmayanlar veya 
ağırlık itibarıyla % 50'den az 
kakao tozu içerenler) 
(tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer 
almayan);esasını 0401 ila 
0404 pozisyonlarında yer 
alan maddeler teşkil eden 
gıda müstahzarları (içinde 
kakao tozu bulunmayan 
veya ağırlık itibarıyla 
%10'dan az kakao tozu 
içerenler) (tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan) 

- Malt hülasası 

- Diğerleri 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

(D 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmaması 
koşuluyla, kullanılan tüm 
girdilerin ürününkinden farklı 
bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

Fasıl 10'da yer alan 
hububattan yapılan imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmaması 
koşuluyla, kullanılan tüm 
girdilerin ürününkinden farklı 
bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 

0) Bu ürünler için daima, madde 4'te tanımlanan "Tamamen elde edilmişlik" kriteri uygulanır. 
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AS başlık 
numarası 

(D 

Ürün tanımı 

(2) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

1902 

1903 

1904 

1905 

Makarnalar (pişirilmiş veya 
et veya diğer maddelerle 
doldurulmuş veya başka 
şekilde hazırlanmış olsun 
olmasın) (spagetti, 
makaroni, şehriye, lazanya, 
gnocchi, ravioli, canelloni 
gibi); kuskus (hazırlanmış 
olsun olmasın) 

Tapyoka ve nişastadan 
hazırlanan tapyoka 
benzerleri (flokon, dane, 
yuvarlak, kalbur içi kalıntısı 
veya benzeri şekillerde) 

Hububat ve hububat 
ürünlerinin kabartılması veya 
kavrulması suretiyle elde 
edilen gıda müstahzarları 
(corn flakes gibi); dane 
halindeki hububat (mısır 
hariç) (ön pişirme yapılmış 
veya başka şekilde 
hazırlanmış) 

- Kakao içermeyenler 

- Kakao içerenler 

Ekmek, pasta, bisküvi ve 
diğer ekmekçi mamulleri 
(kakao içersin içermesin); 
hosti, eczacılıkta kullanılan 
boş ilaç kapsülleri, mühür 
güllacı, pirinç kağıdı ve 
benzeri ürünler 

Durum buğdayı hariç olmak 
üzere kullanılan tüm 
hububat, et, sakatat, balık, 
kabuklu hayvan, 
yumuşakçanın o ülkede 
elde edilmiş olması gereken 
imalat 

1108 Pozisyonundaki 
patates nişastası dışındaki 
girdilerden yapılan imalat 

- Kullanılan tüm hububat ve 
unları (Zea indurata cinsi 
mısır, durum buğdayı ve 
türevleri hariç) nın o 
ülkede elde edilmiş 
olması gereken imalat, ve 

- Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %30'unu 
aşmadığı imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmaması 
koşuluyla, 1806 pozisyonu 
hariç olmak üzere kullanılan 
tüm girdilerin ürününkinden 
farklı bir pozisyonda 
sınırlandırıldığı imalat 

Fasıl 11 dışındaki 
girdilerden yapılan imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 2I7) 
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AS başlık 
numarası 

(D 
2001 

2002 

2003 

2004 ve 2005 

2006 

2007 

2008 

Ürün tanımı 

(2) 

Sebzeler, meyveler, sert 
kabuklu meyveler ve 
yenilen diğer bitki parçaları 
(sirke veya asetik asitle 
hazırlanmış veya konserve 
edilmiş) 

Domatesler (sirke veya 
asetik asitten başka usullerle 
hazırlanmış veya konserve 
edilmiş) 

Mantar ve domalanlar 
(sirke veya asetik asitten 
başka usullerle hazırlanmış 
veya konserve edilmiş) 

Diğer sebzeler (sirke veya 
asetik asitten başka usullerle 
hazırlanmış veya konserve 
edilmiş) (dondurulmuş veya 
dondurulmamış) 

Meyvalar, sert kabuklu 
meyvâlâfT Tneyv¥1<âbükİarı 
ve diğer bitki parçaları 
(şekerle konserve edilmiş) 
(suyu alınmış, üstü şekerle 
kaplanmış veya 
kristalleşmiş) 

Reçeller, jöleler, 
marmelatlar, meyva veya 
meyva püresi ve meyva 
veya sert kabuklu meyva 
pastları (pişirilerek 
hazırlanmış) (şeker veya 
diğer tatlandırıcıları içersin 
içermesin) 

Tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer 
almayan meyvalar, sert 
kabuklu meyvalar ve yenilen 
diğer bitki parçaları (başka 
surette hazırlanmış veya 
konserve edilmi.ş) (ilave 
şeker veya diğer tatlandırıcı 
maddeler veya alkol katılmış 
olsun olmasın) 

- Meyvalar ve sert kabuklu 
meyvalar( buharda veya 
suda kaynatma dışında 
herhangi bir yöntemle 
pişirilmiş) (ilave şeker 
içermeyen, dondurulmuş) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü .'; 
veren işçilik veya işlemler 

<3> 
Kullanılan tüm bitkisel 
ürünlerin o ülkede elde 
edilmiş olması gereken 
imalat 

Kullanılan tüm domateslerin 
o ülkede elde edilmiş 
olması gereken imalat 

Kullanılan tüm mantar ve 
domalanların o ülkede elde 
edilmiş olması gereken 
imalat 

Kullanılan tüm sebzelerin o 
ülkede elde edilmiş olması 
gereken imalat 

J^asıl'17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmadığı imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm meyva ve 
sert kabuklu meyvaların o 
ülkede elde edilmiş olması 
gereken imalat 

veya (4) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sa\ ısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(D 

Ürün tanımı 

(2) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler . 

(3) veya (4) 

Y2009 

Y2009 

Y Fasıl 21 

Y2101 

Y2103 

- Sert kabuklu meyvalar, 
ilave şeker veya alkol 
içermeyen 

- Diğerleri 

Sebze suları (fermente 
edilmemiş veya alkol 
katılmamış, ilave şeker veya 
tatlandırıcı maddeler 
katılmış olsun olmasın) 

Meyva suları (üzüm şırası 
dahil) (fermente edilmemiş 
ve alkol-katılmamış), ilave 
şeker veya diğer tatlandırıcı 
maddeler katılmış olsun 
olmasın 

Yenilen çeşitli gıda 
müstahzarları (2101 
pozisyonunun bir kısmı 
,2103 pozisyonunun bir 
kısmı, 2104 pozisyonu, ve 
2106 pozisyonunun bir kısmı 
hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda belirtilmiştir) 

Kavrulmuş hindiba ve 
hülasa, esans ve 
konsantreleri 

- Soslar ve müstahzarları, 
çeşni ve lezzet verici 
karışımlar 

Hazır hardal 

0801,0802 ve 1202-1207 
pozisyonlarında yer alan o 
ülke menşeli kabuklu 
meyve ve yağlı tohumların 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %60'ını aştığı 
imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmaması 
koşuluyla, kullanılan tüm 
girdilerin ürününkinden farklı 
bir pozisyonda 
smıflandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda smıflandırıldığı 
imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmaması 
koşuluyla, kullanılan tüm 
girdilerin ürününkinden farklı 
bir pozisyonda 
smıflandırıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda smıflandırıldığı 
imalat 

Kullanılan hindibanın o 
ülkede elde edilmiş olması 
gereken imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda smıflandırıldığı 
imalat, Ancak hardal unu 
veya ezmesi veya hazır 
hardal kullanılmış olabilir. 

Hardal unu veya 
ezmesinden yapılan imalat 

Türkiye lîiiyük Millet Meclisi (S. Sayısı :2I7) 
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AS başlık 
numarası 

(D 
Y2104 

Y2104 

Y2106 

Y Fasıl 22 

2201 

2202 

Y 2204 

Ürün tanımı 

(2) 

- Çorbalar, et suları ve 
bunların müstahzarları 

- Karışım halindeki 
homojenize gıda 
müstahzarları 

Şeker şurupları , 
aromalandırılmış veya renk 
verici maddeler katılmış 

Meşrubat, alkollü içkiler ve 
sirke (2201; 2202 
pozisyonları, 2204 
pozisyonunun bir kısmı, 
2205 pozisyonu, 2207, 2208 
ve 2209 pozisyonlarının bir 
kısmı hariç olup bunlara 
ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir. 

Sular (tabii, ve suni mineral 
sular ve gazlı sular dahil) 
(ilave şeker veya diğer 
tatlandırıcı maddeler 
katılmamış veya 
lezzetlendirilmemiş), buz ve 
kar 

Sular (mineral sular ve gazlı 
sular dahil) (ilave şeker 
veya tatlandırıcı maddeler 
katılmış veya 
lezzetlendirilmiş) ve 
alkolsüz diğer içkiler (2009 
pozisyonundaki meyva ve 
sebze suları) 

Taze üzüm şarapları, 
(kuvvetlendirilmiş şaraplar 
dahil), alkol ilave edilmiş 
üzüm şırası 

Üzüm ürünleri ihtiva eden 
aşağıdaki ürünler: 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

2002-2005 Pozisyonlarında 
yer alan hazırlanmış ve 
konserve edilmiş sebzeler 
dışındaki girdilerden yapılan 
imalat 

Ürünün toplu halde 
sınıflandınldığı pozisyona 
uygulanan kural geçerlidir. 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandınldığı 
imalat 

Kullanılan tüm suların o 
ülkede elde edilmiş olması 
gereken imalat 

Fasıl 17'nin kullanılan tüm 
girdilerinindeğerinin ürünün 
ve kullanılan herhangi bir 
meyve suyunun (ananas, 
limon ve üzüm suyu hariç) 
fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmaması ve 
koşuluyla, kullanılan tüm 
girdilerin ürününkinden farklı 
bir pozisyonda 
sınıflandınldığı imalat 

Diğer üzüm şırasından 
yapılan imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı.: 217) 
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AS başlık 
numarası 

0) 
2205 
Y2207 
Y 2208 ve 
Y2209 

Y2208 

Y Fasıl 23 

Y2303 

Y2306 

2309 

2401 

Ürün tanımı 

(2) 

Vermut ve bitkiler veya 
kokulu maddelerle 
lezzetlendirilmiş diğer taze 
üzüm şarapları; etil alkol ve 
diğer alkoller (denature 
edilmiş olsun olmasın); 
alkollü içkiler, likörler ve 
diğer alkollü içecekler, içki 
imalinde kullanılan bileşik 
alkoll karışımları, sirke 

Alkol derecesi hacim 
itibarıyla % 50'den az olan 
viskiler 

Gıda sanayinin döküntü ve 
kalıntıları; hayvanlar için 
hazırlanmış kaba yemler 
(2303 ve 2306 
pozisyonlarının bir kısmı ve 
2309 pozisyonu hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

Mısır nişastası kalıntıları 
(konsantre edilmiş ıslatma 
suları hariç) (kuru madde 
üzerinden hesaplandığında 
protein muhtevası % 40'tan 
fazla olanlar) 

Zeytinyağı üretiminden arta 
kalan küspe ve diğer katı 
artıklar (ağırlık itibarıyla 
zeytinyağı oranı % 3' ten 
fazla olanlar) 

Hayvan gıdası olarak 
kullanılan müstahzarlar 

İşlenmemiş tütün, tütün 
artıkları 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

Üzüm veya üzümden elde 
edilen diğer maddeler 
dışındaki girdilerden yapılan 
imalat 

Kullanılan herhangi bir 
hububat esaslı alkolün 
değerinin fabrika çıkış 
fiyatının %15'ini geçmediği 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Kullanılan mısırın 
tamamının o ülkede elde 
edilmiş olduğu imalat 

Kullanılan zeytinin 
tamamının o ülkede elde 
edilmiş olduğu imalat 

Kullanılan tüm hububat, 
şeker, melas ve sütün 
o ülkede elde edilmiş olduğu 
imalat 

(i) 

veya (4) 

• • • 

(1) Bu ürünler İçin daima, madde 4'te tanımlanan "Tamamen elde edilmişlik" kriteri uygulanır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 2I7) 
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AS başlık 
numarası 

(D 
2402 

Y 2403 

Y 2403 

Y Fasıl 25 

Y2504 

Y2515 

Y2516 

Y2518 

Ürün tanımı 

(2) 

Tütün veya tütün yeriıie 
geçen maddelerden 
yapılmış purolar, uçları açık 
purolar, sigarillolar ve 
sigaralar 

İçilen tütün 

Diğer mamul tütün ve 
mamul tütün yerine geçen 
maddeler, homojenize veya 
yeniden tertiplenmiş tütün; 
tütün hülasa ve salçaları 

Tuz, kükürt, topraklar ve 
taşlar, alçılar, kireç ve 
çimento (2504, 2515, 2516, 
2518,2519,2520, 
2524,2525 ve 2530 
pozisyonlarının bazı 
kısımları hariç olup bunlara 
ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 

Doğal kristalize grafit 
(karbon muhtevası 
bakımından 
zenginleştirilmiş, 
saflaştırılmış ve ezilmiş) 

Mermer, kabaca yontulmuş, 
testere ile veya başka 
surette dikdörtgen şeklinde 
(kare dahil) bloklar veya 
kalınlığı 25 cm'yi geçmeyen 
kalın dilimler halinde. 
kesilmiş 

Granit, porfir, bazalt, gre, ve 
yontulmaya veya inşaata 
elverişli diğer taşlar (testere 
ile veya diğer şekilde 
kabaca bloklar veya 
kalınlığı 25 cm'yi geçmeyen 
dikdörtgen şeklinde (kare 
dahil) dilimler halinde 
kesilmiş) 

Kalsine edilmiş dolomit 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

Kullanılan işlenmemiş tütün 
artıklarının (2401 
pozisyonunda yer alan) 
ağırlık itibarıyla en az % 
70'inin o ülkede elde edilmiş 
olduğu imalat 

Kullanılan işlenmemiş tütün 
artıklarının (2401 
pozisyonunda yer alan) 
ağırlık itibarıyla en az % . 
70'inin o ülkede elde edilmiş 
olduğu imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

Ham kristalize grafitin 
karbon muhtevası • 
bakımından 
zenginleştirilmesi, 
saflaştırılması ve ezilmesi 

Mermerin testere ile Veya 
başka surette kalınlığı 25 
cm'yi geçmeyen dilimler 
halinde (daha önceden 
kesilmiş olsa bile) kesilmesi 

Taşların testere ile veya 
başka surette kalınlığı 25 
cm'yi geçmeyen dilimler 
halinde (daha önceden 
kesilmiş olsa bile) kesilmesi 

Kalsine edilmemiş dolomitin 
kalsine edilmesi 

veya (4) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(D 
Y2519 

Y2520 

Y2524 

Y 2525 

Y2530 

Fasıl 26 

Y Fasıl 27 

Y2707 

Y2709 

Ürün tanımı 

(2) 

Ezilmiş doğal magnezyum 
karbonat (manyezit), (hava 
geçirmeyen mühürlenmiş 
kaplarda) ve magnezyum 
oksit, saf olsun olmasın, 
(eritilmiş manyezit veya 
sinterlenmiş manyezit hariç) 

Dişçilikte kulanılmak üzere 
özel olarak hazırlanmış 
alçılar 

Doğal asbest lifleri 

Mika tozu 

Kalsine edilmiş veya toz 
haline getirilmiş toprak 
boyalar 

Metal cevherleri, cüruf ve kül 

Mineral yakıtlar, yağlar, ve 
bunların distilasyon ürünleri; 
bitümerili maddeler; mineral 
mumlar (2707 
pozisyonunun bir kısmı ve 
2709-2715 pozisyonları 
hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda belirtilmiştir) 

Güç temininde veya yakıt 
olarak kullanılmaya mahsus, 
250 dereceye kadar olan 
sıcaklıkta taşkömürü 
katranının hacim itibarıyla 
%65'ten fazla 
damıtılmasından elde edilen 
(petrol esansı ve benzol 
karışımları dahil), 
bileşimindeki aromatik 
unsurları aromatik 
olmayanlardan daha fazla 
olan yağlar 

Bitümenli mineralllerden 
elde edilen ham yağlar 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat. Ancak doğal 
manyezit kullanılmış olabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

Asbest konsantrelerinden 
yapılan imalat 

Mika ve mika döküntülerinin 
öğütülmesi 

Toprak boyaların kalsine 
edilmesi veya öğütülmesi 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat. 

Rafinaj işlemi veya bir veya 
daha fazla daha özel 
işlem(ler)(1) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
diğer işlemler. Ancak , aynı 
başlıkta yer alan girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 50' sini aşmadığı imalat 

Bitümenli malzemenin 
tahripli ayrıştırılması 

veya (4) 

, 
I 

(D Ek I, Açıklayıcı Not 6'ya bakınız. 
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AS başlık 
numarası 

(D 
2710-2712 

2713-2715 

Ürün tanımı 

(2) 

Petrol yağları ve bitümenli 
minerallerden elde edilen 
yağlar (ham olanlar hariç); 
başka yerde 
sınıflandırılmayan veya yer 
almayan ağırlık itibarıyla % 
70 veya daha fazla temel 
bileşen olarak petrol yağları 
veya bitümenli minerallerden 
elde edilen yağlar ihtiva 
eden müstahzarlar 

Petrol gazları ve diğer gazlı 
hidrokarbonlar 

Vazelin, parafin mumu, 
mikrokristalize petrol mumu, 
yağlı mum, ozokerit, linyit 
mumu, turb mumu, diğer 
mineral mumlar, sentez 
veya diğer işlemlerle elde 
edilmiş benzeri ürünler 
(renklendirilmiş olsun 
olmasın) 

Petrol koku, petrol bitümeni, 
ve petrol yağlarından ve 
bitümenli maddelerden elde 
edilen diğer artıklar 

Tabii bitümen ve 
asfalt.bitümenli veya yağlı 
şist ve katranlı kumlar; 
asfaltit ve asfaltlı kayalar 

Tabii asfalt, tabii bitümen. 
petrol bitümeni, mineral 
katran ve mineral katran zifti 
esaslı bitümenli karışımlar 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

Rafinaj işlemi veya bir veya 
daha fazla daha özel 
işlem(ler) (1) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
diğer işlemler. Ancak , aynı 
başlıkta yer alan girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 50' sini aşmadığı imalat 

Rafinaj işlemi veya bir veya 
daha fazla daha özel 
işlem(ler) (1) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
diğer işlemler. Ancak , aynı 
başlıkta yer alan girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 50' sini aşmadığı imalat 

veya (4) 

1 

(1) Ek I, Açıklayıcı Not 6'ya bakınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 2 I 7 ) 



- 107 -
AS başlık 
numarası 

(D 
Y Fasıl 28 

Y2805 

Y2811 

Y 2833 

Y2840 

Y Fasıl 29 

Ürün tanımı 

(2) 

Anorganik kimyasallar; 
kıymetli metallerin, 
radyoaktif elementlerin, 
nadir toprak metalllerinin ve 
izotoplarının organik veya 
anorganik bileşikleri (2805, 
2811, 2833 ve 2840 
pozisyonlarının bazı 
kısımları hariç olup bunlara 
ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir) 

"Mischmetall" 

Sülfür trioksit 

Alüminyum sülfat 

Sodyum perborat 

Organik kimyasallar (2901, 
2902, 2905 pozisyonlarının 
bazı kısımları ve 2915, 
2932, 2933 ve 2934 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
diğer işlemler. Ancak , aynı 
başlıkta yer alan girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20' sini aşmadığı imalat 

Kullanılan girdilerin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 20' 
sini aşmadığı, elektrolitik 
veya termal ısıtma yoluyla 
yapılan imalat 

Sülfür dioksitten yapılan 
imalat 

Kullanılan girdilerin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 
50'sini aşmadığı imalat 

Disodyum tetraborat 
pentahidrattan yapılan 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
diğer işlemler. Ancak , aynı 
başlıkta yer alan girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20' sini aşmadığı imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'mı 
aşmadığı imalat 

Kullanılan girdilerin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan girdilerin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan girdilerin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını aşmadığı imalat 
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AS başlık 
numarası 

0) 
Y2901 

Y2902 

Y 2905 

Ürün tanımı 

(2) 

Güç temininde veya yakıt 
olarak kullanılmaya mahsus 
asiklik hidrokarbonlar 

Güç temininde veya yakıt 
olarak kullanılmaya mahsus 
siklanikler, siklenikler 
(azulenler hariç), benzen, 
toluen, ksilen 

Bu pozisyonda yer alan 
alkollerin ve etanol ve 
gliserolün metal alkolatları 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

Rafinaj İşlemi veya bir veya 
daha fazla daha özel 
işlem(ler) (1) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
diğer işlemler. Ancak , aynı 
başlıkta yer alan girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 50' sini aşmadığı imalat 

Rafinaj işlemi veya bir veya 
daha fazla daha özel 
işlem(ler) (1) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
diğer işlemler. Ancak , aynı 
başlıkta yer alan girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 50' sini aşmadığı imalat 

2905 Pozisyonunda yer alan 
diğer maddelerde dahil 
olmak üzere herhangi bir 
pozisyondan yapılan imalat. 
Ancak ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini 
geçmemek koşuluyla metal 
alkolatlar kullanılabilir. 

veya (4) 

Kullanılan girdilerin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını aşmadığı imalat 

(1) Ek I - Açıklayıcı Not 6'ya bakınız. 
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AS başlık 
numarası 

(D 

Ürün tanımı 

(2) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

2915 

2932 

2933 

Doymuş asiklik 
monokarboksilik asitler ve 
bunların anhidritleri, 
halojenürleri, peroksitleri, 
peroksiasitleri; bunların 
halojenlenmiş, sülfolanmış, 
nitrolanmış, nitrozolanmış 
türevleri 

Sadece oksijenli heterosiklik 
bileşikler 

- Halkalı eterler ve bunların 
halojenlenmiş, 
sülfolanmış, nitrolanmış 
veya nitrozolanmış 
türevleri 

- Siklik asetaller ve halkalı 
yarı asetaller ve bunların 
halojenlenmiş, 
sülfolanmış, nitrolanmış 
veya. nitrozolanmış 
türevleri 

-Diğerleri 

Sadece azotlu heterosiklik 
bileşikler; nükleik asitler ve 
tuzları 

Herhangi bir pozisyondaki 
maddelerden yapılan imalat 
Ancak 2915 ve 2916 
pozisyonlarında yer alan 
ürünlerin kullanıldığı 
durumda girdilerin değerinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20'sini geçmediği imalat 

Herhangi bir pozisyondaki 
maddelerden yapılan imalat 
Ancak 2909 pozisyonunda 
yer alan ürünlerin kullanıldığı 
durumda girdilerin değerinin 
Ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20'sini geçmediği imalat 

Herhangi bir pozisyondaki 
maddelerden yapılan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
diğer işlemler. Ancak , aynı 
başlıkta yer alan girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20' sini aşmadığı imalat 

Herhangi bir pozisyondaki 
maddelerden yapılan imalat. 
Ancak 2932 ve 2933 
pozisyonlarında yer alan 
ürünlerin kullanıldığı 
durumda girdilerin değerinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20'sini geçmediği imalat 

Kullanılan girdilerin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan girdilerin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan girdilerin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan girdilerin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan girdilerin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını aşmadığı imalat 
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AS başlık 
numarası 

(D 
2934 

Y Fasıl 30 

3002 

Ürün tanımı 

(2) 

Diğer heterosiklik bileşikler 

Eczacılık ürünleri 
(3002,3003 ve 3004 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ait kurallar aşağıda 
belirtilmiştir). 

İnsan kanı; tedavide, 
korunmada veya teşhiste 
kullanılmak üzere 
hazırlanmış hayvan kanı; 
serum ve diğer kan 
fraksiyonları; aşılar, 
toksinler, mikroorganizma 
kültürleri (mayalar hariç) ve 
benzeri1 ürünler 

- Dozlandırılmışveya 
perakende satışa hazır 
durumda, tedavide veya 
korunmada kullanılan iki 
veya daha fazla ürün 
karışımları ve 
karıştırılmamış ürünler 

- Diğerleri 

- - insan kanı 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

Herhangi bir pozisyondaki 
maddelerden yapılan imalat 
Ancak 2932, 2933 ve 2934 
pozisyonlarında yer alan 
ürünlerin kullanıldığı 
durumda girdilerin değerinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20'sini geçmediği imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
diğer işlemler. Ancak , aynı 
başlıkta yer alan girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20' sini aşmadığı imalat 

3002 Pozisyonunda yer alan 
ürünlerde dahil olmak üzere 
herhangi bir pozisyondaki 
ürünlerden yapılan imalat. 
Bu tanıma uyan girdiler 
fabrika çıkış fiyatının % 
20'sini geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 

3002 Pozisyonunda yer alan 
ürünlerde dahii olmak üzere 
herhangi bir pozisyondaki 
ürünlerden yapılan imalat. 
Bu tanıma uyan girdiler 
fabrika çıkış fiyatının % 
20'sini geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 

veya (4) 

Kullanılan girdilerin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 
40'fnı aşmadığı imalat 

Türkiye Uilyiik Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 



- 1 1 1 -

AS başlık 
numarası 

(D 

Ürün tanımı 

(2) 

- - Tedavide veya 
korunmada kullanılmak 
üzere hazırlanmış 
hayvan kanı 

- - Serum .hemoglobin ve 
serum globulini 
dışındaki kan 
fraksiyonları 

- - hemoglobin, kan 
globulini ve serum 
globulini 

- -diğerleri 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

3002 Pozisyonunda yer alan 
ürünlerde dahil olmak üzere 
herhangi bir pozisyondaki 
ürünlerden yapılan imalat. 
Bu tanıma uyan girdiler 
fabrika çıkış fiyatının % 
20'sini geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 
3002 Pozisyonunda yer alan 
ürünlerde dahil olmak üzere 
herhangi bir pozisyondaki 
ürünlerden yapılan imalat. 
Bu tanıma uyan girdiler 
fabrika çıkış fiyatının % 
20'sini geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 
3002 Pozisyonunda yer alan 
ürünlerde dahil olmak üzere 
herhangi bir pozisyondaki 
ürünlerden yapılan imalat. 
Bu tanıma uyan girdiler 
fabrika çıkış fiyatının % 
20'sini geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 
3002 Pozisyonunda yer alan 
ürünlerde dahil olmak üzere 
herhangi bir pozisyondaki 
ürünlerden yapılan imalat. 
Bu tanıma uyan girdiler 
fabrika çıkış fiyatının % 
20'sini geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. -Sayısı : 217) 



- 1 1 2 -

AS başlık 
numarası 

0) 
3003 ve 3004 

Y Fasıl 31 

T 3105 

Ürün tanımı 

(2) 

İlaçlar (3002, 3005 ve 3006 
pozisyonundakiler hariç) 

Gübreler (3105 
pozisyonunda yer alan 
maddeler hariç olup bunlara 
ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 

Azot, fosfor ve potasyum 
gibi bitki besin 
maddelerinden ikisini veya 
üçünü içeren mineral veya 
kimyasal gübreler; bu 
fasıldaki ürünlerin tablet 
veya benzeri şekillerde veya 
10 kg.ı geçmeyen 
ambalajlarda olanları: 
(- sodyum nitrat 
- calsiyum siyanamid 
- potasyum sülfat 
- magnezyum potasyum 

sülfat sulphate hariç) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda 
sınıflandırıldığı, 
ancak 3003 ve 3004 
pozisyonundaki girdilerin 
fabrika çıkış fiyatının 
% 20'sini geçmemek 
koşuluyla bir arada 
kullanılabildiği ve, 

- kullanılan tüm girdilerin 
fabrika çıkış fiyatının 
%50'sini aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda 
sınıflandırıldığı , 
ancak aynı pozisyonda 
yer alan girdilerin 
fabrika çıkış fiyatının %20' 
sini geçmemek koşuluyla 
kullanıldığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
ancak aynı pozisyonda yer 
alan girdilerin fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini 
geçmemek koşuluyla 
kullanıldığı, ve 

- kullanılan tüm girdilerin 
fabrika çıkış fiyatının 
%50'sini aşmadığı imalat 

veya (4) 

Kullanılan girdilerin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını aşmadığı imalat 

1 

Kullanılan girdilerin Ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 
40'ını aşmadığı imalat 

[ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 



- 1 1 3 -

AS başlık 
numarası 

0) 
Y Fasıl 32 

Y 3201 

3205 

Y Fasıl 33 

Ürün tanımı 

(2) 

Debagatte veya boyacılıkta 
kullanılan hülasalar, tanenler 
ve türevleri, diğer boyayıcı 
maddeler, pigmentler, boya 
ve vernikler, macunlar, 
mürekkepler 
( 3201 pozisyonu hariç olup 
buna ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 

Tanenler ve bunların tuzları, 
esterleri, eterleri ve diğer 
türevleri 

Boyayıcı laklar ve bu faslın 
3 numaralı notunda belirtilen 
müstahzarlardan esası 
boyayıcı lak olanlar (1) 

Uçucu yağlar ve rezinoitler; 
parfümeri, kozmetik ve 
tuvalet müstahzarları (3301 
pozisyonu hariç olup buna 
ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir). 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü | 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
ancak aynı pozisyonda yer 
alan girdilerin fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini 
geçmemek koşuluyla 
kullanıldığı imalat 

Bitkisel tanen hülasalarından 
yapılan imalat 

3203, 3204 ve 3205 
Pozisyonları hariç olmak 
üzere herhangi bir 
pozisyondaki maddelerden 
yapılan imalat. Ancak 3205 
pozisyonundaki girdiler 
fabrika çıkış fiyatının % 
20'sini geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı , 
ancak aynı pozisyonda yer 
alan girdilerin fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini 
geçmemek koşuluyla 
kullanıldığı imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 40'ını aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

• 

(1) Başlık 32'deki Not 3'e göre bu müstahzarlar, Başlık 32 içinde başka bir başlık altında yer almamaları koşuluyla, herhangi bir 
maddenin boyanmasında kullanılan veya boyoma müstahzarlarının İmalatında bileşen olarak kullanılan türdendirler. 

Tü rk i ye Büyük M i l l e t Mecl is i (S. Sayısı : 217) 



- 1 1 4 -

AS başlık 
numarası 

(D 
3301 

1 

Y Fasıl 34 

Y 3403 

Ürün tanımı 

(2) 

Uçucu yağlar (terpeni 
alınmış olsun olmasın) 
(konkretler ve sıvı olanlar 
dahil); rezinoitler; uçucu 
yağların katı yağlarda, sabit 
yağlarda, mumlarda veya 
benzerlerinde 'enflurage' 
veya 'maceration' suretiyle 
elde edilen konsantreleri; 
uçucu yağların terpeninin 
alınmasından arta kalan 
terpenli yan ürünler; uçucu , 
yağların damıtılmış 
aromatik suları ve sulu 
çözeltileri 

Sabunlar, yüzeyaktif 
organik maddeler, yıkama 
müstahzarları, yağlama 
müstahzarları, suni mumlar, 
müstahzar mumlar, 
temizleme veya bakım 
müstahzarları, ışık temini. 
için kullanılan her türlü 
mumlar ve benzerleri, model 
yapmaya mahsus her türlü 
patlar, dişçi mumları ve alçı 
esaslı dişçilik müstahzarları. 
(3403 Pozisyonunun bir 
kısmı ve 3404 pozisyonu •' 
hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda belirtilmiştir) 

Ağırlık itibarıyla % 70'ten az 
petrol yağları veya bitümenli 
mineral maddeler içeren 
yağlama müstahzarları 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü \ 
veren İşçilik veya işlemler 

(3) 

Bu pozisyondaki 'farklı' (1) 
bir grup dahil olmak üzere 
herhangi bir pozisyonda yer 
alan girdilerden yapılan 
imalat. Ancak bu grupta yer 
alan girdilerin fabrika çıkış 
fiyatının %20'sini 
geçmemek koşuluyla 
kullanıldığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
ancak aynı pozisyonda yer 
alan girdilerin fabrika çıkış 
fiyatının %20' sini 
geçmemek koşuluyla 
kullanıldığı imalat 

Rafinaj işlemi veya bir veya 
daha fazla daha özel 
işlem(ler) (2) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat.Ancak aynı 
pozisyonda yer alan 
ürünlerin değerinin fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmediği imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

(1) 'Grup', başlığın, diğer kısımlarından noktalı virgül ile ayrılmış olan herhangi bir kısmı olarak kabul edilir. 

@) Ek I - Açıklayıcı Not 6'ya bakınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 2I7) 



- 1 1 5 -

AS başlık 
numarası 

(1) 

3404 

Y Fasıl 35 

3505 

Ürün tanımı 

(2), 

Suni mumlar ve müstahzar 
mumlar 

- Suni mumlar ve parafin 
esaslı müstahzar mumlar 
, petrol mumları, bitümenli 
minerallerden elde edilen 
mumlar, yağlı mum veya 
pullu mum 

- Diğerleri 

Albüminoid maddeler; 
değişikliğe uğramış nişasta 
esaslı ürünler; tutkallar; 
enzimler (3505 pozisyonu ve 
3507 pozisyonunun bir kısmı 
hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 
Dekstinler ve tadil edilmiş 
diğer nişastalar (önceden 
jelatinlenmiş veya esterifiye 
edilmiş nişastalar gibi); 
nişasta, dekstrin veya diğer 
tadil edilmiş nişasta esaslı 
zamklar 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü ] 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat. Ancak aynı 
.pozisyonda yer alan 
ürünlerin değerinin fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmediği imalat. 

-1516 Pozisyonundaki mum 
karakterini haiz hidrojenize 
yağlar, 
- 1519 pozisyonundaki 
mum karakterini haiz, 
kimyasal olarak 
belirlenmemiş yağ asitleri 
veya sınai yağ alkolleri, 
- 3404 pozisyonundaki 
maddeler dışındaki 
girdilerden yapılan imalat 

Ancak bu ürünler fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat. Ancak aynı 
pozisyonda yer alan 
ürünlerin değerinin fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmediği imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 
aşmadığı imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 



- 1 1 6 -

AS başlık 
numarası 

(D 

Y 3507 

Fasıl 36 

Y Fasıl 37 

3701 

Ürün tanımı 

(2) 

- Nişasta eterleri ve 
esterleri 

- Diğerleri 

Başka yerde 
sınıflandırılmayan veya yer 
almayan müstahar enzimler 

Patlayıcılar, pirotekni 
mamulleri, kibritler, piroforik 
alaşımlar; ateş alıcı 
maddeler 

Fotoğrafçılıkta veya 
sinamacılıkta kullanılan 
eşya. 3701, 3702 ve 3704 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir. 

Fotoğrafçılıkta kullanılan 
hassas hale getrilimiş boş 
fotoğraf levhaları ve boş düz 
filmler ( kağıt, karton veya 
mensucat hariç olmak üzere 
herhangi bir maddeden); 
anında develope. edilerek 
fotğraf veren boş, düz, 
hassa hale getirilmiş filmler ( 
seri,halinde olsun olmasın) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

3505 Pozisyonu dahil olmak 
üzere herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden 
yapılan imalat 

1108 pozisyonu dışında 
herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden yapılan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat. Ancak aynı 
pozisyonda yer alan 
ürünlerin değerinin fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmediği imalat 
Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat. Ancak aynı 
pozisyonda yer alan 
ürünlerin değerinin fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmediği imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 



- 117-

AS başlık 
numarası 

(D 

3702 

3704 

Y Fasıl 38 

Ürün tanımı 

(2) 

- Anında develope edilerek 
fotoğraf veren filmler 

- Diğerleri 

• 9 ' • 

Fotoğrafçılıkta kullanılan 
rulo haline getirilmiş boş 
fotoğraf filmleri (kağıt, 
karton veya mensucat 
dışındaki herhangi bir 
maddeden); rulo halinde 
anında develope edilerek 
fotoğraf veren filmler ( 
hassas, boş) 

Photographic plates, film 
paper, paperboard and 
textiles, exposed but not 
developed 

Çeşitli kimyasal ürünler ( 
3801 pozisyonu, 3803, 
3805,3806, 3807 
pozisyonlarının bazı 
kısımları, 3808-3814 

* 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

3701 veya 3702 pozisyonu 
dışında herhangi bir 
pozisyonundaki maddeler 
dışındaki girdilerden yapılan 
imalat. Ancak 3702 
pozisyonundaki girdiler 
değerlerinin fabrika çıkış 
fitatının % 30'unu 
geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 

3701 veya 3702 pozisyonu 
dışında kullanılan tüm 
girdilerin ürününkinden farklı 
bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat. 
Ancak 3701 ve 3702 
pozisyonundaki girdiler 
toplam değerlerinin fabrika 
çıkış fıtatmm % 20'sini 
geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 

3701 veya 3702 pozisyonu 
dışında kullanılan tüm 
girdilerin ürününkinden farklı 
bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat. 

3701-3705 pozisyonları 
dışında kullanılan tüm 
girdilerin ürününkinden farklı 
bir pozisyonda 
sınıflandırıldığı imalat 
Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat. Ancak aynı 
pozisyonda yer alan 
ürünlerin değerinin fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmediği imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 



- 1 1 8 -

AS başlık 
numarası 

(D 
3801 

Y3803 

Y3805 

Y3806 

Y 3807 

Ürün tanımı 

(2) 

Suni grafit, kolloidal veya 
yarı kolloidal grafit; esası 
hamur, blok, levha veya 
diğer yarı mamul grafit veya 
diğer karbon olan 
müstahzarlar 

- Sıvı yağ içinde çözelti 
halinde olan kolloidal 
grafit, yarı kolloidal grafit, 
elektrotlar için karbonlu 
hamurlar 

- Hamur halinde grafit, 
Ağırlık itibarıyla %30'dan 
fazla grafitin mineral 
yağlarla olan karışımları 

- Other 

Rafine edilmiş tali oil (sıvı 
reçine) 

Sülfat terebantin esansı, 
saflaştırılmış 

Ester sakızları 

Odun katranı yağları 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

. (3) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

3403 pozisyonunda yer alan 
girdilerin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%20'sini aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat. Ancak aynı 
pozisyonda yer alan 
ürünlerin değerinin fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmediği imalat 
Tali oil (sıvı reçine )' nin 
rafine edilmesi 

Sülfat terebantinin ham 
esanslarının damıtma veya 
rafinaj yoluyla saflaştırılması 

Reçine asitlerinden yapılan 
imalat 

Odun katranının 
damıtılması 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 



- 1 1 9 -

AS başlık 
numarası 

(D 

Ürün tanımı 

(2) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

3808 Haşarat öldürücü, kemirici 
hayvanlara karşı koruyucu, 
zararlı mantarları yokedici, 
sürgünleri önleyici ürünler ve 
bitkilerin büyümesini 
düzenleyici, dezenfekte edici 
ve benzeri ürünler 
(perakende satılacak 
şekillerde veya ambalajlarda 
veya müstahzar haline 
getirilmiş) (kükürtlü şerit, fitil 
ve mumlar ile sinek kağıtları 
gibi) 

Tarifenin başka yerinde yer 
almayan veya belirtilmeyen 
mensucat, kağıt, deri ve 
benzeri sanayilerde 
kullanılan türde "apre veya 
finisaj" müstahzarları, 
boyayıcı maddelerin 
sabitleştirilmesini veya 
boyama işlemini 
hızlandırmayı sağlayıcılar 
ve diğer ürünler ve 
müstahzarlar (örneğin; 
müstahzar haşıl ve apreler, 
müstahzar mordanlar gibi): 

Metal satıhların 
temizlenmesinde kullanılan 
müstahzarlar; metallere 
lehim ve kaynak 
yapılmasında kullanılan sıvı 
müstahzarlar ve diğer 
yardımcı müstahzarlar; 
metal ve diğer maddelerden 
meydana gelen lehim ve 
kaynak pastaları ve tozları; 
lehim ve kaynak 
çubuklarının ve 
elektrodlarının 
sıvanmasında veya 
kaplanmasında kullanılan 
müstahzarlar 

Ateşlemeyi önleyici 
müstahzarlar; oksidasyonu 
durdurucu maddeler, 
peptizan katkılar, 
akışkanlığı düzenleyici 
maddeler, aşınmayı önleyici 
katkılar ve mineral yağlar 
(benzin dahil) veya mineral 
yağlar gibi aynı amaçla 
kullanılan diğer sıvı yağlar 
için diğer müstahzar 
katkılar. 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat '< 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(D 

3812 

3813 

3814 

3818 

3819 

Ürün tanımı 

(2) 

- Yağlama yağları için 
müstahzar katkılar (petrol 
yağları veya bitümenli 
mineral maddelerden 
elde edilen yağlar ihtiva 
edenler) 

- Diğerleri 

Vulkanizasyon çabuklaştırıcı 
müstahzarlar; kauçuk ve ' 
plastikler için tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan plastifiyan 
bileşikler; oksidasyonu 
önleyici müstahzarlar ve 
kauçuk veya plastikleri 
dayanıklı hale getirmede 
kullanılan diğer stabilizatör 
bileşikler 

Yangın söndürme aletleri 
için dolgu maddeleri ve 
bileşimler; her çeşit yangın 
söndürme bombaları 

Tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer 
almayan organik karma 
çözücüler ve incelticiler;boya 
ve vernik çıkarmada 
kullanılan müstahzarlar 

Elektronikte kullanılmak 
üzere dope edilmiş kimyasal 
elementler (disk, pul veya 
benzeri şekillerde); 
elektronikte kullanılmak 
üzere dope edilmiş kimyasal 
bileşikler: 

Hidrolik fren sıvıları ve 
hidrolik transmisyonlar için 
petrol yağları veya bitümenli 
minerallerden elde edilen 
yağları içermeyen veya 
ağırlık itibarıyla % 70'ten az 
oranda içeren müstahzar 
sıvılar | 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

3811 Pozisyonunda yer alan 
girdilerin ürünün değerinin 
% 50 'sini geçmediği imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini , 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

veya (4) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(D 

Ürün tanımı 

(2) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

3820 

3822 

3823 

Donmayı önleyici 
müstahzarlar ve donmayı 
çözücü müstahzar sıvılar 

Laboratuvarlarda veya 
teşhiste kullanılan karma 
reaktifler ( 3002 ve 3006 
pozisyonunda yer alanlar 
hariç) 

Dökümhane maçalarına 
veya kalıplarına mahsus 
müstahzar bağlayıcılar; 
tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer 
almayan kimya sanayii veya 
kimya sanayiine bağlı 
sanayiilerde kullanılan 
kimyasal ürünler ve 
müstahzarlar (tabii ürünlerin 
karışımlarından oluşanlar 
dahil); tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan kimya sanayii 
ve kimya sanayiine bağlı 
sanayiilere mahsus artık 
ürünler: 

- Bu pozisyonun aşağıdaki 
bölümleri 

— Dökümhane maçaları 
veya kalıplarına 
mahsus doğal reçine 
ürünleri esaslı 
müstahzar bağlayıcılar 

— Naftenik asitler, 
bunların suda 
çözünmeyen tuzları ve 
esterleri 

— Sorbitol (2905 
pozisyonundakiler 
dışında) 

— Petrol sülfonaöarı 
({alkali metallerin, 
amonyumun ve 
etanolaminlerin petrol 
sülfonatları hariç); 
bitümenli 
minerallerden elde 
edilen yağların tiofenli 
sülfonik asitleri ve 
bunların tuzları 

— İyon değiştiriciler 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat. Ancak aynı 
pozisyonda yer alan 
ürünlerin değerinin fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmediği imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Türkiye Hliytik Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(D 

Ürün tanımı 

(2) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

Y 3901 
3915 

— Vakum tüpleri için 
emici bileşikler 

— Gaz temizleyici 
alkalinize demir 
oksitler 

— Amonyaklı gaz sıvıları 
ve kömür gazının 

. saflaştırmasında 
kullanılmış ve tesiri 
kalmamış oksit 

— Sülfonaftenik asitler, 
bunların suda 
çözünmeyan tuzları ve 
esterleri 

— Füzel yağları ve dippel 
yağları 

— Farklı anyonlar içeren 
tuzların karışımları 

— Yazı teksirinde, 
matbaa 
merdanelerinde ve 
benzeri işlerde 
kullanılan jelatin esaslı 
patlar (Kağıttan veya 
dokumaya elverişli 
maddelerden bir 
mesnet üzerinde 
bulunsun bulunmasın) 

- Diğerleri 

İlk şekillerde plastikler, 
bunların döküntü, kalıntı ve 
hurdaları (3907 pozisyonu 
hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda belirtilmiştir) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(D 

Y3907 

Y3916-
3921 

Ürün tanımı 

(2) 

- Katılma 
homopolimerizasyonu 
ürünleri 

- Diğerleri 

Polikarbonat ve 
akrilonitril-butadien-
stiren 
kopolimerlerinden(ABS) 
yapılan kopolimerler 

Plastik eşya ve yarı 
mamuller (3916, 3917, 
3920 ve 3921 
pozisyonlarının bazı 
kısımları hariç olup bunlara 
ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir) 

- Yüzey işleminden daha 
ileri işlem görmüş, 
dikdörtgen veya kareden 
başka şekillerde kesilmiş 
yassı mamuller; yüzey 
işleminden daha ileri işlem 
görmüş diğer ürünler 

- Diğerleri 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 
- 39 uncu fasıl girdilerinin 

değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmemek koşuluyla 

. kullanıldığı imalat^1) 

39 uncu fasıl girdilerinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 20'sini geçmemek 
koşuluyla kullanıldığı imalat 
(D 
Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat. Ancak aynı 
pozisyonda yer alan 
ürünlerin değerinin fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmediği imalat (1) 

Fasıl 39 'da yer alan 
girdilerin değerinin fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmediği imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin fabrika çıkış 
fiyatının % 25'ini geçmediği 
imalat 

0) Bir taraftan 3901-3906 pozisyonları arasında yer alan maddelerden meydana gelen ürünlerin sözkonusu olduğu durumlarda, diğer 
taraftan da 3907-3911 pozisyonlarında yer alan ürünler için, sözkonusu kısıtlama,, sadece, üründe ağırlıkça hakim madde grubu için 
geçerlidir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 2I7) 
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AS başlık 
numarası 

(D 

Y3916 ve 
Y3917 

Y3920 

Y 3921 

3922 - 3926 

Ürün tanımı 

(2) 

— Katılma 
homopolimerizasyonu 
ürünleri 

— Diğerleri 

Profiller ve ince ve kalın 
borular 

lonomer yapraklar ve filmler 

Metalize plastik folyolar 

Plastik eşya 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

. . (3) ' 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı ve 
- 39 uncu fasıl girdilerinin 

değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini 
geçmemek koşuluyla 
kullanıldığı imalat (1) 

Kullanılan 39 uncu fasıl 
girdilerinin değerinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının 
% 20'sini geçmemek 
koşuluyla kullanıldığı 
imalat (1) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı ve 
- aynı pozisyonda yer alan 

girdilerin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%20'sini geçmediği 
imalat 

Başlıca çinko ve sodyum 
olmak üzere metal iyonları 
ile kısmen nötralize edilmiş 
etilen ve metakrilik asit 
kopolimeri olan kısmi 
termoplastik tuzlardan 
imalat 

23 mikrondan daha az 
kalınlıkta çok saydam 
polyester folyolardan imalat 
(2) -

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

veya . (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

C) Bir taraftan 3901-3906 pozisyonları arasında yer alan maddelerden meydana gelen ürünlerin sözkonusu olduğu durumlarda, diğer 
taraftan da 3907-3911 pozisyonlarında yer alan ürünler için, sözkonusu kısıtlama, sadece, üründe ağırlıkça hakim madde grubu için 
geçerlidir. 

P) Aşağıdaki folyolar çok saydam olarak kabul edilecektir: optik bulanıklığı, -ASTM - D 1003-16 'ya göre Gardner Hazemetresl ile 
ölçüldüğünde (yani Haze faktörü) - % 2'den az olan folyolar. 

Tü rk i ye Büyük M i l l c l Mecl is i (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

d) 
Y Fasıl 40 

Y-4001 

4005 

4012 

Y4017 

Y Fasıl 41 

Y4102 

4104-4107 

Ürün tanımı 

(2) 

Kauçuk ve kauçuktan eşya 
(4001 Pozisyonunun bir 
kısmı, 4005, 4012 
pozisyonları ve 4017 
pozisyonunun bir kısmı hariç 
olup bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir. 

Ayakkabılar için lamine 
edilmiş tabakalar veya krep 
kauçuk 

Karıştırılmış kauçuk, 
vulkanize edilmemiş, ilk 
şekillerde veya levha, 
tabaka veya şerit halinde 

Kauçuktan sırt geçirilmiş 
veya kullanılmış dış lastikler, 
kauçuktan dolgu lastikleri 
veya tekerlek bandajları, dış 
lastikler için değişebilir sırtlar 
ve kolanlar 

- Kauçuktan, sırt geçirilmiş 
dış lastikler, dolgu lastikleri 
veya tekerlek bandajları 

- Diğerleri 

Sertleştirilmiş kauçuktan 
eşya 

Ham deriler, köseleler, 
postlar (kürkler hariç) (4102 
pozisyonunun bir kısmı, 
4104-4107 pozisyonları ve 
4109 pozisyonu hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir). 

Koyun veya kuzuların ham 
derileri, yünü alınmış 

Deriler, kılları veya yünleri 
alınmış (4108 ve 4109 
pozisyonlarındaki deriler 
hariç hariç) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat. 

Tabii kauçuk tabakalarının 
lamine edilmesi 

Kullanılan tüm girdilerin (tabii 
kauçuk hariç) değerinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%50'sini aşmadığı imalat 

Kullanılmış lastiklere sırt 
geçirilmesi 

4011 veya 4012 
pozisyonları dışındaki 
herhangi bir girdiden yapılan 
imalat 

Sertleştirilmiş kauçuktan 
imalat 

Kullanılan girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

Yünlü koyun ve kuzu 
derilerinin yünlerinin 
alınması 
ön dabaklama yapılmış 
derilerin yeniden 
dabaklanması 
veya 
Kullanılan girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(D 
4109 

Fasıl 42 

Y Fasıl 43 

Y4302 

4303 

Y Fasıl 44 

Y4403 

Ürün tanımı 

(2) 

Rugan ve ruganla kaplanmış 
deri ve köseleler; metalize 
deri ve köseleler 

Deri eşya; saraciye eşyası 
ve eğer ve koşum takımları; 
seyahat eşyası, el çantaları 
ve benzeri mahfazalar; 
hayvan bağırsağından 
mamul eşya (ipek böceği 
guddesi hariç) 

Postlar, kürkler ve taklit 
kürkler; bunların mamulleri 
(4302 pozisyonunun bir 
kısmı ve 4303 pozisyonu 
hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda belirtilmiştir) 

Dabaklanmış veya 
aprelenmiş kürkler, 
birleştirilmiş: 

- Tabaka,çapraz veya 
benzeri'şekillerde 

Diğerleri 

Kürkten giyim eşyası ve 
aksesuarları ve kürkten 
diğer eşya 

Ağaç ve ahşap eşya; odun 
kömürü (4403,4407,4408 
pozisyonlarının bazı 
kısımları, 4409 pozisyonu, 
4410-4413 pozisyonlarının 
bazı kısımları, 
4415, 4416 pozisyonlarının 
bazı kısımları, 4418 
pozisyonu ve 4421 
pozisyonlarının bazı 
kısımları hariç olup bunlara 
ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir) 

Kare şeklinde kabaca 
yontulmuş ağaçlar 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

4104 -4107 pozisyonundaki 
girdilerin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%50'sini aşmadığı imalat 

Kullanılan girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

Kullanılan girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

veya (4) 

Dabaklanmış veya 
aprelenmiş ancak 
birleştirilmemiş kürklerin 
kesim ve birleştirilmesine 
ilaveten ağartma veya 
boyama 

Birleştirilmemiş, 
dabaklanmış ve aprelenmiş 
kürklerden imalat 

4302 Pozisyonundaki 
birleştirilmemiş, 
dabaklanmış ve aprelenmiş 
kürklerden imalat 

Kullanılan girdilerin tümünün 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

Kabukları veya kısırları 
alınmış veya alınmamış 
yuvarlak ağaçlardan yapılan 
imalat 

Türkiye Büyük Millet Meelisi (S. Sayısı : 2)7) 
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AS başlık 
numarası 

(D 

Ürün tanımı 

(2) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

Y4407 

Y4408 

Y4409 

Y 4410-4413 

Y4415 

Y4416 

Uzunlamasına testere ile 
biçilmiş veya yontulmuş, 
dilimlenmiş veya yaprak 
halinde açılmış, kalınlığı 
6mm.yi geçmeyen ağaçlar 
(rendelenmiş, 
zımparalanmış veya (V) 
şeklinde bağlantı teşkil etmiş 
olsun olmasın) 

Kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen, 
uzunlamasına testere ile 
biçilmiş, dilimlenmiş veya 
yaprak halinde açılmış veya 
(V) şeklinde birleştirilmiş 
kaplamalık yapraklar ve 
kontraplak için yapraklar 

Herhangi bir kenarında veya 
yüzünde sürekli olarak şekil 
verilmiş( lambalanmış, yiv 
açılmış; set açılmış, 
şevlenmiş, ortaları (V) 
şeklinde oİuklanmış, komişli, 
kalıplanmış, yuvarlatılmış ve 
benzeri şekillerde) ağaçlar, 
(birleştirilmemiş parke 
tahtaları dahil) (rendelenmiş, 
zımparalanmış veya (V) 
şeklinde bağlantı teşkil etmiş 
olsun olmasın) 

- Rendelenmiş veya 
zımparalanmış 

- Köşebentler ve pervazlar 

- Diğerleri 

Köşebentler ve pervazlar, 
kalıplanmış süpürgelik ve 
diğer kalıplanmış yonga 
levhalar dahil 

Ahşaptan büyük ve küçük 
sandıklar, kafes sandıklar, 
silindir sandıklar ve benzeri 
ambalajlar 

Ahşap variller, kovalar, 
gerdeller, ve diğer fıçıcı 
eşyası ve bunların aksam 
ve parçaları 

Rendeleme, zımparalama 
veya (V) şeklinde birleştirme 

Dilimlere ayırma, 
rendeleme, veya (V) 
şeklinde birleştirme 

Zımparalama veya (V) 
şeklinde bağlantı teşkil etme 

Komişleme veya kalıplama 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Komişleme veya kalıplama 

Ebatlarına göre kesilmemiş 
yonga levhalardan imalat 

İki esas yüzü testere ile 
biçilmiş fakat daha ileri bir 
işlem görmemiş, yarık 
açılmış tahtalardan imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(D 
4418 

Y4421 

Y Fasıl 45, 

4503 

Fasıl 46 

Fasıl 47 

Fasıl 48 

Ürün tanımı 

(2) 

Bina ve inşaat için 
marangozluk mamulleri ve 
doğrama parçaları (hücreli 
aiışap levhalar, birleştirilmiş 
parke tahtalarından panolar, 
padavralar ve 'shakes') 

- Bina ve inşaat için 
marangozluk mamulleri ve 
doğrama parçaları 

- Köşebentler ve pervazlar 

- Diğerleri 

Kibrit imali için kesilmiş 
çöpler, kundura çivileri 

Mantar ve mantardan eşya 
4503 pozisyonu hariç olup 
buna ilşkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir. 

Tabii mantardan mamul 
eşya 

Hasırdan, sazdan ve 
örülmeye elverişli diğer 
maddelerden mamul ler; 
sepetçi ve hasırcı eşyası 

Odun veya diğer lifli 
selülozik maddelerin 
hamurları; kağıt veya karton 
döküntü, kırpıntı ve hurdalar 

Kağıt ve karton; kağıt 
hamurundan, kağıttan veya 
kartondan eşya (4811 
pozisyonunun bir kısmı, 
4816 ve 4817 pozisyonları, 
4818, 4819, 4820 ve 4823 
pozisyonlarının bazı 
kısımları hariç olup, bunlara 
ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 
Ancak hücreli ahşap 
levhaL,, birieştirilmiş parke 
tahtalarından panolar, 
padavralar ve 'Shakes' 
kullanılabilir 

Kornişleme ve zımparalama 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

4409 Pozisyonu dışındaki 
ahşap malzemeden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

4501 Pozisyonundaki 
mantardan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

veya (4) 

• 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(1) 

Y4811 

4816 

4817 

Y4818 

Y4819 

Y 4820 

Y4823 

Ürün tanımı 

(2) 

Üzerleri çizilmiş, kaplanmış 
veya sadece kare biçimine 
getirilmiş kağıt ve karton 

Karbon kağıdı, kendinden 
kopya eden kağıt ve diğer 
kopya ve transfer kağıtları 
(4809 pozisyonu hariç), 
mumlu teksir kağıdı ve ofset 
levhalar (kutulara konularak 
perakende satılacak hale 
getirilmiş olsun, olmasın) 

Mektup zarfları, mektup 
kartları, resimsiz 
kartpostallar ve haberleşme 
kartları; bunların kağıt ve 
kartondan kutuları (poşetler 
ve benzeri diğer zarflar içine 
takım halinde yerleştirilmiş 
olanlar) 

Tuvalet kağıdı 

Kağıttan, kartondan, selüloz 
vatkadan veya selüloz lif 
tabakalarından kutular, 
mahfazalar, torbalar ve 
diğer ambalaj kutuları 

Ajandalar 

Diğer kağıt, karton, selüloz, 
vatka ve selüloz lif 
tabakaları (ölçüsüne veya 
şekline göre kesilmiş) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya 
mahsus girdilerinden imalat 

Fasıl 47'nin kâğıt yapmaya 
mahsus girdilerinden imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürünûnkinden farklı bir 
pozisyonda smıflandırıldığı, 
ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmediği imalat 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya 
mahsus girdilerinden imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürünûnkinden farklı bir 
pozisyonda smıflandırıldığı, 
ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
değerinin, ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmediği imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin, ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmediği imalat 

Fasıl 47'nin kağıt yapmaya 
mahsus girdilerinden imalat 

veya (4) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(D 
Y Fasıl 49 

4909 

4910 

Y Fasıl 50 

Y5003 

Ürün tanımı 

(2) 

Basılı kitaplar, gazeteler, 
resimler ve baskı sanayiinin 
diğer mamulleri; el ve 
makina yazısı metinler ve 
planlar (4909 ve 4910 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

Matbu veya resimli 
kartpostallar; tebrik kartları, 
davetiyeler veya teşekkür 
kartları (resimli, zarflı veya 
süslemeli olsun, olmasın) 

Matbu her türlü takvim (blok 
halinde takvimler dahil): 

- "Devamlı" türden olan 
takvimler veya kağıt veya 
karton dışındaki 
maddelerden mamul 
mesnetler üzerine takılı olan 
blok halindeki takvimler 

- Diğerleri 

İpek; 5003 pozisyonunun bir 
bölümü, 5004 pozisyonu, 
5006 pozisyonunun bir 
bölümü ve 5007 pozisyonu 
hariç olup, bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda belirtilmiştir. 

İpek döküntüleri (çekilmeye 
elverişli olmayan kozalar, 
iplik döküntüleri ve ditme 
suretiyle elde edilen 
döküntüler dahil), karde 
edilmiş veya taranmış 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

4909 ve 4911 pozisyonu 
dışındaki girdilerden yapılan 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
değerinin, ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmediği imalat 

4909 ve 4911 pozisyonu 
dışındaki girdilerden yapılan 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

İpek döküntülerinin karde 
edilmesi veya taranması 

veya (4) 

''•' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(D 

Ürün tanımı 

(2) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

5004-
Y 5006 

İpek ipliği ve ipek 
döküntülerinden elde edilen 
iplikler 

5007 İpek veya ipek 
döküntülerinden dokunmuş 
mensucat: 

- kauçuk ipliklerle 
birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

- ham ipek veya ipek 
döküntüsü (karde edilmiş, 
taranmış veya başka bir 
şekilde eğrilmeye 
hazırlanmış)'nden, 
- karde edilmemiş, 
taranmamış veya başka bir 
şekilde eğrilmeye 
hazırlanmamış diğer tabii 
elyaftan, 
- kimyasal maddelerden 
veya tekstil hamurundan, 
veya 
- kağıt yapımında kullanılan 
maddelerden yapılan imalat 
(1) 

Tek kat iplikten yapılan 
imalat (1) 

- Hindistan cevizi liflerinden 
yapılan ipliklerden, 
- tabii elyaftan, 
- karde edilmemiş, 
taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeye 
hazırlanmamış suni 
devamsız liflerden, 
- kimyasal maddelerden 
veya tekstil hamurundan, 
veya 
- kağıttan imalat 

veya 

en az iki hazırlama veya 
finisaj işlemiyle (temizleme, 
ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, 
kalenderleme, çekmezlik 
apresi, kalıcı finisaj, 
dekatize etme, emprenye 
etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskı 
(kullanılan baskısız 
mensucatın değerinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini geçmediği imalat) 

' * ' Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin özel koşullar İçin, Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 
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AS başlık 
numarası 

0) 

Ürün tanımı 

(2) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

Y Fasıl 51 

5106-5110 

511-5113 

Yapağı ve yün, ince veya 
kaba hayvan kılı, at kılından 
iplik ve dokunmuş mensucat 
(5106-5110 ve 5111-5113 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

Yün, ince veya kaba hayvan 
kıllarından veya at kılından 
İplikler 

Yünden, ince ve kaba 
hayvan kılından veya at 
kılından mensucat 

- kauçuk ipliklerle 
birleştirilmiş olanlar 

- diğerleri 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

• Karde edilmiş, taranmış 
veya başka şekilde 
eğrilmeye hazırlanmış 
ham ipek veya ipek 
döküntülerinden, 

• Karde edilmemiş, 
taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeye 
hazırlanmış doğal 
elyaflardan, 

Kimyasal maddelerden 
veya tekstil hamurundan, 
veya 

kağıttan yapılan imalat W 

Tek katlı iplikten imalat 

- hindistan cevizi lifli, 
-doğal lifli, 
- karde edilmemiş, 

taranmamış veya başka 
şekilde eğirme için 
hazırlanmamış, sentetik 
ve suni devamsız lifli, 

- kimyasal girdiler veya 
tekstil hamuru esaslı, 
veya 

- kağıt ipliklerden imalat 
veya 

en az iki hazırlama veya 
finisaj işlemiyle (temizleme, 
ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, 
kalenderleme, çekmezlik 
apresi, kalıcı finisaj, 

(1) Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin özel koşullar için, Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 
, Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(1) 

Ürün tanımı 

(2) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

Y Fasıl 52 

5204-5207 

5208-5212 

Pamuk, 5204-5207 
pozisyonları ve 5208-5212 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir 

Pamuktan iplikler 

Pamuktan dokunmuş 
mensucat 

- kauçuk ipliklerle 
birleştirilmiş olanlar 

- diğerleri 

dekatize etme, emprenye 
etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskı 
(kullanılan baskısız 
mensucatın değerinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini geçmediği imalat) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

- Karde edilmiş, taranmış 
veya başka şekilde 
eğrilmeye hazırlanmış ham 
ipek veya ipek 
döküntülerinden, 
- Karde edilmemiş, 
taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeye 
hazırlanmış doğal 
elyaflardan, 
-Kimyasal maddelerden 
veya tekstil hamurundan, ve 
- kağıt yapmaya mahsus 
maddelerden imalat M 

Tek kat iplikten yapılan 
imalat (1) 

- hindistan cevizi lifli, 
- doğal lifli, 
- karde edilmemiş, 

taranmamış veya başka 
şekilde eğirme için 
hazırlanmamış, sentetik 
ve suni devamsız lifli, 

- kimyasal girdiler veya 
tekstil hamuru esaslı, 
veya 

- kağıttan imalat, 

veya 

en az iki hazırlama veya 
finisaj işlemiyle (temizleme, 
ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, 
kalenderieme, çekmezlik 
apresi, kalıcı finisaj, 
dekatize etme, emprenye 
etme, onarım ve 

(1) Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin özel koşullar için, Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 2I7) 
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5308-5308 

5309-5311 

Yabana mervjeil rjtf dilere uygulananarak menşe statüsü 
V©r«n iççillh veya fslcrnlor 

<A) 

dokumaya olvjprigliidJÖor 
bitkisel llflor, KafiıUplIÛI, 
ve kağıt ipliglrtf an. 
dokunmuş meinsuçfljt: ,• 
(5306-5308 pdilsyoHİJ ve 
5300- 5311po^lsyflWi| 
hariç olup bunlun İlişkin 
kurallar flşûği<İd ' 
belirlanmlştlr)f 

Diğer bltklsoi (jfleıtlof» 
iplikler: kaöit ftiift' 

Diğer bitkisel iincrflfer. 
dokunmuş mı?psuç|J!f; 
koğrt Ipllölnöoln dokiiiıınnjş 
mensucat 

-kauçuk İpliklerle 
birleştirilmiş olartıar 

tırt|İ«ma 0tbl) beraber 
yapılen baskı (kullanılan 
bankmir menauûotın 
dagarlnln, ûrûnöh fabrika 
oıkıç fiyatının % 47,5'lni 
goçmocllöl İmalat) (1) 

Kullanılan tüm girdilerin 
arûrrûnktnden farklı bir 
potleyonda oınnlnndmldığı 
imalat 

- Karda adilmiş, taranmış 
veya başka seki l i 
ağrirmaya hazırlanmış 
ham İpek v«ya ipek 

: döküntülerinden, 
- Karde edlimartıj?, 

taranmamla veya başka 
çektida eğrilmeye 
hazırlanmış doğal 
«lyaflardan, 

• Kimyasal maddeİHidun 
veya tekstil 'hamurundan, 
veya 

kflflıt yapmaya; mahsus 
moddelûrdoh yapılan 
imalat <1> 

Tok kat İplikten yapılan 
Imallato) 

veya (4) 

<1> T»k«tll muddtlvtaln kurrçımimton yapıtan Uftirtlaış lüşkln flzol kumullar İÇİO. Açıklayıcı Nût 4'B bakınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 2I7) 
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AS başlık 
numarası 

(D 

Ürün tanımı 

(2) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

- diğerleri 

5401-5406 

5407-5408 

Sentetik ve suni liflerden 
monofillerve iplikler 

Suni ve sentetik 
ipliklerden dokunmuş 
mensucat 

- kauçuk ipliklerle 
birleştirilmiş olanlar 

-hindistan cevizi lifli iplikten, 
- doğal liflerden 
- karde edilmemiş, 

taranmamış veya başka 
şekilde eğirme için 
hazırlanmamış, sentetik 
ve suni devamsız 
liflilerden 

- kimyasal girdiler veya 
tekstil hamurundan, veya 

- kağıttan imalat, 
veya 
en az iki hazırlama veya 
finisaj işlemiyle (temizleme, 
ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, 
kalenderleme, çekmezlik 
apresi, kalıcı finisaj, 
dekatize etme, emprenye 
etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskı 
(kullanılan baskısız 
mensucatın değerinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini geçmediği 
imalat)(1) 

- Karde edilmiş, taranmış 
veya başka şekilde 
eğrilmeye hazırlanmış 
ham ipek veya ipek 
döküntülerinden, 

- Karde edilmemiş, 
taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeye 
hazırlanmış doğal 
elyaflardan, 

- Kimyasal maddelerden 
veya tekstil hamurundan, 
veya 

- kağıt yapmaya mahsus 
maddelerden yapılan 
imalat^) 

Tek kat iplikten yapılan 
imalat (1) 

"' Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin özel koşullar İçin, Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 
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AS başlık 
numarası 

d) 

Ürün tanımı 

(2) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

- diğerleri 

5501-5507 

5508-5511 

Sentetik ve suni devamsız 
lifler 

İplik ve dikiş ipliği 

-hindistancevizi lifli 
ipliklerden, 

- doğal liflerden,, 
- karde edilmemiş, 

taranmamış veya başka 
şekilde eğirme için 
hazırlanmamış, sentetik 
ve suni devamsız 
lifilerden, 

- kimyasal girdiler veya 
tekstil hamurundan, veya 

- kağıttan imalat, 

veya 

en az iki hazırlama veya 
finisaj işlemiyle (temizleme, 
ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, 
kalenderleme, çekmezlik 
apresi, kalıcı finisaj, 
dekatize etme, emprenye 
etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskı 
(kullanılan baskısız 
mensucatın değerinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini geçmediği imalat) 
0) 

Kimyasal girdilerden veya 
dokumaya elverişli madde 
hamurlarından yapılan 
imalat 

- Karde edilmiş, taranmış 
veya başka şekilde 
eğrilmeye hazırlanmış 
ham ipek veya ipek 
döküntülerinden, 

- Karde edilmemiş, 
taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeye . 
hazırlanmış doğal 
elyaflardan, 

- Kimyasal maddelerden 
veya tekstil hamurundan, 
veya 

- kağıt yapımına mahsus 
maddelerden yapılan 
imalat (1) 

(1) Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin özel koşullar için, Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 

' . ' . , ' Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 2I7) 



- 137 -

AS başlık 
numarası 

(D 

Ürün tanımı 

(2) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

5512-5516 

Y Fasıl 56 

Sentetik ve suni liflerden 
dokunmuş mensucat 

- kauçuk ipliklerle 
birleştirilmiş olanlar 

- diğerleri 

Vatka, keçe ve dokunmamış 
mensucat; özel iplikler, 
sicim, kordon, ip halat ve 
bunlardan mamul eşya ( 
5602, 5604,5605 ve 5606 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ait kurallar aşağıda 
belirtilmiştir) 

Tek kat iplikten yapılan 
imalat (1) 

- hindistan cevizi lifli iplikten, 
- doğal liflerden,, 
- karde edilmemiş, 

taranmamış veya başka 
şekilde eğirme için 
hazırlanmamış, sentetik 
ve suni devamsız 
liflerden 

- kimyasal girdiler veya 
tekstil hamurundan, veya 

- kağıttan imalat, veya 

en az iki hazırlama veya 
finisaj işlemiyle (temizleme, 
ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, 
kalenderleme, çekmezlik 
apresi, kalıcı finisaj, 
dekatize etme, emprenye 
etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskı 
(kullanılan baskısız 
mensucatın değerinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini M geçmediği 
imalat) 

- hindistan cevizi lifli iplikten, 
- doğal liflerden 
- kimyasal girdiler veya 

tekstil hamurundan, veya 
- kağıt yapımında kullanılan 

maddelerden imalat (1) 

(1) Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin özel koşullar için, Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 



- 1 3 8 -

AS başlık 
numarası 

(D 
5602 

5604 

Ürün tanımı 

(2) 

Keçeler (emdirilmiş, 
sıvanmış, kaplanmış veya 
lamine edilmiş olsun 
olmasın) 
- İğne işi keçe 

- Diğerleri 

Dokumaya elverişli 
maddelerle kaplanmış 
kauçuk ip veya halatlar, 
dokumaya elverişli iplik ve 
5404 ve 5405 
pozisyonlarındaki şerit ve 
benzerleri (kauçuk veya 
plastik emdirilmiş, 
kaplanmış, sıvanmış) 

- Dokumaya elverişli 
maddelerle kaplanmış 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

- doğal liflerden, 
- kimyasal girdilerden veya 
dokumaya elverişli madde 
hamurlarından yapılan 
imalat <1> 
Ancak 
- 5402 pozisyonundaki 

polipropilen 
filamentlerinin, 

-5503 ve 5506 
pozisyonundaki 
polipropilen 
filamentlerinin 
veya, 

- 5501 pozisyonundaki 
polipropilen filament 
demetlerinin, 

9 desiteksten daha az olan 
tek katlı filament veya 
liflerinin tüm durumlardaki 
denominasyonlarının 
bunların kıymeti ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
%40'ını aşmamak koşuluyla 
kullanılabildiği imalat 

- tabii liflerden, 
- kazeinden yapılmış suni ve 
sentetik liflerden 
- kimyasal girdiler ve tekstil 

hamurundan yapılan 
İmalat (1) 

Dokumaya elverişli liflerle 
kaplanmamış kauçuk ip 
veya halattan imalat 

Dokumaya elverişli liflerle 
kaplanmamış kauçuk ip 
\zm/a halattan imalat 

, 

• 

(1) Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin özel koşullar İçin, Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 2I7) 



- 1 3 9 -

AS başlık 
numarası 

d) 

5605 

5606 

Ürün tanımı 

(2) 

— Diğerleri 

Dokumaya elverişli 
ipliklerden metalize iplikler, 
(gipe edilmiş olsun 
olmasın), ip, şerit veya toz 
şeklindeki metalle 
birleştirilmiş veya metalle 
kaplanmış 5404 veya 5405 
pozisyonundaki şerit ve 
benzerleri 

Gipe iplikler, 5404 ve 5405 
pozisyonlarındaki şerit ve 
benzerleri (gipe edilmiş) 
(5605 pozisyonundaki eşya 
ve gipe edilmiş at kılı hariç), 
tırtıl iplik 
(kıtık, şenil iplikler dahil); 
senet iplik (chainette) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü H 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

- karde edilmemiş, 
taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeye 
hazırlanmamış doğal 
liflerden, 

- kimyasal girdiler veya 
tekstil hamurundan, veya 

- kağıt yapımında kullanılan 
maddelerden imalat W 

- doğal liflerden, 
- karde edilmemiş, 

taranmamış veya başka 
şekilde eğirme için 
hazırlanmamış, sentetik 
ve suni devamsız 
lifllerden 

- kimyasal girdiler veya 
tekstil hamurundan veya 

- kağıt yapımında kullanılan 
maddelerden imalat (1) 

- doğal Ijflerden 
- karde edilmemiş, 

taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeye 
hazırlanmamış doğal 
liflerden, 

- kimyasal girdiler veya 
tekstil hamurundan, veya 

- kağıt yapımında kullanılan 
maddelerden imalat (1) 

M Tekstil maddelerinin karışımından yapılan, ürünlere ilişkin özel koşullar için, Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 

Türkiye-Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 2I7) 



- 140 — 

AS başlık 
numarası 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

Fasıl 57 Halılar ve dokumaya everişli 
maddelerden diğer yer 
kaplamaları 

- İğne işi keçeden 

- Diğer keçeden 

- Dokumaya elverişli 
diğer maddelerden yer 
kaplamaları 

- doğal liflerden, 
- kimyasal girdilerden veya 
dokumaya elverişli madde 
hamurlarından yapılan 
imalat C) 
Ancak 
-5402 pozisyonundaki 
polipropilen filamentlerinin, 

-5503 ve 5506 
pozisyonundaki 
polipropilen 
filamentlerinin, veya 

- 5501 pozisyonundaki 
polipropilen filament 
demetlerinin, 

9 desrteksten daha az olan 
Jek-katlufilament-veya liflerin 
tüm durumlardaki 
denominasyonlarının.değerl 
eri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %40'ını aşmamak 
koşuluyla, kullanılabildiği 
imalat 

- Karde edilmemiş veya 
taranmamış veya 
başka şekilde 
eğrilmeye 
hazırlanmamış doğal 
liflerden, veya 

- kimyasal girdilerden 
veya dokumaya 
elverişli madde 
hamurlarından yapılan 
imalat (1) 

- hindistan cevizi lifli 
ipliklerden, 

- suni ve sentetik lifli filament 
ipliklerinden 

- doğal liflerden, Veya, 
- karde edilmemiş 

taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve 
sentetik devamsız 
liflerden yapılan imalat 
(1) 

(1) Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin özel koşullar için, Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı :.217) 



- 141 -

Yabancı menşeli girdilere uyguiananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

Y Fasıl 58 

5805 

özel dokunmuş mensucat; 
tufte edilmiş dokumaya 
elverişli mensucat; 
dantela; duvar halıları; 
şeritçi ve kaytancı eşyası; 
işlemeler (5805 ve 5810 
pozisyonu hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

- Kauçuk ipliklerle 
birleştirilmiş olanlar 

- Diğerleri 

El ile dokunmuş duvar 
halıları, (Gobelins, 
Flanders, Aubusson, 
Beauvais ve benzerleri) 
ve iğne işlemesi duvar 
halıları (küçüknokta, 
kanaviçe gibi), hazır eşya 
halinde olsun olmasın 

Tek kat iplikten yapılan 
imalat^) 

- doğal liflerden, 
- karde edilmemiş, 

taranmamış veya başka 
şekilde eğrilmeye 
hazırlanmamış suni ve 
sentetik liflerden, veya 

- kimyasal girdilerden 
veya dokumaya elverişli 
madde hamurlarından 
yapılan imalat (1) 

veya, 
en az iki hazırlama veya 
finisaj işlemiyle (temizleme, 
ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, 
kalenderleme, çekmezlik 
apresi, kalıcı finisaj, 
dekatize etme, emprenye 
etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskı 
(kullanılan baskısız 
mensucatın değerinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini geçmediği imalat) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

(1) Tekstil maddelerinin karışımından üretilen ürünlere ilişkin özel koşullar için, Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 
Türkiye lîiiyiik Millet Meclisi (S. Sayısı : 2I7) 



- 142 — 

AS başlık 
numarası 

W 
5810 

5901 

5902 . 

5903 

5904 

Ürün tanımı 

(2) 

Parça, şerit veya motif 
halinde işlemeler 

Kitap veya benzerlerinin 
dış kapaklarında kullanılan 
türden zamk veya nişastalı 
maddelerle sıvanmış 
dokumaya elverişli 
mensucat; mühendis 
muşambası veya şeffaf 
bezler; hazır tuvaller; 
şapkacılıkta kullanılan 
bukran ve benzeri 
sertleştirilmiş mensucat 

Naylon veya diğer 
poliamidlerden, 
poliesterden veya viskoz 
ipeğinden elde edilen 
yüksek mukavemetli 
iplikten her nevi nakil 
vasıtası iç ve dış lastiği 
için mensucat 

- Ağırlık itibarıyla içerdiği 
dokumaya elverişli madde 
oranı %90' ı geçmeyenler 

- Diğerleri 

Plastik emdirilmiş, sıvanmış, 
kaplanmış veya plastikle 
lamine edilmiş mensucat 
(5902 pozisyonundaki hariç) 

Linoleum (kesilerek şekil 
verilmiş olsun olmasın); bir 
sıvama veya kaplama 
maddesinin dokumaya 
elverişli madde özerine 
tatbiki suretiyle elde edilen 
yer kaplamaları (kesilerek 
şekil verilmiş olsun olmasın) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürünûnkinden farklı bir 

' pozisyonda 
sınıflandınldığı imalat,ve 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50' sini 
aşmadığı imalat 

İplikten imalat 

İplikten imalat 

Kimyasal girdilerden veya 
tekstil hamurundan imalat 

İplikten imalat 

İplikten imalat 0> 

(1) Tekstil maddelerinin karışımından yapılan üranlere ilişkin özel koşullar için, Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 217) 



- 143— 

AS başlık 
numarası 

d) 

Ürün tanımı 

(2) 

Yabancı menşeli girdilere uygulanaparak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

5905 

5906 

Dokumaya elverişli 
maddelerden duvar 
kaplamaları 

- Plastik veya diğer 
maddeler emdirilmiş, 
sıvanmış, kaplanmış 
veya lamine edilmiş 
olanlar 

- Diğerleri 

Kauçuktu mensucat (5902 
Pozisyonundakiler hariç) 

- örülmüş olanlar 

- Sentetik filament 
ipliklerinden mamul diğer 
mensucat (ağırlık 
itibarıyla içerdiği 
dokumaya elverişli 
madde oranı % 90'ı 
geçmeyenler) 

- Diğerleri 

İplikten imalat 

- Hindistan cevizi lifli iplikten, 
- doğal liflerden, veya, 
- karde edilmemiş 
taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve 
sentetik devamsız liflerden, 
-kimyasal girdiler veya tekstil 
hamurundan yapılan imalat 
veya 
en az iki hazırlık veya finisaj 
işlemiyle (temizleme, 
ağartma, merserize etme, 
termofiksaj, şardonlama, 
kalenderfeme, çekmezlik 
apresi, kalıcı finisaj, 
dekatize etme, emprenye 
etme, onarım ve tıraşlama 
gibi) beraber yapılan baskı 
(kullanılan baskısız 
mensucatın değerinin, 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 47,5'ini geçmediği imalat) 
d) 

- doğal liflerden, veya, 
- karde edilmemiş 
taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve 
sentetik devamsız liflerden 
veya 
- kimyasal girdiler veya 
tekstil hamurundan imalat 
0) 
Kimyasal girdilerden yapılan 
imalat 

İplikten imalat 

(1) Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin özel koşullar İçin, Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 2I7) 



- 144 -

AS başlık 
numarası 

0) 
5907 

5908 

5909-5911 

Ürün tanımı 

(2) 

Emdirilmiş, sıvanmış veya 
kaplanmış diğer mensucat; 
tiyatro dekorları, atölye 
fonları veya benzeri işler için 
boyanmış bezler (tualler) 

Dokumaya elverişli diğer 
maddelerden örülmiş fitiller 
(lamba, ocak, çakmak, mum 
ve benzerleri için); beyaz 
alevli lambalar için 
gömlekler ve bunların 
imaline yarayan boru 
şeklinde örme mensucat ( 
emdirilmiş olsun olmasın) 

- Beyaz alevli lambalar için 
gömlekler, emdirilmiş 

- diğerleri 

Sınai amaçlarla kullanılan 
dokumaya elverişli 
maddelerden mamul eşya 

- 5911 pozisyonundaki 
keçeler dışındaki 
cilalama diskleri ve 
halkaları 

- Diğerleri 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

iplikten imalat 

Boru şeklinde lamba 
gömleği için dokunmuş 
mensucattan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

6310 Pozisyonundaki 
iplikten, döküntü 
mensucattan veya 
paçavradan yapılan imalat 

- Hindistan cevizi lifli iplikten, 
-doğal liflerden, veya, 
-karde edilmemiş 
taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve 
sentetik devamsız liflerden 
veya 
- kimyasal girdiler veya 

tekstil hamurundan 
imalat (1> 

• ' • - . ' ' . 

• 

(1) Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin Ozel koşullar için. Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 



- 145 -

AS başlık 
numarası 

(D 
Fasıl 60 

Fasıl 61 

Y Fasıl 62 

Y 6202, 
Y 6204, 
Y 6206, 
ve 
Y 6209 

Ürün tanımı 

(2) 

Örme Mensucat 

Örme giyim eşyası ve 
aksesuarları 

- Şekline göre kesilmiş 
parçalardan veya 
örülerek 
şekillendirilmiş, iki veya 
daha fazla örme 
mensucatın dikilmesi 
veya başka surette 
birleştirilmesiyle elde 
edilenler 

- Diğerleri 

Giyim eşyası ve giyim 
eşyasının aksesuarları 
(örülmemiş olanlar) ( 
6202, 6204, 6206,6209, 
6210 pozisyonlarının bazı 
kısımları, 6213 ve 6214 
pozisyonları, 6216 
pozisyonunun bir kısmı ve 
6217 pozisyonu hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda beliritlmiştir) 

Kadın, kız çocuklar ve 
bebekler için giyim eşyası 
ve aksesuarları (işlemeli 
olanlar) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

-doğal liflerden, veya, 
- karde edilmemiş 
taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve 
sentetik devamsız 
liflerden veya 
- kimyasal girdiler veya 

tekstil hamurundan 
imalat (1) 

iplikten imalat (1) <2) 

-doğal liflerden, veya, 
- karde edilmemiş 
taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve 
sentetik devamsız 
liflerden veya 
- kimyasal girdiler veya 

tekstil hamurundan 
imalat (1) 

İplikten imalat (1) (2) 

İplikten imalat (2) 
veya 
Kullanılan işlenmemiş 
mensucatın değerinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat (2) 

W Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin özel koşullar için, Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 

@> Açıklayıcı Not 5'e bakınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sasısı : 217) 



- 1 4 6 -

AS başlık 
numarası 

(D 
Y 6210 ve 
Y6216 

6213 ve 6214 

6217 

Ürün tanımı 

(2) 

Alüminyumlu polyester 
tabakasıyla kaplanmış 
ateşe dayanıklı 
mensucattan eşya 

Mendiller, şallar, eşarplar, 
fularlar, kaşkollar, peçeler, 
duvaklar ve benzeri eşya 

- İşlemeli olanlar 

- Diğerleri 

Giyim eşyasının diğer hazır 
aksesuarları; giyim 
eşyasıriın veya giyim eşyası 
aksesuarının parçaları 
(6212 pozisyonundakiler 
hariç) 

- İşlemeli olanlar 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

İplikten imalat (2) veya, 
Kullanılan kaplanmamış 
mensucatın değerinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını aşmadığı 
imalat (2) 

Ağartılmamış tek kat iplikten 
yapılan imalat W , & 
veya 
Kullanılan işlenmemiş 
mensucatın değerinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını aşmadığı 
imalat (2) 

Ağartılmamış tek kat iplikten 
yapılan imalat (2) 

İplikten imalat (1) 
veya 
Kullanılan işlenmemiş 
mensucatın değerinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını aşmadığı 
imalat (1) . 

(') Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin özel koşullar için, Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 

" Açıklayıcı Not 5'e bakınız. 
" • ' - Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(D 

Y Fasıl 63 

6301-6304 

Ürün tanımı 

(2) 

- Alüminize polyester 
kaplı, ateşe dayanıklı 
mensucattan eşya 

- Kol ve yakalar için 
kesilmiş astarlar 

- Diğerleri 

Dokumaya elverişli 
maddelerden diğer hazır 
eşya; takımlar; kullanılmış 
giyim eşyası ve dokumaya 
elverişli maddelerden 
kullanılmış eşya; paçavralar 
(6301-6304,6305,6306 
pozisyonları ve 6307 
pozisyonunun bir kısmı ve 
6308 pozisyonu hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir. 

Battaniyeler, diz 
battaniyeleri, yatak 
çarşafları ve benzerleri; 
perdeler ve benzerleri; diğer 
mefruşat eşyası 

- Keçeden ve dokunmamış 
mensucattan 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

İplikten imalat, veya (1) 
Kullanılan kaplanmamaş 
mensucatın değerinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 40'ını aşmadığı 
imalat W 

Kullanılan tüm girdilerin 
ûrününkinden farklı bir 
pozisyonda 
smıflandırıldığı imalat, 
ve 
Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

İplikten imalat (1) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ûrününkinden farklı bir 
pozisyonda smıflandırıldığı 
imalat 

- doğal liflerden, veya 
- kimyasal girdilerden veya 

dokumaya elverişli madde 
hamurlarından imalat P) 

' - . 

• 

(1) Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin özel koşullar İçin, Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 

(2) Açıklayıcı Not 5'e bakınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(D 

Ürün tanımı 

(2) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

6305 

6306 

6307 

-Diğerleri 

-İşlemeli olanlar 

-Diğerleri 

Ambalaj için torba ve 
çuvallar 

Vagon ve mavna örtüleri, 
tenteler ve dış storlar; 
çadırlar; kayıklara, deniz 
taşıtlarına mahsus yelkenler, 
kamp eşyası 

- Dokunmamış 
mensucattan 

- Diğerleri 

Diğer hazır eşya (elbise 
patronları dahil) 

Ağartılmamış tek kat iplikten 
imalat 0) <2> 
veya 
Kullanılan işlenmemiş 
(örülmüş olanlar hariç) 
mensucatın değerinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%40'ını aşmadığı imalat 

Ağartılmamış tek kat iplikten 
imalat (1) (2) 

-doğal liflerden, veya, 
- karde edilmemiş 
taranmamış veya başka 
şekilde eğirme işlemi için 
hazırlanmamış suni ve 
sentetik devamsız liflerden 
veya 
- kimyasal girdiler veya 

tekstil hamurundan 
imalat 

- doğal liflerden, veya 
- kimyasal girdilerden veya 

dokumaya elverişli madde 
hamurlarından imalat (1) 

Ağartılmamış tek kat iplikten 
imalat (1) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığıimalat 

0 ) Tekstil maddelerinin karışımından yapılan ürünlere ilişkin özel koşullar İçin, Açıklayıcı Not 4'e bakınız. 

(2) Elastiki olmayan veya kauçukla birleştirilmemiş olan, dikilerek veya örülerek (kesilmiş veya şekilli olarak örülmüş) birleştirilmek 
suretiyle elde edilmiş örme eşyalar için Açıklayıcı Not 5'e bakınız. 

Türk iye Büyük M i l l e t Mecl is i (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(D 
6308 

6401-6405 

6406 

Y Fasıl 65 

6503 

6505 

Ürün tanımı 

(2) 

Kilimler, halılar, işlemeli 
masa örtüleri ve peçetelerin 
yapımında kullanılan 
mensucat ve ipliklerden 
müteşekkil takımlar 
(aksesuarlarıyla birlikte 
olsun olmasın) ve benzeri 
dokumaya elverişli eşya 
(perakende olarak satılacak 
hale getirilmiş) 

Ayakkabı 

Ayakkabı aksamı; 
çıkarılabilir iç tabanlar; topuk 
rampası ve benzeri eşya ve 
bunların aksamı 

Başlıklar ve aksamı (6503 
ve 6505 pozisyonları hariç 
olup bunlara ait kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

6501 Pozisyonunda yer alan 
şapka taslakları ve 
disklerinden yapılmış keçe 
şapkalar ve diğer keçe 
başlıklar (astarlanmış veya 
donatılmış olsun olmasın) 

Dantel, keçe veya 
dokumaya elverişli diğer 
maddelerden yapılmış veya 
örülmüş şapkalar ve diğer 
başlıklar, parça halinde( 
fakat şerit halinde olanlar 
hariç) (astarlanmış veya 
donatılmış olsun olmasın); 
her türlü maddeden saç 
fileleri (astarlanmış veya 
donatılmış olsun olmasın) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

Takımı oluşturacak 
parçalardan herbiri takım 
içinde olmaması halinde 
kendilerine ayrı ayrı 
uygulanacak kuralın 
gereklerini karşılamalıdır. 
Ancak, ülke menşeli 
olmayan eşyaların toplam 
değeri ürünün fabrika çıkış 
fiyatının 
% 15'ini geçmemek 
koşuluyla takım içinde yer 
alabilir. 

6406 Pozisyonundaki iç 
tabanlara veya diğer taban 
elemanlarına takılmış yüzler 
hariç, herhangi bir 
pozisyondaki girdilerden 
yapılan imalat. 

Kullanılan tüm girdilerin 
ûrününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ûrününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

İplikten veya dokumaya 
elverişli madde liflerinden 
yapılan imalat (D 

İplikten veya dokumaya 
elverişli madde liflerinden 
yapılan imalat (1) 

veya (4) 

• 

• 

(1) Açıklayıcı Not 5'e bakınız. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 2I7) 
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AS başlık 
numarası 

0) 
Y Fasıl 66 

6601 

Fasıl 67 

Y Fasıl 68 

Y 6803 

Y6812 

Y6814 

Fasıl 69 

Ürün tanımı 

(2) 

Şemsiyeler, güneş 
şemsiyeleri, bastonlar, 
iskemle bastonlar, kamçılar, 
.kırbaçlar ve bunların aksamı 
(6601 Pozisyonu hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

Şemsiyeler ve güneş 
şemsiyeleri (bastonlu 
şemsiyeler, bahçe 
şemsiyeleri ve benzeri 
şemsiyeler dahil) 

Hazırlanmış ince ve kalın 
kuş tüyleri ve bunlardan 
mamul eşya; yapma 
çiçekler; insan saçından 
eşya 
Taş, alçı, çimento, amyant, 
mika ve benzeri 
maddelerden eşya (6803, 
6812 ve 6814 
pozisyonlarının bazı 
kısımları hariç olup 
bunla railişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

İşlenmiş kayağan taşı ve 
aglomere edilmiş kayağan 
taşından eşya 

Amyanttan mamul eşya; 
amyant ve amyant ve 
magnezyum karbonat esaslı 
karışımlar 

Mikadan mamul eşya, 
(aglomere edilmiş veya 
terkip yoluyla elde edilmiş 
mika dahil) (kağıt, karton 
veya diğer maddelerden bir 
mesnet üzerinde) 

Seramik mamulleri 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %50'sini v 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

İşlenmiş kayağan taşından 
imalat 

Herhangi bir pozisyonun 
girdilerinden yapılan imalat 

İşlenmiş mikadan imalat 
(aglomere edilmiş veya 
terkip yoluyla elde edilmiş 
mika dahil) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

* ' . 

.-

'. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 2I7) 
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AS başlık 
numarası 

(D 
Y Fasıl 70 

7006 

7007 

7008 

7009 

7010 

Ürün tanımı 

(2) 

Cam ve cam eşya (7006, 
7007,7008,7009,7010, 
7013 pozisyonları ve 7019 
pozisyonunun bir kısmı hariç 
olup bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

7003,7004 ve 7005 
pozisyonundaki camların 
kavislendirilmiş, kenarları 
işlenmiş, hakkedilmiş, 
delinmiş, emaye yapılmış 
fakat diğer maddelerle 
çeçevelenmemiş ve 
donatılmamış olanları 

Emniyet camları 
(sertleştirilmiş, 
temperlenmiş, veya lamine 
edilmiş camlardan) 

Çok katlı yalıtım camları 

Cam aynalar (çerçeveli 
olsun olmasın) (dikiz 
aynaları dahil) 

Cam damacana, kavanoz, 
şişe, çanak, tüp, serum 
ampulleri ve diğer kaplar 
(eşyanın nakli ve' 
ambalajında kullanılmaya 
elverişli cinsten); camdan 
konserve kavanozları; 
camdan kapak ve benzerleri 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü | 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

7001 Pozisyonundaki 
girdilerden yapılan imalat 

7001 Pozisyonundaki 
girdilerden yapılan imalat 

7001 Pozisyonundaki 
girdilerden yapılan imalat 

7001 Pozisyonundaki 
girdilerden yapılan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

veya 

Kesilmemiş cam eşyanın 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

veya (4) 

Türkiye lîüyiik Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(1) 

7013 

Y7019 

Y Fasıl 71 

Y7102 
Y 7103 ve 
Y7104 

7106, 
7108 ve 
7110 

Ürün tanımı 

(2) 

Sofra, mutfak, tuvalet, 
yazıhane, ev tezyinatı ve 
benzeri işler için cam eşya 
(7010 ve 7018 
pozisyonundakiler hariç) 

Cam liflerinden( iplik hariç) 
eşya 

Tabii inci veya kültür incileri, 
kıymetli veya yarı kıymetli 
taşlar, kıymetli metaller, 
kıymetli metallerle kaplama 
metaller ve bunlardan 
mamul eşya, taklit 
mücevherci eşyası; metal 
paralar (7102, 7103,7104, 
pozisyonlarının bazı 
kısımları, 7106pozisyonu, 
7107 pozisyonunun bir 

kısmı, 7108 pozisyonu, 
7109 pozisyonunun bazı 
kısımları, 7110 pozisyonu, 
7111 pozisyonunun bazı 
kısımları, 7116 ve 7117 
pozisyonları hariç olup 
bunlara art kurallar aşağıda 
belirlenmiştir) 

İşlenmiş kıymetli ve yarı-
kıymetli taşlar (tabii, sentetik 
veya terkip yoluyla elde 
edilmiş) 

Kıymetli taşlar 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat, 

veya 

Kesilmemiş cam eşyanın 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini -
aşmadığı cam kesim işlemi, 

veya 

Kıymeti ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 50'sini aşmamak 
koşuluyla elde üflenmiş cam 
eşyanın elde dekore 
edilmesi (serigrafi baskısı 
hariç) 

- Boyanmamış şeritlerden, 
yarı bükülmüş ipliklerden, 
ipliklerden veya yontularak 
şekil verilmiş ipliklerden, 
veya 
- cam yününden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda smıflandırıldığı 
imalat 

İşlenmemiş kıymetli veya 
yarı kıymetli taşlardan imalat 

• • 

• 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(D 

-

Y7107, 
Y7109 ve 
Y7111 

7116 

7117 

Y Fasıl 72 

7207 

Ürün tanımı 

(2) 

- İşlenmemiş olanlar 

- Yarı işlenmiş veya toz 
halinde olanlar 

Kıymetli metallerle 
kaplanmış metaller (yarı-
işlenmiş) 

Tabii ve kültür incilerinden, 
kıymetli ya da yarı kıymetli 
taşlardan eşya (tabii, 
sentetik veya terkip yoluyla 
elde edilmiş) 

Taklit mücevherci eşyası 

Demir ve çelik (7207,7208-
7216, 7217 pozisyonları, 
7218 pozisyonunun bir 
kısmı, 7219-7222,7223 
pozisyonları, 
7224 pozisyonunun bir 
kısmı, 7225-7227,7228 ve 
7229 pozisyonları hariç olup 
bunlara ait kurallar aşağıda 
belirtilmiştir) 

Demir veya alaşımsız 
çelikten yar ı-mamuller 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

7106,7108 ve 7110 
Pozisyonlarında yer 
almayan girdilerden yapılan 
imalat, veya 

7106,7108 ve 7110 
pozisyonlarında yer alan 
kıymetli metallerin elektroliz, 
ısıl veya kimyasal işlemlerle 
ayrıştırılması veya 

7106,7108 ve 7110 
pozisyonlarında yer alan 
kıymetli metallerin 
birbirleriyle veya adi 
metallerlerle alaşımlarının 
yapılması 

İşlenmemiş kıymetli 
metallerden imlat 

İşlenmemiş kıymetli 
metallerle kaplanmış 
metallerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %50'sini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürûnûnkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldıği 
imalat 
veya 
Kıymeti ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini 
geçmemek koşuluyla, 
kıymetli metallerle 
kaplanmamış adi 
metallerden yapılan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürûnûnkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldıği 
imalat 

7201,7202,7203,7204 
veya 7205 Pozisyonlarındaki 
girdilerden yapılan imalat 

veya (4) 

-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(D 
7208-7216 

7217 

Y 7218, 
7219-7222 

7223 

Y 7224, 
7225-7227 

7228 

7229 

Y Fasıl 73 

Y 7301 

Ürün tanımı 

(2) 

Demir veya alaşımsız 
çelikten yassı hadde 
mamulleri, profiller, çubuklar 

Demir veya alası msız 
çelikten teller 

Paslanmaz çelikten yarı 
mamuller, yassı hadde 
mamulleri, çubuklar, profiller 

Paslanmaz çelikten teller 

Diğer alaşımlı çelikten yarı 
mamuller, yassı hadde 
mamuleri (düzensiz 
kangallar halinde) 

Diğer alaşımlı çelikten 
çubuk ve profiller; alaşımlı 
veya alaşımsız çelikten 
sondaj işlerinde kullanılan içi 
boş çubuklar 

Diğer alaşımlı çelikten teller 

Demir veya çelikten eşya 
(7301 pozisyonunun bir 
kısmı, 7302, 7304, 7305, 
7306 pozisyonları, 7307 
pozisyonunun bir kısmı, 
7308 pozisyonu ve 7315 
pozisyonunun bir kısmı hariç 
olup bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir) 

Palplanşlar 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

7206 Pozisyonundaki ilk 
şekilde bulunan girdilerden 
veya külçeden imalat 

7207 Pozisyonundaki yari 
mamul ürünlerden imalat 

7218 Pozisyonundaki ilk 
şekilde bulunan girdilerden 
veya külçeden imalat 

7218 Pozisyonundaki yarı 
mamul ürünlerden imalat 

7224 Pozisyonundaki ilk 
şekilde bulunan girdilerden 
veya külçeden imalat 

7206, 7218 veya 7224 
Pozisyonundaki ilk şekilde 
bulunan girdilerden veya 
külçeden imalat 

7224 Pozisyonundaki yarı 
mamul ürünlerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

7206 Pozisyonundaki 
girdilerden imalat 

veya (4) 

Türkiye Büyük'Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(D 
7302 

7304, 
7305 ve 7306 

Y 7307 

7308 

Y 7315 

Ürün tanımı 

(2) 

Demir veya çelikten 
demiryolu ve tramvay hattı 
malzemesi; raylar, 
kontrraylar, makas dilleri, 
makas göbekleri, 
kruvazman ve makaslar, 
gergi çubukları, dişli raylar, 
traversler, cebireler, yastık 
ve köşelikler, seletler, 
sıkıştırma levhaları ve 
kramponlar, rayların 
döşenmesi, eklenmesi veya 
sabitleştirilmesi için bağlantı 
levha ve çubukları ile özel 
olarak imal edilmiş diğer 
parçalar 

Demir (dökme demir hariç) 
veya çelikten ince ve kalın 
borular, içi boş profiller 

Paslanmaz çelikten boru 
bağlantı parçaları 
(ISONoX5CrNİMo1712), 
muhtelif parçalardan oluşan 

Demir veya çelikten inşaat 
(9406 pozisyonundaki 
prefabrik yapılar hariç) ve 
inşaat aksamı (köprüler, 
köprü aksamı, bent 
kapaklan, kuleler, pilonlar, 
ayaklar, sütunlar, inşaat 
iskeleleri, çatılar, kapılar, 
pencereler ve bunların 
çerçeveleri ve kapı eşikleri, 
kepenkler, korkuluklar, 
parmaklıklar gibi); inşaatta 
kullanılmak üzere 
hazırlanmış demir veya 
çelikten saçlar, çubuklar, 
profiller, borular ve 
benzerleri 

Patinaj zincirleri 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

7206 Pozisyonundaki 
girdilerden imalat 

7206,7207, 7218 ve 7224 
Pozisyonlarındaki girdilerden 
imalat 

Kıymeti ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %35'ini geçmemek 
koşuluyla dövülmüş 
taslaklardan tornalamak, 
delmek, diş açmak, 
çapaklarından temizlemek, 
kum püskürtmek yoluyla 
yapılan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat. 
Ancak 7301 
Pozisyonundaki kaynaklı 
profiller ve köşebentler 
kulanılmayabilir. 

Kullanılan 7315 Pozisyonu 
girdilerin ürünün fabrika çıkış 
fiyatının %50'sini aşmadığı 
imalat 

veya (4) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sasısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(D 
Y Fasıl 74 

7401 

7402 

7403 

7404 

7405 

Y Fasıl 75 

' 

Ürün tanımı 

(2) 

Bakır ve bakırdan eşya 
(7401,7402,7403,7404 
ve 7405 hariç olup bunlara 
ait kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 

Bakır matları, çöktürülmüş 
bakır (tersip bakır) 

Rafine edilmemiş bakır, 
elektrolitik rafine için bakır 
anotları 

Rafine edilmiş bakır ve bakır 
alaşımları (ham): 

-rafine bakır, 

- Bakır alaşımları ve başka 
elementler ihtiva eden 
rafine bakır 

Bakır döküntü ve hurdaları 

Bakırın ön alaşımları (kupro 
alyajlar) 

Nikel ve nikelden eşya 
(7501-7503 hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir): 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
ve, 
- kulanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı, imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

Rafine edilmiş, işlenmemiş 
bakırdan veya bakır artık ve 
döküntülerinden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmediği imalat 

. 

• 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 2I7) 
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AS başlık 
numarası 

(D 
7501 - 7503 

Y Fasıl 76 

7601 

7602 

Y7616 

Ürün tanımı 

(2) 

Nikel matları, nikel oksit 
sinterleri ve nikel 
metalürjisinin diğer ara 
ürünleri; işlenmemiş nikel; 
nikel döküntü ve hurdaları 

Alüminyum ve 
alüminyumdan eşya (7601, 
7602 pozisyonları ve 7616 
pozisyonunun bir kısmı hariç 
olup bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir): 

İşlenmemiş alüminyum 

Alüminyum döküntü ve 
hurdaları 

Alüminyum tellerden diğer 
eşya {tüller, mensucat, örgü 
ve kafeslikler, 
mukavemetlendirici 
mensucat ve benzeri 
malzemeler dışındaki 
(sonsuz bantlar dahil)} ve 
metal depluvayye 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
geçmediği imalat 

Alası msız alüminyum veya 
alüminyum döküntü ve 
hurdalarından elektroliz veya 
ısıl işlem yoluyla yapılan 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
ancak imalatında sonsuz 
bantlar da dahil, alüminyum 
tel benzeri eşya, takviye 
edilmiş mensucat, telden 
mensucat, gaz mensucat, 
örgü, kafeslik ve 
parmaklıklar veya 
alüminyum depluvayye 
kullanılabildiği, ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 50'sini aşmadığı imalat 

• • 
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AS başlık 
numarası 

(D 
Y Fasıl 78 

7801 

7802 

Y Fasıl 79 

7901 

7902 

. 

Ürün tanımı 

(2) 

Kurşun ve kurşundan eşya 
(7801 ve 7802 pozisyonları 
hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 

İşlenmemiş kurşun 

- Rafine edilmiş kurşun 

- Diğerleri 

Kurşun döküntü ve hurdaları 

Çinko ve çinkodan eşya 
(7901 ve 7902 pozisyonları 
hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 

İşlenmemiş çinko 

Çinko döküntü ve hurdaları 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
Orününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
.ve 
- kullanılan tûm girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 50'sini aşmadığı imalat 

'İşlenmemiş' veya 'külçe' 
kurşundan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat. 
Ancak 7802 
pozisyonundaki döküntü ve 
hurdalar kulanılmayabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 50'sini aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat. 
Ancak ,7902 
pozisyonundaki döküntü ve 
hurdalar kullanılmayabilir, 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 
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AS başlık 
numarası 

0) 
Y Fasıl 80 

8001 

8002 ye 8007 

Fasıl 81 

Y Fasıl 82 

Ürün tanımı 

(2) 

Kalay ve kalaydan eşya 
(8001, 8002 ve 8007 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir): 

İşlenmemiş kalay 

Kalay döküntü ve hurdaları; 
kalaydan diğer eşya 

Diğer adi metaller; sermetler 
ve bunlardan mamul eşya 

Diğer adi metaller; 
işlenmemiş; ve bunlardan 
mamul eşya 

- Diğerleri 

Adi metallerden aletler, 
bıçakçı eşyası ve sofra 
takımları; adi metallerden 
bunların aksam ve parçaları 
(8206,8207,8208 
pozisyonları, 8211 
pozisyonunun bir kısmı, 
8214 ve 8215 pozisyonları 
hariç olup bunlara ilişkin 
kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat. 
Ancak 8002 pozisyonundaki 
döküntü ve hurdalar 
kullanılmayabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

Ürününkiyle aynı pozisyonda 
yer alan girdilerin kıymetinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%50'sini aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 
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AS başlık 
numarası 

(D 
8206 

8207 

8208 

Y8211 

8214 

Ürün tanımı 

(2) 

8202-8205 
pozisyonlarındaki aletlerin iki 
veya daha fazlasından 
meydana gelen aletler 
(perakende satış için 
hazırlanmış takım halinde) 

El aletlerinin (mekanik olsun 
olmasın) veya makinalı 
aletlerin değişebilen aletleri 
(basınçla çukuriaştırma, 
ıstampalama, zımba ile 
delme, set ve yiv açma, 
raybalama, frezeleme, 
tornalama, vidalama gibi) 
(metallerin çekilmesine veya 
ekstrüzyonla işlem 
görmesine mahsus haddeler 
ile kaya delmeye veya 
sondaj yapmaya mahsus 
aletler dahil) 

Mekanik makina ve 
cihazlara mahsus bıçaklar 
ve kesici ağızlar 

Kesici ağızlı bıçaklar 
(ağızları tırtıklı olsun 
olmasın) (8208 
pozisyonundakiler hariç) 

Diğer bıçakçı eşyası (saç 
kesmeye ve hayvan 
kırkmaya mahsus 
makinalar, kasap ve mutfak 
satırları, et baltaları, et 
kıyma bıçakları ve kağıt 
bıçakları gibi); manikür veya 
pedikür takımları ve aletleri 
(tırnak törpüleri dahil) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

8202-8205 pozisyonları 
dışında kalan girdilerden 
yapılan imalat 
Ancak 8202-8205 
pozisyonlarındaki aletler 
takım halindeki ürünün 
fabrika çıkış fiyatının % 
15'ini aşmamak koşuluyla 
kullanılabilir. 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
,ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
,ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 
Ancak, adi metalden bıçak 
sapları ve bıçak ağızları 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

Ancak adi metalden saplar 
kullanılabilir. 
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AS başlık 
numarası 

(1) 

8215 

Y Fasıl 83 

Y8306 

Y Fasıl 84 

' • • 

Y 8401 

Ürün tanımı 

(2) 

Kaşıklar, çatallar, kepçeler, 
delikli kepçeler, spatulalar, 
balık bıçakları, yağ 
bıçakları, şeker maşaları ve 
benzeri mutfak ve sofra 
eşyası 

Adi metallerden çeşitli eşya 
(8306 pozisyonu hariç olup 
buna ilişkin kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 

Adi metallerden heykelcikler 
ve diğer süs eşyası 

Nüklear reaktörler, kazanlar, 
makinalar, mekanik cihazlar 
ve aletler ve bunların aksam 
ve parçaları (8401 
pozisyonunun bir 
kısmı,8402, 8403 
pozisyonları, 8404 
pozisyonunun bir kısmı, 
8406-8409,8411,8412 
pozisyonları, 8413 ve 8414 
pozisyonlarının bazı 
kısımları, 8415, 8418 
pozisyonları, 8419 
pozisyonunun bir kısmı, 
8420,8423,8425-8430 
pozisyonları, 8431 
pozisyonunun bir kısmı, 
8439,8441,8444-8447 
pozisyonları, 8448 
pozisyonunun bir kısmı, 
8452,8456-8466, 8469-
8472,8480,8482, 8484-
8485 pozisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir): 

Nükleer yakıt elemanları 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

KullanMan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda smıflandırıldığı 
imalat 
Ancak adi metalden saplar 
kullanılabilir. 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda smıflandırıldığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
imalat 
Ancak 8306 
pozisyonundaki girdiler 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
%30'unu aşmamak 
koşuluyla kullanılabilir. 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda smıflandırıldığı, 
ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda smıflandırıldığı 
imalat (') 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan'tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'ıunu 
aşmadığı imalat 

(l) Bu kural, 31 Aralık 1998'e kadar geçerli olacaktır. 
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AS başlık 
numarası 

(D 
8402 

8403 ve 
Y8404 

8406-

8407 

8408 

8409 

/ 

8411 

, 

Ürüntanımı 

(2) 

Buhar kazanları (aynı 
zamanda su buharı da 
üretebilen merkezi ısıtma 
için sıcak su kazanları 
hariç); kızgın su kazanları 

Merkezi ısıtma kazanları 
(8402 pozisyonundakiler 
hariç) ve merkezi ısıtma 
kazanları için yardımcı 
cihazlar 

Buhar türbinleri 

Kıvılcım ile ateşlemeli içten 
yanmalı doğrusal veya 
döner pistonlu motorlar ( 
patlamalı motor) 

Sıkıştırma ile ateşlemeli 
içten yanmalı pistonlu 
motorlar (dizel veya yarı 
dizel) 

Sadece veya esas itibariyle 
8407 veya 8408 
pozisyonundaki motorların 
aksam ve parçaları 

Türbojetler, türbo-
propellerler ve diğer gaz 
türbinleri 

' 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

8403 ve 8404 Pozisyonları 
dışında kalan girdilerden 
yapılan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan türn girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25 ini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %25'inj 
aşmadığı imalat 
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AS başlık 
numarası 

(1) 

8412 

Y8413 

Y8414 

8415 

8418 

Ürün tanımı 

(2) 

Diğer motorlar ve kuvvet 
hasıl eden makinalar 

Döner deplasmanlı (pozitif 
hareketli) pompalar 

Sanayide kullanılan fanlar, 
vantilatörler ve benzerleri 

Klima cihazları (motorlu bir 
vantilatör ile nem ve ısıyı 
değiştirmeye mahsus 
tertibatı olanlar) (nemin ayrı 
olarak ayarlanamadığı 
cihazlar dahi!) 

Buzdolapları, dondurucular 
ve diğer soğutucu ve 
dondurucu cihazlar (elektrikli 
olsun olmasın); ısı 
pompaları (8415 
pozisyonundaki klima 
cihazları hariç) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %25'ini 
aşmadığı imalat t 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %25'ini 
aşmadığı imalat t 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %25'ini 
aşmadığı imalat t 
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AS başlık 
numarası 

(D 
Y 8419 

8420 

8423 

8425-8428 

Ürün tanımı 

(2) 

Ağaç, kağıt hamuru ve 
karton sanayii makinaları 

Kalenderler ve diğer hadde 
makinaları (metal veya cam 
hadde makinaları hariç) ve 
bu makinaların silindirleri 

Tartı alet ve cihazları 
(hassasiyeti 5 santigram 
veya daha iyi olan teraziler 
hariç) (tartarak sayan ve 
kontrol eden baskül ve 
teraziler dahil); her tür tartı 
alet ve cihazlarına mahsus 
ağırlıklar 

Kaldırma, elleçleme, 
yükleme veya boşaltma 
işlerine mahsus makinalar 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü | 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
ürününki ile ayni 
pozisyonda kullanılan 
girdilerin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
% 25'ini geçmemek 
koşuluyla kullanıldığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
ürününki ile ayni 
pozisyonda kullanılan 
girdilerin değerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
% 25' ini geçmemek 
koşuluyla kullanıldığı imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandtnldığı, 
ve 
-Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

-Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını • 
aşmadığı, ve 
-yukarıdaki sınırlar içinde, 
kullanılan 8431 girdilerinin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 10'unu 
aşmadığı imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %30'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %30'unu 
aşmadığı imalat t 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %25'ini 
aşmadığı imalat t 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %30'unu 
aşmadığı imalat t 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 2I7) 
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AS başlık 
numarası 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

8429 

8430 

Y 8431 

Kendinden hareketli 
buldozerler, angledozerler, 
greyderler, toprak 
tesfiyesine mahsus 
makinalar, skreyperler, 
mekanik küreyiciler, 
ekskavatörler, küreyici 
yükleyiciler, sıkıştırma işini 
tokmaklamak suretiyle 
yapan makinalar ve yol 
silindirleri 

- Yol silindirleri 

-Diğerleri 

Toprağın, minerallerin ve 
cevherlerin taşınması, 
yayılması, sıkştırılması, 
bastırılıp sıkıştırılması, 
çıkarılması veya 
delinmesine mahsus diğer 
makina veya cihazlar; kazık 
varyosları ve kazık sökme 
makinaları; kar kûreyicileri 
ve pûskürtücûleri 
Yol silindirlerinin aksam ve 
parçaları 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
Çlkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
kullanılan 8431 girdilerinin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 10'unu 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
-yukarıdaki sınırlar içinde, 
kullanılan 8431 girdilerinin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 10'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %30'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %30'unu 
aşmadığı imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. SUNISI : 217 ) 



- 1 6 6 -

AS başlık 
numarası 

(D 
8439 

8441 

8444 - 8447 

Y8448 

8452 

Ürün tanımı 

(2) 

Lifli selülozik maddelerden 
kağıt hamuru imaline veya 
karton imaline veya 
finisajına mahsus makina 
veya cihazlar 

Kağıt hamuru, kağıt veya 
karton imaline mahsus 
makina veya cihazlar (her 
tür kesme makinası dahil) 

Tekstil sanayiinde 
kullanılan ve 8444-8447 
pozisyonlarında yer alan 
rnakindlar 

8444 ve 8445 
pozisyonundaki tekstil 
makinaları için yardımcı 
makina ve cihazlar 

Dikiş makinaları (8440 
pozisyonundaki kitap 
dikme makinaları hariç); 
özellikle dikiş makinaları 
için imal edilmiş mobilya, 
tabla ve mahfazalar; dikiş 
makinalarının iğneleri 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

.- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
aynı pozisyonda 
sınıflandırılan girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının 
% 25'ini aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
aynı pozisyonda 
sınıflandırılan girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının 
% 25'ini aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün'fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %30'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %30'unu 
aşmadığı imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

W 

8456-8466 

" 

8469-8472 

8480 

Ürün tanımı 

(2) 

- Dikiş makinaları (yalnız 
mekik dikişi yapanlar) 
(motorsuz olanlarının 
başları 16 Kg.ı, motorlu 
olanlarının da başları 17 
Kg.ı geçmeyenler) 

- Diğerleri 

8456-8466 
pozisyonlarındaki takım 
tezgahları, makinalar, 
aletler, bunların aksam ve 
parçaları 

Büro makinaları (örneğin, 
yazı makinaları, hesap 
makinaları, otomatik bilgi 
işlem makinaları, kopyalama 
makinaları, katiama 
makinaları) 

Metal dökümhaneleri için 
dereceler (döküm kasaları); 
döküm plakaları, döküm 
modelleri; metaller (külçe 
kalıpları hariç), metal 
karbürler, cam, mineral 
maddeler, kauçuk veya 
plastik maddeler için kalıplar 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, 
- Başın (motorsuz) 
montajında kullanılan o 
ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin o ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı, ve 
- Kullanılan zigzag, ip 
germe ve çengel 
mekanizmasının o ülke 
menşeli olması gereken 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %50'ini 
aşmadığı imalat 

-

I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(D 
8482 

8484 

8485 

Y Fasıl 85 

, 

Ürün tanımı 

(2) 

Her nevi rulmanlar 

Diğer maddeler ile 
birleştirilmiş metal 
tabakalarından veya iki ya 
da daha fazla metal 

. tabakalardan yapılmış 
contalar; poşet, zarf veya 
benzeri ambalajlara farklı 
kompozisyonlarda takım 
veya grup halinde 
tertiplenmiş contalar 

Bu fasılın başka 
pozisyonlarında 
belirtilmeyen veya yer 
almayan makinaların aksam 
ve parçaları (elektrik 
konektörleri, izolatörler, 
bobinler, kontaklar ve diğer 
elektrikli aksam ve parçalar 
hariç) 

Elektrikli makina ve cihazlar 
ve bunların aksam ve 
parçaları; ses kaydetmeye 
ve kaydedilen sesi tekrar 
vermeye mahsus cihazlar; 
televizyon görüntü ve 
seslerinin kaydedilmesine ve 
kaydedilen görüntü ve sesin 
tekrar verilmesine mahsus 
cihazlar ve bunların aksam, 
parça ve aksesuarı (8501, 
8502 pozisyonları, 8518 
pozisyonunun bir kısmı, 
8519-8529 pozisyonları, 
8535-8537 pozisyonları, 
8541 pozisyonunun bir 
kısmı, 8542, 8544-8548 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir): 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü | 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

-Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı 
ve, 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin Ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %25'ini 
aşmadığı imalat 

.J 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %30'unu 
aşmadığı imalat 

'" 

: 

• 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 2I7) 
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Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

8501 

8502 

Y8518 

8519 

Elektrik motorları ve 
jeneratörler {elektrik enerjisi 
üretim (elektrojen) grupları 
hariç} 

Elektrik enerjisi üretim 
(elektrojen) grupları ve 
rotatif elektrik konvertörleri 

Mikrofonlar ve bunların 
mesnetleri, hoparlörler 
(kabinlerine monte edilmiş 
olsun olmasın); elektrikli ses 
frekansı yükselteçleri, takım 
halindeki ses amplifikatörleri 

Plak döndürücüler, pikaplar, 
kaset çalarlar ve kaydedilen 
sesi tekrar vermeye mahsus 
diğer cihazlar (ses kaydedici 
tertibatı bulunmayan): 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
kullanılan 8503 girdilerinin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 10'unu 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
birarada kullanılan 8501 ve 
8503 girdilerinin değerinin 
ürünün fabrika çıkış fiyatının 
% 10'unu aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
-kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatını aşmadığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı :2l7) 
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AS başlık 
numarası 

(D 

8520 

8521 

8522 

Ürün tanımı 

(2) 

- Elektrikli gramofonlar 

- Diğerleri 

Manyetik ses kaydetme 
cihazları ve diğer ses 
kaydeden cihazlar 
(kaydedilen sesi tekrar 
vermeye mahsus tertibatı 
olsun olmasın) 

Video kayıt veya gösterme 
cihazları, video ayarlayıcısı 
olsun olmasın 

8519-8521 
pozisyonlarındaki cihazların 
aksam ve parça ve 
aksesuarları | 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü | 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

-Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatını aşmadığı 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatını aşmadığı 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatını aşmadığı 
imalat 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatını aşmadığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(1) 

8523 

8524 

8525 

Ürün tanımı 

(2) 

Ses veya benzeri kayıtlar 
için hazırlanmış fakat kayıt 
yapılmamış mesnetler 
(37. fasıldaki ürünler hariç) 

Ses veya benzeri kayıtlar 
için kayıt yapılmış plaklar, 
bantlar ve diğer mesnetler 
(disk imaline mahsus matris 
ve kalıplar dahil fakat 37. 
fasıldaki ürünler hariç) 

- Disk imaline mahsus 
matris ve kalıplar 

-Diğerleri 

Telsiz telefon, telsiz telgraf, 
radyo veya televizyon 
yayınlarına mahsus verici 
cihazlar (alıcı cihazı veya 
ses kaydetmeye, ya da 
kaydedilen sesi tekrar 
vermeye mahsus cihazı 
olsun olmasın); televizyon 
kameraları 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
kullanılan 8523 girdilerinin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 10'unu 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- o ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

' 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

Türkiye Hiiyiik Millel Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık Ürün tanımı 
numarası 

(1) 

8526 

8527 

8528 

(2) 

Radar cihazları, hava.ve 
deniz trafiğine yardımcı 
telsiz cihazları ve uzaktan 
kumanda etmeye mahsus 
telsiz kontrol cihazları 

Telsiz telefon* telsiz telgraf 
veya radyo yayınları için 
alıcı cihazlar (aynı kabin 
içinde ses kayıt veya 
kaydedilen sesi tekrar 
vermeye mahsus cihaz veya 
saatle birlikte olsun olmasın) 

Televizyon alıcıları (görüntü 
(video) monitörleri ve 
projektörleri dahil} (aynı 
kabin içerisinde bir radyo 
yayını alıcı cihazı veya ses 
ya da görüntü kayıt veya 
tekrar verme cihazıyla 
birlikte olsun olmasın) 

- Video kayıt ve tekrar 
gösterme cihazları (video 
ayarlayıcısı ile birlikte) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- o ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

'-

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

" - . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(D 

8529 

8535 ve 8536 

1 ' 

Ürün tanımı 

(2) 

- Diğerleri 

Sadece veya esas itibariyle 
8525-8528 pozisyonlarında 
yer alan cihazlara mahsus 
aksam ve parçalar 

- Sadece veya esas 
itibariyle video kayıt veya 
gösterme cihazlarıyla 
birlikte kullanılmaya uygun 
olanlar 

- Diğerleri 

Elektrik devrelerinin 
anahtarianması (açılıp 
kapatılması) veya 
korunmasına veya elektrik 
devresine veya devresinden 
bağlantı yapmaya mahsus 
elektrik teçhizatı 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü | 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40ını 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
kullanılan 8538 girdilerinin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 10'unu 
aşmadığı imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 



- 1 7 4 -

AS başlık 
numarası 

(1) 

8537 

Y8541 

8542 

8544 

Ürün tanımı 

(2) 

Elektriğin kontrol ve 
dağıtımına mahsus olup 
8535-8536 pozisyonlarında 
yer alan iki veya daha fazla 
cihazla donatılmış tablolar, 
panolar (sayısal kumanda 
panoları dahil), konsollar, 
masalar, kabinler ve diğer 
mesnetler (90. fasılda yer 
alan alet ve cihazlarla 
donanmış olanlar dahil) 
(8517 pozisyonunda yer 
alan cihazlar hariç) 

Diotlar, transistörler ve 
benzeri yarı iletken tertibat 
{henüz çip halinde 
kesilmemiş disk(wafer)'ler 
hariç} 

Elektronik entegre 
devreler ve mikrodevreler 

İzole edilmiş (emaye 
kaplanmış veya anodize 
edilşmiş olanlar dahil) 
teller, kablolar (koaksiyel 
kablolar dahil) ve diğer 
izole edilmiş elektrik 
iletkenler (bağlantı 
parçalan ile teçhiz edilmiş 
olsun olmasın); tek tek 
kaplanmış liflerden oluşan 
fiber optik kablolar ( 
bağlantı parçaları ile veya 
elektrik iletkenleri ile 
teçhiz edilmiş olsun 
olmasın) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- yukarıdaki sınırlar içinde, 
kullanılan 8538 girdilerinin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 10'unu 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- yukarıda belirtilen sınırlar 
içinde birarada kullanılan 
8541 ve 8542 girdilerinin 
ürünün fabrika çıkış 
fiyatının % 10'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

- • 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

• " • • 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 2I7) 



- 175: 

AŞ başlık 
numarası 

(1) 

Ürün tanımı 

(2) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

8545 

8546 

8547 

8548 

8601 - 8607 

Elektrik işlerinde kullanılan 
kömür elektrodlar, kömür 
fırçalar, lamba kömürleri, 
pil kömürleri ve grafit veya 
diğer kömürden diğer eşya 
(metalli veya metalsiz) 

Her türiü maddeden 
elektrik izolatörleri 

Elektrikli makina, cihaz, 
alet veya elektrik 
tesisatları için tamamen 
izole edici maddelerden 
mamul 
(montaj amacıyla döküm 
sırasında gövde içine 
gömülmüş küçük metal 
parçaları içerenler dahil) 
izole edici bağlantı 
parçaları (örneğin: vidalı 
duylar)(8546 
pozisyonundaki izolatörler 
hariç); adi metallerden 
elektrik için iç yüzeyleri 
izole edilmiş borular ve 
bunların bağlantı parçaları 

Bu fasılın herhangi bir 
yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan makina, 
cihaz veya aletlerin 
elektrikli aksam ve 
parçalan 

Demiryolu ve tramvay 
lokomotifleri, demiryolu 
taşıtlarının veya 
tramvaylarının aksam ve 
parçaları 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Türkiye Biiviik Millet Meclisi (S. Savısı : 217) 



- 176 -

AS başlık 
numarası 

(1) 

8608 

8609 

Y Fasıl 87 

8709 

8710 

Ürün tanımı 

(2) 

Demiryolu veya tramvay 
hatlarında kullanılan sabit 
malzeme; demiryolları, 
tramvaylar, karayolları, 
dahili su yolları, park 
yerleri, liman tesisleri veya 
hava limanları için mkanşk 
(elektromekanik dahil) 
işaret, emniyet veya trafik 
kontrol ve kumanda 
cihazları; bunların aksam 
ve parçaları 

Bir veya daha fazla taşıma 
şekline göre özel olarak 
yapılmış ve donatılmış 
konteynerler (sıvıların 
taşınmasına mahsus 
konteynerler dahil) 

Motorlu kara taşıtları, 
traktörler, bisikletler, 
motosikletler ve kara 
taşıtları; bunların aksam, 
parça ve aksesuarları ( 
8709-8711 pozisyonları, . 
8712 pozisyonunun bir 
kısmı, 8715 ve 8716 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir): 

Fabrika, antrepo, liman veya 
havalimanarında kısa 
mesafelerde eşya taşımaya 
mahsus, kaldırma tertibatı 
le donatılmamış kendinden 
hareketli yük arabaları; 
demiryolu istasyon 
platformlarında kullanılan 
türde çekiciler; bu taşıtların 
aksam ve parçaları 

Tanklar ve diğer zırhlı savaş 
arabaları (motorlu) (silahla 
donatılmış olsun olmasın) 
ve bunların aksam ve 
parçaları 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

' 
. 

-

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

. . . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı :2l7) 



- 177 -

AS başlık 
numarası 

0) 
8711 

Y 8712 

-

Ürün tanımı 

(2) 

Motosikletler (mopedler 
dahil) ve bir yardımcı 
motoru bulunan tekerlekli 
taşıtlar (sepetli olsun 
olmasın; sepetler) 

- İçten yanmalı doğrusal 
pistonlu motorlu olanlar 

- Silindir hacmi 50 cm3'ü 
geçmeyenler 

- Silindir hacmi 50 cm3'Q 
geçenler 

- Diğerleri 

Bilyalı rulmansız bisikletler 

Yabancı menşeli girdilere uyguiananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

8714 pozisyonunda 
bulunmayan maddelerden 
imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 20'sini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 



- 1 7 8 -

AS başlık 
numarası 

<1> 
8715 

8716 

Y Fasıl 88 

Y 8804 

8805 

Fasıl 89 

Ürün tanımı 

(2) 

Çocuk arabaları, pusetler ve 
çocuk taşımaya mahsus 
benzeri arabalar ve bunların 
aksam ve parçaları 

Her türlü taşıtlar için 
römorklar ve yarı römorklar; 
hareket ettirici tertibatı 
bulunmayan diğer taşıtlar; 
bunların aksam ve parçaları 

Hava ve uzay taşıtları ve 
bunların aksam ve parçaları 
(8804 pozisyonunun bir 
kısmı ve 8805 
pozisyonundakiler hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir): 

Rotoşütler 

Hava taşıtlarını fırlatma 
cihaz ve tertibatı ve hava 
taşıtlarının iniş cihaz ve 
tertibatı ve benzeri cihaz ve 
tertibat, yerde uçuş eğitimi 
yapmaya mahsus cihazlar, 
bunların aksam ve parçaları 

Gemiler ve suda yüzen taşıt 
ve araçlar 

Yabancı menşeli girdilere uyguiananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

8804 Pozisyonundaki diğer 
ürünlerde dahil olmak üzere 
herhangi bir pozisyonun 
girdilerinden yapılan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 
Ancak, 8906 pozisyonundaki 
ürünlerin başlıkları 
kullanılmayabilir. 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

• -

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 



- ' 1 7 9 -

AS başlık 
numarası 

(D 
Y Fasıl 90 

9001 

9002 

9004 

Ürün tanımı 

(2) 

Optik alet ve cihazlar, 
fotoğraf, sinema, ölçü, 
kontrol, ayar alet ve 
cihazları, tıbbi veya cerrahi 
alet ve cihazlar; bunların 
aksam, parça ve aksesuarı 
(9001,9002,9004 
pozisyonları, 9005 
pozisyonunun bir kısmı, 
9006 pozisyonunun bir 
kısmı, 9007, 9011 
pozisyonları, 9014 
pozisyonunun bir kısmı, 
9015-9020 ve 9024-9033 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ilişkin kurallar 
aşağıda belirtilmiştir): 

Optik lifler ve optik lif 
demetleri; optik lif kabloları 
(85.44 pozisyonundakiler 
hariç); yaprak veya levha 
halinde polarizan maddeler; 
her tür maddeden mercekler 
(kontakt lensler dahil) 
prizmalar, aynalar ve diğer 
optik elemanlar (monte 
edilmemiş) (optik tarzda 
işlenmemiş camdan bu tür 
elemanlar hariç) 

Alet ve cihazlar için her tür 
maddeden monte edilmiş 
mercekler, prizmalar, 
aynalar ve diğer optik 
elemanlar (optik tarzda 
işlenmemiş camdan bu tür 
elemanlar hariç) 

Gözlükler ve benzerleri 
(görme kusurunun 
giderilmesine mahsus 
gözlükler, koruyucu 
gözlükler ve diğer gözlükler) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü H 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat . 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 



- 1 8 0 -

AS başlık 
numarası 

0) 
Y 9005 

Y 9006 
, ' • \ 

9007 

Ürün tanımı 

(2) 

Çift gözlü dürbünler, tek 
gözlü dürbünler, diğer optik 
teleskoplar ve bunların 
mesnetleri (diğer astronomi 
aletleri ve bunların 
mesnetleri hariç) 

Fotoğraf makinaları 
(sinematografik olanlar 
hariç); fotoğrafçılıkta flaş 
ışığı meydana getirmeye 
mahsus cihazlar ve flaş 
lambaları (elektrikle çalışan 
flaş lambaları hariç) 

Sinema kameraları ve 
projektörleri (ses kaydına 
veya kaydedilen sesin tekrar 
verilrhesine mahsus 
cihazları bulunsun 
bulunmasın) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 



- 1 8 1 -

AS başlık 
numarası 

(D 
9011 

Y 9014 

9015 

9016 

9017 

Ürün tanımı 

(2) 

Kombine haldeki optik 
mikroskoplar 
(fotomikrografi, 
sinefotomikrografi veya 
mikroprojeksiyon 
mikroskopları dahil) 

Diğer seyrüsefer alet ve 
cihazları 

Arazi ölçme (fotogrametrik 
ölçüm aletleri dahil), 
hidrografik, oşinografik, 
hidrolojik, meteorolojik veya 
jeofizik alet ve cihazları 
(pusulalar hariç); 
telemetreler 

Hassas teraziler (hassasiyeti 
5 santigram veya daha iyi 
olanlar) (ağırlıkları ile birlikte 
olsun olmasın) 

Resim yapmaya, çizim 
yapmaya veya hesap 
yapmaya mahsus aletler 
(çizim makinaları, 
pantograflar, iletkiler, pergel 
takımları, sürgülü cetveller, 
hesap daireleri gibi); 
tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer 
almayan elde kullanılan 
uzunluk ölçü aletleri (ölçü 
çubukları ve şerit metreler, 
mikrometreler, kalibreler 
gibi) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü | 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- ülke menşeli olmayan 
girdilerin değerinin ülke 
menşeli girdilerin değerini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

- ' . . 

- • . - . . 

, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 



- 1 8 2 -

AS başlık 
numarası 

(D 
9018 

9019 

9020 

9024 

; 

Ürün tanımı 

(2) 

Tıpta, cerrahide, dişçilikte ve 
veterinerlikte kullanılan alet 
ve cihazlar (sintigrafi 
cihazları, diğer 
elektromedikal cihazlar ye 
göz testine mahsus cihazlar 
dahil) 

- Dişçi koltukları (tükürük 
hokkaları, ağız çalkalama 
tertibatı ve diğer tertibatla 
donatılmış olanlar) 

- Diğerleri 

Mekano-terapi cihazları; 
masaj cihazları; psiko-tekni 
cihazları; ozonoterapi, 
oksijenoterapi, aeroterapi, 
suni teneffüs veya diğer 
terapik teneffüs cihazları 

Diğer teneffüs cihazları ve 
gaz maskeleri (mekanik 
parçalan ve değiştirilebilen 
filtreleri olmayan koruyucu 
maskeler hariç) 

Maddelerin (metal, ağaç, 
dokumaya elverişli madde, 
kağıt, plastik maddeler gibi) 
sertliğini, dayanıklılığını, 
mukavemetini, elastikiyetini 
veya diğer mekanik 
özelliklerini denemeye ve 
kontrol etmeye mahsus 
makina ve cihazlar 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü | 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

9018 Pozisyonundaki girdiler 
de dahil olmak üzere 
herhangi bir pozisyondaki 
girdilerden yapılan imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandmldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandmldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandmldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 25'ini 
aşmadığı imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 



- 1 8 3 -

AS başlık 
numarası 

0) 
9025 

9026 

9027 

9028 

. 

Ürün tanımı 

(2) 

Hidrometreler ve yüzer 
türdeki benzeri aletler, 
termometreler, pirometreler, 
barometreler, higrometreler 
ve psikometreler (kaydedici 
tertibatı olsun olmasın) ve 
bunların birbirleriyle kombine 
olanları 

Sıvı ve gazların akış, 
seviye, basınç veya 
değişebilir diğer özelliklerini 
ölçmeye veya muayenesine 
mahsus alet ve cihazlar 
(debimetreler, seviye 
göstergeleri, manometreler, 
kalorimetreler gibi) (9014, 
9015,9028 ve 9032 
pozisyonlarındaki alet ve 
cihazlar hariç) 

Fiziksel ve kimyasal analiz 
için alet ve cihazlar 
(polarimetreler, 
refraktometreler, 
spektrometreler, gaz veya 
duman tahlil cihazları); 
akışkanlığı, gözenekliliği, 
genleşmeyi, yüzey gerilimini 
veya benzerlerini ölçmeye 
veya muayenesine mahsus 
alet ve cihazlar; ısı, ışık ve 
ses ölçmeye veya 
muayenesine mahsus alet 
ve cihazlar (fotometreler 
dahil); mikrotomlar 

Gaz, sıvı ve elektrik 
sayaçları (bunların kalibre 
cihazları dahil) 

- Aksam ve parçalar 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

veya (4) 

I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 2I7) 
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AS başlık 
numarası 

(D 

9029 

9030 

9031 

.. 
9032 

Ürün tanımı 

(2) 

-Diğerleri 

Devir adedi sayaçları, üretim 
sayaçları, taksimetreler, 
milometreler, pedometreler 
ve benzerleri; hız 
göstergeleri ve takometreler 
(9014 ve 9015 
pozisyonundakiler hariç); 
stroboskoplar 

Elektriki miktarları ölçmeye 
veya muayeneye mahsus 
osiloskop, spektrum 
analizörleri ve diğer alet ve 
cihazları (9028 
pozisyonundaki elektrik 
sayaçları hariç); alfa, beta, 
gama, X- ışını, kozmik veya 
diğer iyonlaşma ışınlarını 
ölçmeye veya bulmaya 
mahsus alet ve cihazlar 

Bu fasılın herhangi bir 
yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan ölçme veya 
muayene alet, cihaz ve 
makinaları; profil 
projektörleri 

Otomatik ayar ye kontrol 
alet ve cihazları 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- Kullanılan o ülke menşeli 
olmayan girdilerin değerinin 
o ülke menşeli olanların 
değerini aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Türkiye Bilyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(D 
9033 

Y Fasıl 91 

9105 

9109 

9110 

Ürün tanımı 

(2) 

90. fasılda yer alan makina, 
alet ve cihazlara ait aksam, 
parça ve aksesuar (bu 
fasılın başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer 
almayan) 

Saatler ve bunların aksam 
ve parçaları (9105 ve 
9109-9113 hariç olup 
bunlara ait kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 

Diğer saatler 

Diğer saat makinalart 
(tamamlanmış ve 
birleştirilmiş) (cep ve kol 
saatleri .hariç) 

Tamamlanmış saat 
makinaları (birleştirilmemi? 
veya kısmen birleştirilmiş) 
(şablonlar); 
tamamlanmamış saat 
makinaları (birleştirilmiş); 
saat makinalarının taslakları 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- Kullanılan o ülke menşeli 
olmayan girdilerin değerinin 
o ülke menşeli olanların 
değerini aşmadığı imalat 

• Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının %40'ını 
aşmadığı, ve 
- Kullanılan o ülke menşeli 
olmayan girdilerin değerinin 
o ülke menşeli olanların 
değerini aşmadığı imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı, ve 
- yukarıda belirtilen sınırlar 
içinde, kullanılan 9114 
pozisyonu girdilerinin ürünün 
fabrika çıkış fiyatının 
% 10'unu aşmadığı imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(1) 

9111 

9112 

9113 

Fasıl 92 

Fasıl 93 

Ürün tanımı 

(2) 

9101 ve 9102 
pozisyonlarındaki saatlerin 
zarfları ve bunların aksam 
ve parçaları 

Masa ve duvar saatlerinin 
zarfları ve bu fasıldaki 
eşyaya ait benzeri zarflar 
ve bunların aksam ve 
parçaları 

Saat kayışları ve bunların 
aksam ve parçaları 

- Adi metalden olanlar 
(kıymetli metallerle 
kaplanmış olsun 
olmasın) 

- Diğerleri 

Müzik aletleri; bunların 
aksam, parça ve 
aksesuarı 

Silahlar ve mühimmat; 
bunların aksam, parça ve 
aksesuarı 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) 

- Kullanılan tüm girdilerin 
Orününkinden farklı bir 
pozisyonda sinıflandırıldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ıriı 
aşmadığı imalat 

-Kullanılantüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sinıflandırıldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

' - ' • . ' 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 40'ını 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30'unu 
aşmadığı imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) : 
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AS başlık 
numarası 

O) 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

Y Fasıl 94 

Y 9401 ve 
Y9403 

9405 

Mobilyalar, tıpta veya 
cerrahide kullanılan 
mobilyalar, yatak takımları 
ve benzeri doldurulmuş 
eşya; tarifenin başka 
yerinde belirtilmeyen veya 
yer almayan aydınlatma 
cihazları; reklam 
lambaları, ışıklı tabelalar, 
ışıklı isim plakaları ve 
benzerleri, prefabrik 
yapılar (9401 pozisyonu, 
9403 pozisyonunun bir 
kısmı, 9405 ve 9406 
pozisyonları hariç olup 
bunlara ait kurallar 
aşağıda belirtilmiştir): 

Adi metalden mobilya 
(Metrekare ağırlığı 300 
gram veya daha az olan 
dolgusuz pamuklu kumaş 
kaplanmış) 

Tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer 
almayan aydınlatma 
cihazları (projektörler ve 
sahne projektörleri dahil) ve 
bunların aksam ve parçaları; 
tarifenin başka yerinde 
belirtilmeyen veya yer 
almayan sabit bir ışık' 
kaynağına sahip reklam 
lambaları, ışıklı isim 
tabelaları ve benzeri eşya ve 
bu eşyanın aksam ve 
parçaları 

Kullanılan tüm girdilerin 
ûrününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ûrününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat, 

yeya 

9401 veya 9403 
pozisyonlarındaki 
kullanılmaya hazır 
formlardaki pamuklu 
mensucattan 

- değeri ürünün fabrika çıkış 
değerinin %25'ini 
aşmaması, 
- kullanılan diğer girdilerin o 
ülke menşeli olması ve 9401 
veya 9403 pozisyonlarından 
başka pozisyonlarda yer 
alması koşuluyla imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 217) 
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AS başlık 
numarası 

(D 
9406 

Y Fasıl 95 

, 

9503 

Y 9506 

Y Fasıl 96 

Y 9601 
ve 9602 

Y 9603 

• • 

, 

Ürün tanımı 

(2) 

Prefabrik yapılar 

Oyuncaklar, oyun ve spor 
malzemeleri, bunların 
aksam, parça ve aksesuarı 
(9503 ve 9506 pozisyonları 
hariç olup bunlara ilişkin 

• kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 

Diğer oyuncaklar; eğlence 
amacıyla küçültülmüş 
modeller ve benzeri 
modeller (hareketli olsun 
olmasın); her tür bilmeceler 
(puzzle) 

Bu fasılın diğer 
pozisyonlarında 
belirtilmeyen veya yer 
almayap jimnastik, atletizm 
ve diğer sporlara veya açık 
hava oyunlarına mahsus 
eşya ve malzeme; yüzme 
havuzları ve küçük oyun 
havuzları 

Çeşitli mamul eşya (9601, 
9602, 9603 pozisyonlarının 
bir kısmı, 9605, 9606, 9612 
pozisyonları, 9613 ve 9614 
pozisyonlarının bir kısmı 
hariç olup bunlara ilişkin " 
kurallar aşağıda 
belirtilmiştir): 

Yontulmaya elverişli 
hayvansal, bitkisel ve 
mineral maddelerden eşya 

Süpürgeler ve fırçalar (çalı 
süpürgesi ve benzerleri, 
zerdeva ve sincap kılından 
yapılan fırçalar hariç), elle 
kullanılmaya mahsus 
mekanik süpürgeler 
(motorlular hariç), boya 
yastık ve ruloları, silecekler 
ve paspaslar 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statüsü 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

I 
Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 
Ancak, golf sopası yapmaya 
mahsus kabaca şekil 
verilmiş bloklar kullanılabilir 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınıflandırıldığı 
imalat 

Aynı pozisyonda yer alan 
yontulmaya elverişli 
'işlenmiş' girdilerden imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

• • • ; ' ' • • • : ' 

. 
• 

I 
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AS başlık 
numarası 

<1>-
9605 

9606 

9612 

Y 9613 

Y 9614 

Fasıl 97 

Ürün tanımı 

(2) 

İnsanların tuvalet malzemesi 
olarak ve dikiş dikmekte 
veya elbise ve 
ayakkabılarını temizlemekte 
kullandıkları seyahat 
takımları 

Düğmeler, çıtçıtlar, düğme 
formları ve bunların diğer 
aksamı; düğme taslakları 

Yazı makinaları için şeritler 
be benzeri şeritler 
(mürekkepli veya iz 
bırakacak şekilde başka 
surette hazırlanmış) ( 
makaralı veya kartuşlu olsun 
olmasın); ıstampalar 
(mürekkep emdirilmiş olsun 
olmasın, kutulu veya 
kutusuz) 

Basınç ateşlemeli 
çakmaklar 

Pipolar ve pipo lüleleri 

Sanat eserleri, kolleksiyon 
eşyası ve antikalar 

Yabancı menşeli girdilere uygulananarak menşe statûsû 
veren işçilik veya işlemler 

(3) veya (4) 

Takımı oluşturan eşyalardan 
herbiri takım içerisinde 
olmaması halinde kendisine 
uygulanacak kuralı 
karşılamalıdır. 
Ancak, o ülke menşeli 
olmayan girdiler ürünün 
fabrika çıkış fiyatının %15' 
ini geçmemek koşuluyla 
kullanılabilir. 

- Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sınırlandırıldığı, 
ve 
- Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

• Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sinıflandırıldığı, 
ve 
• Kullanılan tüm girdilerin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 50'sini 
aşmadığı imalat 

Kullanılan 9613 girdilerinin 
değerinin ürünün fabrika 
çıkış fiyatının % 30' unu 
aşmadığı imalat 

Kabaca şekil verilmiş 
bloklardan imalat 

Kullanılan tüm girdilerin 
ürününkinden farklı bir 
pozisyonda sinıflandırıldığı 
imalat 

'.'M 
; 

. • 
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EK.III- . 

EUR.1 DOLAŞIM SERTİFİKALARI ! 

1. EUR.1 Dolaşım sertifikaları bu Ekte yer alan örnek şeklinde düzenlenmelidir. Bu form 
Anlaşmanın akdedildiği dillerden birinde veya birden fazlasında basılmalıdır. Sertifikalar 
anlaşmanın akdedildiği dillerden birinde veya daha fazlasında, ihracatçı ülkenin iç 
hukukuna uygun şekiide hazırlanmalıdır. El yazısı kullanılırsa matbaa harfleriyle ve 
mürekkeple doldurulacaktır.. 

2. Her sertifika, eksi 5 ve artı 8 mm'lik toleranslarla, 210 x 297 mm ebatlarında olmalıdır. 
Kullanılan kağıt beyaz ve yazılmaya uygun büyüklükte olmalı, mekanik hamur ihtiva 
etmemeli ve metrekaresinin ağırlığı 25 gramdan az olmamalıdır. Mekanik veya kimyasal 
yolla yapılan tahrifatın gözle görülebilmesi için.yeşil renkte kıvrımlı çizgilerden meydana 
gelen bir fonla kaplanmalıdır. 

3. İsrail ve Türkiye yetkili makamları bu sertifikaların basımınî kendileri yapabilirler veya bu 
işi onaylarını alan Basımevlerine verebilirler, ikinci durumda her sertifikada bu onayın 
bulunması gerekir. Her sartifikada basımcının kimliğinin belirlenebilmesi için basımcının 
ismi ve işaretinin bulunması gerekir. Basılmış olsun olmasın her sertifikanın diğer 
belgelerden ayırdedilmesini sağlayacak bir seri numarasına, sahip olması gerekmektedir. 
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DOLASIM SERTİFİKASI 
1. İhracatçı (Adı, açık adresi, üke) 

3. Malın gönderildiği şahıs Qsim,açık adres, Olke ) (tercihe bağlı) 

EUR.1 No A ooo.t 
Bu formu doldurmadan One» arkadaki notlan okuyunuz 

tercihli ticarette kullanılan belge 

(IgS ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız) 
T Ürünlerin menşei 
sayılan Ülke, (İlke grupları 
veya alanlar 

S. V a n ; ülkesi, ülke 
grupları veya alanlar 

6. Taşımaya ilişkin bilgiler (tercihe bağlı) Gözlemler 

T. Sıra no; Kolilerin marka ve işaretleri, sayı ve türleri ( ' ) ; Eşyanın tanımı 9. Brüt ağırlık (kg) 
veya diğer ölçüler ( 
litre, metreküp, 
vs.) 

lO.Faturalar 
(Tercihe bağlı) 

11. GÜMRÜK ONAYI Onaylanan beyan 
İhraç belgesi^ 
Form No. 
Gümrük idaresi 
Düzenleyen ülke veya alan 

Tarih . 

(İmza) 

12. İHRACATÇININ BEYANI 
Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda 
belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi 
için gerekli olan koşullara uygun olduğunu 
beyan ederim. 

(İmza) 

£0 İhracatçı ülke veya atanın mevzutının gerektirdiği durumlarda doldurunuz 
W örneğin, İthalat belgeleri, dolaşım sertifikalan, İmalatçı beyanlan gibi İmalatta kullanılan ürünlere veya aynı halde re-export edilen mallara alt belgeler 
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13. Dognıtuğun kontrolü totemi. 

Bu belgenin doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü talep edilir. 

(Y»rva tarih) 

.. : Mühür 

' • • ' v • • • ' • ' • • " • " . - • 

14. Kontrolün conucu 

Yapılan kontrol bu belgenin f ) 

• 
belirtilen gümrük idaresince verildiğini ve içerdiği bilgilerin doğru 
olduğunu, 
Gerekil doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap 
vermediğini (eHl notlara bakılacaktır) 

göstermektedir. 

(Yerva tarih) 

Mühür 

Çmza) ' ' • • * . • • 

0 Uygun olan kutuya (X) İşareti koyunuz. I 

NOTLAR 

1. Sertifikalar.silintiler veya birbiri Özerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez. Değişiklikler doğru olmayan kayıtların Özerinin 
çizilmesi ve gerekli düzeltmeler eklenmek suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, sertifikayı düzenleyen kişi tarafından paraf 
edilmeli ve düzenlendiği ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır. 

2. Sertifikaya kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde önüne bir sıra numarası konulmalıdır. 
Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan yapılacak her türlü ilaveyi 
imkansız kılmak üzere İptal edilmelidir. 

3. Eşyalar, ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmelerini sağlayacak yeterli ayrıntılarla tanımlanmalıdır. 
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DOLAŞIM SERTİFİKASI İÇİN BAŞVURU FORMU 

1. İhracatçı (İsim, açık adres, Olka (Tercihe bağ 

3. Malın gönderildiği şahıs (İsim, açık adres, Olka (Tarclha bağlı) 

EUR.1 N o A 000.000 
Bu formu doldurmadan Önce arkadaki notlan okuyunuz 

arasındaki tercihli ticarette kullanılacak belge İçin 
başvurudur. 

(tlçfi ülkeler, Olka grubu ya ilanları yazına) 
4. . Matın mensel sayılan 
ülke. Ülke grubu veya alan 

8. Vans ülkesi, Ülke grubu 
veya alanı 

6. Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe bağı) 7. Gözlemler 

8. Madde numarası,; İşaretler ve numara; Koli sayısı ve türü; Mallann tan ımı^ 9. Brüt ağırlık (kg) 
ve (litre, metreküp, 
vb.) ölçüler 

10. Faturalar 
(Tardha bağı) 

(3) Mallar ambalajlanmamış İse sayısını veya 'dökme* olduğunu belirtiniz. 
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İHRACATÇI BEYANI 

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfadaki eşyaların ihracatçısı; 

Eşyaların, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli koşullara uygun olduğunu BEYAN; 

Eşyaların bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi geliştiğini İZAH; 

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZ 

Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli sertifikanın düzenlenmesi için gerekli gördükleri her türlü 
destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler tarafından hesaplarımın 
kontrolünü ve yukarıdaki eşyaların imalat işlemlerinin denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT; 

Bu eşyalar için gerekli-sertifikanın düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ 
ederim. 

(Yer ve tarih) 

(İmza) 
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EK IV 

Madde 22(4)'te belirtilen beyanat 

Aşağıda imzası olan, bu belgelerde belirlenen mallann ihracatçısı ben, aksi ispat edilmedikçe, 
bu mallann 

Türkiye / israil ( 1 ) 

İsrail / Türkiye (1 ) 

arasındaki tercihli ticarette menşe kazanmak için gerekli koşullan sağladığını beyan ederim. 

(yer ve tarih) 

(İmza) 
(imzanın altında imzalayanın 
ismi açıkça yazılmış olmalıdır) 

(1) Gerekli olduğu yerin üstünü çiziniz 
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ORTAK DEKLARASYONLAR 

Menşe Kurallarının Kümülasyonuna İlişkin Ortak Deklarasyon 

Türkiye, İsrail ve Avrupa Birliği arasındaki üçlü ticareti güçlendirmek; tercihli 
anlaşmaların daha etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak; Türkiye-AB Gümrük 
Birliği ve İsrail-AB Ortaklık Anlaşması'nın uyumlu bir şekilde işlemesini sağlamak; 
bölgesel Avrupa ve Akdeniz işbirliğine katkıda bulunmak amacıyla Türkiye ve İsrail 
AB'nin, kendileriyle akdettiği tercihli anlaşmalardaki hükümleri, menşe kurallarının 
kümülasyonuna imkan verecek şekilde değiştirmesi için her türlü çabayı gösterirler. 

AB, İsrail ile Anlaşmasında gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra, benzer 
değişiklikler, Menşe kurallarının üçlü kümülasyonuna imkan verecek surette Türkiye-
İsrail Serbest Ticaret Alanı Anlaşması'na tatbik edilecektir. 

\ . . ' . . . ' . ' • . - . . 

Kamu Alımlarına İlişkin Ortak Deklarasyon 

Kamu alımlarına ilişkin olarak her iki taraf, ülke İçinde faaliyet gösteren 
şirketlerle ilgili mevzuatlarını uygulamaya devam ederken.diğer tarafın şirketlerine 
üçüncü bir ülkenin şirketlerine tanıdıklarından daha az ayrıcalık tanımayacaklardır. 

® 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 11.12.1996 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gelir 
Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Necmettin Er bakan 

Başbakan 
GENEL GEREKÇE 

Azerbaycan, ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesi arzulanan bir Devlettin Kuşku
suz, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında sermaye, teknoloji ve hizmet hare
ketlerinin geliştirilmesi, her iki Devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Sözkonusu faktör hare
ketlerinin geliştirilmesinde çifte vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü önem ar-
zetmektedir. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında 9 Şubat 1994-
tarihinde Ankara'da "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşma
sı" imzalanmıştır. 

Anlaşma ile kişilerin aynı gelir üzerinden iki Devlette birden vergilendirilmesinin (çifte vergi
lendirme) önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı sağlamak üzere, vergileme hakkın gelir unsurla
rı itibariyle ikâmet edilen veya kaynak Devletlerden birine bırakılmakta veya bu mümkün olmaz
sa iki Devlet arasında paylaştırılmaktadır. Böylece, Âkit Devletlerden birinde yatırım yapan, tek
noloji veya hizmet sunan diğer Devlet mukimlerinin, o Devletin mükelleflerine göre daha ağır ver
gilendirilmesine engel olunmakta ve teşebbüslerin risk almadan önce ileride karşılarına çıkacak her 
türlü vergi ile ilgili mükellefiyeti hesaplayabilmeleri sağlanmaktadır. Çifte vergilendirmenin Âkit 
Devletlerde önlenmesi ile Azeri yatırımcılar için Türkiye'nin, Türk yatırımcılar için ise Azerbay
can'ın daha cazip hale geleceği tabiidir. 

Anlaşmanın kapsamına aldığı vergiler açısından çifte vergilendirmenin ve vergi kaçakçılığı
nın nasıl önleneceği ve muhtelif gelir unsurlarının vergilendirilmesine ilişkin ilkeler ve düzenleme
ler, ilişikte yer alan Anlaşmanın madde gerekçelerinde ayrıntılarıyla açıklanmıştır. 
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ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergiler
de Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması, 29 maddeden meydana gelmiştir. Anlaşma maddele
rinin gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir. 

Madde 1. — Anlaşmanın Kapsamına Giren Kişiler 

1 inci madde hükmü gereğince, bu Anlaşma, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mu
kimi olan kişilere uygulanacaktır. 

Diğer bir ifade ile bu Anlaşma, milliyet farkı gözetilmeksizin, Âkit Devletler (Türkiye ve 
Azerbaycan)'den birinde veya her ikisinde mukim olan kişileri kapsamına almaktadır. 

Madde 2. — Kavranan Vergiler 
Bu madde, Anlaşma kapsamına giren vergilerin belirlenmesinde ve tarifinde açıklığı temin et

me amacını gütmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrasında, Anlaşmanın, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, Âkit Devletler
den herhangi birinde, politik alt bölümlerinde veya mahallî idarelerinde gelir üzerinden alınan ver
gilere uygulanacağı belirtilmektedir. 

2 nci fıkra, gelir üzerinden alınan vergilerin kapsamını belirlemektedir. 

3 üncü fıkrada, Anlaşmanın Âkit Devlctlerdeki mevcut vergilerden hangilerine uygulanacağı 
belirtilmektedir. Anlaşma kapsamına giren vergilerin; Azerbaycan'da, tüzelkişilerden alınan gelir 
vergisi ve gerçek kişilerin gelir vergisi; Türkiye Cumhuriyetinde ise, gelir ve kurumlar vergileri ile 
gelir ve kurumlar vergisi üzerinden alınan fon payından ibaret olduğu belirtilmiştir. 

4 üncü fıkrada, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak veya onların 
yerine alınmaya başlanan ve bu vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen 
vergilerin de Anlaşma kapsamına gireceği hükme bağlanmakta, ayrıca, Âkit Devletlerin yetkili ma
kamlarının, vergi mevzuatlarındaki önemli değişiklikleri birbirlerine bildirecekleri öngörülmekte
dir. 

Madde 3. — Genel Tanımlar 
Bu maddede, Anlaşmada kullanılan terimlerin yorumu için gerekli genel tanımlar yer almak

tadır. 

1 inci fıkrada sırasıyla, "Türkiye", "Azerbaycan", "Bir Âkit Devlet", "Diğer Âkit Devlet", 
"Vergi", "Kişi", "Şirket", "Kanunî Merkez", "Vatandaş", "Bir Âkit Devletin Teşebbüsü", "Diğer 
Âkit Devletin Teşebbüsü", "Yetkili Makam", "Uluslararası Trafik", "Gerçek Lehtar" ve "Sabit 
Yer" terimlerinin tanımı yer almaktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, Anlaşmada tanımlanmamış terimlerin, Âkit Devletlerin iç mevzu
atlarında öngörülen anlamları taşıdığı belirtilmiş ve Anlaşmada boşluk kalmaması sağlanmıştır. 

Madde 4. — Mukim 
Âkit Devletlerin vergileme yetkisi, Anlaşmanın birçok maddesinde doğrudan doğruya "mu

kim" kavramına göre çözümlenmektedir. Bu çerçevede, gerçek ve tüzelkişilerin hangi Devletin 
mukimi addedileceği hususu büyük bir önem arzetmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek ve tüzelkişiler arasında ayrım yapılmaksızın, Anlaşmanın 
amaçları bakımından; ev, ikâmetgâh, iş merkezi, kanunî merkez veya benzer yapıda diğer herhan
gi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi "mukim" addedilmektedir. Gelir Vergi-
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si Kanunumuz Türkiye'de yerleşmiş gerçek kişileri, Kurumlar vergisi Kanunumuz ise kanunî veya 
iş merkezi Türkiye'de bulunan kurumları tam mükellef addettiğinden,T inci fıkra hükmüyle vergi 
hukukumuza tam bir paralellik sağlanmaktadır. 

2 nci fıkrada, gerçek kişilerin 1 inci fıkrada belirtilen kriterler nedeniyle her iki devletin de 
mukimi addedilmesi halinde, bu kişilerin hangi kıstaslar kullanılmak suretiyle yalnızca bir Devle
tin mukimi addedileceği hususu çözümlenmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, gerçek kişiler dışında kalan kişilerin her iki Devletin de mukimi olması ha
linde, mukimliğin tayininde bu kişilerin kanunî iş merkezinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 5. — İşyeri 

İşyerinin tanımına ilişkin bu madde, ticarî kazancın vergilendirileceği Âkit Devletin belirlen
mesi açısından büyük bir önem taşımaktadır. Bilindiği üzere, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunla
rımız, dar mükellefler açısından ticarî kazancın Türkiye'de elde edilmiş sayılması için, kazanç sa
hiplerinin Türkiye'de işyerinin bulunması veya daimi temsilci bulundurması ve kazancın bu yer
lerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden doğmasını şart koşmaktadır. Aynı şekilde, An
laşmanın 7 nci maddesinde de, yalnızca işyerine atfedilebilen ticarî kazancın kaynak Devlette ver
gilenebileceği prensibi getirilmiştir. 

6 fıkra halinde düzenlenen bu maddede, hangi durumlarda bir işyerinin oluşup oluşmayacağı 
hususu bütün ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. 

1 inci fıkrada, "işyeri" teriminin genel bir tanımı yapılmaktadır. 
2 nci fıkrada, kapsama özellikle dahil edilen işyerlerine örnekler verilmektedir ki bunlar; yö

netim yeri, şube, büro, fabrika, atölye, maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya 
doğal kaynakların çıkarıldığı ve işletildiği diğer yerlerdir. 

Bu fıkrada ayrıca süresi oniki ayı aşan inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma projesi ve
ya bunlarla ilgili kontrol faaliyetlerinin bir işyeri oluşturacağı belirtilmektedir. 

3 üncü fıkrada, işyeri kapsamı dışında kalan hususlar belirtilmiştir. 
4 üncü fıkrada daimi temsilcilik düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, bir kişi teşebbüs adına mu

kavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini düzenli olarak kullanırsa, bu faaliyetler 3 üncü 
fıkrada belirtilenlerle sınırlı olmadıkça, temsil ettiği teşebbüs bu Devlette bir işyerine sahip kabul 
edilecektir. Ancak, işe ilişkin sabit bir yerden 3 üncü fıkra hükmü çerçevesinde yürütülen faaliyet
ler bu yeri bir işyeri haline getirmeyecektir. 

Anlaşmada işyeri ve daimi temsilci ayrı ayrı maddelerde düzenlenmeyip, her ikisi de "işyeri" 
maddesinde düzenlendiğinden, bu fıkra hükmüyle, Gelir Vergisi Kanununun dar mükelleflerin ti
carî kazançlarının Türkiye'de vergilendirilmesine imkân tanıyan daimi temsilciliğe ilişkin hüküm
leri anlaşmaya yansıtılmış olmaktadır. 

5 inci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette, işlerini yalnızca kendi işlerine 
olağan şekilde devam eden bir simsar, genel komisyoncu veya bağımsız statüye sahip bir acente 
vasıtasıyla yürütmesi halinde işyerinin var sayılmayacağını öngörmektedir. 

6 nci fıkrada ise, iki ayrı Âkit Devlette mukim olan şirketlerin birbirlerini kontrol etmesinin, 
bunlardan herhangi birinin diğeri için bir işyeri oluşturmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 6. — Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir 
Bu madde yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarını değil, aynı zamanda gayrimenkullerden 

kaynaklanacak her türlü gelir unsurunu da (tarım ve ormancılıktan elde edilen gelir dahil) kapsama 
dahil etmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 240) 



Maddenin 1 inci fıkrası ile gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirin vergileme hakkı, gay
rimenkulun bulunduğu Akit Devlete bırakılmaktadır. 

2 nci fıkra, "gayrimenkul varlık" teriminin tanımına ilişkindir. 

3 üncü fıkrada, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımı, kiralanması veya başka bir suretle 
kullanımından elde edilen gelire 1 inci fıkra hükmünün uygulanacağı belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada ise, 1 ve 3 üncü fıkra hükümlerinin bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklardan el
de ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkullerden elde edilen 
gelire de uygulanacağı öngörülmektedir. 

Madde 7. — Ticarî Kazançlar 

Maddenin 1 inci fıkrası, ticarî kazancın vergilendirilmesindeki genel prensibi açıklamaktadır. 
Buna göre ticarî kazanç, teşebbüsün mukim olduğu devlette vergilendirilecektir. Ancak, faaliyet di
ğer Devlette bir işyeri vasıtasıyla yürütülüyorsa, sadece işyerine atfedilebilen kazançlar diğer Dev
lette vergilendirilebilecektir. 

2 nci fıkra, işyeri kazançlarının hesaplanmasındaki esaslara ilişkindir. Buna göre, işyeri ba
ğımsız bir teşebbüs gibi ele alınacak ve benzer teşebbüslerin benzer koşullarda elde etmesi gereken 
kazanç, sözkonusu işyerine atfedilecektir. Böylece, işyeri-merkez ilişkilerinde emsaline göre yük
sek veya düşük fiyandırmaya gidildiğinde olaya müdahale edilip, gerçekçi fiyatların fatura edilme
siyle yeni bir vergi matrahı belirlenecek ve vergileme bu matrah üzerinden yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, işyeri kazancının belirlenmesi sırasında hangi tür giderlerin indirilebileceğine 
ilişkindir. 

4 üncü fıkra, teşebbüs adına sadece mal ve ticarî eşya alımında bulunan işyerine,.bu faaliyeti 
dolayısıyla kazanç atfedilemeyeceğine ilişkindir. 

5 inci fıkra, ticarî kazancın, Anlaşmanın diğer maddelerinde belirtilen gelir unsurlarını da kap
samına alması halinde ilgili madde hükümlerini saklı tutmaktadır. 

Madde 8. — Gemicilik, Hava ve Kara Taşımacılığı 

1 inci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette uluslararası trafik kapsamına gi
ren türden gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliğinden sağladığı kazançların, yalnızca te
şebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Diğer bir ifade ile 
bu tür kazançlar kaynak Devlette vergiden istisna edilmektedir. 

2 nci fıkrada, gemi, uçak ve kara nakil vasıtalarının tam donanımlı veya çıplak kiralanmasın
dan elde edilen kazançlar ile uluslararası trafikte kullanılan konteynerlerin kullanımından ve kira
lanmasından elde edilen kaçançların arizi olması halinde, bu maddede kapsanacağı hükme bağlan
mıştır. 

3 üncü fıkrada ilk fıkrada benimsenen prensibin, bir ortaklığa bir bağlı işletmeye veya ulusla
rarası işletilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlar için de geçerli olacağı hükme 
bağlanmaktadır. 

Madde 9. — Bağımlı Teşebbüsler 
Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 15, 16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenen örtülü kazanç ve 

örtülü sermaye ile ilgili olan bu maddede, bağımlı teşebbüslerin, bağımsız teşebbüslere oranla fark
lı ticarî ilişkilere ve farklı fiyatlandırmalara yönelmeleri halinde Âkit Devletlerin ne tür tedbirler 
alabileceği hükme bağlanmaktadır. 
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1 inci fıkra, bağımlı teşebbüslerin gerekli itinayı göstermeyip, bağımsız teşebbüsler arasında 
geçerli olan fiyatlardan sapmaları halinde, vergi, kaybına uğrayan Âkit Devlete ek vergi alma hak
kını vermektedir. Bu ek vergileme sonunda diğer Devletin, kendi mükellefi olan bağımlı teşebbüs 
için yapacağı matrah ve vergi indirimleri ise 2 nci fıkrada düzenlenmiştir. 

Madde 10. — Temettüler 

1 inci fıkra, temettülerin vergilendirilmesindeki genel ilke ile ilgili olup, temettü gelirinin esas 
itibariyle temettü gelirini elde edenin mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceğini öngörmek
tedir. 

2 nci fıkra, temettülerin, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu, yani temettülerin doğduğu 
Devlette de vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Ancak, temettü elde eden temettüniin gerçek 
lehtarı ise alınacak vergi, gayrisafi temettü tutarının % 12'sini aşamayacaktır. 

3 üncü fıkrada "temettü" teriminin tanımı yapılmaktadır. 

4 üncü fıkrada, işyeri kazancının 7 nci madde (Ticarî Kazançlar) çerçevesinde vergilendiril
dikten sonra, kalan kazanç üzerinden maddenin 2 nci fıkrasına göre de vergilendirilebileceği öngö
rülmektedir. Bu fıkra, Gelir Vergisi Kanunumuzun 94 üncü maddesinin 6/b numaralı bendiyle pa
ralellik arzetmektedir. 

5 inci fıkra, temettü lehdarının, temettüyü dağıtan şirketin mukim olduğu Âkit Devlette bir iş
yerine sahip olması ve elde ettiği temettülerle bu işyeri arasında önemli bir bağ bulunması halinde, 
sözkonusu temettülerin bu madde çerçevesinde vergilendirilmeyeceğini öngörmektedir. Bu gibi 
hallerde, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 11. — Faiz 

1 inci fıkra, faizlerin vergilendirilmesindeki genel ilkeyi belirlemektedir. Buna göre faizi ver
gilendirme hakkı, lehdarın mukim olduğu Âkit Devlete ait olmaktadır. 

2 nci fıkrada, faizlerin doğduğu Devlete, faizin gayrisafî tutarı üzerinden azamî % 10 vergi al
ma hakkı tanınacağı öngörülmektedir. 

3 üncü fıkrada, Türkiye Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına, Türkiye İhra
cat Kredi Bankası'na ödenen faizler ile Azerbaycan Hükümeti'ne, Azerbaycan Cumhuriyet Millî 
Bankası'na ödenen faizlerin karşılıklı olarak vergiden muaf tutulacağı belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada "faiz" teriminin tanımı yapılmıştır. 

5 inci fıkra, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen faizlerin bu maddede yer alan indirimli vergi ora
nına göre değil, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde hükümlerine göre vergilendirileceğini öngör
mektedir. 

6 nci fıkra, faiz gelirlerinin hangi durumda bir Âkit Devlette elde edilmiş sayılacağını hükme 
bağlamaktadır. Buna göre, faiz ödeyenin Devlet, politik alt bölüm, mahallî idare, mukim veya bu 
Devlette bulunan bir işyeri veya sabit yer olması halinde, sözkonusu faizin bu Âkit Devlette elde 
edildiği kabul edilecektir. 

7 nci fıkra, faiz miktarının belirlenmesinde muvazaa durumunu açıklığa kavuşturmaktadır. 
Fıkra hükmüne göre muvazaa yapabilecek kişiler, aralarında özel ilişki bulunan faiz ödeyicisi ile 
faiz lehdarı veya her ikisiyle bir başka kişi olarak belirtilmektedir. Muvazaa durumu ise. özel iliş
kinin olmadığı hallerde, kişiler arasında kararlaştırılan faiz miktarını aşan bir faizin ödenmesi ola
rak ortaya konmuştur. Bu durumda fazla ödenen kısım, bu maddede tanımlanan ve indirimli vergi-
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ye tabi olan bir faiz olarak nitelendirilmeyip, Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak Âkit 
Devletlerin iç mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 12. — Gayrimaddî Hak Bedelleri 

1 inci fıkra, vergilemedeki genel ilkeyi belirlemekte ve vergileme hakkını ödeme yapılan ki
şinin mukim olduğu Devlete tanımaktadır, 

2 nci fıkra hükmü, gayrimaddî hak bedellerinin elde edildiği Devlete de % 10'u aşmayacak şe
kilde vergi alma hakkı tanımaktadır. 

3 üncü fıkra, "gayrimaddî hak bedelleri"nin tanımına ilişkindir. 
4 üncü fıkrada, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen gayrimaddî hak bedellerinin indirimli vergi 

oranına göre değil, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde hükümlerine göre vergilendirileceği öngörül
mektedir. 

5 inci ve 6 nci fıkralarda, faizde olduğu gibi gayrimaddî hak bedellerinin nerede elde edilmiş 
sayılacağı ve muvazaalı durumlarda nasıl vergilendirileceğine ilişkin özel hükümler yer almakta
dır. 

Madde 13. — Sermaye Değer Artış Kazançları 

1 inci fıkrada, 6 nci maddede tanımlanan gayrimenkul varlıkların elde çıkarılmasından doğan 
kazançların, bu varlıkların bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

2 nci fıkrada, bir işyerinin aktifine dahil olan veya serbest meslek faaliyetinin icrasında kulla
nılan sabit yere ait menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançların, işyerinin veya sa
bit yerin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünce uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya ka
ra nakil vasıtaları ile bunların işletilmesine tahsis edilen menkul varlıkların elde çıkarılmasından 
doğan kazançların, yalnızca gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarını işleten teşebbüsün kanunî mer
kezinin bulunduğu Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

4 üncü fıkrada, bu maddenin diğer fıkralarında belirtilenlerin dışında kalan varlıkların elden 
çıkarılmasından doğan kazançların, bu varlıkları elden çıkaranların mukim olduğu Âkit Devlette; 
sözkonusu varlıkların iktisap tarihinden itibaren bir yıl içinde elden çıkarılmasından doğan değer 
artış kazançlarının ise gelirin elde edildiği kaynak Devlette vcrgilendirilcbileceği öngörülmektedir. 

Madde 14. — Serbest Meslek Faaliyetleri 

Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek kişilerin elde edeceği serbest meslek kazançlarının, kazan
cı elde edenin mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. Ancak, bu kişi
nin diğer Âkit Devlette bulunan sabit bir yeri kullanarak serbest meslek faaliyeti icra etmesi duru
munda, sabit yerden elde edilen kazançların kaynak devlette de vergilendirileceği hükme bağlan
mıştır. 

2 nci fıkrada, "serbest meslek faaliyetleri" teriminin tanımı yapılmaktadır. 

Madde 15. — Bağımlı Faaliyetlerden (Hizmetlerden) Elde Edilen Gelir 

1 inci fıkrada, bağımlı faaliyetlerin vergilendirilmesine ilişkin genel kural belirtilmektedir. Bu
na göre, hizmetin diğer Devlette ifa edilmemesi şartıyla, bir Âkit Devlet mukimince elde edilen üc
retler mukim olunan Devlette vergilendirilecektir. Hizmetin diğer Devlette ifa edilmesi halinde, 
belli şartlarla kaynak Devlete de vergileme yetkisi tanınabilecektir. Ancak, sözkonusu kural, bu an-
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laşmanın 16. 18, 19 ve 20 nci maddelerinde öngörülen hükümleri herhangi bir şekilde etkilemeye
cektir. Diğer bir ifadeyle, yönetim kurulu üyeleri, emekliler, kamu görevlileri, öğrenci ve Öğret
menler 15 inci maddeye göre değil, kendileriyle ilgili maddelere göre vergilendirileceklerdir. 

2 nci fıkrada, ücretin sadece mukim Devlette vergilendirilmesi için hangi şartların bir arada 
aranması gerektiği belirtilmektedir. Kaynak Devletin vergileme yapabilmesi için, öngörülen bu 
şartlardan birinin ihlali yeterlidir. Bir başka ifadeyle, diğer Devlette hizmet ifa eden bir Âkit Dev
let mukiminin bu Devlette bir takvim yılı içinde kesintisiz oniki aylık dönemde bir veya bir kaç 
seferde toplam 183 günden fazla kalması veya ücret ödemesinin bu diğer Devletin mukimi olan bir 
işveren tarafından veya onun adına yapılması ya da sözkonusu ödemenin, işverenin bu diğer Dev
lette sahip olduğu işyerinden veya sabit yerden yapılması durumunda, elde edilen ücretler kaynak 
Devlette vergilendirilecektir. 

3 üncü fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünce uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya ka
ra nakil vasıtasında çalışan personelin bu sıfatları dolayısıyla elde ettikleri gelirlerin, bu gemi, uçak 
veya kara nakil vasıtalarını işleten teşebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette; yine Anlaşmanın 5 in
ci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen inşaat şantiyesi, yapım, montaj ya da kurma projesinde bir 
hizmet ifa edilirse teşebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

Madde 16. — Müdürlere Yapılan Ödemeler 

Sözkonusu maddede, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette mukim bir şirketin yöne
tim kurulu üyesi olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemelerin bu diğer Devlette 
vergilendirileceği öngörülmektedir. 

Madde 17. — Sanatçı ve Sporcular 
1 inci fıkra, bir Âkit Devlet mukimi olan sanatçı ve sporcuların iştigal konuları ile ilgili şahsî 

faaliyetlerinden dolayı diğer Âkit Devlette elde ettikleri gelirlerin, bu faaliyetleri icra ettikleri di
ğer Âkit Devlette vergilendirileceğini hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, serbest meslek faaliyet
leri ile bağımlı faaliyetleri düzenleyen 14 ve 15 inci madde hükümleri sanatçı ve sporcular açısın
dan geçerli olmayıp, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

2 nci fıkra organizatörlerle ilgili olup, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili faaliyet
lerden doğan gelirin, sanatçı veya sporcuların kendilerine değil de bir başka gerçek veya tüzelkişi
ye yönelmesi halinde, vergilemenin, faaliyetin icra edildiği devlette yapılacağını öngörmektedir. 
Ancak böyle bir durumda, ticarî kazançların, serbest meslek kazançlarının ve bağımlı faaliyetlerin 
(ücretlerin) vergilendirilmesini düzenleyen bu anlaşmanın 7, 14 ve 15 inci madde hükümleri dik
kate alınmayıp, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, bir Âkit Devlette icra edilen ve diğer Âkit Devletin kamusal fonlarından önemli 
ölçüde desteklenen sanatsal ve sportif faaliyetlerden elde edilen gelire 1 inci ve 2 nci fıkra hüküm
lerinin uygulanmayacağını öngörmektedir. 

Madde 18. — Kamu Görevlileri 
1 inci fıkrada, kamu hizmeti karşılığında yapılan ödemelerin ve bağlanan emekli maaşlarının 

yalnızca ödemeyi yapan Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 
2 nci fıkrada ise, kamu iktisadî kuruluşlarında çalışanlar açısından bu madde hükmünün değil, 

15, 16've 19 uncu madde hükümlerinin gçeerli olacağı öngörülmektedir. 
Madde 19. — Emekli, Maaşları 

Bu maddede, geçmiş hizmetler karşılığında ödenen emekli maaşları ve benzeri ödemelerin, 
bunları elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 
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Madde 20. — Öğretmen ve Öğrenciler 

1 inci fıkrada, öğrencilerin öğrenim veya meslekî eğitimde bulundukları Devlette yararlana
cakları vergi istisnasının sınırları hükme bağlanmaktadır. Buna göre, öğrenciler yalnızca geçim, öğ
renim veya meslekî eğitim masraflarını karşılayan ve bulundukları devletin dışındaki kaynaklardan 
sağlanan paralar dolayısıyla öğrenim gördükleri Âkit Devlette vergiye tabî tutulmayacaklardır. 

2 nci fıkrada, öğretmen veya araştırmacıların iki yıİı aşmayan bir süre diğer Devlette yapmış 
oldukları öğretim veya araştırma karşılığında bu diğer Devletin dışındaki kaynaklardan elde ettik
leri gelirlerin, bu Devlette vergiden istisna edileceği hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada, bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette öğrenim veya meslekî 
eğitim amacıyla bir takvim yılı içinde 183 günü aşmayacak şekilde hizmet ifa eden bir öğrenci ve
ya stajyerin elde ettiği ücretlerin diğer Devlette vergilendirilmeyeceği öngörülmektedir. 

Madde 21. — Diğer Gelirler 

1 nci fıkrada, nerede doğarsa doğsun, bir Âkit Devlet mukimi tarafından elde edilen ve Anlaş
manın bundan önceki maddelerinde kavranmayan gelir unsurlarının, geliri elde eden kişinin mu
kim olduğu Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

2 nci fıkrada ise, 6 nci maddenin 2 nci fıkrasında bahsedilen gayrimenkul varlıklardan elde 
edilen gelirler hariç olmak üzere, diğer Âkit Devlette bulunan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette 
bulunan veya sabit yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunan bir Âkit Devlet mukiminin, 
bu işyeri veya sabit yer ile etkin bir şekilde bağlantılı bir hak veya varlıktan elde ettiği gelire bu 
maddenin 1 inci fıkra hükümlerinin uygulanmayacağı, sözkonusu gelirin 7 nci veya 14 üncü mad
de hükümlerine göre vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 22. — Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 

Madde, çifte vergilendirmenin önlenmesine ilişkindir. , 

1 inci fıkrada, Türkiye'de mukim olan, bir başka ifade ile Türkiye'de tam mükellef statüsün
de olan gerçek kişilerin ve kurumların çifte vergilendirilmelerinin nasıl önleneceği düzenlenmiştir. 

1 inci fıkranın (a) bendinde, bir Türkiye mukimi (b) alt bendinde belirtilen gelirler dışında ve 
bu Anlaşma hükümleri uyarınca Azerbaycan'da vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, Türki
ye, bu geliri vergiden istisna edecek, fakat bu kişinin geri kalan geliri üzerindeki toplam vergiyi he
saplamak amacıyla, sözkonusu gelire vergiden istisna edilmemiş gibi bir vergi nisbeti uygulayabi
lecektir. 

Fıkranın (b) bendinde, bir Türkiye mukimi, bu Anlaşmanın 10. 11. 12 nci maddeleriyle 13 ün
cü maddenin 4 üncü fıkrası hükümleri uyarınca Azerbaycan'da vergilendirilebilen bir gelir elde et
tiğinde, Türkiye, bu kişinin gelirine isabet eden vergiden, Azerbaycan'da gelir üzerinden ödenen 
verginin mahsubuna müsaade edecektir. Ancak sözkonusu mahsup, Azerbaycan'da vergilendirile
bilen gelir için, mahsupdan önce hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 

2 nci fıkrada, Azerbaycan mukimleri için Çifte Vergilendirmenin nasıl önleneceği düzenlen
miştir. 

Sözkonusu .fıkrada, bir Azerbaycan mukiminin bu Anlaşma hükümleri uyarınca Türkiye'de bir 
gelir elde etmesi durumunda, bu gelir Türkiye'de vergilendirilecektir. Türkiye'de bu gelir üzerin
den ödenen vergiler, Azerbaycan'da gelir üzerinden alınan vergilerden mahsup edilecektir. Sözko
nusu mahsup, Azerbaycan vergi mevzuatı uyarınca hesaplanan vergi tutarını aşmayacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 240) 
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Madde 23. — Ayrım Yapılmaması 

Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Âkit Devlet vatandaşının, diğer Âkit Devlette, o Devletin ay
nı koşullara sahip vatandaşlarına kıyasla daha değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve buna bağ
lı mükellefiyetlere tabi tutulmayacakları öngörülmüştür. 

2 nci fıkrada, teşebbüslerin diğer Devlette sahip oldukları işyerlerinin bu diğer Devletin ayın 
faaliyetleri yürüten teşebbüslerine.kıyasla daha ağır bir vergilemeye tabi tutulmayacakları öngörül
mektedir. 

3 üncü fıkrada, ayrım yapmama prensibinin, bir Âkit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafın
dan doğrudan veya dolaylı olarak kısmen ya da tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol 
edilen diğer Âkit Devlet teşebbüsleri için de geçerli olduğu belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada, Âkit Devletlerin kendi mukimlerine uyguladıkları şahsi indirimler ile vergi ve 
matrah indirimlerini, diğer Devletin mukimlerine de uygulamak zorunda olmadıkları belirtilmiştir. 

5 inci fıkrada, Anlaşmanın 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası, 11 inci maddesinin 7 nci fıkrası 
veya 12 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller hariç olmak üzere, bir Âkit 
Devlet teşebbüsünün vergi matrahı belirlenirken, bu teşebbüsün diğer Âkit Devletin bir mukimine 
uyguladığı faiz, gayrimaddî hak bedeli şeklindeki ödemeler ile benzeri ödemelerin, ödemeler san
ki ilk bahsedilen Devletin bir mukimine uygulanmış gibi aynı şekilde indirilebileceği hükme bağ
lanmıştır. 

Madde 24. — Karşılıklı Anlaşma Usulü 
Maddenin ilk iki fıkrası, bir Âkit Devlet mukiminin, taraf Devletlerden herhangi birinin veya 

her ikisinin işlemlerinin, kendisi açısından bu Anlaşma hükümlerine uygun olmayan sonuçlar ya
rattığı veya yaratacağı kanaatine varması halinde sorunun nasıl çözümleneceğini hükme bağlamak
tadır. 

1 inci fıkraya göre, bu kişi durumunu Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat 
usulleriyle bağlı kalmaksızın, mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arzedebilecektir. An
cak, bu kişinin durumu 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun düşerse, o zaman vatandaşı oldu
ğu Âkit Devletin yetkili makamına başvurabilecek ve sözkonusu müracaatın Âkit Devletlerin iç 
mevzuatlarında öngörülen süreler içinde yapılabileceği belirtilmektedir. 

2 nci fıkraya göre, kendisine başvuruda bulunulan yetkili makam sorunu kendisi çözemezse, 
diğer Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya varmak için gayret gösterecektir. 

Maddenin 3 üncü fıkrasında, yetkili makamların bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulan
masından kaynaklanan sorunların çözümü için karşılıklı anlaşma usulünü kullanabilecekleri, 4 ün
cü fıkrada ise karşılıklı anlaşmanın ne şekilde yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 25. — Bilgi Değişimi 
Bu Anlaşmanın tam anlamıyla uygulanabilmesi için iki Âkit Devletin vergi idareleri arasında 

gerekli hallerde yakın işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu maddede, Âkit Devletlerin hangi hal
lerde bilgi değişiminde bulunacakları, elde edilen bilgilerin kimlere verilebileceği ve bilgi değişi
minin sınırları ele alınmıştır. 

Madde 26. — Diplomat Hüviyetindeki Memurlar ve Konsolosluk Memurları 
Bu maddede, diplomatlar ve konsolosluk memurlarının, Devletler hukukunun genel kuralları

na ve özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalıklarının bu Anlaşma hükümle
rinden etkilenmeyeceği belirtilmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 240) 
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Madde 27. — îdarî Yardımlaşma 

Bu madde ile Âkit Devletler, 2 nci maddede yer alan vergilerin tebliğ ve tahsiliyle ilgili hu
suslarda karşılıklı idarî yardımlaşmayı taahhüt etmektedirler. 

1 inci fıkra, idarî yardımlaşmanın kapsamına; Vergilerin asıl, zam, ek, faiz, gider ve ceza hu
kuku dışında kalan para cezalarının tebliğinin ve tahsilinin girdiği belirtmektedir. Böylece Azer
baycan, Türkiye'nin bir mükellefden olan gelir veya kurumlar vergisi ile 2 nci maddenin 3 üncü 
fıkrasının a) bendinde sayılan fonları ve bu vergi ve fonlarla ilgili ceza, faiz ve benzeri hususları il
gili mükellefe tebliğ etmeyi ve daha sonra tahsil etmeyi yüklenmektedir. Aynı taahhüt Türkiye açı
sından da, Azerbaycan gelir ve kurumlar vergileri yönünden geçerlidir. 

2 ve 3 üncü fıkralar, tebliğ ve tahsille ilgili iç mevzuat hükümlerinin nasıl uygulanacağını ve 
talepte bulunan Devletin hangi belgeleri göndereceğini açıklamaktadır. 

4 üncü fıkra, diğer Devletin alacağının nasıl teminata bağlanacağını düzenlemektedir. 
5 inci fıkra, elde edilen bilgilerin gizli tutulacağını amirdir. , 

Madde 28. — Yürürlüğe Girme 
Bu maddede, Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve vergiler açısından ne zaman hüküm 

ifade edeceği belirtilmiştir. Buna göre Anlaşma, Âkit Devletlerin herbirinin, Anlaşmanın yürürlü
ğe girmesi için gerekli kanunî işlemlerin tamamlandığını birbirlerine bildirmelerini müteakip, bu 
bildirimlerden sonuncusunun alındığı gün yürürlüğe girecek ve hükümleri, Anlaşmanın yürürlüğe 
girdiği tarihi izleyen yılın ocak ayının ilk günü veya daha sonra başlayan vergilendirme dönemle
rine ilişkin vergiler için uygulanacaktır. 

Madde 29. — Yürürlükten Kalkma 

Maddede, Anlaşmanın feshedilinceye kadar yürürlükte kalacağı belirtilmekte, fesih usulünü 
açıklamakta ve fesih halinin hangi vergilendirme dönemleri için hüküm ifade edeceğini belirtmek
tedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Esas No. : 1/563 
Karar No. : 83 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 3.1.1997 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 7.1.1997 tarihinde tali komisyon olarak Ko
misyonumuza, esas komisyon olarak da Dışişleri Komisyonuna havale edilen "Türkiye Cumhuri
yeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alman Vergilerde Çifte Vergilendirme
yi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Komisyonu
muzun 30.1.1997 tarihinde yaptığı 39 uncu Birleşiminde, Hükümeti temsilen Çevre Bakanı baş
kanlığında, Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmala
rıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, çağdaş dünyanın en önemli özelliklerinden biri, ülkeler arasındaki mal, serma
ye ve emek akışının giderek yoğunlaşması nedeniyle ortaya çıkan ekonomiler arası etkileşimdir. 
Yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu, holdinglerin bünyelerindeki şirketleri dünyanın dört bir ta-
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rafına yayması, şirketlerin yabancı ülkelerde şube oluşturmaları, alacaklısı ve borçlusu farklı ülke
lerde bulunan kredi ilişkilerinin yoğunlaşması gibi hususlar sermayenin sınır ötesi hareketlerinden 
kaynaklanmaktadır. Kişi ve kuruluşların birden fazla devlette gelir elde etmeleri dolayısıyla, gelir
lerden kaynaklanan verginin hangi devlette vergilendirileceğinin önemli bir sorun olarak ortaya 
çıkması da bu tablonun doğal sonucudur. 

Azerbaycan Cumhuriyeti, ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesi arzulanan bir dev
lettir. Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında sermaye, teknoloji ve hizmet ha
reketlerinin geliştirilmesi, her iki devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Söz konusu faktör ha
reketlerinin geliştirilmesinde, çifte vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü bu ne
denle önem arz etmektedir. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuri
yeti arasında 9 Şubat 1994 tarihinde Ankara'da "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergi
lendirmeyi Önleme Anlaşması" imzalanmıştır. 

Anlaşma ile; vergileme hakkının gelir unsurları itibariyle ikamet veya kaynak devletlerden bi
rine bırakılması, bu mümkün olmazsa iki devlet arasında paylaştırılması suretiyle kişilerin aynı ge
lir veya servet üzerinden iki devlette birden vergilendirilmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu 
suretle, karşılıklı olarak her iki ülke, Akit Devlet yatırımcıları için daha güvenli ve cazip hale ge
lecek, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında sermaye, teknoloji ve 
hizmet hareketleri gelişecek, bu durum her iki ülkenin de refahına katkıda bulunacaktır. 

Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
— Vergi kanunlarına istisna getiren ve malî hükümler taşıyan uluslararası anlaşmaların; esas 

komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna, tali komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilme
sinin, teamüle ve mevzuata uygun olmadığı, vergi kanunlarının görüşülmesinde esas komisyon 
olan Komisyonumuzun, bu kanunlara istisna getiren kanunlarda tali komisyon olmasının kanunla
rın bütünlüğünü bozucu ve çelişkili nitelikte olduğu, 

Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak anlaşmaların sunuş yazılarını hazırlama görevinin, 
31.5,1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun gereğince Dışişleri Bakanlığına verildiği, sözkonusu anlaş
maların yine aynı Kanun hükümleri uyarınca Dışişleri Bakanlığınca yürütüldüğü, içeriğinin ise il
gili kurum veya kuruluşça hazırlandığı, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti adına yapılan anlaşmaları mil
letlerarası kurullarda tescil ettirmek ve yapılmış veya yapılacak anlaşmaların resmî sicilini tutmak
la da Dışişleri Bakanlığının görevlendirildiği, dış siyasetin gereği olarak, dış ilişkilerle ilgili konu
larda bütünlük sağlamak açısından, sözkonusu anlaşmalarda Dışişleri Komisyonunun esas komis
yon olarak değerlendirilmesi, konunun içeriği ile ilgili komisyonun ise komisyon olması, ancak ta
li komisyonun mutlaka görüş beyan etmesinin de zorunlu hale getirilmesi gerektiği, 

Şeklinde görüşler dile getirilmiştir. 
Diğer taraftan, kamu harcama veya gelirlerinde artış veya azalış gerektiren kanun tasarı veya 

tekliflerinin veyahut sadece belli maddeleri bu niteliği taşıyan tasarı veya tekliflerin, Komisyonu
muza tali komisyon olarak havale edilmiş olsalar dahi, bu konuya ilişkin mütalaamızın mutlak su
rette alınmasının gerektiği, ayrıca tali komisyonlara görüş bildirme zorunluluğu ile İçtüzükte öngö
rülen görüş bildirme süresine biraz daha esneklik kazandıracak, İçtüzük değişikliklerine gidilme
sinde yarar bulunduğu ifade edilmiştir. 

Yukarıda özetlenen görüşmeler sonucunda, tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsene
rek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının; sözkonusu Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasına dair 1 inci maddesi ile 
yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
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Başkan 

/. Ertan Yülek 
Adana 

Bu Raporun Sözcüsü 

Azmi Ateş 
İstanbul 

Üye 
Alaattin Sever Aydın 

Batman 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 

Hüseyin Yayla 
Hatay 
Üye 

Turhan Arınç 
İzmir 
Üye 

Fethi Acar 
Kastamonu 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye . 

Nezir Aydın 
Sakarya 

Üye 
Kemaletün Göktaş 

Trabzon 

Başkanvekili 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Üye 

ilhan Aküzüm 
Ankara 

Üye -
Necmi Hoşver 

Bolu 
Üye 

Aslan Polat 
Erzurum 

Üye 

Algan Hacaloğlu 
İstanbul 

Üye 
Zeki Karabayır 

Kars 

Üye 

Nurettin Kaldırımcı 
Kayseri 

Üye 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Üye 

Musa Uzunkaya 
Samsun 

Üye 
Yıldırım Aktürk 

Uşak 
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Dışişlcri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 21.2.1997 
Esas No.;. 11563 
Karar No.: 58 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 

Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 20 Şubat 1997 tarihli 9 uncu Birleşiminde Dışişleri 
Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Kişilerin aynı gelir üzerinden iki Devlette birden vergilendirilmesini önleme amacını taşıyan 
Tasarı Komisyonumuzca uygun bulunarak aynen kabul edilmiştir. 

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

Sözcü 

Cefi JozefKamhi 
İstanbul 

Üye 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Üye 

Ali Rahmi Beyreli 
Bursa 
Üye 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Üye 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 

Haluk Yıldız 
Kastamonu 

Üye 

Abdullah Gencer 
Konya 

Kâtip 

Cevdet Akçalı 
Adana 

Üye 
Arif Ahmet Denizolgun 

Antalya 
Üye 

Hikmet Çetin 
Gaziantep 

Üye 

Hasan Tekin Ener em 
İstanbul 

Üye 

Osman Yumakoğulları 
İstanbul 

Üye 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Üye 

Yaşar Canbay 
Malatya 

Üye 
Enis Sülün 
Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 

Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 9.2.1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile 
Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi 
Önleme Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Başbakan 

Dışişleri Bakanı ve Başb. Yrd. 
T. Çiller 

Devlet Bakanı 
N. Ercan 

-' Devlet Bakanı 
/. Saygın 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı V. 
/. Saygın 

Devlet Bakanı 
M. S. Ensarioğlu 

Devlet Bakanı 
B. Aksoy 

Devlet Bakanı 
H.ü. Söylemez 

Devlet Bakanı V. 
H. U. Söylemez 
Devlet Bakanı 

B. Şeker 
Adalet Bakanı 

Ş. Kazan 
İçişleri Bakanı 

M.Akşener 
Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. M. Sağlam 

Sağlık Bakanı. 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişlcri Bakanı 
M. Demirci 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
Y. Aktuna 

Kültür Bakanı 
İ. Kahraman 

Orman Bakanı 
M. H. Dağlı 

Devlet Bakanı 
F. Adak 

Devlet Bakanı V. 
/. Kahraman 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. S. Tekir 

Devlet Bakanı 
M. Altınsoy 

Devlet Bakanı 
L. Esengün 

Devlet Bakanı 
A. C. Tunç 

Devlet Bakanı V. 
Ş. Kazan 

Devlet Bakanı 
T. R. Güneri 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. S.Günbey 

Devlet Bakanı 
Dr. A. Demircan 

Millî Savunma Bakanı 
T. Tayan 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. A. Şener 

Bay. ve İskân Bakanı 
C. Ayhan 

Ulaştırma Bakanı 
Ö. Barutçu 

Çal. ve Sos. Giiv. Bakanı 
N. Çelik 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı V. 
F. Adak 

Turizm Bakanı 
B. Yücel 

Çevre Bakanı 
M. Z. Tokar 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu

na Dair Kanun Tasarısı 

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

Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. 

MADDE 3. 
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TÜRKÎYE CUMHURİYETİ İLE AZERBAYCAN CUMHURİYETİ 

ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE 
ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME 

ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
VE 

AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

Gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen ve iki ülke arasındaki ekono
mik işbirliğini teşvik eden bir Anlaşma yapmak isteğiyle 

Aşağıdaki anlaşmaya varmışlardır: 
Maddel 

ANLAŞMANIN KAPSAMINA GİREN KİŞİLER 

Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır. 
Madde 2 ! 

KAVRANAN VERGİLER 
1. Bu Anlaşma, hangisinde, ne şekilde alındığına bakılmaksızın, her bir Âkit Devlette veya 

politik alt bölümlerinde ya da mahallî idarelerinde gelir üzerinden alman vergilere uygulanacaktır. 
2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların devrinden doğan kazançlara uygulanan vergiler ile 

ücretin toplam tutarı üzerinden müteşebbisçe ödenen vergiler ve bunun yanısıra sermaye değer ar
tışlarına uygulanan vergiler dahil olmak üzere, toplam gelir veya gelirin unsurları üzerinden alınan 
tüm vergiler, gelirden alınan vergiler olarak kabul edilecektir. 

3. Bu Anlaşmanın uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler özellikle: 
a) Türkiye Cumhuriyetinde: 
(i) Gelir Vergisi; 
(ii) Kurumlar Vergisi; 
(iii) Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi üzerinden alınan fon payı; 
(Bundan böyle "Türk Vergisi" olarak bahsedilecektir.) 

b) Azerbaycan Cumhuriyetinde yürürlükte olan mevzuata göre tahsil edilen vergiler: 
(i) Tüzel kişilerin kazançları ve bazı gelirleri üzerinden alınan vergiler; 
(ii) Gerçek kişilerden alınan gelir vergisi; 

(Bundan böyle "Azerbaycan Vergisi" olarak bahsedilecektir.) 
4. Anlaşma aynı zamanda, bu Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave ola

rak veya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde 
benzeyen gelir üzerinden alman vergilere de uygulanacaktır. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu 
Anlaşmanın uygulanması bakımından gerekli olan, vergi mevzuatında yapılan önemli değişiklikle
ri birbirlerine bildireceklerdir. 
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Madde 3 , 

GENEL TANIMLAR 
1. Bu Anlaşmanın amaçları yönünden, metin aksini öngörmedikçe: 

a) (i) "Türkiye" terimi, kara ülkesi ve karasuları ile uluslararası hukuk çerçevesinde tabii kay
nakların araştırılması, işletilmesi ve korunması konularında egemenlik ve kaza hakkının bulundu
ğu Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölgeden oluşan deniz alanlarını kapsar; 

(ii) "Azerbaycan" terimi, Azerbaycan Cumhuriyetini ifade eder. Bu terim, Azerbaycan 
Cumhuriyeti Kanunları ve uluslararası hukuk uyarınca deniz alanlarında, deniz yatağında, toprak 
altında ve onların doğal kaynaklarında faaliyette bulunma hakkına sahip olduğu alanları kapsamı
na alır; 

b) "Bir Akit Devlet" ve "diğer Âkit Devlet" terimleri metnin gereğine göre Türkiye veya Azer
baycan anlamına gelir; 

c) "Vergi" terimi, bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde kavranan vergi anlamına gelir; 
d) "Kişi" terimi, bir gerçek kişiyi, bir şirketi ve kişilerin oluşturduğu diğer kuruluşları belirtir; 

e) "Şirket" terimi, bütün tüzel kişileri veya vergileme yönünden tüzel kişi sayılan bütün kuru
luşları belirtir; • 

f) "Kanunî merkez" terimi, Türk ve Azerbaycan ilgili kanunlarına göre tescil edilen hukukî 
ana merkezi ifade eder; 

g) "Vatandaş" terimi, 

('i) Bir Âkit Devletin vatandaşlığını elde eden herhangi bir gerçek kişiyi; 
(ii) Bir Âkit Devletin yürürlükte olan mevzuatı gereğince statü kazanan herhangi bir hükmü 

şahıs, ortaklık ve dernek anlamına gelir; 
h) "Bir Âkit Devletin teşebbüsü" ve "diğer Âkit Devletin teşebbüsü" terimleri sırasıyla, bir 

Âkit Devletin mukimi tarafından işletilen teşebbüs ve diğer Âkit Devlet mukimi tarafından işleti
len teşebbüs anlamına gelir; 

i) "Yetkili makam" terimi, 
(i) Türkiye'de, Maliye Bakanlığını; 

(ii) Azerbaycan'da Maliye Bakanlığı ve Devlet Baş Vergi Müfettişliğini 
ifade eder. 
j) "Uluslararası trafik" terimi, bir Âkit Devlet teşebbüsü tarafından gemi, uçak veya kara nakil 

vasıtası işletilerek yapılan taşımacılığı ifade eder. Şu kadar ki, yalnızca diğer Âkit Devletin sınırlan 
içinde gerçekleştirilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliği bu kapsama dahil değildir. 

k) "Gerçek lehtar" terimi, bir üçüncü ülke mukiminin Türkiye veya Azerbaycan'dan elde etti
ği temettü, faiz ve gayrimaddî hak bedelleri açısından bu vergi anlaşmasından yararlanmasını ön
leme yönünde yoruma tabi tutulacak, ancak bu sınırlama, Âkit Devletlerin mukimlerini kapsaya
cak şekilde uygulanmayacaktır. 

1) "Sabit yer" terimi, meslekî faaliyetlerin veya bağımsız nitelikteki diğer faaliyetlerin icra 
edilmesi amacıyla kullanılan bir daimi yeri ifade eder. 

2. Bir Âkit Devletin bu Anlaşmayı uygulaması bakımından, metin aksini öngörmedikçe, An
laşmada tanımlanmamış her terim, bu Anlaşmaya konu teşkil eden vergilerin yer aldığı Devletin 
mevzuatında öngörülen anlamı taşır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 240) 



• - 18 -

Madde 4 

MUKİM 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, "bir Âkit Devletin mukimi" terimi, o Âkit Devletin 
mevzuatı gereğince ev, ikametgâh, iş merkezi, kanunî merkez veya benzer yapıda diğer herhangi 
bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi anlamına gelir. 

2. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi her|iki Âkit Devlette de mukim olduğun
da, bu kişinin statüsü aşağıdaki kurallara göre belirlenecektir. 

a) Bu kişi, daimi olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu Âkit Devletin mukimi kabul edi
lecektir. Eğer bu kişinin her iki Âkit Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni varsa, bu 
kişi kişisel ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu Devletin mukimi kabul edilecektir, (haya
tî menfaatlerin merkezi); 

b) Eğer kişinin hayatî menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya kişinin 
her iki Âkit Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni yoksa, bu kişi kalmayı adet edindi
ği evin bulunduğu Âkit Devletin mukimi kabul edilecektir; 

c) Eğer kişinin her iki Âkit Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki Devlet
te de böyle bir ev sözkonusu değilse, bu kişi vatandaşı bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecektir; 

d) Eğer kişi her iki Âkit Devletin de vatandaşı ise veya aksine her iki Devletin de vatandaşı 
değilse, Âkit Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir. 

3. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla gerçek kişi dışındaki bir kişi her iki Âkit Devletin demu-
kimi olduğunda, bu kişi kanunî iş merkezinin bulunduğu Âkit Devletin mukimi kabul edilecektir. 

Madde 5 
İŞYERİ 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından "işyeri" terimi, bir teşebbüsün işinin tamamen veya kıs
men yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 

2. "İşyeri" terimi özellikle şunları kapsamına alır: 
a) Yönetim yeri; 
b)Şube; 
c)Büro; 

d) Fabrika; 
e) Atelye; 
f) Maden ocağı, petrol veya doğal gaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı ve iş

letildiği diğer herhangi bir yer; 
g) Doğal zenginliklerin aranması ve buralardan faydalanılması amacıyla kullanılan tesis ve yapı; 
h) Bir inşaat şantiyesi ile yapım, montaj veya kurma projesi veya bununla ilgili kontrol faaliyetle

ri yalnızca, bu tür proje veya faaliyetler oniki ayı aşan bir süre devam ettiğinde bir işyeri oluşturur. Şan
tiye; müteahhidin, hazırlık çalışmaları da dahil olmak üzere, inşaatta çalışmasına başladığı tarihten iti
baren mevcuttur. 

3. Bu maddenin daha önceki hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin aşağıdaki hu
susları kapsamadığı kabul edilecektir. 

a) Teşebbüs olanaklarının, yalnızca malların veya ticarî eşyanın depolanması, teşhiri veya teslimi 
amacıyla kullanılması; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 240) 



- 19 -

b) Teşebbüse ait mal ve ticarî eşya stoklarının yalnızca depolama, teşhir veya teslim amacıyla el
de tutulması; 

c) Teşebbüse ait mal ve ticarî eşya stoklarının yalnızca bir başka teşebbüse işlettirilmesi amacıy
la elde tutulması; 

d) tşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüse mal veya ticarî eşya satın alma veya bilgi toplama 
amacıyla elde tutulması; 

e) İşe ilişkin sabit bir yerin teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan diğer 
herhangi bir işin yapılması amacıyla elde tutulması; 

f) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca, (a) ile (e) bentleri arasında bahsedilen faaliyetlerin bir veya 
birkaçını bir arada icra etmek için elde tutulması. Ancak bu faaliyetlerin bir arada icra edilmesi sonu
cunda kendini gösteren toplu faaliyetin hazırlayıcı veya yardımcı karakterde olması şarttır. 

4. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, bir kişi 5 inci fıkra hükmünün uygula
nacağı bağımsız nitelikteki acenta dışında bir teşebbüs namına hareket ederek, bir Âkit Devlette bir te
şebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini mutaden kullanırsa, bu teşebbüs 
bu Devlette sözkonusu kişinin gerçekleştirdiği işlemler dolayısıyla bir işyerine sahip kabul olunacak
tır. Ancak bu kişinin işe ilişkin sabit bir yerden yürüttüğü faaliyetler, 3 üncü fıkrada belirtilenlerle sı
nırlandırıldığında, sözkonusu işe ilişkin sabit yer anılan fıkra hükümleri uyarınca bir işyeri oluşturma
yacaktır. 

5. Bir teşebbüs, diğer Devlette işlerini yalnızca, kendi işlerine olağan şekilde devam eden bir sim
sar, bir genel komisyon acentası veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acenta vasıtasıyla yürüttüğü 
için bu diğer Âkit Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır. 

6. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Âkit Devletin mukimi olan veya diğer Âkit 
Devlette ticarî faaliyette bulunan bir şirketi kontrol eder, ya da onun tarafından kontrol edilirse (bir iş
yeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde), bu şirket diğeri için işyeri oluşturmayacaktır. 

Madde 6 

GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan elde ettiği 
gelir (tarım ve ormancılıkdan elde edilen gelir dahil), bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. "Gayrimenkul varlık" terimi, bahse konu varlığın yer aldığı Âkit Devletin mevzuatına göre ta
nımlanacaktır. Terim her halükârda gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarım ve ormancılıkta kul
lanılan araçları ve hayvanları, her çeşit dalyanları, özel hukuk hükümlerinin uygulanacağı gayrimen
kul mülkiyetine ilişkin hakları, gayrimenkul intifa haklarını ve maden ocaklarının, kaynakların ve di
ğer doğal kaynakların işletme hakkından veya işletilmesinden doğan sabit, yâ da değişken ödemeler 
üstündeki hakları kapsayacaktır; gemiler, vapurlar ve uçaklar gayrimenkul varlık sayılmayacaktır. 

3. 1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından veya 
diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygulanacaktır. 

4. 1 inci ve 3 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklardan elde 
ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkul varlıklardan elde edilen 
gelire de uygulanacaktır. 

e ' . - ' ' . 
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Madde 7 
TİCARÎ KAZANÇLAR 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, sözkonusu teşebbüs diğer Âkit Devlette yer alan bir 
işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu (ilk bahsedilen) Devlette vergilendirile
cektir. Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticarî faaliyette bulunursa, bu teşebbüsün kazançları 
diğer Devlette, sadece işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere, vergilendirilebilir. 

2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsü diğer Âkit Devlette yer 
alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunduğunda, bu işyerine her iki Âkit Devlette de, eğer bu 
işyeri, aynı veya benzer koşullar altında, aynı veya benzer faaliyetlerde bulunan, tamamen ayrı ve ba
ğımsız bir teşebbüs olsaydı ve işyerini oluşturduğu teşebbüsten tamamen bağımsız nitelik kazansaydı, 
ne kazanç elde edecek idiyse, böyle bir kazanç atfedilecektir. 

3. İşyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka herhangi bir yerde ya
pılan, yönetim ve genel idare giderlerini de kapsamına alan, işyerinin amaçlarına uygun düşen gider
lerin, indirilmesine müsaade edilecektir. 

4. İşyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal ve ticarî eşya alınması dolayısıyla doğan hiç bir 
kazanç bu işyerine atfedilmeyecektir. 

5. Kazanç, bu Anlaşmanın başka maddelerinde ayrı olarak düzenlenen gelir unsurlarını da kap
samına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir. 

Madde 8 
GEMİCİLİK, HAVA VE KARA TAŞIMACILIĞI 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette uluslararası trafik kapsamına giren türden bir 
gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarının işletilmesinden elde ettiği kazanç, yalnızca ilk bahsedilen Dev
lette vergilendirilebilecektir. 

2. Bu maddenin amaçları bakımından, gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarının uluslararası tra
fikte işletilmesinden elde edilen kazançlar, aşağıdaki kazançları da kapsamına alacaktır: 

a) Gemi, uçak ve kara nakil vasıtalarının personel ve ekipmanıyla birlikte kiralanmasından veya 
yalnızca taşıt aracı olarak kiralanmasından elde edilen kazançlar; 

b) Uluslararası trafikte kullanılan konteynerlerin (çekici, mavna ve konteyner taşımacılığı ile ilgi
li ekipmanlar dahil) kullanımından, bakımından ve kiralanmasından elde edilen kazançlar. 

Ancak bunun için, sözkonusu kazançların, 1 inci fıkrada belirtilen kazançların yanısıra, arızi ola
rak elde edilmiş olması gerekir. 

3. Bu maddenin 1 inci fıkra hükümleri aynı zamanda bir ortaklığa, bir ortak işletmeye veya ulus
lararası işletilen bir acentaya iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara da uygulanacaktır. 

Madde 9 
BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER 

1. a) Bir Âkit Devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Âkit Devlet teşebbüsünün yö
netim, kontrol veya sermayesine katıldığında veya 

b) Aynı kişiler doğrudan veya dolaylı olarak bir Âkit Devlet teşebbüsünün ve diğer Âkit Devlet 
teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında 

ve her iki halde de, iki teşebbüsün ticarî ve malî ilişkilerinde oluşan veya empoze edilen koşullar, 
bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, olması gereken; fakat bu 
koşullar dolayısıyla kendini göstermeyen kazanç, o teşebbüsün kazancına eklenip vergilendirilebilir. 
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2. Bir Âkit Devletin kendi teşebbüslerinden birinde kavradığı ve vergilediği kazanç, diğer Âkit 
Devlette vergilendirilen bu diğer Devlet teşebbüslerinden birinin de kazancını içerebilir. Aynı zaman
da, bu ilk bahsedilen Devletin kavradığı kazanç, bildirilen kazanç olmayıp, bağımsız teşebbüsler ara
sında oluşacak ilişkiler gözönünde tutularak, sonradan bu ilk bahsedilen Devletçe yürütülen hesapla
malar sonucunda belirlenen kazanç olabilir. Böyle bir durum kendini gösterdiğinde, eğer diğer Devlet 
bu düzenlemenin hukukî olduğu kanaatine varırsa, sözkonusu kazanç üzerinden alınan verginin mik
tarında gerekli düzeltmeleri yapmak durumundadır. Bu düzeltme yapılırken, bu Anlaşmanın diğer hü
kümleri gözönünde tutulacak ve gerektiğinde Âkit Devletlerin yetkili makamları birbirlerine danışa
caklardır. 

Madde 10 

TEMETTÜLER 
1. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen 

temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
2. Bununla beraber sözkonusu temettüler, ödemeyi yapan şirketin mukimi olduğu Devletçe de 

kendi mevzuatına göre vergilendirilebilir; ancak kendisine ödemede bulunulan kişi temettünün gerçek 
lehdarı ise bu şekilde alınacak vergi gayrisafi temettü tutarının yüzde 12'sini aşamayacaktır. 

3. Bu maddede kullanılan "temettü" terimi, hisse senetlerinden veya alacak niteliğinde olmayıp 
kazanca katılmayı sağlayan diğer haklardan elde edilen gelirleri, bunun yanısırâ dağıtımı yapan şirke
tin mukimi olduğu Devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen ge
lirle aynı muameleyi gören diğer şirket haklarından elde edilen gelirleri kapsar. Yatırım fonu ve yatı
rım ortaklarından sağlanan gelirler de bu terimin kapsamına girer. 

4. Diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunan, bir Âkit Devlet mu
kimi şirketin kazancı, bu işyerinin bulunduğu Âkit Devlette, 7 nci maddeye göre vergilendirildikten 
sonra, kalan kısım üzerinden de vergilendirilebilir ve bu şekilde bu Devletin mevzuatı uyarınca alına
cak vergi, 2 nci fıkrada belirtilen oranı aşamayacaktır. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan gerçek temettü lehdarı, temettüyü ödeyen şirketin mukim oldu
ğu diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa ve sözkonusu temettü 
elde ediş olayı ile bü işyeri arasında etkin bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygula
ma dışı kalacaktır. Bu durumda, 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

. Madde 11 

FAİZ 
1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen faiz, bu diğer Devlette 

vergilendirilebilir. 
2. Bununla beraber, bu faiz elde edildiği Âkit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergi

lendirilebilir; ancak, faiz elde eden kişi faizin gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi, faizin gay
risafi tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır. 

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın; 

a) Azerbaycan'da doğan ve Türkiye Hükümetine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına veya 
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.'ne ödenen faizler Azerbaycan vergisinden muaf tutulacaktır; 

b) Türkiye'de doğan ve Azerbaycan Hükümetine veya Azerbaycan Cumhuriyet Millî Bankasına 
ödenen faizler Türk vergisinden muaf tutulacaktır. 
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4. Bu maddede kullanılan "faiz" terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın veya kazancı pay
laşma hakkını tanısın tanımasın, devlet tahvillerinden, tahvillerden veya bonolardan ve her çeşit ala
caktan doğan gelir ile bu gelirin elde edildiği Âkit Devletin vergi mevzuatına göre ikrazat geliri sayı
lan diğer bütün gelirleri kapsar. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan gerçek faiz lehdarı* faizin elde edildiği diğer Âkit Devlette sahip 
olduğu bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa ve sözkonusu faizin ödendiği alacak ile bu işye
ri arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Bu 
durumda, 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

6. Bir Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahallî idaresi veya mukimi tarafından ödenen faizin, 
o Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, faiz ödeyen kişi, bir Âkit Devletin 
mukimi olsun veya olmasın, bir Âkit Devlette faiz ödemeye neden olan borç-alacak ilişkisiyle bağlan
tılı bir işyerine sahip olduğunda ve faiz bu işyerinden kaynaklandığında, sözkonusu faizin işyerinin bu
lunduğu Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile 
bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici 
ve gerçek lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri en son bahsedilen 
miktara uygulanacaktır. Böyle bir durumda, ilave ödeme, bu Anlaşmanın.diğer hükümleri de dikkate 
alınarak her bir Âkit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 12 
GAYRİMADDÎ HAK BEDELLERİ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddî hak bedelle
ri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bununla beraber, sözkonusu gayrimaddî hak bedelleri elde edildikleri Âkit Devlette ve o Dev
letin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, gayrimaddî hak bedeli elde eden kişi gayrimaddî 
hak bedelinin gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi, gayrimaddî hak bedelinin'gayrisafî tutarı
nın yüzde 10'unu aşmayacaktır. 

3. Bu maddede kullanılan "gayrimaddî hak bedelleri" terimi, sinema'filmleri, radyo veya televiz
yon yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil olmak üzere edebi, artistik, bilimsel her nevi telif 
hakkının veya her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, planın, gizli formül veya üre
tim yönteminin veya sınaî, ticarî veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanma imtiyazı ve
ya kullanma hakkı ile sınaî, ticarî veya bilimsel teçhizatın kullanma imtiyazı veya kullanma hakkı kar
şılığında ödenen her türlü bedelleri kapsar. 

4. Bir Âkit Devlet mukimi olan gayrimaddî hak bedelinin gerçek İehdan sözkonusu bedelin elde 
edildiği diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa ve söz konusu be
delin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra 
hükümleri uygulama dışı kalacaktır. Böyle bir durumda, 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

5. Bir Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahallî idaresi veya mukimi tarafından ödenen gay
rimaddî hak bedelinin, o Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, gayrimaddî 
hak bedelini ödeyen kişi bir Âkit Devletin hıukimi olsun veya olmasın, bir Âkit Devlette gayrimaddî 
hak bedelini ödemeye neden olan hak veya varlık ile bağlantılı bir işyerine sahip olduğunda ve bu gay
rimaddî hak bedelinin, işyerinin bulunduğu Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddî hak bedelinin miktarı, ödeyici ile ger
çek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir iliş-
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kinin olmadığı durumlarda ödeyici ve gerçek lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu 
madde hükümleri en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Böyle bir durumda, ilave ödeme, bu An
laşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Âkit Devletin mevzuatı uyarınca vergilendirile-
bilecektir. 

Madde 13 
SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 

1. Bir Akit Devlet mukimince, diğer Âkit Devlette yer alan ve 6 ncı maddede belirtilen gayrimen
kul varlığın elden çıkarılmasından elde edilen kazanç, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerinin ticarî varlığına da
hil menkul varlıkların veya bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette serbest meslek faaliyeti ic
ra etmek üzere kullandığı bir sabit yere ait menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazanç, bu 
işyerinin veya sabit yerin (yalnız veya tüm teşebbüsle birlikte) elden çıkarılmasından doğan kazanç da 
dahil olmak üzere, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. ( 

3. Bir Âkit Devlet mukimince uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara nakil vasıtaları
nın veya sözkonusu gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarının işletilmesi ile ilgili menkul varlıkların el
den çıkarılmasından doğan kazançlar, yalnızca bu teşebbüsün kanunî merkezinin bulunduğu Âkit Dev
lette vergilendirilebilecektir. 

4. 1 inci, 2 nci ve 3 üncü fıkralarda değinilenler dışında kalan varlıkların elden çıkarılmasından 
doğan kazançlar yalnızca, elden çıkaranın mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. Bu
nunla beraber, bundan bir önceki cümlede bahsedilen ve diğer Âkit Devlette elde edilen sermaye de
ğer artışı kazançları, iktisap ve elden çıkarma arasındaki süre bir yılı aşmadığı takdirde bu diğer Âkit 
Devlette de vergilendirilebilecektir. 

Madde 14 

SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 
1. Bir Âkit Devlet mukiminin meslekî faaliyetlerden ve bağımsız nitelikteki diğer faaliyetlerden 

elde ettiği gelir, bu kişinin diğer Âkit Devlette faaliyetlerini icra etmek için sürekli kullanabileceği bir 
sabit yere sahip olmaması şartıyla, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Bu türden sabit bir yere 
sahip olunduğunda, yalnızca sözkonusu sabit yere atfedilebilen gelir diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. "Meslekî faaliyetler" deyimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, artistik, eği
tici ye öğretici faaliyetleri, bunun yanısıra doktorların, avukatların, mühendislerin, mimarların, dişçile
rin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini kapsamına alır. 

Madde 15 ; 
BAĞIMLI FAALİYETLERDEN (HİZMETLERDEN) ELDE EDİLEN GELİR 

1. 16, 18, 19 ve 20 nci maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukiminin bir 
hizmet akdi dolayısıyla elde ettiği ücret, maaş ve diğer benzeri menfaatler, bu hizmet diğer Âkit Dev- • 
lette ifa edilmedikçe, yalnız ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. Eğer hizmet diğer Devlet
te ifa edilirse, buradan elde edilen gelir bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. 1 inci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette ifa et
tiği hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer: 

a) Gelir elde eden kişi, bu diğer Devlette ilgili takvim yılı içinde bir veya bir kaç seferde toplam 
183 günü aşmamak üzere kalırsa ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 240) 



- 2 4 -

b) Ödeme, bu diğer Âkit Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir işve
ren tarafından veya böyle bir işveren adına yapılırsa ve 

c) Ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden yapılmazsa, 
yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilebilecektir. 

3 . 1 inci ve 2 nci fıkraların hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukimince diğer Âkit 
Devlette ifa edilen bir çalışma karşılığında elde edilen ücret, maaş ve diğer menfaatler, eğer bu ça
lışma : 

a) Anlaşmanın 5,inci maddesinin 2 nci fıkrasında belirtilen inşaat şantiyesi, yapım, montaj ya 
da kurma projesinde ifa edilirse, 

b) Bir Âkit Devletin mukimi olan bir teşebbüsün uluslararası trafikte işletilen bir gemi, uçak 
veya kara nakil vasıtasında ifa edilirse, 

bu diğer Âkit Devlette vergilendirilmeyecektir. 

Madde 16 
MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER 

Bir Âkit Devlet mukiminin, diğer Âkit Devlet mukimi olan bir şirketin yönetim kurulu veya 
benzeri bir organın üyesi olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer 
Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 17 

SANATÇI VE SPORCULAR 
1. 14 ve 15 inci maddelerin hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukimi olan ve tiyat

ro, sinema, radyo-, televizyon artistliği yapan veya müzisyen olarak çalışan bir sanatçının veya bir 
sporcunun diğer Âkit Devlette icra ettiği bu nitelikteki şahsî faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği ge
lir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği bu nitelikteki faaliyetlerden doğan gelir sanatçı
nın veya sporcunun kendisine değil de bir başkasına yönelirse, bu gelir, 7, 14 ve 15 inci maddele
rin hükümleriyle bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği Âkit 
Devlette vergilendirilebilir. 

3. Sanatçı veya sporcuların bir Âkit Devlette icra ettikleri faaliyetlerden elde ettikleri gelir, bu 
Devlete yapılan söz konusu ziyaretin diğer Âkit Devlete, politik alt bölümüne ya da bir mahallî 
idaresine ait kamusal fonlardan önemli ölçüde desteklenmesi halinde, bu Devlette vergiden istisna 
edilecektir. 

Madde 18 
KAMU GÖREVLİLERİ 

1. Bir Âkit Devletin kendisine, politik ait bölümüne veya mahallî idaresine bir kamu görevi 
dolayısıyla bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında, bu Devlet, alt bölüm veya ida
re tarafından sağlanan menfaatler, emekli maaşları da dahil, yalnızca bu Devlette vergilendirilebi
lecektir. 

2. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü veya mahallî idaresi tarafından yürütülen ti
carî faaliyetle bağlantılı olan hizmetler karşılığından ödenen emekli maaşlarına ve diğer ödemele
re 15, 16 ve 19 uncu madde hükümleri uygulanacaktır. 
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Madde 19 

EMEKLİ MAAŞLARI 

18 inci maddenin 1 inci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukimine geçmiş 
çalışmalarının karşılığında ödenen emekli maaşları ile sağlanan diğer benzeri menfaatler yalnızca bu 
Devlette vergilendirilebilecektir. 

Madde 20 
ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER 

1. Bir Âkit Devleti ziyareti sırasında veya ziyaretinden hemen önce diğer Âkit Devletin mukimi 
durumunda olan ve ilk bahsedilen Devlette yalnızca öğrenim veya meslekî eğitim amacıyla bulunan 
bir öğrenci veya stajyere geçimini, öğrenim veya meslekî eğitimini sağlayabilmesi için ilk bahsedilen 
Devletin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler, ilk bahsedilen Devlette vergilendirilmeyecektir. 

2. Aynı şekilde, bir Âkit Devleti ziyareti sırasında veya hemen öncesinde diğer Âkit Devletin mu
kimi olan ve ilk bahsedilen Devlette esas itibariyle öğretim ve bilimsel araştırma yapmak amacıyla iki 
yılı aşmayan bir süre veya süreler için bulunan bir öğretmen veya öğretim üyesinini, öğretim veya araş
tırma karşılığında, ilk bahsedilen Devletin dışındaki kaynaklardan elde ettiği gelirler, ilk bahsedilen 
Devlette vergiden istisna edilecektir. 

3. Bir Âkit Devletin vatandaşı olup, diğer Âkit Devlette öğrenimi veya mesleği ile ilgili uygula
ma alışkanlıkları kazanmak üzere, bir takvim yılı içinde 183 günü aşmayacak şekilde hizmet ifa eden 
bir öğrenci veya stajyerin eline geçen ücretler, bu diğer Devlette vergilendirilmeyecektir. 

Madde21 
DİĞER GELİRLER 

1. Bir Âkit Devletin mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın daha önceki maddele
rinde ele alınmayan gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilebilecektir. 

2. 6 nci maddenin 2 nci fıkrasında tanımlanan gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir hariç ol
mak üzere, bir Âkit Devlet mukimi olan ve diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî 
faaliyette veya bir sabit yer vasıtasıyla serbest meslek faaliyetinde bulunan bir kişinin, söz konusu iş
yeri ya da sabit yer ile etkin bir şekilde bağlantılı bir hak veya varlıktan bir gelir elde etmesi halinde, 
bu gelire 1 inci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda olayına göre, 7 nci veya 14 üncü mad
de hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 22 
ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ ' ' • 

1. Türkiye mukimleri için çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir: 
a) Bir Türkiye mukimi aşağıda (b) alt bendinde belirtilen gelirler dışında ve bu Anlaşma hüküm

leri uyarınca Azerbaycan'da vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, Türkiye, bu geliri vergiden is
tisna edecektir (bu istisna, kurumlar vergisi mükellefleri açısından kurumlar vergisine ve gelir vergisi 
tevkifatına tabi olmamayı; gelir vergisi mükellefleri açısından gelir vergisine tabi olmamayı ifade 
eder); fakat bu kişinin geri kalan geliri üzerindeki toplam vergiyi hesaplamak amacıyla, söz konusu ge
lire sanki vergiden istisna edilmemiş gibi bir vergi nispeti uygulayabilecektir. 

b) Bir Türkiye mukimi, bu Anlaşmanın 10, 11, 12 nci maddeleriyle 13 üncü maddenin 4 üncü 
fıkrası hükümleri uyarınca Azerbaycan'da vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde, Türkiye, bu kişi
nin gelirine isabet eden vergiden, Azerbaycan'da gelir üzerinden ödenen verginin mahsubuna müsaade 
edecektir. 
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Bununla beraber söz konusu mahsup, Azerbaycan'da vergilendirilebilen gelir için, mahsuptan ön
ce hesaplanan vergi miktarını aşmayacaktır. 

2. Azerbaycan mukimleri için çifte vergilendirme aşağıdaki şekilde önlenecektir: 
Bir Azerbaycan mukimi, bu Anlaşma hükümlerine göre Türkiye'de bir gelir elde ettiğinde, bu ge

lir Türkiye'de vergilendirilebilir. Türkiye'de bu gelir üzerinden ödenen vergiler, Azerbaycan'da gelir 
üzerinden alınan vergilerden mahsup edilecektir. Söz konusu mahsup, Azerbaycan'da vergi mevzuatı 
uyarınca hesaplanan vergi tutarını aşamayacaktır. 

Madde 23 
AYRIM YAPILMAMASI 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşları diğer Âkit Devlette o Devletin vatandaşlarının aynı koşullarda 
karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden değişik ve
ya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. 

2. 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsünün 
diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri, bu diğer Devletin aynı faaliyetleri yürüten bir teşebbüsüne 
göre daha az lehe bir vergileme ile karşı karşıya kalmayacaktır. 

3. Bir Âkit Devletin, diğer Âkit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafından, doğrudan doğruya 
veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol edilen teşebbüsleri, 
ilk bahsedilen Devlette, benzeri teşebbüslerin tabi oldukları veya olabilecekleri vergilemeden ve buna 
bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutul
mayacaklardır. 

4. Bu hükümler, bir Âkit Devletin kendi mukimlerine şahsî ve ailevî durumları dolayısıyla uygu
ladığı şahsî indirim, muafiyet ve matrah indirimlerini diğer Âkit Devlet mukimlerine de uygulama zo
runda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. 

5. Bu Anlaşmanın 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası, 11 inci maddesinin 7 nci fıkrası veya 12 nci 
maddesinin 6 nci fıkrası hükümlerinin uygulanacağı haller hariç olmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbü
sünün vergi matrahı belirlenirken, bu teşebbüsün diğer Âkit Devletin bir mukimine yaptığı faiz, gayri-
maddî hak bedeli şeklindeki ödemelerle diğer ödemeler, bu ödemeler sanki ilk bahsedilen Devletin bir 
mukimine yapılmış gibi aynı şekilde indirilebilecektir. 

Madde 24 

KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 
1. Bir Âkit Devlet mukimi, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için 

bu Anlaşma hükümlerine uygun düşmeyen sonuçlar yarattığı veya yaratacağı kanaatine vardığında, bu 
Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat usullerine bakılmaksızın, durumu mukimi olduğu 
Devletin yetkili makamına arzedebilir. Bu kişinin durumu 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun 
düşerse, o zaman vatandaşı olduğu Âkit Devletin yetkili makamına başvurabilir. Söz konusu müraca
at, Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen süre içinde yapılacaktır. 

2. Söz konusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber, kendisi tatminkâr bir çözüme ulaşa
madığı takdirde, bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Âkit Devletin yet
kili makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarfedecektir. 

3. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulamasından kay
naklanan her türlü güçlüğü ve tereddüdü karşılıklı anlaşmayla çözmek için gayret göstereceklerdir. 
Yetkili makamlar aynı zamanda, bu Anlaşmada çözüme kavuşturulamamış durumlardan kaynaklanan 
çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması için de birbirlerine danışabilirler. 
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4. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda anlaşmaya 
varabilmek için belirlenecek bir prosedür çerçevesinde birbirleriyle haberleşebilirler. Anlaşmaya vara
bilmek için sözlü görüş alış-verişi gerekli görüldüğünde, bu görüşme, Âkit Devletlerin yetkili makam
larının temsilcilerinden oluşan bir Komisyon kanalıyla yürütülebilir. 

Madde 25 

BİLGİ DEĞİŞİMİ 
1. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan 

bilgileri; bunun yanı sıra bu Anlaşmayla uyumsuzluk göstermediği sürece, bu Anlaşma kapsamına gi
ren vergilerle ilgili Âkit Devletlerin iç mevzuat hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri de
ğişime tabi tutacaklardır. Bir Âkit Devlet tarafından alman her türlü, o Devletin kendi iç mevzuatı çer
çevesinde elde ettiği bilgiler gibi gizli tutulacak ve yalnızca bu Anlaşmada belirtilen vergilerin tahak
kuk veya tahsilatına veya cebri icra ya da cezasına veya bu hususlardaki şikâyet ve itirazlara bakmak
la görevli kişi veya makamlara (adlî makamlar ve idarî kuruluşlar dahil) verilebilecektir. Bu kişi veya 
makamlar, bu bilgileri yalnızca söz konusu amaçlar doğrultusunda kullanacaklardır. Bu kişi veya ma
kamlar, söz konusu bilgileri mahkeme duruşmalarında veya adlî kararlar alınırken açıklayabilirler. 

2. 1 inci fıkra hükümleri, hiçbir surette bir Âkit Devleti: 

a) Kendinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatına veya idarî uygulamalarına uymayacak idarî ön
lemler alma; 

b) Kendinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatı veya normal idarî işlemleri çerçevesinde elde edi
lemeyen bilgileri sunma; 

c) Herhangi bir ticarî, sınaî, meslekî sırrı ticarî işlemi aleni hale getiren bilgileri veya aleniyeti ka-
mu düzenine aykırı düşen bilgileri verme 

yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 

Madde 26 
DİPLOMAT HÜVİYETİNDEKİ MEMURLAR 

VE 
KONSOLOSLUK MEMURLARI 

Bu Anlaşmanın hiçbir hükmü, diplomat hüviyetindeki memurların ve konsolosluk memurlarının 
uluslararası hukukun genel kuralları ve özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları malî ayrıca
lıkları etkilemeyecektir. • , • . • 

" ' ' • * ' Madde 27 
İDARÎ YARDIMLAŞMA 

1. Âkit Devletler, 2 nci madde kapsamına giren vergilerin asıllarının, zamlarının, eklerinin, faiz
lerinin, giderlerinin ve ceza hukuku sınırlarına girmeyen para cezalarının tebliğ ve tahsili amacıyla kar
şılıklı yardımlaşmayı taahhüt ederler, 

2. Bir Âkit Devletin yetkili makamının talebi üzerine diğer Âkit Devletin yetkili makamı, kendi 
Devletinde yukarıda bahsedilen vergilerin tebliğ ve tahsiline uygulanan mevzuat hükümlerini dikkate 
almak suretiyle, birinci fıkrada belirtilen ve ilk Devlette tahsil edilebilir hale gelmiş olan kamu alacak
larının tebliğini ve tahsilini sağlayacaktır. Bu alacaklar, kendisinden talepte bulunulan Devlette hiçbir 
öncelik kazanmayacak ve bu Devlet, talepte bulunan Devletin mevzuatının müsaade etmediği hiçbir 
icrai tedbiri alma yükümlülüğü altında tutulmayacaktır. 
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3. 2 nci fıkrada belirtileri talepler, icrai belgelerin resmî bir örneği ile desteklenecek ve eğer ge-
, rekiyorsa mahkeme kararının resmî bir örneği de eklenecektir. 

4. Bir Akit Devletin yetkili makamı haklarını güvence altına almak amacıyla, henüz itiraz yolu 
açık bulunan kamu alacakları için de, diğer Âkit Devletin yetkili makamına başvurup, bu diğer Devle
tin mevzuatında öngörülen koruma tedbirlerinin alınmasını isteyebilir; bu tedbirler için de 1 -3 üncü fık
ra hükümleri uygulanabilir. 

5. 25 inci maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendi, kendisinden talepte bulunulan Devletin yetkili ma
kamına, bu maddenin bundan önceki fıkralarının uygulanması dolayısıyla sunulan bütün bilgilere de 
aynen uygulanacaktır. 

Madde 28 
YÜRÜRLÜĞE GİRME 

Âkit Devletlerden herbiri, bu Anlaşmanın yürürlüğe konulması için gerekli olan işlemlerin ta
mamlandığını diğerine bildirecektir. Bu Anlaşma bu bildirimlerden sonuncusunun alındığı günü takip 
eden ayın birinci gününde yürürlüğe girecek ve hükümleri Âkit Devletlerin ikisinde de bu Anlaşmanın 
yürürlüğe girdiği tarihi takip eden yılın ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan vergilendir
me dönemlerine ilişkin vergiler için uygulanacaktır. 

Madde 29̂  
YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 

Bu Anlaşma, bir Âkit Devlet tarafından fesh edilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Âkit Devlet
lerden her biri Anlaşmayı, herhangi bir takvim yılının bitiminden en az altı ay önce diplomatik yollar
dan yazılı fesih ihbarnamesi vermek suretiyle feshedebilir. Bu durumda Anlaşma, Âkit Devletlerde fe
sih ihbarnamesinin verildiği yılı takip eden yılın ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan ver
gilendirme dönemlerine ilişkin vergiler için hüküm ifade etmeyecektir. 

Bu hususları teyiden, iki Devletin tam yetkili temsilcileri, Türkiye Türkçesi'nde iki nüsha olarak 
düzenlenen bu Anlaşmayı 9 Şubat 1994 tarihinde Ankara'da imzalamışlardır. 

Bu Anlaşmanın Azerbaycan Türkçesi'ndeki metni daha sonra diplomatik kanallardan teati edile
cek olup, her iki dildeki Anlaşma metinleri aynı derecede geçerli olacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ AZERBAYCAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
' • • - ADINA ADINA 

İSMET A7TİLA FİKRET YUSİFOV 
MALİYE BAKANI MALİYE BAKANI 
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Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
Türkmenistan, ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesi arzulanan bir Devlettir. Kuşku

suz, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti arasında sermaye, teknoloji ve 
hizmet hareketlerinin geliştirilmesi, her iki Devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Sözkonusu 
faktör hareketlerinin geliştirilmesinde çifte vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözü
mü önem arzetmektedir. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti 
arasında 17 Ağustos 1995 tarihinde Aşkabat'da "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergi
lendirmeyi Önleme Anlaşması" imzalanmıştır. 

Anlaşma ile kişilerin aynı gelir üzerinden iki Devlette birden vergilendirilmesinin (çifte vergi- • 
lendirme) önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amacı sağlamak üzere, vergileme hakkı gelir unsurları 
itibariyle ikâmet eden veya kaynak Devletlerden birine bırakılmakta veya bu mümkün olmazsa iki 
Devlet arasında paylaştırılmaktadır. Böylece, Âkit Devletlerden birinde yatırım yapan, teknoloji 
veya hizmet sunan diğer Devlet mukimlerinin, o Devletin mükelleflerine göre daha ağır vergilen
dirilmesine engel olunmakta ve teşebbüslerin risk almadan önce ileride karşılarına çıkacak her tür
lü vergi ile ilgili mükellefiyeti hesaplayabilmeleri sağlanmaktadır. Çifte vergilendirmenin Âkit 
Devletlerde önlenmesi ile Türkmen yatırımcılar için Türkiye'nin, Türk yatırımcılar için ise Türk
menistan'ın daha cazip hale geleceği tabiidir. 

Anlaşmanın kapsamına aldığı vergiler açısından çifte vergilendirmenin ve vergi kaçakçılığı
nın nasıl önleneceği ve muhtelif gelir unsurlarının vergilendirilmesine ilişkin ilkeler ve düzenleme
ler, ilişikte yer alan Anlaşmanın madde gerekçelerinde ayrıntılarıyla açıklanmıştır. 
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ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 

Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 28 maddeden meydana gelmiştir. Ayrıca, An
laşmanın bir cüz'ünü oluşturan 1 fıkralık bir "protokol" Anlaşma maddelerinin sonuna eklenmiş
tir. Anlaşma maddeleri ile Protokol fıkrasının gerekçeleri aşağıda belirtilmiştir. 

Madde 1. - Kişilere İlişkin Kapsam 
1 inci madde hükmü gereğince bu Anlaşma Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin muki

mi olan kişilere uygulanacaktır. 
Diğer bir ifade ile bu Anlaşma, Milliyet farkı gözetilmeksizin Âkit Devletler (Türkmenistan 

veya Türkiye)'den birinde veya her ikisinde mukim olan kişileri kapsamına almaktadır. 

Madde 2. - Kavranan Vergiler 
Bu Madde, Anlaşmanın kavradığı vergilerin belirlenmesinde ve tarifinden açıklığı temin etme 

amacını gütmektedir. 
Maddenin 1 inci fıkrası, Anlaşmanın, ne şekilde alındığına bakılmaksızın Âkit Devletlerden 

herhangi birinde, politik alt bölümlerinde veya mahallî idarelerinde gelir üzerinden alınan vergile
re uygulanacağını belirtmektedir. 

2 nci fıkra, gelir üzerinden alınan vergilerin kapsamını belirlemektedir. 
3 üncü fıkrada, Anlaşmanın Âkit Devletlerdeki mevcut vergilerden hangilerine uygulanacağı 

belirtilmektedir. Anlaşma kapsamına giren vergilerin; Türkmenistan Hükümetinde, kazanç vergisi 
ve Türkmen vatandaşlarından, yabancılardan ve vatandaş olmayan kişilerden alınan gelir vergisi; 
Türkiye Cumhuriyetinde ise gelir ve kurumlar vergileri ile gelir ve Kurumlar Vergisi üzerinden alı
nan fon payından ibaret olduğu belirtilmiştir. 

4 üncü fıkra, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave olarak veya onların ye
rine alınmaya başlanan ve bu vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde benzeyen ver
gilerin de Anlaşma kapsamına gireceğini hükme bağlamakta, ayrıca, Âkit Devletlerin yetkili ma
kamlarının, vergi mevzuatlarındaki önemli değişiklikleri birbirlerine bildirmelerini öngörmektedir. 

Madde 3 . - Genel Tanımlar 
Bu maddede, Anlaşmada kullanılan terimlerin yorumu için gerekli genel tanımlar yer almak

tadır. 
Sözkonusu maddede sırasıyla, "Türkiye", "Türkmenistan", "Bir Âkit Devlet", "Diğer Âkit 

Devlet", "Vergi", "Kişi", "Şirket", "Kayıtlı Merkez", "Vatandaş", "Bir Âkit Devletin Teşebbüsü", 
"Diğer Âkit Devletin Teşebbüsü" "Yetkili Makam" ve "Uluslararası Trafik" terimlerinin tanımı 
yer almaktadır. 

Maddenin 2 nci fıkrasında, Anlaşmada tanımlanmamış terimlerin, Âkit Devletlerin iç mevzu
atlarında öngörülen anlamları taşıdığı belirtilmiş ve Anlaşmada boşluk kalmaması sağlanmıştır. 

Madde 4. - Mukim 
Âkit Devletlerin vergileme yetkisi, Anlaşmanın birçok maddesinde doğrudan doğruya "mu

kim" kavramına göre çözümlenmektedir. Bu çerçevede, gerçek ve tüzelkişilerin hangi Devletin 
mukimi addedileceği hususu büyük bir önem arzetmektedir. 

Maddenin 1 inci fıkrasında, gerçek ve tüzelkişiler arasında ayrım yapılmaksızın, Anlaşmanın 
amaçları bakımından; ev, ikametgâh, kayıtlı merkez, yönetim yeri ve benzer yapıda diğer herhan-
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gi bir kriter nedeniyle vergi mükellefiyeti altına giren kişi "mukim" addedilmektedir. Gelir Vergi
si Kanunumuz Türkiye'de yerleşmiş gerçek kişileri, Kurumlar Vergisi Kanunumuz ise kanunî ve
ya iş merkezi Türkiye'de bulunan kurumları tam mükellef addettiğinden, 1 inci fıkra hükmüyle ver
gi hukukumuza tam bir paralellik sağlanmaktadır. 

2 nci fıkrada, gerçek kişilerin 1 inci fıkrada belirtilen kriterler nedeniyle her iki Devletin de 
mukimi addedilmesi halinde, bu kişilerin hangi kıstaslar kullanılmak suretiyle yalnızca bir devle
tin mukimi addedileceği hususu çözümlenmektedir. 

3 üncü fıkrada ise, gerçek kişi dışında kalan kişilerin her iki Devletin de mukimi olması halin
de, mukimliğin tayininde bu kişilerin kayıtlı merkezinin esas alınacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 5. - İşyeri 
İşyerinin tanımına ilişkin bu madde son derece önemlidir. Bilindiği üzere, Gelir ve Kurumlar 

Vergisi Kanunlarımız, dar mükellefler açısından ticarî kazancın Türkiye'de elde edilmiş sayılması 
için, kazanç sahiplerinin Türkiye'de işyerinin bulunması veya daimi temsilci bulundurması ve ka
zancın bu yerlerde veya bu temsilciler vasıtasıyla yapılan işlerden doğmasını şart koşmaktadır. Ay
nı şekilde, Anlaşmanın 7 nci maddesinde ve yalnızca işyerine atf edilebilen ticarî kazancın kaynak 
Devlette vergilenebileceği prensibi getirilmiştir, u 

6 fıkra halinde düzenlenen bu maddede, hangi durumlarda bir işyerinin oluşup oluşmayacağı 
hususu bütün ayrıntılarıyla açıklanmaktadır. • 

1 inci fıkrada, "işyeri" temininin genel bir tanımı yapılmaktadır. 
2 nci fıkrada, kapsama özellikle dahil edilen işyerlerine örnekler verilmektedir ki bunlar; yö

netim yeri, şube, büro, fabrika, atelye, maden ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı diğer yer
lerdir. 

Bu fıkrada ayrıca, süresi 45 ayı aşan bir inşaat şantiyesi, yapım, kurma veya montaj projesi ve
ya bunlarla ilgili gözetim faaliyetlerinin bir işyeri oluşturacağı belirtilmektedir. 

3 üncü fıkrada, işyeri kapsamı dışında kalan hususlar belirtilmiştir. . 
4 üncü fıkrada daimi temsilcilik düzenlenmiştir. Bu fıkraya göre, bir kişi teşebbüs adına mu

kavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini düzenli olarak kullanırsa, bu faaliyetler 3 üncü 
fıkrada belirtilenlerle sınırlı olmadıkça, temsil ettiği teşebbüs bu Devlette bir işyerine sahip kabul 
edilecektir. 

Anlaşmada işyeri ve daimi temsilci ayrı ayrı maddelerde düzenlenmeyip, her ikisi de "işyeri" 
maddesinde düzenlendiğinden, bu fıkra hükmüyle, Gelir Vergisi Kanununun dar mükelleflerin ti
carî kazançlarının Türkiye'de vergilendirilmesine imkân tanıyan daimi temsilciliğe ilişkin hüküm
leri Anlaşmaya yansıtılmış olmaktadır. 

5 inci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette, işlerini yalnızca kendi işlerine 
olağan şekilde devam eden bir simsar, genel komisyoncu veya bağımsız statüye sahip bir acente 
vasıtasıyla yürütülmesi halinde işyerinin var sayılmayacağını öngörmektedir. Bununla birlikte söz-
konusu acentenin, faaliyetlerini tamamen veya kısmen bu teşebbüs adına yürütmesi halinde bu fık
rada belirtilen anlamda bağımsız statüde bir acente olarak kabul edilmeyeceği belirtilmektedir. 

6 ncı fıkrada ise, iki ayrı Âkit Devlette mukim olan şirketlerin birbirlerini kontrol etmesinin, 
bunlardan herhangi birinin diğeri için bir işyeri oluşturmayacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 6. - Gayrimenkul Varlıklardan Elde Edilen Gelir 
Bu madde yalnızca gayrimenkul sermaye iratlarını değil, aynı zamanda gayrimenkullerden 

kaynaklanacak her türlü gelir unsurunu (tarım ve ormancılıktan elde edilen gelir) da kapsama da
hil edilmektedir. 
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Maddenin 1 inci fıkrası ile gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelirin vergileme hakkı, gay
rimenkulun bulunduğu Âkit Devlete bırakılmaktadır. 

2 nci fıkra, "gayrimenkul varlık" temininin tanımına ilişkindir. 

3 üncü fıkrada, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımı, kiralanmasıveya başka bir suretle 
kullanımından elde edilen gelire 1 inci fıkra hükmünün uygulanacağı belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada ise, 1 ve 3 üncü fıkra hükümlerinin, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklardan 
elde ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkullerden elde edi
len gelire de uygulanacağı öngörülmektedir. 

Madde 7. - Ticarî Kazançlar 

Maddenin 1 inci fıkrası, ticarî kazancın vergilendirilmesindeki genel prensibi açıklamaktadır. 
Buna göre, ticarî kazanç, teşebbüsün mukim olduğu Devlette vergilendirilecek, ancak faaliyetin di
ğer Âkit Devlette bir işyeri vasıtasıyla yürütülmesi halinde, kazancın, sadece bu işyerine atfedile-
bilen kısmı diğer Âkit Devlette vergilendirilebilecektir. 

2 nci fıkra, işyeri kazançlarının hesaplanmasındaki esaslara ilişkindir. Buna göre, işyeri ba
ğımsız bir teşebbüs gibi ele alınacak ve benzer teşebbüslerin benzer koşullarda elde etmesi gereken 
kazanç, sözkonusu işyerine atfedilecektir. Böylece, işyeri-merkez ilişkilerinde emsaline göre yük
sek veya düşük fiyatlandırmaya gidildiğinde olaya müdahale edilip, gerçekçi fiyatların fatura edil
mesiyle yeni bir vergi matrahı belirlenecek ve vergileme bu matrah üzerinden yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, işyeri kazancının belirlenmesi sırasında hangi tür giderlerin indirilebileceğine 
ilişkindir. 

4 üncü fıkra, teşebbüs adına sadece mal ve ticarî eşya alımında bulunan işyerine, bu faaliyeti 
dolayısıyla kazanç atfedilemeyeceğine ilişkindir. 

5 inci fıkra, ticarî kazancın, Anlaşmanın diğer maddelerinde belirtilen gelir unsurlarını da kap
samına alması halinde ilgili madde hükümlerini saklı tutmaktadır. 

Madde 8. - Deniz, Hava ve Kara Taşımacılığı 
1 inci fıkra, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette uluslararası trafik kapsamına gi

ren türden gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletmeciliğinden sağladığı kazançların, yalnızca te
şebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilebilecegini öngörmektedir. Diğer bir ifade ile 
bu tür kazançlar kaynak Devlette vergiden istisna edilmektedir. 

2 nci fıkrada, uçakların veya gemilerin uluslararası trafikte işletilmesinden elde edilen kazanç
ların, arızi olarak konteynerlerin kullanımından, bakımından veya kiralanmasından elde edilen ka
zançları da kapsayacağı öngörülmektedir. 

3 üncü fıkrada, 1 inci ve 2 nci fıkrada benimsenen prensibin, ortaklık, bağlı işletme veya ulus
lararası işletilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlar için de geçerli olduğu hükme 
bağlanmıştır. 

Madde 9. - Bağımlı Teşebbüsler 
Kurumlar Vergisi Kanunumuzun 15, 16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenen örtülü kazanç ve 

örtülü sermaye ile ilgili olan bu maddede, bağımlı teşebbüslerin, bağımsız teşebbüslere oranla fark
lı ticarî ilişkilere ve farklı fiyatlandırmalara yönelmeleri halinde Âkit Devletlerin ne tür tedbirler 
alabileceği hükme bağlanmaktadır. 

1 inci fıkra, bağımlı teşebbüslerin gerekli itinayı göstermeyip, bağımsız teşebbüsler arasında 
geçerli olan fiyatlardan sapmaları halinde, vergi kaybına uğrayan Âkit Devlete ek vergi alma hak-
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kını vermektedir. Bu ek vergileme sonunda diğer Devletin, kendi mükellefi olan bağımlı teşebbüs 
için yapacağı matrah ve vergi indirimleri ise 2 nci fıkrada düzenlenmiştir. , 

Madde 10. - Temettüler 
1 inci fıkra, temettülerin vcrgilendirilmesindeki genel ilke ile ilgili olup, temettü gelirinin esas 

itibariyle temettü gelirini elde edenin mukim olduğu Akit Devlette vergilendirilmesini öngörmek
tedir. 

2 nci fıkra, temettülerin, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu, yani temettülerin doğduğu 
Devlette de vergilendirilebileceğini öngörmektedir. Ancak, temettü elde eden temettünün gerçek 
lehtarı ise alınacak vergi gayrisafi temettü tutarının % 10'unu aşamayacaktır. 

3 üncü fıkrada "temettü" teriminin tanımı yapılmaktadır. 
4 üncü fıkrada, işyeri kazancının 7 nci madde (Ticarî Kazançlar) çerçevesinde vergilendiril

dikten sonra, kalan kazanç üzerinden maddenin 2 nci fıkrasına göre de vergilendirilebileceği öngö
rülmektedir. Bu fıkra, Gelir Vergisi Kanunumuzun 94 üncü maddesinin 6/(b) bendiyle paralellik 
arzetmektedir. 

5 inci fıkra, temettü lehdarının, temettüyü dağıtan şirketin mukim olduğu Âkit Devlette bir iş
yerine sahip olması ve elde ettiği temettülerle bu işyeri arasında önemli bir bağ bulunması halinde, 
sözkonusu temettülerin bu madde çerçevesinde vergilendirilmeyeceğini öngörmektedir. Bu gibi 
hallerde, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. • 

6 nci fıkra, bu maddenin 4 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Akit Devletin, kendi
sinden kazanç veya gelir elde eden ve diğer Akit Devletin mukimi olan bir şirketin dağıttığı temet
tüler üzerinden veya dağıtmadığı kazançlardan herhangi bir vergi alamayacağını öngörmektedir. 
Böylece, kaynak Devletin vergileme yetkisi kurum kazancına uygulanmakta, ancak bu kurumdan 
kâr payı elde eden kişilere doğru bir genişlemeye müsaade edilmemektedir. Fıkrada ayrıca, temet
tünün, kazanç veya gelirin elde edildiği Devletin mukimlerine ödenmesi ve bu kazanç veya gelirin 
elde edildiği Devletteki işyeri ile temettü elde ediş olayı arasında önemli bir bağ bulunması halle
rinin kaynak Devlette vergilendirmeme prensibine istisna teşkil ettiği belirtilmektedir. 

Madde 11. -Faiz 
1 inci fıkra, faizlerin vergilendirilmesindeki genel ilkeyi belirlemektedir. Buna göre, faizi ver

gilendirme hakkı lehdarın mukim olduğu Âkit Devlete ait olmaktadır. 
2 nci fıkrada, faizlerin doğduğu Devlete, faizin gayrisafi tutarı üzerinden azami % 10 vergi al

ma hakkı tanınacağı ayrıca bu sınırlamanın uygulama şeklinin karşılıklı anlaşmayla belirleneceği 
öngörülmektedir. 

3 üncü fıkra, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümetine ödenen faizlerin 
karşılıklı olarak vergiden muaf tutulmasına ilişkindir. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
ve Türkmenistan Merkez Bankasına ödenen faizler de karşılıklı olarak vergiden muaf tutulmuştur. 

4 üncü fıkrada, "faiz" teriminin kapsamı belirlenmiştir. 
5 inci fıkra, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen faizlerin bu maddede yer alan indirimli vergi ora

nına göre değil, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde hükümlerine göre vergilendirileceğini öngör
mektedir. 

6 nci fıkra, faiz gelirlerinin hangi durumda bir Âkit Devlette elde edilmiş sayılacağını hükme 
bağlamaktadır. Buna göre, faiz ödeyenin Devlet, politik alt bölüm, mahallî idare, mukim veya bu 
Devlette bulunan bir işyeri olması halinde, sözkonusu faizin bu Âkit Devlette elde edildiği kabul 
olunacaktır. 
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7 nci fıkra, faiz miktarının belirlenmesinde muvazaa durumunu açıklığa kavuşturmaktadır. 
Fıkra hükmüne göre muvazaa yapabilecek kişiler aralarında özel ilişki bulunan faiz ödeyicisi ile fa
iz lehdarı veya her ikisiyle bir başka kişi olarak belirtilmektedir. Muvazaa durumu ise, özel ilişki
nin olmadığı hallerde, kişiler arasında karşılaştırılan faiz miktarıni aşan bir faizin ödenmesi olarak 
ortaya konmuştur. Bu durumda fazla kısım, bu maddede tanımlanan ve indirimli vergiye tabi olan 
bir faiz olarak nitelendirilmeyip, Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak Âkit Devletlerin 
iç mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 12. - Gayrimaddî Hak Bedelleri 
1 inci fıkra, vergilemedeki genel ilkeyi belirlemekte ve vergileme hakkını ödeme yapılan ki

şinin mukim olduğu Devlete tanımaktadır. 
2 nci fıkra hükmü, gayrimaddî hak bedellerinin elde edildiği Devlete de % 10'u aşmayacak şe

kilde vergi alma hakkı tanımaktadır. 
3 üncü fıkra, gayrimaddî hak bedellerinin tanımı ile ilgilidir. : 
3 üncü fıkrada, bir işyeri vasıtasıyla elde edilen gayrimaddî hak bedellerinin indirimli vergi 

oranına göre değil, ticarî kazanca ilişkin 7 nci madde hükümlerine göre vergilendirileceği öngörül
mektedir. 

- 5 inci ve 6 hcı fıkralarda, faizde olduğu gibi gayrimaddî hak bedellerinin nerede elde edilmiş 
sayılacağı ve muvazaalı durumlarda nasıl vergilendirileceğine ilişkin özel hükümler yer almakta
dır. , 

Madde 13. - Sermaye Değer Artış Kazançları 
1 inci fıkrada, 6 nci maddede tanımlanan gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan 

kazançların, bu varlıkların bulunduğu Akit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 
2 nci fıkrada, bir işyerinin aktifine dahil olan veya serbest meslek faaliyetinin icrasında kulla

nılan sabit yere ait menkul fıkraların elden çıkarılmasından doğan kazançların, işyerinin veya sabit 
yerin bulunduğu Akit Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. y 

3 üncü fıkrada, bir Âkit Devlet mukimince uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya ka
ra nakil vasıtaları ile bunların işletilmesine tahsis edilen menkul varlıkların elden çıkarılmasından 
doğan kazançların, yalnızca gemi, uçak veya kara nakil vasıtaları işleten teşebbüsün mukim oldu
ğu Âkit Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 

4 üncü fıkrada, bu maddenin diğer fıkralarında sayılanların dışında kalan varlıkların elden çı
karılmasından doğan kazançların, bu varlıkları elden çıkaranların mukim olduğu Âkit Devlette; 
sözkonusu varlıkların iktisap tarihinden itibaren bir yıl içinde elden çıkarılmasından doğan değer 
artış kazançlarının ise gelirin elde edildiği kaynak Devlette vergilendirilebileceği öngörülmektedir. 

Madde 14. - Serbest Meslek Faaliyetleri 
Maddenin 1 inci fıkrasında, serbest meslek kazançlarının, kazancı elde edenin mukim olduğu 

Âkit Devlette vergilendirileceği; ancak diğer Âkit Devlette bulunan bir sabit yer kullanarak icra 
edilen serbest meslek faaliyetlerinden veya bu diğer Devlette ilgili malî yıl içinde başlayan veya 
sona eren herhangi bir oniki aylık dönemde bir veya birkaç seferde toplam 183 günü aşan faaliyet 
icrasından elde edilen kazancın, kaynak Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

2 nci fıkrada, "serbest meslek faaliyetleri" teriminin tanımı yapılmaktadır. 
Madde 15.-Bağımlı Faaliyetler 
1 inci fıkrada, bağımlı faaliyetlerin vergilendirilmesine ilişkin genel kural belirtilmektedir. Bu

na göre, hizmetin diğer Devlette ifa edilmemesi şartıyla, bir Âkit Devlet mukimince elde edilen üc
retler mukim olunan Deylette vergilendirilecektir. Hizmetin diğer Devlette ifa edilmesi halinde, 
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belli şartlarla kaynak Devlete de vergileme yetkisi tanınabilecektir. Ancak sözkonusu kural, bu An
laşmanın 16, 18, 19 ve 20 nci maddelerinde öngörülen hükümleri herhangi bir şekilde etkilemeye
cektir. Diğer bir ifadeyle, yönetim kurulu üyeleri, emekliler, kamu görevlileri, öğretmenler ve öğ
renciler 15 inci maddeye göre değil, kendileriyle ilgili maddelere göre vergilendirileceklerdir. 

2 nci fıkrada, ücretin sadece mukim Devlette vergilendirilmesi için hangi şartların bir arada 
aranması gerektiği belirtilmektedir. Kaynak Devletin vergileme yapabilmesi için, öngörülen bu 
şartlardan birinin ihlali yeterlidir. Bir başka ifadeyle, diğer Devlette hizmet ifa eden bir Âkit Dev
let mukiminin bu Devlette bir malî yıl içinde başlayan veya sona eren herhangi bir oniki aylık dö
nemde bir veya birkaç seferde toplam 183 günden fazla kalması veya ücret ödenmesinin bu diğer 
Devletin mukimi olan bir işveren tarafından veya onun adına yapılması ya da sözkonusu ödeme
nin, işverenin bu diğer Devlette sahip olduğu işyerinden veya sabit yerden yapılması durumunda, 
elde edilen ücretler kaynak Devlette vergilendirilecektir. 

3 üncü fıkrada, bir Âkit Devlet teşebbüsünce uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya ka
ra nakil vasıtalarında çalışan personelin bu sıfatları dolayısıyla'elde ettikleri gelirlerin, bu gemi, 
uçak veya kara nakil vasıtası işleten teşebbüsün mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirileceği ön
görülmektedir. 

Madde 16. - Müdürlere Yapılan Ödemeler 
1 inci fıkrada, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette mukim bir şirketin yönetim ku

rulu üyesi olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemelerin; bu diğer Âkit Devlette 
vergilendirileceği öngörülmektedir. 

Madde 17. - Sanatçı ve Sporcular 
1 inci fıkra, bir Âkit Devlet mukimi olan sanatçı ve sporcuların iştigal konuları ile ilgili şahsî 

faaliyetlerinden dolayı diğer Âkit Devlette elde ettikleri gelirlerin^ bu faaliyetleri icra ettikleri di
ğer Âkit Devlette vergilendirileceğini hükme bağlamaktadır. Bu çerçevede, serbest meslek faaliyet
leri ile bağımlı faaliyetleri düzenleyen 14 ve 15 inci madde hükümleri sanatçı ve sporcular açısın
dan geçerli olmayıp, vergileme yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

2 nci fıkra organizatörlerle ilgili olup, sanatçı ve sporcuların iştigal konularıyla ilgili faaliyet
lerden doğan gelirin, sanatçı veya sporcuların kendilerine değil de bir başka gerçek veya tüzelkişi
ye yönelmesi halinde, vergilemenin, faaliyetin icra edildiği Devlette yapılacağını öngörmektedir. 
Ancak böyle bir durumda, ticarî kazançların, serbest meslek kazançlarının ve ücretlerin vergilendi
rilmesini düzenleyen bu Anlaşmanın 14 ve 15 inci madde hükümleri dikkate alınmayıp, vergileme 
yalnızca 17 nci madde kapsamında yapılacaktır. 

3 üncü fıkra, bir Âkit Devlette icra edilen ve diğer Âkit Devletin kamusal fonlarından önemli 
ölçüde desteklenen sanatsal ve sportif faaliyetlerden elde edilen gelire 1 ve 2 nci fıkra hükümleri
nin uygulanmayacağını, öngörmektedir. 

Madde 18. - Emekli Maaşları 
Madde, geçmiş hizmetler karşılığında ödenen emekli maaşları ve benzeri ödemelerin, bunları 

elde edenin mukim olduğu Devlette vergilendirileceği hükmünü öngörmektedir. 
Madde 19. - Kamu Görevleri 
1 inci fıkrada, emekli maaşları da dahil olmak üzere, kamu hizmeti karşılığında yapılan öde

melerin, yalnızca ödemeyi yapan Devlette vergilendirileceği öngörülmektedir. 
2 nci fıkrada ise, kamu iktisadî kuruluşlarında çalışanlar açısından bu madde hükmünün değil, 

15, 16 ve 18 inci madde hükümlerinin geçerli olacağı öngörülmektedir. 
Madde 20. - Öğretmenler ve öğrenciler 
1 inci fıkra, öğrenci ve stajyerlerin öğrenim veya meslekî eğitimde bulundukları Devlette ya

rarlanacakları vergi istisnalarının sınırlan belirlemektedir. 
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Buna göre öğrenci ve stajyerler, yalnızca geçim, öğrenim veya meslekî eğitim masraflarını 
karşılamak üzere bulundukları Devletin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler dolayısıyla, öğ
renim gördükleri veya staj yaptıkları Devlette vergiye tabi tutulmayacaklardır. 

2 nci fıkfada, öğrenci ve stajyerler için öngörülen hükme benzer bir hüküm öğretmen ve öğ
retim üyeleri için de öngörülmektedir. Buna göre, öğretmen ve öğretim üyelerinin iki yılı aşmayan 
bir süre içinde, diğer Devlette yapmış oldukları öğretim veya araştırma karşılığında elde ettikleri 
gelirlerin bu Devlette vergiden istisna edileceği hükme bağlanmıştır. 

3 üncü fıkrada, 2 nci fıkra hükümlerinin, yalnızca kamu menfaatine yönelik olması halinde 
uygulanacağı belirtilmektedir. 

Madde 21. - Diğer Gelirler 
Bu maddede, nerede doğarsa doğsun bir Âkit Devlet mukimi tarafından elde edilen ve Anlaş

manın bundan önceki maddelerinde kavranmayan gelir unsurlarının, geliri elde eden kişinin mu
kim olduğu Devlette vergilendirileceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 22. - Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi 
Madde, çifte vergilendirmenin ortadan kaldırılması ile ilgilidir. 
1 inci fıkrada, bir Âkit Devlet mukiminin, bu Anlaşma hükümleri çerçevesinde diğer Âkit 

Devlette vergilendirilebilir bir gelir elde etmesi durumunda, sözkonusu geliri ilk bahseden Devle
tin 2 nci ve 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, vergiden istisna edeceği belirtilmektedir. 
^ 2 nci fıkrada, bir Âkit Devlet mukiminin, bu Anlaşmanın 10, 11 ve 12 nci maddeleri çerçeve
sinde, diğer Âkit Devlette vergilendirilebilir bir gelir elde etmesi durumunda, sözkonusu gelire isa
bet eden vergiden diğer devlette ödenen vergiye eşit bir miktarının mahsup edilebileceği, öngörül
mektedir. 

Madde 23. - Ayrım Yapılmaması 
Maddenin 1 inci fıkrasında, bir Âkit Devlet vatandaşının, diğer Âkit Devlette, o Devletin ay

nı koşullara sahip vatandaşına kıyasla daha değişik veya daha ağır bir vergilemeye ve buna bağlı 
mükellefiyetlere tabi tutulmayacağı öngörülmektedir. Aynı hüküm, Âkit Devletlerden birinin ve
ya her ikisinin mukimi olmayan kişilere de uygulanacaktır. 

2 nci fıkrada, teşebbüsleri diğer Devlette sahip oldukları işyerlerinin, bu diğer Devletin aynı 
faaliyetleri yürüten teşebbüslerine kıyasla daha ağır bir vergilemeye tabi tutulmayacakları öngörül
mektedir. 

3 üncü fıkrada, 9 uncu maddenin l'fnci fıkrası, 11 inci maddenin 7 nci fıkrası veya 12 nci mad
denin 6 nci fıkrası hariç olmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlet mukimine, 
faiz, gayrimaddî hak bedeli ve diğer ödemelerde bulunması halinde, teşebbüsün vergiye tabi kârı 
saptanırken, bu ödemeler aynı koşullarda ilk bahsedilen Devletin bir mukimine yapılmış gibi indi
rileceği belirtilmektedir. 

4 üncü fıkrada, ayrım yapmama prensibinin, bir Âkit Devletin bir veya birkaç mukimi tara
fından doğrudan veya dolaylı olarak, kısmen ya da tamamen sermayesine sahip olunan veya kont
rol edilen diğer Âkit Devlet teşebbüsleri için de geçerli olduğu belirtilmektedir. 5 inci fıkrada, Âkit 
Devletlerin kendi mukimlerine uyguladıkları şahsî indirimler ile vergi ve matrah indirimlerini, di
ğer Devletin mukimlerine de uygulamak zorunda olmadıkları belirtilmiştir. 

Madde 24. - Karşılıklı Anlaşma Usulü 
Maddenin ilk iki fıkrası, bir Âkit Devlet mukiminin, taraf Devletlerden herhangi birinin veya 

her ikisinin işlemlerinin, kendisi açısından bu Anlaşma hükümlerine uygun olmayan sonuçlar ya
rattığı veya yaratacağı kanaatine varması halinde sorunun nasıl çözümleneceğini hükme bağlamak
tadır. Ayrıca sözkonusu müracaatın, Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen süre içinde ya
pılması belirtilmektedir. 
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1 inci fıkraya göre bu kişi durumunu Âkit Devletlerin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat 
usulleriyle bağlı kalmaksızın, mukimi olduğu Âkit Devletin yetkili makamına arzedebilecektir. An
cak bu kişi, durumunun 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun olması halinde, vatandaşı oldu
ğu Âkit Devletin yetkili makamına bu Devletin iç mevzuatında öngörülen süreler içinde başvura
bilecektir. 

2 nci fıkraya göre, kendisine başvuruda bulunulan yetkili makamın sorunu kendisinin çöze-
mezse, diğer Devletin yetkili makamıyla karşılıklı anlaşmaya varmak için gayret gösterecektir. 

Maddenin 3 üncü fıkrasında, yetkili makamların bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulan
masından kaynaklanan sorunların çözümü için karşılıklı anlaşma usulünü kullanabilecekleri, 4 ün
cü fıkrada ise karşılıklı anlaşmanın ne şekilde yapılacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 25. - Bilgi Değişimi 
Bu Anlaşmanın tam anlamıyla uygulanabilmesi için iki Âkit Devletin vergi idareleri arasında 

gerekli hallerde yakın işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu maddede, Âkit Devletlerin hangi hal
lerde ve bilgi değişiminde bulunacakları, elde edilen bilgilerin kimlere verilebileceği ve bilgi deği
şiminin sınırları ele alınmıştır. 

Madde 26. - Diplomat Hüviyetindeki Memurlar ve Konsolosluk Memurları 
Bu maddede, diplomatlar ve konsolosluk memurlarının Devletler hukukunun genel kuralları

na ve özel anlaşma hükümlerine göre yararlandıkları vergi ayrıcalıklarının bu Anlaşma hükümle
rinden etkilenmeyeceği belirtilmektedir. 

Madde 27. - Yürürlüğe Girme 
Bu maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında Anlaşmanın ne zaman yürürlüğe gireceği ve vergiler açı

sından ne zaman hüküm ifade edileceği belirtilmiştir. Buna göre Anlaşma, Âkit Devletlerin herbi-
rinin, Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli işlemlerin tamamlanmasını, diğerine bildirmesini 
müteakip, bu bildirimlerden sonuncusunun alındığı tarihte yürürlüğe girecek ve hükümleri; kay
nakta tevkifat suretiyle ödenen vergiler için Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak ayı
nın birinci günü veya daha sonra ödenen veya mahsup edilen miktarlar için; bu vergilerin dışında 
kalan vergiler için ise Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak ayının birinci günü veya 
daha sonra başlayan vergilendirme dönemleri için uygulanacaktır. 

3 üncü fıkrada ise bu maddenin önceki hükümlerine bakılmaksızın 5 inci maddenin 2 nci fık
rasının g) bendi hükümlerinin, Anlaşmanın imza edilmesinden sonra elde edilen gelirler üzerinden 
alman vergilere de uygulanacağı belirtilmektedir. 

Madde 28. - Yürürlükten Kalkma 
Maddede, Anlaşmanın feshedilinceye kadar yürürlükte kalacağı belirtilmekte ve Âkit Devlet

lerden herbirinin bu Anlaşmayı yürürlüğe girdiği tarihi izleyen beş yıllık bir sürenin bitiminden 
sonra fesih ihbarnamesi vermek suretiyle Anlaşmayı feshedilebileceği ve fesih halinin her iki Dev
lette hangi vergilendirme dönemleri için hüküm ifade edileceği açıklanmaktadır. 

PROTOKOL HÜKÜMLERİNİN GEREKÇESİ 
Anlaşmanın bir bölümünü oluşturan ve Anlaşma maddelerinin sonunda yer alan Protokol 1 

fıkradan ibaret olup, Anlaşmanın 24 üncü maddesi ile ilgilidir. 
Türkmenistan'ın Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasına katılması halinde, bu Anlaşmanın XXII 

nci maddesinin (Danışma) 3 üncü fıkrasının amaçları yönünden; Âkit Devletlerin, bu fıkra ile bağ
lı kalmaksızın, bir tedbirin bu Anlaşma kapsamında yer alıp almadığı konusundaki her türlü ihtila
fı, her iki Âkit Devletin de rızası olması koşulu ile, bu.fıkrada belirlendiği şekilde, Hizmet Ticare
ti Konseyine götürebilecekleri öngörülmektedir. Ayrıca, bu fıkranın yorumu ile ilgili her türlü te-
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reddütün, 24 üncü maddenin 3 üncü fıkrasına göre çözümleneceği veya bu yönteme göre uzlaşma
nın sağlanamaması halinde ihtilafın, her iki Âkit Devletin de kabul ettiği diğer herhangi bir yönte
me göre çözümleneceği ifade edilmiştir. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

' Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 31.1.1997 

Esas No. : 11560 
Karar No. : 82 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 26.12.1996 tarihinde Türkiye Büyük 

Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 3.1.1997 tarihinde tali komisyon olarak Ko
misyonumuza, esas komisyon olarak da Dışişleri Komisyonuna havale edilen "Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Ver
gilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı" Komisyonumuzun 30.1.1997 tarihinde yaptığı 39 uncu Birleşiminde, Hükümeti tem-
silen Çevre Bakanı başkanlığında, Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığı temsil
cilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, çağdaş dünyanın en önemli özelliklerinden biri, ülkeler arasındaki mal, serma
ye ve emek akışının giderek yoğunlaşması nedeniyle ortaya çıkan ekonomiler arası etkileşimdir. 
Yabancı sermayeli şirketlerin kuruluşu, holdinglerin bünyelerindeki şirketleri dünyanın dört bir ta
rafına yayması, şirketlerin yabancı ülkelerde şube oluşturmaları, alacaklısı ve borçlusu farklı ülke
lerde bulunan kredi ilişkilerinin yoğunlaşması gibi hususlar sermayenin sınır ötesi hareketlerinden 
kaynaklanmaktadır. Kişi ve kuruluşların birden fazla devlette gelir elde etmeleri dolayısıyla, gelir
lerden kaynaklanan verginin hangi devlette vergilendirileceğinin önemli bir sorun olarak ortaya 
çıkması da bu tablonun doğal sonucudur. 

Türkmenistan Hükümeti, ekonomik ve ticarî ilişkilerimizin geliştirilmesi arzulanan bir devlet
tir. Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan arasında sermaye, teknoloji ve hizmet hareketlerinin ge
liştirilmesi, her iki devletin de refahına katkıda bulunacaktır. Sözkonusu faktör hareketlerinin ge
liştirilmesinde, çifte vergilendirme nedeniyle ortaya çıkan sorunların çözümü bu nedenle önem arz 
etmektedir. Bu amaçla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan arasında 17 Ağustos 
1995 tarihinde Aşkabat'ta "Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme An
laşması" ve Eki Protokol imzalanmıştır. . 

Anlaşma ile; vergileme hakkının gelir unsurları itibariyle ikâmet veya kaynak devletlerden bi
rine bırakılması, bu mümkün olmazsa iki devlet arasında paylaştırılması suretiyle kişilerin aynı ge
lir veya servet üzerinden iki devlette birinden vergilendirilmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu 
suretle, karşılıklı olarak her iki ülke, Akit Devlet yatırımcıları için daha güvenli ve cazip hale ge
lecek, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan arasında sermaye, teknoloji ve hizmet ha
reketleri gelişecek, bu durum her iki ülkenin de refahına katkıda bulunacaktır. 

Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
- Vergi kanunlarına istisna getiren ve malî hükümler taşıyan uluslararası anlaşmaların; esas 

komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna, tali komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilme
sinin, teamüle ve mevzuatta uygun olmadığı, vergi kanunlarının görüşülmesinde esas komisyon 
olan Komisyonumuzun, bu kanunlara istisna getiren kanunlarda tali komisyon olmasının kanunla
rın bütünlüğünü bozucu ve çelişkili nitelikte olduğu, 

-T Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak anlaşmaların sunuş yazılarını hazırlama görevi
nin, 31.5.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun gereğince Dışişleri Bakanlığına verildiği, sözkonusu an-
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laşmaların yerine aynı Kanun hükümleri uyarınca Dışişleri Bakanlığınca yürütüldüğü, içeriğinin 
ise ilgili kurum veya kuruluşça hazırlandığı, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti adına yapılan anlaşmala
rı milletlerarası kurullarda tescil ettirmek ve yapılmış veya yapılacak anlaşmaların resmî sicilini 
tutmakla da Dışişleri Bakanlığının görevlendirildiği, dış siyasetin gereği olarak, dış ilişkilerle ilgi
li konularda bütünlük sağlamak açısından, sözkonusu anlaşmalarda Dışişleri Komisyonunun esas 
komisyon olarak değerlendirilmesi, konunun içeriği ile ilgili komisyonun ise tali komisyon olma
sı, ancak tali komisyonun mutlaka görüş beyan etmesinin de zorunlu hale getirilmesi gerektiği, 

Şeklinde görüşler dile getirilmiştir. 
Diğer taraftan, kamu harcama veya gelirlerinde artış veya azalış gerektiren kanun tasarı veya 

tekliflerinin veyahut sadece belli maddeleri bu niteliği taşıyan tasarı veya tekliflerin, Komisyonu
muza tali komisyon olarak havale edilmiş olsalar dahi, bu konuya ilişkin mütalaamızın mutlak su
rette alınmasının gerektiği, ayrıca tali komisyonlara görüş bildirme zorunluluğu ile İçtüzükte öngö
rülen görüş bildirme süresine biraz daha esneklik kazandıracak, İçtüzük değişikliklerine gidilme
sinde yarar bulunduğu ifade edilmiştir. 

Yukarıda özetlenen görüşmeler sonucunda, tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca benimsene
rek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının; sözkonusu anlaşma ve Eki Protokolün onaylanmasının uygun bulunmasına dair 1 
inci maddesi ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
7. Er tan Yülek 

Adana 
Bu Raporun Sözcüsü 

Azmi Ateş 
İstanbul 

Üye 
Alaattin Sever Aydın 

Batman 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Hüseyin Yayla 

Hatay 
Üye 

Turhan Arınç 
İzmir 
Üye 

Fethi Acar 
Kastamonu 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
İmzada bulunamadı. 

Başkanvekili 
Mustafa Çiloğlu 

Burdur 
Üye 

İlhan Aküzüm 
Ankara 

Üye 
Necmi Hoşver 

Bolu 
Üye 

Aslan Polat 
Erzurum 

Üye 
Algan Hacaloğlu 

İstanbul 
Üye 

Zeki Karabayır 
Kars 
Üye 

Nurettin Kaldırımcı 
Kayseri 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
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Üye : 
Nezir Ay dm 

Sakarya 
Üye 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 

Üye 
Musa Uzun/caya 

Samsun 
Üye 

Yıldırım Aktürk 
Uşak 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 21.2.1997 
Esas No.: 11560 
Karar No.: 57 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan 

Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 20 Şubat 1997 tarihli 9 uncu Birleşiminde 
Dışişleri Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Kişilerin aynı gelir üzerinden iki Devlette birden vergilendirilmesini önleme amacını taşıyan 
Tasarı Komisyonumuzca uygun bulunarak aynen kabul edilmiştir. 

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

Sözcü 
Cefı Jozef Kamhi 

İstanbul 
Üye 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Üye 
Ali Rahmi Beyreli 

Bursa 
Üye 

Bülent Akarcalı 
İstanbul 

Üye 
Hüseyin Kansu 

İstanbul 
Üye 

Haluk Yıldız 
Kastamonu 

Üye 
Abdullah Gencer 

Konya 
Üye 

Enis Sülün 
Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Kâtip 
Cevdet Akçalı 

Adana 
Üye 

Arif Ahmet Denizolgun 
Antalya 

Üye 
Hikmet Çetin 

Gaziantep 
Üye 

Hasan Tekin Enerem 
İstanbul 

Üye 
Osman Yumakoğulları 

İstanbul 
Üye 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Üye 
Yaşar Canbay 

Malatya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
' MADDE 1. - 17 Ağustos 1995 tarihinde Aşkabat'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükü

meti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirme
yi Önleme Anlaşması" ve eki Protokolün onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd. 
Prof. Dr. T. Çiller 

Devlet Bakanı 
N. Ercan 

Devlet Bakanı 
/. Saygın 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı 
N. K. Zeybek 

Devlet Bakanı 
M. S. Ensarioğlu 

Devlet Bakanı 
B. Aksoy 

Devlet Bakanı 
H. U. Söylemez 
Devlet Bakanı 

A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

B. Şeker 
Adalet Bakanı 

Ş. Kazan 
İçişleri Bakanı 

M. Akşener 
Millî Eğitim Bakanı 
Prof. Dr. M. Sağlam 

Sağlık Bakanı 
Y. Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. Demirci 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Y.Erez 

Kültür Bakanı 
/. Kahraman 

Orman Bakanı 
M. H. Dağlı 

Devlet Bakanı 
F. Adak 

Devlet Bakanı 
Doç. Dr. A. Gül 
Devlet Bakanı 

Prof. Dr. S. Tekir 
Devlet Bakanı: 

M. Altınsoy 
Devlet Bakanı V. 

A. Gül 
Devlet Bakanı 

A. C. Tunç 
Devlet Bakanı 

G. Dağdaş 
Devlet Bakanı 
T. R. Güneri 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. S. Günbey 

Devlet Bakanı 
Dr. A. Demircan 

Millî Savunma Bakanı 
T. Tayan 

Maliye Bakanı 
Doç. Dr. A. Şener 

Bay, ve İskân Bakanı 
C. Ayhan 

Ulaştırma Bakanı 
Ö. Barutçu 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
N. Çelik , 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
M. R. Kutan 

Turizm Bakanı 
B. Yücel 

Çevre Bakanı 
M.Z. Tokar 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alı
nan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. - Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE TÜRKMENİSTAN 

HÜKÜMETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE 

ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME 

ANLAŞMASI 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

- , . ' • ' • • ' • • ' İ L E 

TÜRKMENİSTAN HÜKÜMETİ 

Gelir üzerinden alınan vergilerde çifte vergilendirmeyi önleyen ve iki ülke arasındaki ekono
mik işbirliğini teşvik eden bir Anlaşma yapmak isteğiyle 

AŞAĞIDAKİ ANLAŞMAYA VARMIŞLARDIR: 

Madde 1 

KİŞİLERE İLİŞKİN KAPSAM 

Bu Anlaşma, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin mukimi olan kişilere uygulanacaktır. 

Madde 2 

KAVRANAN VERGİLER 

1. Bu Anlaşma, hangisinde ne şekilde alındığına bakılmaksızın, bir Âkit Devlette veya politik 
alt bölümlerinde ya da mahallî idarelerinde gelir üzerinden alınan vergilere uygulanacaktır. 

2. Menkul veya gayrimenkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlara uygulanan 
vergiler ile sermaye kıymet artışları üzerinden uygulanan vergiler de dahil olmak üzere, toplam ge
lir veya gelirin unsurları üzerinden alınan tüm vergiler, gelirden alman vergiler olarak kabul edile
cektir. • • ; . . ' . 

3. Anlaşmanın uygulanacağı şu anda geçerli olan vergiler özellikle : 
a) Türkiye'de : 

i) gelir vergisi; , 

ii) kurumlar vergisi; 
iii) gelir vergisi ve kurumlar vergisi üzerinden alman fon payı; 
(Bundan böyle "Türk Vergisi" olarak bahsedilecektir.) 
b) Türkmenistan'da r 
i) kazanç (gelir) vergisi; 

ii) Türkmen vatandaşlarından, yabancılardan ve vatandaş olmayan kişilerden alman gelir ver
gisi; 

(Bundan böyle "Türkmen Vergisi" olarak bahsedilecektir). 
4. Bu Anlaşma aynı zamanda, Anlaşmanın imza tarihinden sonra mevcut vergilere ilave ola

rak veya onların yerine alınan ve mevcut vergilerle aynı nitelikte olan veya onlara önemli ölçüde 
benzeyen vergilere de uygulanacaktır. Âkit Devletlerin yetkili makamları, ilgili vergi mevzuatla
rında yapılan önemli değişiklikleri birbirlerine bildireceklerdir. 
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Madde 3 

GENEL TANIMLAR 

1. Bu Anlaşmanın amaçları yönünden, metin aksini öngörmedikçe : 

a) i) "Türkiye" terimi, Türkiye'nin sahip olduğu egemenlik alanını, karasularını, aynı zaman
da uluslararası hukuka uygun olarak doğal kaynakların işletilmesi ve korunması amacıyla yargı 
yetkisi veya egemenlik haklarına sahip olduğu deniz alanlarını ifade eder. 

ii) "Türkmenistan" terimi, Türkmenistan'ı ifade eder. Coğrafi anlamda kullanıldığında, "Türk
menistan" terimi; Türkmenistan'ın uluslararası hukuka göre egemenlik haklarını ve yargı yetkisini 
kullanabileceği ülke topraklarını, karasularını, ekonomik bölge ve kıta sahanlığını kapsamına alır. 

b) "Bir Âkit Devlet" ve "diğer Âkit Devlet" terimleri, metnin gereğine göre, Türkiye veya 
Türkmenistan anlamına gelir; 

c) "Vergi" terimi, bu Anlaşmanın 2 nci maddesinde kavranan vergiler anlamına gelir; 

d) "Kişi" terimi, bir gerçek kişiyi, bir şirketi ve kişilerin oluşturduğu diğer herhangi bir kuru
luşu kapsamına alır; 

e) "Şirket" terimi, herhangi bir kurum veya vergileme yönünden kurum olarak muamele gören 
herhangi bir kuruluş anlamına gelir. - ' 

v f) "kayıtlı merkez" terimi, her bir Âkit Devletin mevzuatına göre tescil edilen kanuni ana 
merkez anlamına gelir. 

g) "Vatandaş" terimi: 

i) Bir Âkit Devletin vatandaşlığına sahip herhangi bir gerçek kişiyi; 

ii) Bir Âkit Devlette yürürlükte olan mevzuata göre kişilik kazanan herhangi bir hükmi şahsı, 
ortaklığı veya derneği 

ifade eder. 

h) "Bir Âkit Devletin teşebbüsü" ve "diğer Âkit Devletin teşebbüsü" terimleri sırasıyla, bir 
Âkit Devlet mukimi tarafından işletilen bir teşebbüs ve diğer Âkit Devlet mukimi tarafından 
işletilen bir teşebbüs anlanıma gelir; 

i) "Yetkili makam" terimi: 

i) Türkiye'de, Maliye Bakanını veya onun yetkili temsilcisini; ve 

ii) Türkmenistan'da, Ekonomi ve Maliye Bakanını ve Türkmenistan Devlet Başmüfettişliği 
veya bunların yetkili temsilcisini 

ifade eder; 

j) "Uluslararasıtrafik" terimi, bir Türk veya Türkmen teşebbüsü tarafından, yalnızca Türkiye 
veya Türkmenistan sınırları içinde bulunan yerler arasında yapılan gemi, uçak veya kara nakil 
vasıtası taşımacılığı hariç olmak üzere, gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işletilerek yapılan 
taşımacılığı ifade eder. 

2. Bir Âkit Devletin bu Anlaşmayı uygulaması bakımından, metin aksini öngörmedikçe, 
Anlaşmada tanımlanmamış her terim, Anlaşmaya konu teşkil eden vergilerin yer aldığı Devletin 
mevzuatında öngörülen anlamı taşır. 
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Madde 4 

MUKİM 

1. Bu Anlaşmanın amaçlan bakımından, "bir Âkit Devletin mukimi" terimi, o Devletin mev
zuatı gereğince ev, ikametgâh, kayıtlı merkez, yönetim yeri veya benzer yapıda diğer herhangi bir 
kriter nedeniyle vergi mükellefi olan kişi anlamına gelir. Ancak bu terim, yalnızca o Devletteki 
kaynaklardan elde edilen gelir nedeniyle vergiye tabi tutulan herhangi bir kişiyi kapsamaz. 

2. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla bir gerçek kişi, her iki Âkit Devlette de mukim olduğun
da, bu kişinin durumu aşağıdaki kurallara göre belirlenecektir : 

a) Bu kişi, daimi olarak kalabileceği bir meskenin bulunduğu Devletin mukimi kabul edilecek
tir. Eğer bu kişinin her iki Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni varsa, bu kişi, kişisel 
ve ekonomik ilişkilerinin daha yakın olduğu Devletin bir mukimi olarak kabul edilecektir (hayati 
menfaatlerin merkezi); 

b) Eğer kişinin hayati menfaatlerinin merkezinin yer aldığı Devlet saptanamazsa veya her iki 
Devlette de daimi olarak kalabileceği bir meskeni yoksa, bu kişi kalmayı adet edindiği evin bulun
duğu Devletin bir mukimi olarak kabul edilecektir; 

c) Eğer kişinin her iki Devlette de kalmayı adet edindiği bir ev varsa veya her iki Âkit Devlet
te de böyle bir ev sözkonusu değilse, bu kişi vatandaşı bulunduğu Devletin bir mukimi olarak ka-, 
bul edilecektir; 

d) Eğer kişi her iki Devletin de vatandaşıysa veya her iki Devletin de vatandaşı değilse, Âkit 
Devletlerin yetkili makamları sorunu karşılıklı anlaşmayla çözeceklerdir. 

3. 1 inci fıkra hükümleri dolayısıyla gerçek kişi dışındaki bir kişi her iki Âkit Devletin de mu
kimi olduğunda, bu kişi kayıtlı merkezinin bulunduğu Devletin bir mukimi olarak kabul edilecek
tir. 

Madde 5 

İŞYERİ 
1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından "işyeri" terimi, bir teşebbüsün işinin tamamen veya 

kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir. 
2 "İşyeri" terimi özellikle şunları kapsamına alır : 

a) Yönetim yeri; 

b)Şube; 

c) Büro; 

d) Fabrika; 
e) Atelye; 
f) Maden ocağı, petrol veya doğalgaz kuyusu, taş ocağı veya doğal kaynakların çıkarıldığı di

ğer herhangi bir yer, ve 
g) Kırkbeş ayı aşan bir süre* devam eden bir inşaat şantiyesi, yapım, kurma veya montaj pro

jesi veya bu faaliyetlerle ilgili gözetim faaliyetleri, Bir şantiye, hazırlık çalışmaları dahil olmak 
üzere, müteahhidin inşaatta çalışmalarına başladığı tarihten itibaren oluşur. 

3. Bu maddenin daha önceki hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, "işyeri" teriminin aşağıdaki 
hususları kapsamadığı kabul edilecektir : 
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a) Teşebbüs olanaklarının, yalnızca teşebbüse ait malların veya ticarî eşyanın depolanması, 
teşhiri ve teslimi amacıyla kullanılması; 

b) Teşebbüse ait mal veya ticarî eşya stoklarının yalnızca depolama, teşhir veya teslim ama
cıyla elde tutulması; 

c) Teşebbüse ait mal ve ticarî eşya stoklarının yalnızca bir başka teşebbüse işlettirilmesi ama
cıyla elde tutulması; 

d) İşe ilişkin sabit bir yerin yalnızca teşebbüse mal veya ticarî eşya satın alma veya bilgi top
lama amacıyla elde tutulması; 

e) İşe ilişkin sabit bir yerin teşebbüs için yalnızca hazırlayıcı veya yardımcı karakter taşıyan 
diğer herhangi bir işin yapılması amacıyla elde tutulması; 

f) İşe ilişkin sabit bir yerin, yalnızca (a) ila (e) bentlerinde bahsedilen faaliyetlerin bir veya bir
kaçını bir arada icra etmek için elde tutulması; ancak bu faaliyetlerin bir arada icra edilmesi sonu
cunda kendini gösteren toplu faaliyetin hazırlayıcı veya yardımcı karakterde olması şarttır. 

4. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, bir kişi -5 inci fıkranın uygulanaca
ğı bağımsız nitelikteki acente dışında- diğer Âkit Devletin bir teşebbüsü adına hareket ediyorsa ve 
eğeri 

a) Bu kişinin, 3 üncü fıkrada belirtilen ve işe ilişkin sabit bir yerden yürütüldükleri takdirde bu 
sabit yeri sözkonusu fıkra hükmü çerçevesinde işyeri haline getirmeyecek faaliyetlerle sınırlı olma
ması şartıyla, o Devlette teşebbüs adına mukavele akdetme yetkisine sahip olur ve bu yetkisini mu-
taden kullanırsa; veya 

b) Böyle bir yetkisi olmamasına rağmen, teşebbüs adına düzenli olarak sevk ettiği mallardan 
veya ticarî eşyadan ilk bahsedilen Devlette mutaden mal veya ticarî eşya stoku bulundurursa; 

Bu teşebbüs, ilk bahsedilen Âkit Devlette bu kişinin gerçekleştirdiği her türlü faaliyet dolayı
sıyla bir işyerine sahip kabul edilecektir. 

5. Bir Âkit Devlet teşebbüsü, diğer Devlette işlerini yalnızca, kendi işlerine olağan şekilde de
vam eden bir simsar, bir genel komisyon acentesi veya bağımsız statüde diğer herhangi bir acente 
vasıtasıyla yürüttüğü için bu diğer Âkit Devlette bir işyerine sahip kabul olunmayacaktır. Bununla 
birlikte, sözkonusu acentenin, faaliyetlerini tamamen veya kısmen bu teşebbüs adına hasretmesi 
halinde bu fıkrada belirtilen anlamda bağımsız statüde bir acente olarak kabul edilmeyecektir. 

6. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket, diğer Âkit Devletin mukimi olan veya bu diğer 
Devlette ticari faaliyette bulunan bir şirketi (bir işyeri vasıtasıyla veya diğer bir şekilde) kontrol 
eder ya da onun tarafından kontrol edilirse, bu şirketlerden herhangi bir diğeri için bir işyeri oluş
turmayacaktır. 

Madde 6 
GAYRİMENKUL VARLIKLARDAN ELDE EDİLEN GELİR 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan elde etti
ği gelir (tarım veya ormancılıktan elde edilen gelir dahil), bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. "Gayrimenkul varlık" terimi, sözkonusu varlığın bulunduğu Âkit Devletin mevzuatına gö
re tanımlanacaktır. Terim, her halükârda, gayrimenkul varlığa müteferri varlıkları, tarım ve orman: 

cılıkta kullanılan hayvanları ve araçları (balık üretim ve yetiştiriciliği dahil) özel hukuk hükümle
rinin uygulanacağı gayrimenkul mülkiyetine ilişkin hakları, gayrimenkul intifa haklarını ve maden 
ocaklarının, kaynakların ve diğer doğal kaynakların işletilmesi veya işletme hakkı karşılığında 
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doğan sabit ya da değişken ödemeler üzerindeki hakları kapsayacak, gemiler, vapurlar, uçaklar ve 
kara nakil vasıtaları gayrimenkul varlık sayılmayacaktır. 

3. 1 inci fıkra hükümleri, gayrimenkul varlığın doğrudan kullanımından, kiralanmasından 
veya diğer herhangi bir şekilde kullanımından elde edilen gelire uygulanacaktır. 

4. 1 inci ve 3 üncü fıkra hükümleri aynı zamanda, bir teşebbüsün gayrimenkul varlıklardan el
de ettiği gelir ile serbest meslek faaliyetlerinin icrasında kullanılan gayrimenkul varlıklardan elde 
edilen gelire de uygulanacaktır. 

'• - Madde 7 
TİCARÎ KAZANÇLAR 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, sözkonusu teşebbüs diğer Âkit Devlette yer alan bir 
işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunmadıkça, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Eğer te
şebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticarî faaliyette bulunursa, teşebbüsün kazançları diğer Devlet
te, yalnızca bu işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere, vergilendirilebilir. 

2. 3 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsü diğer Âkit Devlette 
yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunduğunda, bu işyerine her iki Âkit Devlette de, 
eğer bu işyeri, aynı veya benzer koşullar altında, ayni Veya benzer faaliyetlerde bulunan, tamamen 
ayrı ve bağımsız bir teşebbüs olsaydı ve işyerini oluşturduğu teşebbüsten tamamen bağımsız nite
lik kazansaydı, ne kazanç elde edecek ise, aynı miktarda bir kazanç atfedilecektir. 

3. Bir işyerinin kazancı belirlenirken, işyerinin bulunduğu Devlette veya başka herhangi bir 
yerde yapılan, yönetim ve genel idare giderlerini de kapsamına alan, işyerinin amaçlarına uygun 
düşen giderlerin indirilmesine müsaade edilecektir. 

4. İşyerine, bu işyeri tarafından teşebbüs adına yalnızca mal veya ticarî eşya satın alınması do
layısıyla hiç bir kazanç atfedilmeyecektir. 

5. Kazanç, bu Anlaşmanın diğer maddelerinde ayrı olarak düzenlenen gelir unsurlarını da kap
samına aldığında, o maddelerin hükümleri bu madde hükümlerinden etkilenmeyecektir. 

Madde 8 
DENİZ, HAVA VE KARA TAŞIMACILIĞI 

1. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün, uluslararası trafikte gemi, uçak veya kara nakil vasıtası işlet
meciliğinden diğer Âkit Devlette elde ettiği kazanç, yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendiri
lecektir. 

2. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından, bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte ge
mi veya uçak işletmeciliğinden elde ettiği kazanç, 1 inci fıkrada belirtilen kazançların yanısıra, arı
zi olarak elde edilen konteynerlerin kullanımı, bakımı veya kiralanmasından elde edilen kazançla
rı da kapsamına alacaktır. 

3. Bu Anlaşmanın 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri, aynı zamanda bir ortaklığa, bir bağlı işlet
meye veya uluslararası işletilen bir acenteye iştirak dolayısıyla elde edilen kazançlara da uy
gulanacaktır. ' 

Madde 9 
BAĞIMLI TEŞEBBÜSLER 

1. a) Bir Âkit Devlet teşebbüsü doğrudan veya dolaylı olarak diğer Âkit Devlet teşebbüsünün 
yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında, veya 
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b) Aynı kişiler, doğrudan veya dolaylı olarak bir Âkit Devlet teşebbüsünün ve diğer Âkit Dev
let teşebbüsünün yönetim, kontrol veya sermayesine katıldığında 

ve her iki halde de, iki teşebbüs arasındaki ticarî ve malî ilişkilerde oluşan veya empoze edilen ko
şullar, bağımsız teşebbüsler arasında oluşması gereken koşullardan farklılaştığında, bu teşebbüsler
den birisinde olması gereken, fakat bu koşullar dolayısıyla kendini göstermeyen kazanç, o teşebbü
sün kazancına eklenir ve buna gör vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devletin kendi teşebbüslerinden birinin kazancına dahil ettiği ve vergilediği ka
zanç, diğer Âkit Devlette vergilendirilen bu diğer Devlet teşebbüslerinden birinin de kazancını içe
rebilir. Aynı zamanda, bu ilk bahsedilen Devletin teşebbüsünün dahil ettiği kazanç, bildirilen ka
zanç olmayıp bağımsız teşebbüsler arasında oluşacak ilişkiler gözönünde tutularak, sonradan bu ilk 
bahsedilen Devletçe yürütülen hesaplamalar sonucunda belirlenen kazanç olabilir. Böyle bir durum 
kendini gösterdiğinde, eğer diğer Devlet bu düzenlemenin haklı olduğu kanaatine varırsa, sözko-
nusu kazanç üzerinden alınan verginin miktarında gerekli düzeltmeleri yapmak durumdadır. Bu dü
zeltme yapılırken, bu Anlaşmanın diğer hükümleri gözönünde tutulacak ve gerektiğinde Âkit Dev
letlerin yetkili makamları birbirlerine danışacaklardır. 

Madde 10 

TEMETTÜLER 
1. Bir Âkit Devletin mukimi olan bir şirket tarafından diğer Âkit Devletin bir mukimine öde

nen temettüler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
2. Bununla beraber, Sözkonusu temettüler, aynı zamanda ödemeyi yapan şirketin mukimi ol

duğu Âkit Devlette ve bu Devletin mevzuatına göre de vergilendirilebilir, ancak temettü elde eden, 
temettünün gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi, gayrisafi temettü tutarının yüzde 10'unu 
aşmayacaktır. 

Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu sınırlamaların uygulama şeklini karşılıklı anlaşma ile 
belirleyeceklerdir. , 

Bu fıkra, içinden temettü ödemesi yapılan kazançlar yönünden şirketin vergilendirilmesini et
kilemeyecektir. 

. 3. Bu maddede kullanılan "temettü" terimi, hisse senetlerinden, intifa senetlerinden veya inti
fa haklarından, kurucu'hisse senetlerinlerinden veya alacak niteliğinde olmayıp kazanca katılmayı 
sağlayan diğer haklardan elde edilen gelirleri, bunun .yanısıra dağıtımı yapan şirketin mukimi oldu
ğu Devletin mevzuatına göre, vergileme yönünden hisse senetlerinden elde edilen gelirle aynı mu
ameleyi gören diğer şirket haklarından elde edilen gelirler ile yatırım fonu ve yatırım ortaklığından 
elde edilen gelirleri kapsar. 

4. Diğer Âkit Devlette yer alan bir. işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunan bir Âkit Devlet 
şirketinin kazancı, bu işyerinin bulunduğu Âkit Devlette 7 nci maddeye göre vergilendirildikten 
sonra, kalan kısım üzerinden de, bu maddenin 2 nci fıkrasına uygun olarak vergilendirilebilir. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan temettü lehdarı, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu di
ğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunursa ve sözkonusu temettü el
de ediş olayı ile bu işyeri arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uy
gulanmayacaktır. Bu durumda, 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

6. Bu maddenin 4 üncü fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukimi olan bir . 
şirket, diğer Âkit Devlette kazanç veya gelir elde ettiğinde, bu diğer Devlet bu şirket tarafından 
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ödenen temettüler üzerinden herhangi bir vergi alamaz. Bunun istisnasını, sözkonusu temettülerin 
bu diğer Devletin mukimlerinden birine ödenmesi veya temettü elde ediş olayı ile bu diğer Devlette 
bulunan bir işyeri veya sabit yer arasında etkin bir bağ bulunması oluşturur. Aynı şekilde, bu diğer 
Devlet bu şirketin dağıtılmayan kazançları üzerinden de bir dağıtılmayan kazanç vergisi alamaz. 
Dağıtılan temettülerin veya dağıtılmamış kazancın tamamen veya kısmen bu diğer Devlette elde 
edilen kazançtan veya gelirden oluşması durumu değiştirmez. 

Madde 11 

FAİZ • 
1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen faiz, bu diğer Devlette 

vergilendirilebilir. 
2. Bununla beraber, bu faiz elde edildiği Âkit Devlette ve o Devletin mevzuatına göre de vergi

lendirilebilir; ancak, faiz elde eden kişi faizin gerçek lehdarı ise, bu şekilde alınacak vergi, faizin gay-
risafi tutarının yüzde 10'unu aşmayacaktır. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu sınırlamanın uygu
lama şeklini karşılıklı anlaşma ile belirleyecektir. 

3. 2 nci fıkra hükümlerine bakılmaksızın: 

a) Türkmenistan'da doğan ve Türkiye Hükümetine veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 
ödenen faizler Türkmen vergisinden muaf tutulacaktır; 

b) Türkiye'de doğan ve Türkmenistan Hükümetine veya Türkmenistan Merkez Bankasına öde
nen faizler Türk vergisinden muaf tutulacakür. 

4. Bu maddede kullanılan "faiz" terimi, ipotek garantisine bağlı olsun olmasın ve borçlunun ka
zancına katılma hakkını tanısın tanımasın, her nevi alacaktan doğan gelirleri ve özellikle, hazine borç
lanma senetlerinden, tahvillerden veya bonolardan elde edilen gelirler ile sözkonusu senetlere, tahvil
lere ve borç senetlerine ilişkin prim ve ikramiyeleri ifade eder. Geç ödeme dolayısıyla ödenen cezalar, 
bu maddenin amaçları yönünden faiz olarak kabul edilmeyecektir. 

5. Bir Âkit Devlet mukimi olan faiz lehdarı, faizin elde edildiği diğer Âkit Devlette yer alan bir 
işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa ve sözkonusu faizin ödendiği alacak ile bu işyeri arasında 
etkin bir bağ bulunmaktaysa, 1 inci ve 2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, 7 nci 
madde hükümleri uygulanacaktır. 

6. Bir Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahallî idaresi veya mukimi tarafından ödenen faizin, 
o Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, faiz ödeyen kişi, bir Âkit Devletin mu
kimi olsun veya olmasın, bir Âkit Devlette faiz ödemeye neden olan borç-alacak ilişkisiyle bağlantılı bir 
işyerine veya sabit yere sahip olduğunda ve faiz bu işyeri veya sabit yer tarafından yüklenildiğinde, söz
konusu faizin, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

7. Alacak karşılığında ödenen faizin miktarı, ödeyici ile gerçek lehdar arasında veya her ikisi ile 
bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir ilişkinin olmadığı durumlarda ödeyici 
ve lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu madde hükümleri yalnızca en son bahsedilen 
miktara uygulanacaktır. Bu durumda, ilave ödeme, bu Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alına
rak,her bir Âkit Devletin mevzuatına göre vergilendirilecektir. 

Madde 12 
GAYRİMADDÎ HAK BEDELLERİ 

1. Bir Âkit Devlette doğan ve diğer Âkit Devletin bir mukimine ödenen gayrimaddî hak bedelle
ri, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
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2. Bununla beraber, sözkonusu gayrimaddî hak bedelleri elde edildikleri Âkit Devlette Ve o Dev
letin mevzuatına göre de vergilendirilebilir; ancak, gayrimaddî hak bedeli elde eden kişi gayrimaddî 
hak bedelinin gerçek lehdan ise, bu şekilde alınacak vergi, gayrimaddî hak bedelinin gayrisafî tutarı
nın yüzde 10'unu aşmayacaktır. Akit Devletlerin yetkili makamları bu sınırlamanın uygulama şeklini 
karşılıklı anlaşma ile belirleyeceklerdir. 

3. Bu maddede kullanılan "gayrimaddî hak bedelleri" terimi, sinema filmleri, radyo veya televiz
yon yayınlarında kullanılan filmler ve bantlar dahil olmak üzere edebi, sanatsal veya bilimsel her nevi 
telif hakkının, her nevi patentin, alameti farikanın, desen veya modelin, plamn, gizli formül veya üre
tim yönteminin kullanımı veya kullanma hakkı ile sınaî, ticarî veya bilimsel teçhizatın veya sınaî, ticarî 
veya bilimsel tecrübeye dayalı bilgi birikiminin kullanımı veya kullanma hakkı karşılığında ödenen her 
türlü bedelleri kapsar. 

4. Bir Âkit Devlet mukimi olan gayrimaddî hak bedelinin gerçek lehdan sözkonusu bedelin elde 
edildiği diğer Âkit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticarî faaliyette bulunursa ve söz konusu be
delin ödendiği hak veya varlık ile bu işyeri arasında etkin bir bağ bulunmaktaysa, bu maddenin 1 inci ve 
2 nci fıkra hükümleri uygulanmayacaktır. Bu durumda, 7 nci madde hükümleri uygulanacaktır. 

5. Bir Devletin kendisi, politik alt bölümü, mahallî idaresi veya mukimi tarafından ödenen gay
rimaddî hak bedelinin, o Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. Bununla beraber, gayrimaddî 
hak bedelini ödeyen kişi bir Âkit Devletin mukimi olsun veya olmasın, bir Âkit Devlette gayrimaddî 
hak bedelini ödemeye neden olan hak veya varlık ile bağlantılı bir işyerine veya sabit yere sahip oldu
ğunda ve gayrimaddî hak bedeli bu işyeri veya sabit yer tarafından yüklenildiğinde, sözkonusu gayrimad-
di hak bedelinin, işyerinin veya sabit yerin bulunduğu Âkit Devlette elde edildiği kabul olunacaktır. 

6. Kullanım, hak veya bilgi karşılığında ödenen gayrimaddî hak bedelinin miktarı, ödeyici ile ger
çek lehdar arasında veya her ikisi ile bir başka kişi arasında var olan özel ilişki nedeniyle, böyle bir iliş
kinin olmadığı durumlarda ödeyici ile gerçek lehdar arasında kararlaştırılacak miktarı aştığında, bu 
madde hükümleri yalnızca en son bahsedilen miktara uygulanacaktır. Bu durumda, ilave ödeme, bu 
Anlaşmanın diğer hükümleri de dikkate alınarak, her bir Âkit Devletin mevzuatına göre vergilendirile
cektir. 

Madde 13 
SERMAYE DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI 

1. Bir Âkit Devlet mukimince, diğer Âkit Devlette yer alan ve 6 nci maddede belirtilen gayrimen
kul varlıkların elden çıkarılmasından sağlanan kazançlar, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyerinin ticarî varlığına da
hil menkul varlıkların elden çıkarılmasından doğan kazançlar, bu işyerinin (yalnız veya tüm teşebbüs
le birlikte) elden çıkarılmasından doğan kazançlar da dahil olmak üzere, bu diğer Devlette vergilendi
rilebilir. 

3. Bir Âkit Devlet teşebbüsünün uluslararası trafikte işletilen gemi, uçak veya kara nakil vasıta
larının veya sözkonusu gemi, uçak veya kara nakil vasıtalarının işletilmesiyle ilgili ırjenkul varlıkların 
elden çıkarılmasından doğan kazançlar, yalnızca bu Âkit Devlette vergilendirilecektir. 

4. 1, 2 ve 3 üncü fıkralarda belirtilenlerin dışında kalan varlıkların elden çıkarılmasından doğan 
kazançlar, yalnızca elden çıkaranın mukim olduğu Âkit Devlette vergilendirilecektir. Bununla beraber, 
diğer Âkit Devlette elde edilen ve bundan önceki cümlede bahsedilen sermaye değer artış kazançları, 
iktisap ve elden çıkarma arasındaki süre bir yılı aşmadığı takdirde diğer Âkit Devlette vergilendirilebi-
lecektir. 
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\ Madde 14 

SERBEST MESLEK FAALİYETLERİ 

1. Bir Âkit Devlet mukiminin, serbest meslek faaliyetleri veya bağımsız nitelikteki diğer faaliyet
ler dolayısıyla elde ettiği gelirler, aşağıdaki durumlar hariç, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 
Aşağıdaki durumlarda ise sözkonusu gelir, aynı zamanda diğer Âkit Devlette de vergilendirilebilir: 

a) Eğer bu kişi, faaliyetlerini icra etmek için sürekli kullanabileceği bir sabit yere sahip ise, bu du
rumda yalnızca bu sabit yere atfedilebilen gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir, veya 

b) Eğer bu kişi, diğer Âkit Devlette ilgili mali yıl içinde başlayan veya sona eren herhangi bir oniki 
aylık dönemde bir veya bir kaç seferde toplam 183 gün veya daha fazla kalırsa; bu durumda, yalnızca bu 
diğer Devlette yıl içinde icra ettiği faaliyetlerden elde ettiği gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. "Serbest meslek faaliyetleri" terimi, özellikle bağımsız olarak yürütülen bilimsel, edebi, sanat
sal, eğitici veya öğretici faaliyetleri, bunun yanısıra doktorların, avukatların, mühendislerin, mimarla
rın, dişçilerin ve muhasebecilerin bağımsız faaliyetlerini de kapsamına alır. 

Madde 15 

BAĞIMLI FAALİYETLER 
1. 16,18,19 ve 20 nci maddelerin hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukiminin bir 

hizmet akdi dolayısıyla elde ettiği maaş, ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu hizmet diğer Âkit Devlet
te ifa edilmedikçe, yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. Hizmet diğer Devlette ifa edi
lirse, buradan elde edilen gelir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

2. 1 İnci fıkra hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit Devlette ifa et
tiği bir hizmet dolayısıyla elde ettiği gelir, eğer: 

a) Gelir elde eden kişi ilgili malî yıl içinde başlayan veya sona eren herhangi bir oniki aylık 
dönemde bir veya bir kaç seferde toplam 183 günü aşmayacak şekilde kalırsa, ve 

b) Ödeme, diğer Devletin mukimi olmayan bir işveren tarafından veya böyle bir işveren adı
na yapılırsa, ve 

c) Ödeme, işverenin diğer Devlette sahip olduğu bir işyerinden veya sabit yerden yapılmazsa 
yalnızca ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. 
3. 1 inci ve 2 nci fıkra hükümlerine bağlı kalınmaksızın, bir Âkit Devlet mukiminin diğer Âkit 

Devlette ifa ettiği bir çalışma karşılığında elde ettiği maaş ve diğer benzeri ödemeler, eğer bu 
hizmet, bir Âkit Devlet mukimi olan bir teşebbüs tarafından uluslararası trafikte işletilen bir gemi, 
uçak veya kara nakil vasıtasında ifa edilirse, bu diğer Âkit Devlette vergilendirilmez. 

Madde 16 
! MÜDÜRLERE YAPILAN ÖDEMELER 

Bir Âkit Devlet mukiminin, diğer Âkit Devlet mukimi olan bir şirketin yönetim kurulu üyesi 
olması dolayısıyla elde ettiği ücret ve diğer benzeri ödemeler, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 

Madde 17 
SANATÇI VE SPORCULAR 

1. 14 ve 15 inci maddelerin hükümlerine bakılmaksızın, bir Âkit Devlet mukimi olan tiyatro, 
sinema, radyo veya televizyon artistliği yapan veya müzisyen olarak çalışan bir sanatçının veya bir 
sporcunun diğer Âkit Devlette icra ettiği bu nitelikteki şahsî faaliyetleri dolayısıyla elde ettiği ge
lir, bu diğer Devlette vergilendirilebilir. 
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2. Bir sanatçının ya da sporcunun icra ettiği bu nitelikteki faaliyetlerden doğan gelir, sanatçı
nın veya sporcunun kendisine değilde bir başkasına yönelirse, bu gelir, 7 nci 14 üncü ve 15 inci 
maddelerin hükümlerine bağlı kalınmaksızın, sanatçı ya da sporcunun faaliyetlerinin icra edildiği 
Âkit Devlette vergilendirilebilir. 

3. Bir sanatçı veya sporcunun bir Âkit Devlette icra ettiği faaliyetlerden elde ettiği gelir, bu 
Devlete yapılan ziyaretin, önemli ölçüde, Âkit Devletlerden birinin veya ikisinin, politik alt bö
lümlerinin veya mahallî idarelerinin kamusal fonlardan desteklenmesi halinde, bu Devlette vergi
den istisna edilecektir. 

Madde 18 

EMEKLİ MAAŞLARI 

19 uncu maddenin 1 inci fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet mukimine geçmiş 
çalışmalannın karşılığında ödenen emekli maaşlan ve sağlanan diğer benzeri menfaatler, yalnızca bu 
Devlette vergilendirilecektir. 

Madde 19 

KAMU GÖREVLİLERİ 

1. Bir Devletin kendisine, bir politik alt bölümüne veya mahallî idaresine bir kamu görevi do
layısıyla bir gerçek kişi tarafından verilen hizmetler karşılığında, bu Devlet, alt bölüm veya idare 
tarafından veya bunlarca oluşturulan fonlardan sağlanan maaş, ücret ve diğer benzeri menfaatler, 
emekli maaşları da dahil bu Devlette vergilendirilecektir. 

2. Bir Âkit Devletin kendisi, politik alt bölümü veya mahallî idaresi tarafından yürütülen ti
carî faaliyetlerle bağlantılı hizmetler karşılığında sağlanan maaşlara, ücretlere, diğer benzeri 
ödemelere ve emekli maaşlarına bu Anlaşmanın 15,16 ve 18 inci madde hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 20 
ÖĞRETMENLER VE ÖĞRENCİLER 

j . Bir Âkit Devleti ziyareti sırasında veya hemen önce diğer Âkit Devletin mukimi durumunda 
olan ve ilk bahsedilen Devlette yalnızca öğrenim veya meslekî eğitim amacıyla bulunan öğrenci veya 
stajyerlere, geçimlerini, öğrenim veya meslekî eğitimlerini sağlayabilmeleri için ilk bahsedilen Devle
tin dışındaki kaynaklardan yapılan ödemeler, ilk bahsedilen Devlette vergilendirilmeyecektir. 

2. Aynı şekilde, bir Âkit Devleti ziyareti sırasında veya hemen önce diğer Âkit Devletin mukimi 
durumunda olan ve ilk bahsedilen Devlette esas itibariyle: öğretim veya bilimsel araştırma amacıyla bu
lunan bir öğretmen veya öğretim üyesininin iki yılı aşmayan bir süre veya süreler için öğretim veya 
bilimsel araştırma karşılığındaki kişisel hizmetleri dolayısıyla bu diğer Devletin dışındaki kaynaklar
dan elde ettiği gelirler, ilk bahsedilen Devlette vergiden istisna edilecektir. 

3. 2 nci fıkra hükümleri, gerçek kişi tarafından üstlenilen sözkonusu araştırmanın, özel kişi veya 
kişilerin menfaatine değil, yalnızca kamu menfaatine yönelik olarak yürütülmesi halinde elde edilen 
gelire uygulanacaktır. -

Madde 21 
DİĞER GELİRLER 

Bir Âkit Devlet mukiminin, nerede doğarsa doğsun, bu Anlaşmanın daha önceki maddelerinde 
belirtilmeyen gelir unsurları, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. 
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Madde22 

ÇİFTE VERGİLENDİRMENİN ÖNLENMESİ 
1. Bir Âkit Devlet mukimi, bu Anlaşma hükümlerine uygun olarak, diğer Âkit Devlette 

vergilendirilebilen bir gelir elde ettiğinde ilk bahsedilen Devlet, 2 nci ve 3 üncü fıkra hükümleri saklı 
kalmak üzere, sözkonusu geliri vergiden istisna edecektir. > 

2. Bir Âkit Devlet mukimi, 10,11 ve 12 nci madde hükümlerine uygun olarak diğer Âkit Devlette 
vergilendirilebilen gelir unsurları elde ettiğinde, ilk bahsedilen Devlet bu mukimin gelirine isabet eden 
vergiden diğer Devlette ödenen vergiye eşit bir miktarın mahsup edilmesine izin verecektir. Bununla 
beraber sözkonusu mahsup, diğer Devlette elde edilen gelir unsurlarına atfedilebilen mahsuptan önce 
hesaplanan vergi miktarın! aşmayacakür. 

3. Bir Âkit Devlet mukimi tarafından Anlaşmanın herhangi bir hükmüne uygun olarak o Devlette 
vergiden istisna edilen bir gelir elde edilmesi halinde, sözkonusu Devlet, bu mukimin geriye kalan 
geliri ile ilgili vergiyi hesaplarken istisna edilen geliri de dikkate alabilecektir. 

Madde 23 
AYRIM YAPILMAMASI 

1. Bir Âkit Devletin vatandaşları, diğer Âkit Devlette bu diğer Devletin vatandaşlarının aynı ko
şullarda karşı karşıya kaldıkları veya kalabilecekleri vergilemeden ve buna bağlı mükellefiyetlerden 
değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutulmayacaklardır. Bu hüküm 
aynı zamanda, 1 inci madde hükümleri ile bağlı kalınmaksızın, Âkit Devletlerden birinin veya ikisinin 
mukimi olmayan kişilere de uygulanacaktır. 

2. 10 uncu maddenin 4 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsünün 
diğer Âkit Devlette sahip olduğu bir işyeri, bu diğer Devletin aynı faaliyetleri yürüten teşebbüslerine 
göre daha az lehe bir vergileme ile karşı karşıya kalmayacaktır. 

3. 9 uncu maddenin 1 inci fıkrası, 11 inci maddenin 7 nci fıkrası veya 12 nci maddenin 6 nci fık
rasının uygulanacağı haller hariç olmak üzere, bir Âkit Devlet teşebbüsünün diğer Âkit Devlet muki
mine faiz, gayrimaddî hak bedeli ve diğer ödemelerde bulunması halinde, bu teşebbüsün vergiye tabi 
kârı saptanırken, bu ödemeler aynı koşullarda ilk bahsedilen Devletin bir mukimine yapılmış gibi 
indirilebilecektir. 

4. Bir Âkit Devletin, diğer Âkit Devletin bir veya birkaç mukimi tarafından, doğrudan doğruya 
veya dolaylı olarak, kısmen veya tamamen sermayesine sahip olunan veya kontrol edilen teşebbüsleri, 
ilk bahsedilen Devlette, benzeri teşebbüslerin tabi oldukları veya olabilecekleri vergilemeden ve buna 
bağlı mükellefiyetlerden değişik veya daha ağır vergilemeye ve buna bağlı mükellefiyetlere tabi tutul
mayacaklardır. 

5. Bu hükümler, bir Âkit Devletin kendi mukimlerine şahsî veya ailevî durumları dolayısıyla uy
guladığı şahsî indirim, muafiyet ve matrah indirimlerini diğer Âkit Devlet mukimlerine de uygulama 
zorunda olduğu yönünde anlaşılmayacaktır. 

Madde 24 
KARŞILIKLI ANLAŞMA USULÜ 

1. Bir kişi, Âkit Devletlerden birinin veya her ikisinin işlemlerinin kendisi için bu Anlaşmanın hü
kümlerine uygun düşmeyen bir vergileme yarattığı veya yaratacağı kanaatine vardığında, bu Devletle
rin iç mevzuatlarında öngörülen müracaat usulleriyle bağlı kalmaksızın, durumu mukimi olduğu Devle
tin yetkili makamına veya durumu 23 üncü maddenin 1 inci fıkrasına uygun düşerse, vatandaşı olduğu 
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Akit Devletin yetkili makamına arzedebilir. Söz konusu müracaat, Âkit'Devletlerin iç mevzuatlarında 
öngörülen süre içinde yapılmalıdır. 

2. Söz konusu yetkili makam, itirazı haklı bulmakla beraber kendisi tatminkâr bir çözüme ulaşa
madığı takdirde, bu Anlaşmaya ters düşen bir vergilemeyi önlemek amacıyla, diğer Âkit Devletin yet
kili makamıyla karşılıklı anlaşmaya gayret sarfedecektir. Varılan anlaşma, Âkit Devletlerin iç mevzu
atlarında öngörülen süreler içinde uygulanacaktır. 

3. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşmanın yorumundan veya uygulamasından kay
naklanan her türlü güçlüğü ve tereddüdü karşılıklı anlaşmayla çözmek için gayret göstereceklerdir. 
Yetkili makamlar aynı zamanda, Anlaşmada ele alınmayan durumlardan kaynaklanan çifte vergilen
dirmenin ortadan kaldırılması için de birbirlerine danışabilirler. 

4. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bundan önceki fıkralarda belirtilen hususlarda anlaşmaya 
varabilmek için birbirleriyle doğrudan doğruya haberleşebilirler. Anlaşmaya varabilmek için sözlü gö
rüş alış-verişi gerekli görüldüğünde, bu görüşme, Âkit Devletlerin yetkili makamlarının temsilcilerin
den oluşan bir komisyon kanalıyla yürütülebilir. 

Madde 25 

BİLGİ DEĞİŞİMİ 

1. Âkit Devletlerin yetkili makamları, bu Anlaşma hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan 
bilgileri veya Anlaşma ile uyumsuzluk göstermediği sürece, Anlaşma kapsamına giren vergiler ile il
gili iç mevzuat hükümlerinin yürütülmesi için gerekli olan bilgileri değişime tabi tutacaklardır. Bir Âkit 
Devlet tarafından alman her türlü bilgi, o Devletin kendi iç mevzuatı çerçevesinde elde ettiği bilgiler 
gibi gizli tutulacak ve yalnızca bu Anlaşmada belirtilen vergilerin tahakkuk veya tahsilleri veya cebri 
icra ya da cezasıyla ve bu hususlardaki şikâyet ve itirazlara bakmakla görevli kişi veya makamlara (ad
lî makamlar ve idarî kuruluşlar dahil) verilebilecektir. Bu kişi veya makamlar, sözkonusu bilgileri yal
nızca bu amaçlar doğrultusunda kullanacaklardır. Bu kişi veya makamlar sözkonusu bilgileri mahke
me duruşmalarında veya adlî kararlar alınırken açıklayabilirler. 

2. I inci fıkra hükümleri, hiçbir surette bir Âkit Devleti: 

a) Kendisinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatına veya idarî uygulamalarına uymayacak idarî 
önlemler alma; 

b) Kendisinin veya diğer Âkit Devletin mevzuatı veya normal idarî işlemleri çerçevesinde elde 
edilemeyen bilgileri sunma; 

c) Herhangi bir ticarî, sınaî, meslekî sırrı veya ticarî işlemi aleni hale getiren bilgileri veya aleni
yeti kamu düzenine aykırı düşen bilgileri verme 

yükümlülüğü altına sokacak şekilde yorumlanamaz. 

Madde 26 

DİPLOMAT HÜVİYETİNDEKİ MEMURLAR 

VE KONSOLOSLUK MEMURLARI 

Bu Anlaşma hükümleri, diplomat hüviyetindeki memurlar veya konsolosluk memurlarının ulus
lararası hukukun genel kuralları veya özel anlaşma hükümleri uyarınca yararlandıkları malî ayrıcalık
ları etkilemeyecektir. 
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Madde 27 
YÜRÜRLÜĞE GİRME 

1. Her bir Âkit Devlet, bu Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için kendi mevzuatı açısından gerekli 
olan işlemlerin tamamlandığını diğerine bildirecektir. Anlaşma, bu bildirimlerden sonuncusunun 
alındığı gün yürürlüğe girecektir. 

2. Anlaşmanın hükümleri: 
a) Kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak 

ayının birinci günü veya daha sonra ödenen veya alacaklandırılan miktarlar için; 
b) Diğer vergileri yönünden, bu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak ayının birinci 

günü veya daha sonra başlayan vergilendirme yılları için 

uygulanacaktır. 
3. Bu maddenin önceki hükümlerine bakılmaksızın, bu Anlaşmanın 5 inci maddesinin 2 nci 

fıkrasının g) bendi hükümleri, Anlaşmanın imzalandığı tarihte devam eden işlerden elde edilen gelir 
üzerinden alınan vergiler de dahil, bu Anlaşmanın imza edildiği tarihten sonra elde edilen gelirler 
üzerinden alman vergilere uygulanacaktır. 

Madde 28 
YÜRÜRLÜKTEN KALKMA 

1. Bu Anlaşma, bir Âkit Devlet tarafından feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Âkit 
Devletlerden herbiri, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihden itibaren beş yıllık bir sürenin bitiminden 
sonra başlayan herhangi bir takvim yılının sonundan en az altı ay önce diplomatik yollardan yazılı fesih 
ihbarnamesi vermek suretiyle Anlaşmayı feshedebilir. 

2. Bu durumda Anlaşma : 

a) Kaynakta tevkif edilen vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği takvim yılının biti
minden sonra ödenen veya alacaklandırılan miktarlar için; ve 

b) Diğer vergiler yönünden, fesih ihbarnamesinin verildiği takvim yılının bitiminden sonra 
başlayan vergilendirme yılları için 

hüküm ifade etmeyecektir. 
BU HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler, bu Anlaşmayı 

imzaladılar. 
Türk, Türkmen ve İngiliz dillerinde, her üç metin de aynı derecede geçerli olmak üzere, 17 Ağus

tos 1995 tarihinde, Aşkabat'da düzenlenmiştir. Metinler arasında farklılık olması halinde, İngilizce me
tin geçerli olacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ TÜRKMENİSTAN HÜKÜMETİ 

ADINA ADINA 

PROF. DR. TANSU ÇİLLER SAPARMURATNİYAZOV 
BAŞBAKAN CUMHURBAŞKANI 
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PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti arasında Gelir Üzerinden Alman 
Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının imzalanması sırasında, imzalayan taraflar, 
aşağıdaki hükümlerin Anlaşmanın bir cüzünü oluşturduğu hususunda anlaşmışlardır. 

24 üncü madde ile ilgili olarak : 

Türkmenistan'ın Hizmet Ticareti Genel Anlaşmasına katılması halinde bu Anlaşmanın XXII nci 
maddesinin (Danışma) 3 üncü fıkrasının amaçlan yönünden; Âkit Devletler, bu fıkra ile bağlı 
kalınmaksızın, bir tedbirin bu Anlaşma kapsamında yer alıp almadığı konusundaki her türlü ihtilafı, her 
iki Âkit Devletin de rızası olması koşulu ile, bu fıkrada belirlendiği şekilde, Hizmet Ticareti Konseyine 
götürebilirler. Bu fıkranın yorumu ile ilgili her türlü tereddüt, 24 üncü maddenin 3 üncü fıkrasına göre 
çözümlenecek veya bu yönteme göre uzlaşmanın sağlanamaması halinde ihtilaf, her iki Âkit Devletin 
de kabul ettiği diğer herhangi bir yönteme göre çözümlenecektir. 

BU HUSUSLARI TEYİDEN, aşağıda imzaları bulunan tam yetkili temsilciler, bu Protokolü 
imzaladılar. 

Türk, Türkmen ve İngiliz dillerinde, her üç metin de aym derecede geçerli olmak üzere, 17 Ağus
tos 1995 tarihinde, Aşkabat'da düzenlenmiştir. Metinler arasında farklılık olması halinde, İngilizce me
tin geçerli olacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

ADINA 
PROF. DR. TANSU ÇİLLER 

BAŞBAKAN 

TÜRKMENİSTAN HÜKÜMETİ 
ADINA 

SAPARMURAT NİYAZOV ' 
CUMHURBAŞKANI 
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tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Askerî Malzeme, Silah Teçhizatı ve Melbusatın Hibe Edilmesine Dair An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişik
te gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 

GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti, Birleşmiş Milletler 
Yasasının amaç ve ilkelerine bağlılıklarını teyid ederek, aralarında mevcut dostluk ve işbirliği ilke
lerinin geliştirilmesi ve savunma alanını da kapsayacak şekilde çeşitlendirilmesi amacıyla, 28 Tem
muz 1992 tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması"nı imzalamışlardır.. 

Söz konusu Anlaşmanın 3 üncü maddesinde, lojistik işbirliği çerçevesinde, bir tarafın ihtiyaç 
fazlası savunma malzemelerinin diğer taiafa verilmesi ve müteakip bakımlarının yapılması için 
gayret gösterileceği hükme bağlanmıştır. 

Bu hükme'dayanılarak 11 Temmuz 1995 tarihinde imzalanan Anlaşma, Hükümetimizin Arna
vutluk Cumhuriyeti Hükümetine 19 528 644 500 TL. değerindeki askerî malzeme, silah teçhizatı 
ve melbusat hibe etmesini öngörmektedir. 

Bu Anlaşmanın anılan .ülkenin imkân ve kabiliyetine katkıda bulunacağı, bu ülkeyle sürdürdü
ğümüz yakın işbirliğine ivme kazandıracağı cihetle onaylanmasının uygun olacağı değerlendiril
mektedir. 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No.: 11447 25.6.1996 
Karar No. .15 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Başkanlığınızca 6.6.1996 tarihinde Komisyonumuza talî olarak havale edilen "Türkiye Cum

huriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Malzeme, Silah Teçhi
zatı ve Melbusatın Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 20.6.1996 tarihli 5 inci Birleşiminde Millî Savunma Baka
nı Mahmut Oltan Sungurlu ve bu Bakanlık ile Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla 
incelenip görüşüldü. 

Anlaşma ile Hükümetimizin Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümetine, 19 528 644 500 TL. değe
rinde askerî malzeme, silah teçhizatı ve melbusat hibe etmesi öngörülmektedir. 

Komisyonumuz bu ülke ile olan yakın işbirliğini artıracağını gözönüne alarak anlaşmanın 
onaylanmasını uygun bulmuş ve tasarı metnini aynen kabul etmiştir. 

Raporumuz havalesi gereği esas komisyon olan Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Sözcü 
Şükrü Yürür 

Ordu 
Üye 

Ahmet Bilge 
Ankara 

Üye 
Cengiz Altmkaya 

Aydın 
Üye 

Yüksel Aksu 
Bursa 

Üye 
Hüseyin Arı 

Konya 
• Üye 

Necmettin Dede 
Muş 

Üye 
Abdullah Örnek 

Yozgat 

Kâtip 
Mahmut Nedim Bilgiç 

Adıyaman 
Üye 

Rıza Ulucak 
Ankara 

(İmzada bulunamadı) 
Üye 

Şerif Çim 
Bilecik 

• ' Ü y e 

Fuat Çay 
Hatay 

(îmzada bulunamadı) 
Üye 

Hasan Gülay 
Manisa 

Üye 
Akın Gönen 

Niğde 
(İmzada bulunamadı) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 206) 



Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No.: 11447 
Karar No. : 42 

26.12.1996 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Mal

zeme, Silah Teçhizatı ve Melbusatın Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 19 Aralık 1996 tarihli 6 ncı Birleşiminde 
Millî Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

28 Temmuz 1992 tarihinde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hü
kümeti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması" ile sağlanan lojis
tik işbirliği çerçevesinde imzalanan ve Arnavutluk Cumhuriyetine askerî malzeme, silah teçhizatı 
ve melbusatın hibe edilmesini amaçlayan Tasarı Komisyonumuzca uygun bulunarak aynen kabul 
edilmiştir. 

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

Başkanvekili 
Cemal Külahlı 

Bursa 
Üye 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Üye 

Ali Rahmi Bey reli 
Bursa 
Üye 

Hasan Tekin Enerem 
İstanbul 

Üye 
Bülent Tanla 

İstanbul 
Üye 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

' ... 

Üye 

Bayram Fırat Dayanıklı 
Tekirdağ 

Kâtip 
Cevdet Akçalı 

Adana 
Üye 

Arif Ahmet Denizolgun 
Antalya 

Üye 

İlhan Kesici 
Bursa 
Üye 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 
Osman Yumakoğulları 

İstanbul 
Üye 

Yaşar Canbay 
Malatya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 206) 



HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî 
Malzeme, Silah Teçhizatı ve Melbusatın Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 11 Temmuz 1995 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ar
navutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî Malzeme, Silah Teçhizatı ve Melbusatın Hibe 
Edilmesine Dair Anlaşma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

. A. Mesut Yılmaz 
Başbakan 

Dev. Bakanı ve Başb. Yard. 
N. Menteşe 

Devlet Bakanı 
A. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
H. U. Söylemez 
Devlet Bakanı 

Y. Törüner 
Devlet Bakanı 

• A. Gökdemir 
Devlet Bakanı 
LY.Dedelek. 

Devlet Bakanı ' • t 
Ü. Erkan 

Devlet Bakanı 
M. H. Dağlı 

Millî Savunma Bakanı 
M. O. Sungurlu 
Dışişleri Bakanı 

E. Gönensay 
Millî Eğitim Bakanı 

T.Tayan 
Sağlık Bakanı 

Y. Akiuna 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

/. Attila 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Y.Erez 
Kültür Bakanı 
A. O. Güner 

Orman Bakanı 
N. Ercan 

Devlet Bakanı 
R. Saraçoğlu 
Devlet Bakanı 

A. Aksu 
Devlet Bakanı 

E. Aşık 
Devlet Bakanı 

/. Aykut 
Devlet Bakanı 

C. Çiçek 
Dövlet Bakanı 
A. T. Özdemir 
Devlet Bakanı 
E. Taranoğlu ' 
Adalet Bakanı 

M. Ağar 
İçişleri Bakanı 
Ü. G. Güney 

Maliye Bakanı 
L. Kayalar 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
M. Keçeciler 

Ulaştırma Bakanı 
Ö, Barutçu 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
E. Kul 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
H.H. Doğan 

Turizm Bakanı 
/. Saygın 

Çevre Bakanı V. 
E. Aşık 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 206) 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askerî 
Malzeme, Silah Teçhizatı ve Mclbusatm Hibe Edilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. -
MADDE 3. -

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 206) 



TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
VE 

- ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 
ARASINDA ASKERÎ MALZEME, SİLAH 

, TEÇHİZATI VE MELBUSATIN 
HİBE EDİLMESİNE DAİR ANLAŞMA 

MADDEl 
T.C. Hükümeti altı (6) grup halindeki (EK-A) 3.498.285.000 + (EK-B) 6.267.250.000 + (EK-

C) 20.910.000 + (EK-D) 1.307.754.500 + (EK-E) 537.900.000 + (EK-F) 7.905.545.000 = 
19.528.644.500.-TL. Toplam bedelli (EK-A) 5 + (EK-B) 13 + (EK-C) 4 + (EK-D) 15 + (EK-E) 3 
+ (EK-F) 23=63 Kalem Askerî Malzeme, Silah Teçhizatı, Melbusat Savunma Yardımı olarak hibe 
şeklinde Arnavutluk Cumhuriyetine verecektir. 

Savunma Yardımının cins ve miktarları EK-A:F'de listelenmiştir. 
MADDEM 
1. a) Arnavutluk Cumhuriyeti, EK-A.B ve C'deki askerî yardımı Türkiye'den Arnavutluk'a 

nakletmekten sorumlu olacaktır. 
b) Türkiye Cumhuriyeti, EK-D-E-F askerî yardımı Arnavutluk'a nakletmekten sorumlu ola

caktır. 
2. Arnavutluk Cumhuriyeti Anlaşmanın imzalanmasından sonra bu yardım üzerinde Türki

ye'de olabilecek ihracat, vergiler ve herhangi bir ödemeden sorumlu olmayacaktır. -
3. T.C. Hükümeti Arnavutluk'ta olabilecek vergiler, hizmetler veya gümrük ödemeleri gibi 

hususlardan sorumlu olmayacaktır. 

MADDE 3 
Bu Anlaşmaya göre verilen Askerî Yardım Arnavutluk'ta tesliminden sonra Arnavutluk Cum

huriyetinin malı olacaktır. 

MADDE4 
Arnavutluk Cumhuriyeti bu Anlaşma ile verilen askerî yardımı, T.C. Hükümetinin yazılı bir 

izni olmaksızın üçüncü şahıslara kullanma ve sahip olması için vermeyecektir. 

MADDE 5 
Bu Anlaşma hükümleri, tarafların iç mevzuatına göre Anlaşmanın imzalanmasını müteakip 

onaylandığını bildiren notaların teati edilmesinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

MADDE 6 
Bu Anlaşma eki ile 9 (dokuz) sahifedir. 
Türkçe ve İngilizce olarak 21 Temmuz 1995 tarihinde imzalanmıştır. 

İsim 
Rütbe 
Unvan 
Yer 

: Recai Önder 
: Y. Müh, Tuğgeneral 
: Dış Tedarik Daire Başkanı 
: Ankara 

İsim : 
Rütbe : 
Unvan: 
Yer : 

Bashkim Shehu 
Under Mini ster 
Savunma Bakanlığı Müsteşarı 
Tirana 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ; (S. Sayısı: 206) 
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ARNAVUTLUK CUMHURİYETİNE HİBE EDİLECEK MALZEMENİN LİSTESİ 
EK-A 

Sıra No. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Cinsi 
Yazlık eğitim elbisesi 

Kışlık eğitim elbisesi 
SB/ASTSB pardösölük kumaş 

Subay ayakkabı 

Kösele ayakkabı 

Miktarı 
5 000 adet 
5 000 adet 

500 adet 
100 çift 

5 000 çift 

Dilim Fivatı 

285 829 

.278 263 
26 650 

105 000 

129 000 
TOPLAM 

Tutarı (TL.) 

1429 145 
1391315 000 

13 325 000 

10 500 000 
645 000 000 

3 489 285 000 

ARNAVUTLUK'A HİBE EDİLECEK MALZEME LİSTESİ 
S- No. Cinsi ___ Miktarı 
A. K.KtK.'lığmca; 
1. Çarşaf, beyaz 10000 adet 
2. Nevresim, beyaz 10 000 adet 
3. Yüz, yastık, beyaz 10 000 adet 
4. Bot er, brandalı 10 000 çift 
B. Dz. K.K.MıS.nca: 
1. II nci kat. epoxy katran boya ' 100 kg. 
2. III üncü kat epoxy katran kah. boya 100 kg. 
3. IV üncü kat epoxy katran boya 100 kg. 
4. Anti Fauling Boya , 100 kg. 
5. Gri bordo boyası 500 kg. 
6. Beyaz yağlı boya 500 kg. 
7. Siyah yağlı boya 200 kg. 
8. Sintine fırçası geniş tip 100 ad. 
9. Sintine fırçası 200 ad. 

EK-B 

Tutan (TL,) 

955 320 000 
1 322 550 000 
230 570 000 

3 700 000 000 

2 319 300 
2 947 900 
4 952 200 
3 750 000 
10 537 500 
14 360 000 
13 127 000 
2 816 200 
4000000 

6 267 250 000 

EK-C 
ARNAVUTLUK DENİZ KUVVETLERİ GEMİLERİNİN BAKIM VE ONARIMLARI 
İÇİN BU ÜLKEYE HİBE ŞEKLİNDE GÖNDERİLECEK MALZEME LİSTESİ 

Sıra No. Malzeme Cinsi 
1. Siyah boru 1" 

2. Demir çubuk 
3. Pirinç çubuk 
4. Çelik çubuk (Dört köşe) 

Miktarı 
65 M 

500 kg. 
100 kg. 
307 kg. 

Fivatı (TL.) 
32 000 
7500 

28 000 
40 000 

TOPLAM 

Tutarı (TL.) 
2 080 000 

3 750 000 

2 800 000 

12 280 000 
20 910 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 206) 
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EK-D 
ARNAVUTLUK'A HİBE OLARAK VERİLEN MALZEME LİSTESİ 

Sim NQ, Yedek Parça Cinsi 

1. Top örtüsü (800 m. brandadan imal) 40 adet 

2. Kriko 

3. Komple yan düzeni 

4. Komple yükseliş düzeni 

Miktar* 

40 adet 

2 " 

3 " 

4 " 

Fiyatı (US/$) 

1,70 

370,00 

3.200,00 

3.527,00 

Tutarı (US $V 

68,00 

740,00 

9.600,00 

14.108,00 

Avadanlık; 
1. Merini yatağı sökme aparatı 

2. Tırnak mili sökme aparatı 

3. Müsademe iğne mastarı 

4. Sandık yan kapak anahtarı 

5. Arka otomatik doldurucu 

6. Ön otomatik doldurucu 

7. Mermi iticisi 

8. Mermi kıskacı 

9. Yağdanlık 

10. Somun anahtarı 

11. Anahtar 

25 " 

2 0 " 

20 " 

20 " 

20 " 

20 " 

2 0 " 

2 5 " 

20 " 

2 0 " 

20 " 

49,55 

14,37 

" 27,76 

5,85 

322,00 

90,09 

106,00 

103,45 

2,43 

20,49 

5.89 

1.238,75 

287,40 

555,20 

117,00 

6 440,00 

1.801,80 

2.120,00 

2.586,25 

48,60 

409,80 

117.80 

TOPLAM 40.238,60 

(1.307.754.500 TL.) 

EK-E 

ARNAVUTLUK'A HİBE EDİLECEK MALZEME LİSTESİ 

Miktarı Sıra No, 

ı. 
2-

3. 

Cinsi 

Prednisolon ampul 

Diazem ampul 

Pentotal ampul 

TOPLAM 

20 000 adet 

10 000 adet 

5 000 adet 

537 900 000 TL. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 206) 



EK-F 

ARNAVUTLUK'A HİBE EDİLECEK MALZEMENİN MALİYET ÇİZELGESİ 

Sıra 
Ma 

1. 

2-

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

Mptoemçmn Cinsî 

Boru prinç 37x42 mm 

Boru bakır 19x12 mm 

Çubuk çelik 6 köşe C4130 29 

Çubuk çelik yuvarlak C1020 24 

Çubuk çelik yuvarlak C1060 50 

Çubuk çelik yuvarlak C3915 45 

Çubuk çelik yuvarlak Cİ030 40 

Çubuk çelik 6 köşe C4130 19 

Çubuk çelik 6 köşe C4130 22 

Çubuk çelik 6 köşe C6150 13 

Çubuk çelik yuvarlak C7745 18 

Çubuk çelik 6 köşe C1010 17 

Çubuk çelik yuvarlak C1030 30 

Çubuk çelik yuvarlak C3915 10 

Çubuk çelik yuvarlak C1050 26 

Levha sac siyah 4,5 mm ST-37 

Levha sac siyah 5 mm ST-37 

Levha sac siyah 1,5 mm ST-37 

Levha sac siyah 2 mm ST-37 

Levha sac çelik 7 mm ST-42 

Levha sac çelik 3 mm ST-42 

Levha sac çelik 2 mm ST-42 

Levha sac çelik 3,5 mm ST-42 

Verilebilecek 
Miktar (Ke.) 

150 

60 

9 321 

2 574 

1500 

2 385 

8 171 

2770 

1200 

1 600 

1 500 

500 

2000 

18 

7000 

10 048 

14 000 

5000 

20 000 

8000 

3000 

60 000 

50 000 

Birim 
Fiyatı (TL.) 

200 000 

250 000 

80 000 

35 000 

40 000 

250 000 

35 000 

80 000 

80 000 

90 000 

100 000 

30 000 

35 000 

250 000 

40 000 

30 000 

30 000 

30 000 

30 000 

30 000 

30 000 

30 000 

30 000 

Tutarı (TL.) 

30 000 000 

15 000 000 

745 680 000 

90 090 000 

60 000 000 

596 250 000 

285 985000 

221 600 000 

96 000 000 

144 000 000 

150 000 000 

15 000 000 

70 000 000 

4 500 000 

280 000 000 

301 440.000 

420 000 000 

150 000 000 

600 000 000 

240 000 000 

90 000 000 

1 800 000 000 

1550 000 000 

7 905 545 000 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 206) 
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Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 199) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında 
Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma ve Suçluların 
İadesi Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/378) 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 26.4.1996 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI 196-34211788 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 inci mad

desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenme
si Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 
7/926 Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı 

Adlî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 5.10.1995 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI101-94614549 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 18.9.1995 

tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Cezaî 
Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. , 

Prof. Dr. Tansu Çiller 
Başbakan 

GEREKÇE 
"T. C. ile Kazakistan Cumhuriyeti arasınada Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma ve Suçlula

rın İadesi Anlaşması" 15.8.1995 tarihinde Almatı'da imzalanmıştır. 
Bilindiği gibi, 13.6.1995 tarihinde de iki ülke arasında "Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma 

Anlaşması imzalanmıştır. 
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Kazak tarafı, "Hükümlülerin Transferi" konusunun Kazakistan'da İçişleri Bakanlığının görev 
alanına dahil olduğu gerekçesiyle, bu bölümün Anlaşmadan çıkarılmasını ve bu konuda ayrı bir an
laşma imzalanmasını teklif etmiş, bu nedenle hükümlülerin transferi konusu anılan Anlaşmaya da
hil edilmemiştir. 

Sözkonusu Anlaşma her iki ülke arasında gelişmekte olan ilişkilerin ahdî bir esasa bağlanması 
amacıyla, özetle Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma, Suçluların ladesi gibi iki temel konuyu kap
samakta olup, 13 Haziran 1995 tarihinde imzalanan Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaş
masını tamamlayıcı niteliktedir. Hükümlülerin Transferi konusunda ileride aktedilmesi öngörülen 
Anlaşma'nın da ilavesiyle Türkiye ile Kazakistan arasında Adlî Yardımlaşma konusunda paket bir 
anlaşmanın imzalanması tamamlanmış olacaktır. 

Türkiye ile belli başlı ülkeler arasında akdedilen ikili adlî yardımlaşma anlaşmaları veya söz
leşmeleri, 1954 tarihli "Hukuk Usulüne Dair La Haye Sözleşmesi", 1965 tarihli "Hukukî ve Tica
rî Konularında Adlî ve Gayri Adlî Belgelerin Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair La Haye Söz-

, leşmesi" ile, 1959 tarihli "Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi" gibi çok ta
raflı uluslararası belgelere dayanmaktadır. 

15.8.1995 tarihinde imizalanan 'T. C. ile Kazakistan Cumhuriyeti arasında Cezaî Konularda 
Adlî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşması" 3 Bölüm ve 38 maddeden oluşmaktadır. 

1. Bölüm Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşmayı (Madde 1-11) ve Suçluların İadesini, (Madde 
12-29) 

2. Bölüm Genel Prensipleri (Madde 30-35) 
3. Bölüm Nihaî Hükümleri (Madde 36-38) 
kapsamaktadır. 
Sözkonusu Anlaşma süresiz olarak akdolunmuş olup, Âkit Taraflardan birinin, diplomatik yol

dan yazılı fesih bildiriminde bulunması tarihinden itibaren 6 ay sonra yürürlükten kalkacaktır. 
Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 16.5.1996 
Esas No. : 1/378 
Karar No. : 11 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî 

Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı, Adalet ve Dışişleri Bakanlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca ince
lenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ve Tasarı, Ba
kanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 
Başkan Başkanvekili 

M. Necati Çetinkaya Metin Öney 
Konya İzmir 
Kâtip Üye 

İsmail Durak Ünlü İ. Cevher Cevheri 
Yozgat Adana 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 199) 
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Üye Üye 

Cemil Erhan AH Günay 
Ağrı Hatay 

Üye Üye . 

Turhan Güven Emin Karaa 
İçel Kütahya 

Üye Üye 

Âyseli Göksoy Ayhan Gürel 
Manisa . Samsun 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 26.12.1996 
Esas No. : 1/378 
Karar No. : 36 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî 

Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı Komisyonumuzun 19 Aralık 1996 tarihli 6 ncı Birleşiminde Adalet Bakanlığı ve Dışişleri 
Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

İki ülke arasında gelişmekte olan ilişkilerin doğal sonucu olarak imzalanan ve cezaî konular
da adlî yardımlaşma, suçluların iadesi gibi iki konunun hukukî esasa bağlanmasını öngören Tasarı 
Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkanvekili Kâtip 
Cemal Külahlı Cevdet Akçalı 

Bursa Adana , 
Üye • Üye 

Mehmet Sağdıç Arif Ahmet Denizolgun 
Ankara Antalya 

Üye . Üye 

Ali Rahmi Beyreli İlhan Kesici 
Bursa - Bursa 
Üye Üye 

Hasan Tekin Enerem Hüseyin Kansu 
İstanbul İstanbul 

Üye' Üye 

Bülent Tanla Osman Yumakoğulları 
İstanbul İstanbul 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 199) 
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Üye Üye 

Cemal Özbilen YaşarCanbay 
Kırklareli Malatya 

Üye 

Bayram Fırat Dayanıklı 
Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 199) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî 
Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 
MADDE İ. — 15 Ağustos 1995 tarihinde Almatı'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Ka

zakistan Cumhuriyeti Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi 
Anlaşmasf'nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
H. Çetin 

DevletBakanı 
- Y. Aktund 

DevletBakanı 
B.S.Daçe 

Devlet Bakanı 
A. E. Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Hacaloğlu 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 

Ş. Erdem 
Millî Savunma Bakanı 

M. Gölhan 
Dışişleri Bakanı 

E. İnönü 
Millî Eğitim Bakanı 

N. Ayaz 
Sağlık Bakanı V. 

Y. Aktuna 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

R.Şahin 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

H.Akyol 
Kültür Bakanı V. 

A. Baykal 
Orman Bakanı 

H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

DevletBakanı 
O. Kumbaracıbası 

Devlet Bakanı 
A.Baykal 

Devlet Bakanı 
N.Kurt 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Adalet Bakanı 
M. Moğultay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
İ.Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
H. Çulhaoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
A. Ş. Erek 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
Z. Halis 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
V. A tas oy 

Turizm Bakanı 
/. Gürpınar 

Çevre Bakanı V. 
H. Ekinci 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 199) 



ADALET KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhu
riyeti Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı 
Adlî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

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

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhu
riyeti Arasında Cezaî Konularda Karşılıklı 
Adlî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi 

Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 199) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
•'.İLE. 

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ 
ARASINDA 

CEZAÎ KONULARDA KARŞILIKLI ADLÎ 

YARDIMLAŞMA VE SUÇLULARIN İADESİ 
ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti, (Bundan böyle "Âkit Taraflar" 
olarak anılacaklardır) 

İki ülke arasında karşılıklılık, eşitlik ve egemenlik haklarına saygı prensipleri çerçevesinde, 
Çeşitli alanlardaki ilişkilerde kaydedilen gelişmeleri dikkate alarak, 

Cezaî konular ile Suçluların İadesi ile ilgili işbirliğini ahdî bir esasa bağlamak maksadıyla Ce
zaî Konularda Karşılıklı Adlî Yardımlaşma ve Suçluların İadesi Anlaşmasının aktolunmasını ka
rarlaştırmışlardır. 

Bu amaçla, Âkit Taraflar aşağıdaki hususlarda mutabakata varmışlardır. 

BÖLÜM I '••' 
CEZAÎ KONULARDA VE SUÇLULARIN İADESİNDE 

KARŞILIKLI YARDIMLAŞMA 
KIŞIMI 

CEZAÎ KONULARDA ADLÎ YARDIMLAŞMA 

' MADDE 1 
1. Yardım, talep edildiği anda cezalandırılması yardım isteyen Âkit Tarafın adlî makamlarının 

yetkisi içinde bulunan cezaî konularla ilgili soruşturmalarda, Âkit Taraflar, işbu kısımdaki hüküm
ler uyarınca birbirlerine, karşılıklı olarak adlî yardımda bulunmayı yüklenirler. 

2. Cezaî konularda karşılıklı yardımlaşma özellikle, hazırlık soruşturması ile ilgili işlemlerin 
infazı, sanık, tanık ve bilirkişi ifadelerini^ tespiti, arama, zapt, belgelerin ve eşyanın ve tebligatla
rın ve mahkeme kararlarının teslimi gibi işlemleri kapsayacaktır. 

MADDE2 
Yardımlaşma aşağıdaki hallerde reddedilebilir : 
1. Talebin ilişkin olduğu suç, kendisinden yardım istenilen Âkit Tarafça, siyasî suç veya buna 

murtabit suç veya sırf askerî suçla ilgili sayılıyorsa, 
2. Kendisinden yardım istenilen Âkit Taraf, talebin yerine getirilmesini memleketinin egemen

lik, güvenlik veya kamu düzenine halel getirecek nitelikte görüyorsa, 

MADDE3 
1. Kendisinden yardım istenilen taraf, yardım isteyen Âkit Taraf adlî makamlarınca gönderi

len, bir ceza davasına ilişkin ve 1 inci maddenin 2 nci bendi kapsamındaki istinabe taleplerini, ken
di mevzuatında öngörülen şekilde yerine getirir. 

2. Bu Anlaşmaya göre, Adlî Makamdan maksat Âkit Tarafların kendi mevzuatında adlî ma
kam olarak nitelendirilen yetkili makamlardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 199) 
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3. Tanıkların ve bilirkişilerin yeminli olarak ifade vermelerini isteyen Âkit Taraf, bu hususu 
açıkça talep edecek ve kendisinden yardım istenilen Âkit Taraf, mevzuatında bunu engelleyen bir 
hüküm yok ise, talebi yerine getirecektir. 

4. Kendisinden yardım istenilen Âkit Taraf, talep edilen kayıtların veya belgelerin asıllarına 
uygunluğu onaylı örneklerini gönderebilir. Ancak, yardım isteyen Âkit Taraf bunların asıllarının 
gönderilmesini açıkça talep ederse, kendisinden yardım istenilen Âkit Taraf bu talebi yerine getir
mek için her türlü çabayı gösterecektir. 

5. Yardım isteyen Âkit Tarafa iletilen bilgi sadece adlî makamlarının talebinde belirtilen 
amaçlarla kullanılacaktır. 

MADDE4 

1. Kendisinden yardım istenilen Âkit Taraf, gönderilmesi istenen eşya, kayıtlar veya belgele
rin verilmesini, görülmekte olan bir dava için zorunlu olması halinde geciktirebilir. 

2. Kendisinden yardım istenilen Âkit Taraf geri istemediği takdirde, istinabe işlemi için gön
derilmiş olan eşya ile kayıtlar veya belgelerin asılları yardım isteyen Âkit Tarafça mümkün olan en 
kısa zamanda kendisinden yardım istenilen Âkit Tarafa iade edilir. 

MADDE5 
Yardım isteyen Âkit Taraf açıkça istediği takdirde, kendisinden yardım istenilen Âkit Taraf is

tinabe işleminin yerine getirilme tarihini ve yerini kendisine bildirecektir. Görevliler ve ilgili kişi
ler, kendisinden yardım istenilen Âkit Tarafça rıza gösterildiği takdirde, istinabenin yerine getiril
mesinde hazır bulunabilirler. 

MADDE6 
1. Kendisinden yardım istenilen Âkit Tarafın yetkili adlî makamlan, tebliğ edilmek üzere yar

dım isteyen Âkit Taraf yetkili adlî makamlarınca kendisine gönderilmiş olan adlî müzekkereleri is
tenilen Âkit Tarafın mevzuatına aykırı olmayacak şekilde yapılacaktır. 

2. Duruşmaya davetle ilgili tebligat talepleri, ilgili kişilerin adlî merciler önüne çıkması için 
belirlenen tarihten en az iki ay evvel kendisinden yardım istenilen Âkit Tarafa iletilecektir. 

3. Âkit Tarafların yetkili makamları, diğer Âkit Taraf ülkesinde bulunan uyruklarına kendi 
diplomatik veya konsolosluk görevlileri aracılığıyla, belgeleri tebliğ etme hakkını saklı tutar. 

MADDE7 
1. Yardım isteyen Âkit Taraf, bir tanık veya bilirkişinin kendi adlî makamları önüne bizzat çık

masını özellikle gerekli görüyorsa, bu hususu davetin tebliği ile ilgili talebinde belirtir ve kendisin
den yardım istenilen Âkit Taraf bu tanık veya bilirkişiyi söz konusu adlî makamlar önüne çıkma
ya davet eder. 

2. Kendisinden yardım istenilen Âkit Taraf bu tanığın ve bilirkişinin cevabını yardım isteyen 
Âkit Tarafa bildirecektir. Bu maddenin 1 inci bendinde öngörülen halde, talep veya davetler tedi
ye olunacak tahmini tahsisatı ve ödenecek yol ve iaşe masraflarını gösterecektir. 

3. Yardım isteyen Âkit Tarafça bir tanığa veya bilirkişiye tediye olunacak iaşe bedeli dahil tah
sisat ve ödenecek yol masrafları, bu kişinin ikamet yerinden itibaren hesaplanacak ve en azından 
dinleneceği ülkede yürürlükte olan tarifeler ve yönetmeliklerde öngörülen miktarlara eşit olacaktır. 

MADDE8 

1. Hangi uyrukta olursa olsun, bir davet dolayısıyla yardım isteyen Âkit Tarafın adlî makam
ları önüne çıkan bir tanık veya bilirkişi, yardım isteyen Âkit Taraf ülkesinde, kendisinden yardım 

Türkiye Büyük Millet Meclisi ^ (S. Sayısı: 199) 
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istenilen Akit Tarafın ülkesinden ayrıldığı tarihten önceki fiilleri veya mahkûmiyetleri için kovuş-
turulamaz veya tutuklanamaz veya şahsî hürriyetinden yoksun bırakılamaz. 

2. Aleyhine yapılan kovuşturma konusunu teşkil eden fiiller sebebiyle, yardım isteyen Âkit 
^ Tarafın adlî makamları önüne celbedilen bir kişi, hangi uyrukta olursa olsun, kendisinden yardım 

istenilen Akit Tarafın ülkesinden ayrıldığı tarihten önce var olup, celpnamede belirtilmeyen fiiler 
veya mahkûmiyetler yüzünden yardım isteyen Âkit Taraf ülkesinde kovuşturulamaz veya tutukla
namaz veya şahsî hürriyetinden herhangi bir şekilde yoksun bırakılamaz. 

3. Bu maddede öngörülen dokunulmazlık, yardım isteyen Âkit Tarafın adlî makamlarınca, bu 
Taraf ülkesinde bulunmasının gerekli görülmediği tarihten itibaren 15 gün içinde, tanık veya bilir
kişi veya kovuşturulan kişinin bu ülkeyi terketmek imkânına sahip olduğu halde terketmemesi ve
ya terkedip de geri dönmesi halinde son bulur. 

V MADDE9 

1. Bir ceza kovuşturması için gerek duyulan ve yardım isteyen Âkit Taraf adlî makamlarınca 
talep edilen adlî sicil özetleri ve buna ilişkin bilgi, kendisinden yardım istenilen Âkit Tarafça, ken
di adlî makamlarına benzeri hallerde sağlanabileceği ölçüde, yardım isteyen Âkit Tarafa gönderi- , 
lir. . 

2. Bu maddenin 1 inci bendinde öngörülenlerin dışındaki hallerde, talepler, kendisinden yar
dım istenilen Âkit Tarafın yönetmelikleri veya uygulaması muvacehesinde yerine getirilecektir. 

3. Her Âkit Taraf, diğer Âkit Tarafın uyrukları hakkında verilip adlî siciline işlenen bütün 
mahkûmiyet kararlarını bu Tarafa bildirecektir. 

Adalet Bakanlıkları, diğerine, bu nevi bilgiyi, imkânlar ölçüsünde, en azından yılda bir defa 
iletecektir. 

MADDE 10 

1. Karşılıklı yardım talepleri aşağıdaki hususları ihtiva edecektir : 

a) Talepte bulunan makam, 

b) Talebin konusu ve sebebi, 

c) Mümkün olduğunda, ilgili kişinin kimliği ve uyruğu, 

d) Adlî evrakın tebliğine ilişkin taleplerde, tebliğin konusunu oluşturan evrakın niteliği de da
hil olmak üzere, muhatabın adresi veya bu kişinin kimliğini Ve adresini tespite yararlı tüm diğer bil
giler. 

2. Buna ilaveten, İstinabe evrakı, itham olunan suç ve olaylar hakkında kısa açıklamayı ihtiva 
edecektir. ., , -

MADDE 11 

1. Âkit Taraflar, yardım isteyen Âkit Tarafın talebi üzerine, bu Taraf ülkesinde suç işleyen uy
rukları aleyhine, kendi mevzuatları muvacehesinde, cezaî kovuşturma yapmakla yükümlüdürler. 

2. Kovuşturmanın devri talebine, olayların maddî unsurlarına ilişkin olarak mevcut bulunan 
belgeler eklenecektir. 

3. Kendisinden yardım istenilen Âkit Taraf, cezaî kovuşturmanın sonucunu yardım isteyen 
Âkit Tarafa bildirecek ve ittihaz olunmuşsa, kesinleşmiş karar örneğini gönderecektir. 

Türkiye Büyük MÜlet Meclisi (S. Sayısı : 199) 
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KISIM II 

SUÇLULARIN İADESİ 

MADDE 12 
Âkit Taraflar, bu anlaşmada öngörülen hükümler ve şartlarla, diğer Âkit Taraf adlî makamla

rınca kovuşturulan veya mahkûm edilen tüm kişileri birbirlerine teslim etmeyi taahhüd ederler. 

MADDE 13 
İadesi mümkün suçlar şunlardır: 
1. Her iki Âkit Tarafın mevzuatına göre en az bir sene müddetle hapis cezasını veya daha ağır 

bir cezayı gerektiren suçlar, 

2. Bir kararın infazı için iade ancak, her iki Âkit Tarafın kanunlarına göre cezayı mucip olan 
suçlar için ve sözkonusu kişi altı aydan fazla hürriyeti bağlayıcı bir cezaya veya daha ağır bir ce
zaya mahkûm edilmiş bulunduğu takdirde, 

3. İade istemi, yardım isteyen Âkit Taraf ve kendisinden yardım istenilen Âkit Taraf kanunla
rınca hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza ile tecziye olunan müteaddit suçlan ihtiva etmekle birlikte, bun
lardan bazıları ceza müddetlerine ait şartlara uymuyorsa, kendisinden yardım istenilen Âkit Taraf 
bu sonuncu suçlar için dahi iade etmek hakkını haiz olacaktır. 

Bununla beraber, yardım isteyen Âkit Taraf mevzuatında öngörülen veya bu Tarafça hükme
dilen ceza, kendisinden yardım istenilen Âkit Taraftaki ceza ile aynı nevi olmalıdır. 

MADDEM 
İade istemi aşağıdaki hallerde kabul edilmeyecektir : 

1. İadesi istenilen kişi kendisinden yardım istenilen Âkit Taraf uyruğu ise, 
2. İade isteminin yerine getirilmesi, yardım istenilen Âkit Tarafın mevzuatına aykırılık teşkil 

ediyorsa, 
3. İade talebine konu olan suç kısmen veya tamamen kendisinden yardım istenilen Âkit Taraf 

ülkesinde işlenmişse, 
4. İade talebine konu olan suç sebebiyle, kendisinden yardım istenilen Âkit Tarafta bir kovuş

turma yapılmaktaysa veya nihaî karar verilmişse veya takipsizlik kararı veya men'i muhakeme ka
rarı ittihaz edilmiş ise, _ 

5. Talebin alındığı tarihte, iadesi istenilen kişi, yardım isteyen ve kendisinden yardım isteni
len Âkit Tarafların mevzuatlarına göre, kovuşturul maktan veya cezalandırılmaktan, zamanaşımı 
nedeniyle bağışık ise, 

MADDE 15 

1. İade talebi yazılı olarak yapılacak ve diplomatik kanaldan iletilecektir. 
2. Kovuşturma amacıyla vaki iade talebine geçici tutuklama kararının aslına uygun bulundu

ğu tasdik edilmiş bir sureti, suç teşkil eden fiillere ait izahname ve suçun tavsifine göre uygulana
cak kanun hükmünün metni eklenecektir. Suçtan bir maddî zarar husule geldiği takdirde, bunun 
miktarı mümkün olan ölçüde açıklanacaktır. 

3. Bir kararın infazı amacıyla vaki iade talebine, kesinleşmiş mahkeme kararının aslına uygun 
bulunduğu tevsik eden bir sureti ile suçun tavsifine göre uygulanan kanun hükmünün tam metni ek
lenecektir. Hükümlü cezanın bir kısmını çekmiş ise bu husus belirtilecektir. 
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4. îade talebi iadesi istenilen kişinin vatandaşlık durumunu ve mümkün olduğu ölçüde, eşka
lini, kimliğine ilişkin bilgileri ikametgâhı, kişiseldurumunu, fotoğrafını ve parmak izlerini ihtiva 
edecektir. 

MADDE 16 

Kendisinden yardım istenilen Âkit Taraf, talebi reddetmeden evvel, iade talebi gerekli tüm bil
gileri ihtiva etmediği takdirde, istenilen Taraf bunun tamamlanmasını isteyebilir, istenilen Taraf bu 
amaçla, geçerli nedenlerle uzatılması mümkün olmak kaydıyle iki ayı geçmemek üzere bir süre ta
yin edebilir. 

MADDE 17 

1. îade talebinin alınmasını müteakip istenilen Taraf, talebe konu teşkil eden kişinin tutuklan
masına ilişkin gerekli tedbirleri gecikmeksizin alacaktır, işbu Sözleşme hükümlerine göre, iade zo
runluluğu olmayan hususlarda bu hüküm uygulanmaz. 

2. İşbu maddenin 3 üncü bendinde belirtilen hal mahfuz kalmak kaydıyla, istenilen kişi, tespit 
edilen tarihte teslim alınmadığı takdirde, bu tarihi takibeden 30 gün sonunda serbest bırakılabilir. 
Kendisinden yardım istenilen Âkit Taraf aynı suç sebebiyle iadeyi reddedebilir. 

3. Teslim edilmeyi veya alınmayı engelleyen istisnaî hallerin mevcudiyeti halinde, ilgili Taraf 
belirlenen sürenin hitamından evvel diğer Âkit Tarafa haber verecektir. Her iki Âkit Taraf yeni bir 
teslim tarihi ve muhtemelen başka bir teslim yeri üzerinde mutabık kalacaklardır. Bu durumda bun
dan önceki bent hükümleri uygulanacaktır. 

MADDE 18 

1. Müstacel hallerde, yardım isteyen Âkit Taraf adlî makamları talep olunan kişinin muvakka
ten tutuklanmasını isteyebilir. 

2. Muvakkat tutuklama talebinde 15 inci maddenin 2 veya 3 üncü bendlerinde sayılan belge
lerden birisinin mevcudiyeti ve iade talebinin gönderilmesinin amaçlandığı zikredilecektir. Talep
te, ayrıca, suçun niteliği muhtemel veya halihazırda hükmedilmiş cezalar, suçun işleniş tarihi ve ye
ri ve imkânlar nispetinde talep edilen kişinin kimliğini ve bulunduğu yerini belirlemeye yarayacak 
bilgiler bulunacaktır. 

3. Muvakkat tutuklama talebi, kendisinden yardım istenilen Âkit Taraf adlî makamlarına, doğ
rudan posta veya telgraf veya yazıya dönüşebilen başka bir vasıtayla iletilecektir. 

4. Talep kabule şayan görülürse, kendisinden yardım istenilen Âkit Taraf adlî makamları, ka
nunlarının öngördüğü şekilde, gerekli işlemleri yapacaktır. Talep kabul edilmediği takdirde, talep 
edilen taraf eden tarafa bu konuda bilgi verecektir. 

MADDE 19 

Tutuklamadan itibaren 40'günlük süre içinde, kendisinden yardım istenilen Âkit Taraf iade ta
lepnamesini ve 15 inci maddede sayılan belgeleri almadığı takdirde, muvakkat tutuklamaya son ve
rilebilir. 

MADDE 20 

Aynı kişinin iadesi birçok Devlet tarafından istenildiği takdirde, hangi talebin is'af olunacağı
na istenilen Devlet karar verecektir. 
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MADDE21 

Kendisinden yardım istenilen Âkit Taraf, üçüncü kişilerin hakları mahfuz kalmak kaydıyla ve 
yardım isteyen Devletin talebi üzerine, kendi mevzuatına uygun olarak, aşağıdaki eşyalara ve de
ğerlere el koyarak teslim edecektir. 

a) Delil teşkil edebilecek eşyalar, ' 

b) Suç neticesinde elde edilmiş olup, istenilen kişinin zilyedliğinde bulunan veya sonradan or
taya çıkarılan eşyalar ve değerler, 

c) Suç neticesinde elde edilen eşyadan hâsıl olan eşyalar ve değerler. 

MADDE 22 
1. İstenilen kişi kendisinden yardım istenilen Âkit Taraf ülkesinde, iade talebine konu edile

nin dışında bir suç sebebiyle kovuşturulmaktaysa veya mahkûm edilmişse, bu Taraf talep konusun
da kararını verecek ve bunu yardım isteyen Âkit Tarafa bildirecektir. 

Teslim işleminde 17 nci madde hükmü uygulanacaktır. 

2. İşbu madde hükümleri, istenilen kişinin, tutuklu olarak bulundurulması ve kendisinden yar
dım istenilen Devlet adlî makamlarının işi bittiğinde geri gönderilmesi kesin şartıyla, yardım iste
yen Devlet adlî makamları huzuruna çıkmak üzere geçici olarak gönderilmesine engel teşkil etme
yecektir. 

MADDE 23 
İade edilen kişi, iadeden evvel işlediği ve iadeye konu teşkil eden suçtan başka bir suç sebe

biyle kovuşturulamayacağı, mahkûm edilemeyeceği veya tutuklanamayacağı gibi, bir ceza veya tu
tuklama emri dolayısıyla herhangi bir suretle şahsî hürriyetinden yoksun bırakılamaz, yardım iste
yen Âkit Tarafın mevzuatına halel vermemek kaydıyla, aşağıdaki haller müstesnadır : 

1. İade eden Devletin buna muvafakat etmesi. Muvafakat alınması için bir talepte bulunulacak 
ve buna 15 inci maddede sayılan belgeler ile iade edilen kişinin iadenin genişletilmesi hususunda 
yaptığı beyanı ve kendisinden yardım istenilen Devlet makamlarına savunmasını takdim etme im
kânının sağlandığına dair ifadesini içeren tutanak eklenecektir. 

2. Bu kişinin, nihaî olarak serbestisine kavuşmasını takip eden 45 gün zarfında teslim edildiği 
Taraf ülkesini, elinde imkân olmasına rağmen terk etmemesi veya terkettikten sonra buraya geri 
dönmesi halinde. 

MADDE24 

Kovuşturma esnasında ithal olunan suçun niteliği değiştiği takdirde, iade edilen kişi hakkında, 
ancak yeniden tavsif edilen suçun unsurları iadeye cevaz veriyorsa, takibat yapılabilir veya mah
kûmiyet karan verilebilir. 

MADDE 25 

Yardım isteyen Âkit Taraf, kendisinden yardım istenilen Âkit Tarafın talebi halinde, iade ta
lebinin konusunu teşkil eden cezaî kovuşturmanın veya cezanın infazının sonucundan bu Tarafa 
bilgi verecektir. 

MADDE 26 

23 üncü maddenin 2 nci bendinde öngörülen hal müstesna olmak üzere, yardım isteyen Âkit 
Taraf, kendisinden yardım istenilen Âkit Tarafın muvafakat etmesi halinde, iade edilen kişiyi üçün-
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cü bir Devlete teslim edebilir. Bu amaçla, yardım isteyen Âkit Taraf, Üçüncü Devlet tarafından 
kendisine tevdi olunan belgelerin örneklerini, kendisinden yardım istenilen Âkit Tarafa iletecektir. 

MADDE27. 

1. Âkit Taraflardan herbiri diğer Tarafın talebi üzerine, bu tarafça diğer bir Devlete iade edi
len kişilerin kendi ülkesinde transit olarak geçişine izin verecektir. Âkit Taraflar, işbu Sözleşme 
hükümlerine göre iade zorunluluğu bulunmadığı takdirde, bu izni vermeye mecbur değildirler. 

2. Âkit Tarafların yetkili makamları her olayda, transit geçişin şekli, güzergâhı ve diğer şart
ları konusunda mutabakat sağlayacaklardır. 

MADDE 28 

1. Kendisinden yardım istenilen Âkit Taraf ülkesinde iade sebebiyle yapılan masraflar, bu Ta
rafça karşılanacaktır. 

2. Transit olarak ülkesinden geçiş talebinde bulunulan Tarafta meydana gelen masraflar, yar
dım isteyen Âkit Tarafça karşılanacaktır. 

MADDE 29 

İşbu kısımda aksine hüküm bulunmadığı takdirde, iade ve muvakkat tutuklama usulüne mün
hasıran kendisinden yardıma istenilen Devlet mevzuatı uygulanacaktır. 

BÖLÜM II ' : ' ' ' • ' 

GENEL PRENSİPLER 

MADDE30 

İşbu Anlaşmanın uygulanması bakımından, talepler ve buna ilişkin belgeler yardım isteyen 
yetkili makamın imza ve mühürünü ihtiva edecek olup, tasdik veya benzeri bir usule tâbi değildir. 

MADDE 31 

I inci Bölümün, I inci Kısmının uygulanması bakımından, Âkit Tarafların hiçbiri aşağıdaki is
tisnalar hariç kendisinden yardım istenilen Âkit Tarafın ülkesinde doğan masrafların ödenmesini 
talep etmeyecektir: 

1. Hükümet tarafından istihdam edilmeyen bilirkişilerin celbi ve bu bilirkişiler tarafından dü
zenlenen raporlar için yapılan masraflar, 

2. Tutuklu bulunan kişinin nakli için yapılan masraflar. 

MADDE 32 

Aksi bu Anlaşmada belirtilmiş olmadıkça, muhaberat Adalet Bakanlıkları vasıtasıyla yapıla
caktır. 

Gerektiğinde, konsolosluk kanalıyla veya diplomatik yolla muhaberat yapılabilir. 

MADDE 33 

İşbu Anlaşmanın uygulanması bakımından, talepler ve buna ilişkin belgeler yardım isteyen 
Âkit Tarafın dilinde düzenlenecek ve bunlara kendisinden yardım istenilen Âkit Tarafın dilinde ya
pılmış tercümeleri eklenecektir. Bununla birlikte, kendisinden yardım istenilen Âkit Tarafın diline 
tercümede zorlukla karşılaşılması halinde, İngilizce tercüme kabul edilecektir. Bütün belgeler iki 
nüsha düzenlenecektir. 
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MADDE34 

Kendisinden yardım istenilen Âkit Taraf, bu Anlaşma kapsamında bulunan herhangi bir tale
be tamamen veya kısmen yerine getiremez veya yerine getirilmesini reddederse, bunu nedenleriy
le birlikte derhal yardım isteyen Âkit Tarafa bildirecek ve talebe ilişkin belgeleri iade edecektir 

MADDE35 
Âkit Taraflar, talep üzerine, mevzuatları, adlî sistemleri ve mahkemelerinin uygulamaları ko

nusunda bilgi teatisinde bulunacaklardır. •. 

BÖLÜM III 
NİHAÎ HÜKÜMLER 

MADDE 36 

Bu Anlaşmanın uygulanması ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek bütün zorluklar diplomatik ka
naldan çözümlenecektir. 

MADDE 37 
İşbu anlaşma onaylanacak ve onay belgeleri Ankara'da teati edilecektir. 
İşbu Anlaşma onay belgelerinin teatisini takip eden 30 gün sonunda yürürlüğe girecektir. 

MADDE 38 

Bu Anlaşma süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. Bununla birlikte, her Âkit Taraf diğer Âkit 
Tarafa bildirimde bulunarak her zaman Sözleşmeyi feshedebilir. 

Anlaşma bu bildirimin diğer Âkit Tarafça alındığı tarihten altı ay sonra yürürlükten kalkacak
tır. 

Yukarıdaki hükümleri tasdiken, Âkit Tarafların yetkili temsilcileri bu Anlaşmayı imzalamış
lardır. -

Almatı'da 15 Ağustos 1995 tarihinde, Türkçe, Kazakça, Rusça, ve İngilizce dillerinde ve her 
dört metin de aynı derecede geçerli olmak üzere ikişer nüsha halinde tanzim edilmiştir. Yorumda 
farklılık halinde, İngilizce metin geçerli olacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ 

ADINA ADINA 
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kî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Adalet ve Dışişleri Komisyondan Raporları (1/449) 

T.C 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 22.51996 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/101-102212203 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 16.5.1996 

tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Huku
kî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

GEREKÇE 

1.9 Kasım 1995 tarihinde Ankara'da parafe edilen 'Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cum
huriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması" 4 Nisan 1996 
tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. 

2. Sözkonusu Anlaşma, iki ülke arasında tesis edilmekte olan iyi ilişkilerin geliştirilmesi doğ
rultusunda hukukî ve cezaî konularda karşılıklı adlî yardımlaşmayı kolaylaştırmak amacıyla hazır
lanmıştır. 

Bilindiği üzere, her mahkemenin yargı yetkisi onun yargı çevresi ile sınırlıdır, yani mahkeme 
yargı yetkisini ancak kendi yargı çevresi içinde kullanabilir. Türk mahkemelerinin yargı yetkisi 
Türkiye ile sınırlı olduğundan ve yabancı mahkemeler Türkiye'de yargısal faaliyette bulunamaya
caklarından, Türk mahkemeleri ile yabancı mahkemelerin karşılıklı olarak birbirlerine adlî yardım
da bulunmaları ihtiyacı doğmaktadır. 

Türk mahkemeleri ile yabancı mahkemeler arasında adlî yardımlaşmanın yürütülmesi için çok 
taraflı Avrupa sözleşmelerinden de yararlanılmakla beraber Gürcistan bu sözleşmelere taraf olma- > 
dığından, sözkonusu sözleşmeler, bu ülke ile aramızdaki adlî yardımlaşma konularında geçerli bu
lunmamaktadır. . 

Gürcistan Cumhuriyeti ile ülkemiz arasındaki "Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yar
dımlaşma Anlaşması" yukarıda belirtilen nedenlerle, bu çerçeve içinde imzalanmıştır. 

3. Gürcistan'la imzalanan "Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması" 
4 Kısım ve 72 Maddeden oluşmaktadır. - ' , • 

I. Kısım, genel hükümleri, (Madde 1-4) 
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II. Kısım, hukukî ve ticarî konularda adlî yardımlaşmaya ve bu konulardaki kararların tanın
ması ve tenfizine ilişkin hükümleri, (Madde 4-25) 

III. Kısım, ceza alanında adlî yardımlaşma ile suçluların iadesine ve hükümlülerin transferine 
ilişkin hükümleri, (Madde 25-70) 

IV. Kısım, Nihaî Hükümleri, (Madde 70-72) 

kapsamaktadır. • 
Bu maddelerde öncelikle, iki ülke vatandaşlarına eşit muamele, adlî mercilere başvuruda ko

laylık, teminattan muafiyet, adlî müzaheretten yararlanma gibi hususlar düzenlenmiştir. 

Merkezi makam olarak her iki devletin Adalet Bakanlıkları görevli kılınmışlardır. Anlaşma 
uyarınca gönderilen her türlü talep belgeleri, tasdik ve benzeri formalitelerden muaftır. 

Tebligat ve istinabe talebinin kaç nüsha olacağı, tercümesinin hangi dilde yapılacağı gibi hu
suslar anlaşmada düzenlenmiştir. , 

İlgili mahkemeler istinabe talebinde bulunan karşı tarafın ilgili mahkemesinin bu talebini ye
rine getirirken, kendi ülkelerinin usul kanununu uygulayacaktır. 

Anlaşmanın son hükümleri yürürlükle ilgili hususları düzenlemiştir. 

Buna göre anlaşma süresiz olarak akdolunmuştur. iki tarafın da 6 ay önceden ihbarda bulun
mak kaydıyla sözleşmeyi fesh etmek hakkı bulunmaktadır. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 20.6.1996 

Esas No.: 1/449 

Karar No. .16 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda 
Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı, Ada
let ve Dışişleri Bakanlıkları temsilcilerinin de katılmalanyla, Komisyonumuzca incelenip görüşül
müş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilmesi kabul edilmiş ve Tasarı, Bakanlar Kurulun
dan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz, Dışişleri Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 

•M. Necati Çetinkaya Metin Öney 

Konya izmir 

Kâtip Üye 

İsmail Durak Ünlü Ahmet Tekdal 
Yozgat Ankara 

Üye Üye 

Ertuğrul Yalçınbayır Hasan Belhan 
Bursa Elazığ 
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Üye-

Ali Günay 

Hatay 

Üye , 

Emin Karaa 
Kütahya 

Üye 

Ayseli Göksoy 
Manisa 

Üye 

Turhan Güven 

İçel 

Üye 
Fikret Karabekmez 

Malatya 
Üye 

Ayhan Gürel 
Samsun 

.Üye 

Şeref Malkoç 
Trabzon 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 26.12.1996 

Esas No.: 1/449 

Karar No. : 39 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda 
Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Ko
misyonumuzun 19 Aralık 1996 tarihli 6 ncı Birleşiminde Adalet Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı 
temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

İki ülke arasında gelişmekte olan ilişkilerin bir sonucu olarak imzalanan ve karşılıklı adlî yar
dımlaşmayı öngören Tasarı Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkanvekili Kâtip 

Cemal Külahlı Cevdet Akçalı 

Bursa Adana 

Üye Üye 

Mehmet Sağdıç Arif Ahmet Denizolgun 

Ankara Antalya 

Üye Üye 

Ali Rahmi Beyreli İlhan Kesici 

Bursa Bursa 

Üye Üye 

Hasan Tekin Enerem Hüseyin Kansu 
İstanbul İstanbul 
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Üye 

Bülent Tanla 
İstanbul 

Üye 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Üye 

Bayram Fırat Dayanıklı 
Tekirdağ 

Üye 

Osman Yumakoğulları 
İstanbul 

Üye 

Yaşar Canbay 
Malatya 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda 
Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 4 Nisan 1996 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcis
tan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşması"nın 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
N. Menteşe 

Devlet Bakanı 
A. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
H. U. Söylemez 
Devlet Bakanı 

Y. Törüner 
Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Devlet Bakanı 
/. Y. Dedelek 

Devlet Bakanı 
Ü. Erkan 

Devlet Bakanı 
M. H. Dağlı 

Millî Savunma Bakanı 
M. O. Sungurlu 
Dışişleri Bakanı 

E. Gönensay 
Millî Eğitim Bakanı 

T. Tayan 
Sağlık Bakanı 

Y. Aktuna 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

/. Attila 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Y. Erez 
Kültür Bakanı 
• A. O. Güner 
Orman Bakanı 

N. Ercan 

Devlet Bakanı 
R. Saraçoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Aksu 

Devlet Bakanı 
E. Aşık 

Devlet Bakanı 
/. Aykut 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
A. T. Özdemir 
Devjet Bakanı 
E. Taranoğlu 
Adalet Bakanı 

M. Ağar 
İçişleri Bakanı 
Ü. G. Güney 

Maliye Bakanı 
L, Kayalar 

Bay. ve İskân Bakanı 
M. Keçeciler 

Ulaştırma Bakanı 
Ö. Barutçu 

Çal. ve Sos. GüV. Bakanı 
E. Kul 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
H.H. Doğan 

Turizm Bakanı 
/. Saygın 

Çevre Bakanı V. 
E. Aşık 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konu
larda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 
MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
İLE 

GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ 

ARASINDA 
HUKUKÎ, TİCARÎ VE CEZAÎ KONULARDA 

ADLÎ YARDIMLAŞMA ANLAŞMASI 
Türkiye Cumhuriyeti 

• . ve 
Gürcistan Cumhuriyeti 

İki ülke arasındaki dostluk bağlarını pekiştirmek ve hukukî, ticarî, cezaî konular ile suçluların 
iadesi ve hükümlü kişilerin nakilleri konularında karşılıklı adlî yardımlaşmayı egemenlik, millî ba
ğımsızlık, haklarda eşitlik ve içişlerine karışmama ilkelerine dayanarak düzenlemek arzusuyla, 

Hukukî ticarî ve cezaî konularda bir adlî yardımlaşma Anlaşması akdedilmesine karar vermiş
ler ve bu amaçla aşağıdaki hususlar üzerinde mutabık kalmışlardır: 

KIŞIMI 
BÖLÜM 1 

GENEL HÜKÜMLER 
Madde 1 

1. Âkit Taraflardan birinin vatandaşları, diğerinin ülkesinde şahısların, mallarının ve menfaat
lerinin adlî ve kanunî korunması hususlarında bu Devlet vatandaşları ile aynı haklara sahiptirler. 

2. Âkit Taraflardan birinin vatandaşları, diğer Âkit Tarafın ülkesinde, hak ve menfaatlerinin 
takibi ve korunmasında hukukî, ticarî ve cezaî konularda yetkili mahkemelere ve diğer yetkili ma
kamlara bu Âkit Tarafın vatandaşlarının tabi olduğu aynı şart ve formalitelerle serbestçe müracat 
hakkına sahip olacaklardır. / 

3. Âkit Taraflardan birinde merkezi olan ve bu Tarafın mevzuatına uygun biçimde kurulmuş 
tüzelkişiler işbu Anlaşmanın hükümlerinden uygulanabildiği ölçüde yararlanabilirler. 

Madde 2 

İşbu Anlaşmanın uygulanması amacıyla Âkit Tarafların makamları, kendi aralarında diploma
tik kanaldan iletişim kuracaklardır. 

Madde 3 
Âkit Tarafların Adalet Bakanlıkları, talep üzerine, işbu Anlaşmaya konu teşkil eden hukukî so

runlara ilişkin olarak ülkelerindeki kanunlar ve uygulamalar konusunda birbirlerine karşılıklı ola-, 
rak bilgi vereceklerdir. 

• KISIM II 
BÖLÜM 1 

HUKUKÎ VE TİCARÎ KONULARDA ADLÎ YARDIMLAŞMA 
Madde 4 

1. Âkit Tarafların yetkili makamları karşılıklı olarak hukukî ve ticarî konularda adlî yardım 
sağlamayı taahhüd ederler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi . (S. Sayısı•: 200) 
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2. Adlî yardımlaşma, özellikle, belgelerin gönderilmesi, bilirkişi incelemesi, tarafların, şahit
lerin ve uzmanların dinlenmesi gibi usule ilişkin kararların icrasını kapsar. 

, Madde 5 

1. Adlî yardım talebi aşağıdaki hususları içerecektir : 
a) Talepte bulunan ve talep edilen makamların adları; 
b) Adlî yardım talep edilen olayın mahiyeti; 
c) Tarafların isimleri ve soyadları, daimî ve geçici adresleri (ikametgâhları veya oturdukları 

yerler), uyrukları ve meslekleri; 

d) Tarafların vekillerinin isimleri soyadları ve adresleri; 
e) Talebin konusu ve icrası için gerekli bilgiler. 
2. Adlî yardım talebi ve buna ekli belgeler, imzalanmış olmalı ve talepte bulunan makamın 

resmî mührünü taşımalıdır. 

Madde 6 
1. Talep edilen makam, adlî yardım talebinin yerine getirilmesi sırasında, kendi Devletinde yü

rürlükte olan kanun hükümlerini uygular. Bununla birlikte, talepte bulunan makamın isteği üzeri
ne, talepte bulunulan makam talepte bulunulan Akit Tarafın kanunlarına aykırı olmamak şartıyla 
diğer Âkit Tarafın usul hükümlerini uygulayabilir. 

2. Talep edilen makam adlî yardım talebinin yerine getirilmesinde yetkili değilse, sözkonusu 
talebi yetkili makamına iletir ve bundan talepte bulunan makamı haberdar eder. 

3. Talepte bulunulan makam adlî yardım talebinin yerine getirilmesinden sonra belgeleri talep
te bulunan makama iletir veya talebin yerine getirilememesi halinde, durumu sebepleri ile bildirir. 

Madde 7 
1. Tebligatlar, talep edilen Tarafın dilinde kaleme alınmış veya bu Tarafın diline uygunluğu 

tasdik edilmiş bir tercümeyi havi olmaları halinde, talep edilen makam tarafından kendi Devletin
de bu konuyu düzenleyen hükümlere uygun olarak yapılır. Aksi halinde, talep edilen makam, teb
ligatı, ancak muhatabı almayı kabul ettiği takdirde yapabilir. 

2. Tebligat talebinde muhatabın tam adresi ve tebliğ edilecek evrak belirtilmelidir. 

3. Tebligat talebinde belirtilen adrese evraklar tebliğ edilemediği takdirde, talep edilen makam 
muhatabın tam adresini tespit için gereken tedbirleri alacaktır. Bu adresin tespit edilmesinin imkân
sızlığı halinde, talep edilen makam talep eden makama bilgi verir ve tebliğ edeceği evrakı bu ma
kama iade eder. 

Madde 8 -
Tebligat alındısı talep edilen Tarafın yürürlükteki yasalarına göre tanzim edilir. Tebligat alın

dısı tebliğ tarihini ve yerini ihtiva edecektir. 

Madde 9 
Talep edilen Taraf kendi topraklarında adlî yardım sebebiyle yapılan bütün masrafları üstlene

cek ve bu masrafların ödenmesini talep etmeyecektir. ' 
Madde 10 

Bir adlî yardım talebinin yerine getirilmesi, talep edilen Akit Tarafın egemenliğine, güvenli
ğine veya kamu düzenine zarar vermesi halinde reddedilebilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi • (S. Sayısı: 200) 



_ 10 -

Madde 11 

1. Bu Anlaşmanın 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında ve 13 üncü maddesinde belirtilenlerin dı
şındaki, adlî yardım talepleri ve buna ekli belgelere talep edilen Taraf dilinde veya İngilizce olarak 
yapılmış onaylı tercümeler eklenecektir. 

2. Tercümenin tasdiki, talepte bulunan makam, yeminli bir tercüman, bir noter veya Âkit Ta
rafların diplomatik veya konsolosluk memurları tarafından yapılabilir. 

3. Adlî yardım taleplerinin icrası ile ilgili belgeler talep edilen tarafın dilinde düzenlenecektir. 

Madde 12 
1. Hangi uyrukta olursa olsun, bir davet üzerine diğer Âkit Tarafın adlî makamı önüne çıkan 

tanık veya bilirkişi, bu Âkit Tarafın ülkesinde, talep eden Âkit Taraf ülkesine girişinden önce işle
nen bir suç dolayısıyla kovuşturulamayacağı veya tutuklanamayacağı gibi daha önce ittihaz olunun 
bir karar sebebiyle de cezalandırılamaz. 

Tanık veya bilirkişi, daveti yapan makamca hazır bulunmasının artık gerekli olmadığı hususu 
kendilerine bildirildiği tarihten itibaren birbirini takip eden 15 gün içinde talep eden Âkit Taraf ül
kesini terketmediği takdirde işbu dokunulmazlık sona erer. Tanık veya bilirkişinin kendi kusuru ol
maksızın talep eden Âkit Taraf ülkesini terkedemediği süre, bu paragraftan öngörülen süre kapsa
mı dışında tutulacaktır. 

Bu kişiler tanıklıkları veya bilirkişilikleri nedeniyle de kovuşturulamaz yahut tutuklanamazlar. 
2. Talep eden makam, tanık veya bilirkişi sıfatıyla davet edilen kişiyi, talep eden Âkit Taraf 

mevzuatında öngörülen şartlar dairesinde yol ve ikâmet giderlerinin ödeneceği ve bilirkişi için taz
minat tediye olunacağı hususundan haberdar edecektir. Bu kişinin talebi üzerine, yol ve ikamet gi
derlerinin karşılanması için sözü edilen makamca bir avans ödenecektir. 

BÖLÜM 2 

BELGELER 

Madde 13 
Âkit Taraflardan birinin mahkemeleri veya diğer yetkili makamlarının talebi üzerine, diğer Ta

raf, talebi yapan Tarafın vatandaşlarının ahvali şahsiyelerine mütedair belgelerin, şahsî işlerine ve 
menfaatlerine ilişkin diğer belgelerin suretlerini tercümesiz ve ücretsiz gönderecektir. 

Madde 14 

1. Âkit Tarafların birinin ülkesinde yetkili makamlar tarafından tanzim edilmiş, verilmiş veya 
onaylanmış ve resmî mühür taşıyan belgeler ile bunların tasdikli örneklerinin diğer Âkit ülkenin 
topraklarında hukuken geçerli olabilmesi için başkaca bir işleme gerek bulunmamaktadır. 

2. Âkit Taraflardan birinin ülkesinde düzenlenen resmî belgeler, diğerinin topraklarında dü
zenlenen resmî belgelerle aynı oranda ispat kuvvetine sahiptir. 

BÖLÜM 3 
TEMİNAT AKÇESİNDEN (JUDİCATUM SOLVI) VE 

ADLÎ MASRAFLARDAN MUAFİYET 
Madde 15 

Âkit Taraflardan birinin vatandaşları, salt yabancı olmalarından veya bu Tarafın ülkesinde ika
metgâhları veya meskeni bulunmamasından ötürü teminat akçesi (Judicatum Solvi) vermekle so
rumlu tutulamazlar. 
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Madde 16 

1. Âkit Taraflardan birinin vatandaşları, diğer tarafın mahkemeleri önünde bu Âkit Tarafın va
tandaşları gibi aynı şartlarla ve ölçüde adlî harç ve masraflardan muafiyetten ve ücretsiz adlî mü-
zaharetten faydalanırlar. 

2. Bu adlî yardım ve adlî müzaharet, icra işlemleri dahil, davaya ilişkin işlemlerde uygulanır. 

3. Âkit Taraflardan birinin yasal hükümleri uyarınca harç ve masraflardan muaf olmaktan ya
rarlanan vatandaşlar, diğer Tarafın ülkesinde aynı davanın usule ilişkin işlemleri dolayısıyla da bu 
muafiyetten yararlanırlar. 

Madde 17 
. 1. 16 ncı madde hükmünden faydalanmak için gerekli olan şahsî, ailevî ve malvarlığı durumu

na ilişkin belge, müracaat edenin ikametgâhının veya meskeninin ülkesinde bulunduğu Âkit Tara
fın yetkili makamları tarafından verilmelidir. 

2. Şayet müracaat edenin Âkit Tarafların birinde veya diğerinde ikametgâhı veya meskeni bu
lunmuyor ise, sözkonüsu belgeyi uyruğu olduğu Devletin diplomatik misyonu veya konsolosluğu 
kendisine verebilir. 

3. Adlî harç ve masraflardan muafiyet talebini karara bağlayacak adlî makam, işbu Anlaşma
nın 2 nci maddesinde öngörülen yöntemi izleyerek, bu belgeyi vermiş olan makamdan tamamlayı
cı bilgiler talep edebilir. 

Madde 18 
Âkit Taraflardan herhangi birinin mahkemesi, diğer Âkit Tarafın ülkesinde ikametgâhı veya 

meskeni bulunan bir şahsın belirli bir usul işlemi tamamlaması için bir süre tespit ederse, bu süre, 
evrakın muhatabına tebliğ tarihinden itibaren işlemeye başlar. 

BÖLÜM 4 
HUKUKÎ VE TİCARÎ KONULARDAKİ 

KARARLARIN TANINMASI VE TENFİZİ 

Madde 19 
1. Âkit Taraflardan herhangi biri, diğer Âkit Tarafın ülkesinde verilmiş aşağıdaki kararlan, iş

bu Anlaşmada öngörülen şartlar altında tanıyacak ve tenfiz edecektir. 

a) Hukukî ve ticarî konulara ilişkin kararlar; 
b) Tazminata ilişkin olarak cezaî konularda verilmiş kararlar; 
c) Hukukî ve ticarî konularda verilmiş hakem kararları; 

2. İşbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden sonra verilmiş olan hukukî ve ticarî konulardaki ni
haî mahiyette adlî kararlar, karar olarak kabul edilir. Yukarıdaki 1 inci paragrafın (a) bendinde de
ğinilen kararlar ancak, bunlara''ilişkin hukukî ilişkilerin işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden 
sonra doğmuş olması halinde nazara alınacaktır. 

3. Kişi hallerine mütedair kararlar, işbu Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce verilmiş ol
salar dahi tanınacaktır. 

Madde 20 \ 
İşbu Anlaşmanın 19 uncu maddesinde belirtilen kararlar diğer Âkit Tarafın ülkesinde aşağıda

ki şartları haiz olmaları halinde tanınır ve tenfiz edilir. ' • , 
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a) Karar, verildiği Âkit Tarafın ülkesindeki kanunlara göre kesinleşmiş ve icra edilebilir olma
lıdır. ' 

b) Kararı veren mahkeme, bunun tenfizinin veya tanınmasının istenildiği Âkit Tarafın kanun
larına göre böyle bir kararı vermeye yetkili addedilmelidir. 

c) Kararın verildiği Âkit Tarafın kanunlarına göre, davayı kaybeden taraf usulüne uygun su
rette mahkemeye davet edilmiş olmalıdır. 

d) Davanın tarafları iddialarının savunma hakkından mahrum edilmemiş ve usulüne uygun 
olarak mahkemeye davet edilmiş bulunmalı ve kendilerine iddialarını ileri sürme ve savunma ola
nağının bulunmadığı hallerde temsil edilebilme fırsatı verilmiş olmalıdır. 

e) Kararın tanınmasının veya tenfizinin istenildiği Âkit Tarafın ülkesinde, aynı muhakeme 
usulü çerçevesinde ve aynı Taraflar arasında, daha önceden verilip kesinleşmiş bir mahkeme kara
rı bulunmamalıdır. 

f) Kararın ülkesinde tanınmasının veya tenfizinin istenildiği Âkit Tarafın yargı makamları nez-
dinde aynı olaylara dayanılarak aynı amaçla aynı taraflar arasında açılmış bir dava bulunmamalı
dır. 

g) Kararın ülkesinde tanınmasının veya tenfizinin istenildiği Âkit Tarafın mevzuatına göre, bu 
Tarafın kanunlarının uygulanmasını gerektiren durumlarda karar ancak, 

i) Şayet sözkonusu kanunlar doğru olarak uygulanmış ise veya, 
ii) Tanıma ve tenfızin istenildiği Âkit Tarafın kanunları, esas itibarıyla diğer Âkit Tarafın ka

nunlarından farklı değilse, 
tanınır ve tenfiz edilir, 

h) Karar, ülkesinde tanınması veya tenfiz edilmesi.istenilen Âkit Tarafın hukuk ve kamu dü
zeninin temel prensiplerine uygun olmalıdır. 

Madde 21 

Hakem mahkemesi kararları, 20 nci maddenin (f) fıkrası hariç, sözkonusu maddede belirtilen 
şartlara ilaveten, ancak aşağıdaki koşulları taşıyorsa tenfiz edilir: 

a) Kararın tenfizinin istenildiği Âkit Tarafın Kanununa göre, benzeri bir uyuşmazlığın çözüm
lenmesi için tahkim yoluna başvurulabilmekteyse; 

b) Hakem kararı, taraflar arasındaki bir tahkim anlaşmasına veya tahkim şartının öngörüldüğü 
bir uyuşmazlığa ilişkin olarak yerilmiş ise; 

c) Hakem Mahkemesinin teşekkül tarzı, tarafların tahkim anlaşmasına veya tahkim şartına ya
hut hakem kararının verildiği Devletin mevzuatına uygun bulunmakta ise; 

d) Taraflar, hakem tayini veya hakeme başvurulması işlemlerinden usulüne uygun olarak ha
berdar edilmiş ise; 

e) Hakem kararı, verildiği Devlette kesinleşmiş ise. 

Madde 22 
1. Tanıma veya tenfiz için başvuru, bu Anlaşmanın 2 nci maddesinin hükümlerine uygun ola

rak kararın ülkesinde tanınmasının veya tenfizinin istenildiği Âkit Tarafın yetkili adlî makamına 
doğrudan yapılır. 

2. Başvuruya aşağıdaki bilgiler eklenmelidir : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 200) 



- 1 3 -

a) Kararın aslına uygunluğu tasdik edilmiş sureti, kararın kendisinden açık bir şekilde anlaşı-
lamadığı takdirde, kararın kesinleşmiş olup icra kuvvetini haiz olduğunu tevsik eden bir belge; 

b) Aleyhinde karar alınan ve davaya katılamayan tarafın, usulüne uygun surette mahkemeye 
davet edildiğini ve kendisinin davaya katılması mümkün olamadığından/vekili vasıtasıyla mahke
me önünde muteber şekilde temsil olunduğunu tevsik eden bir belge; 

c) Yukarıda (a) ve (b) fıkralarında belirtilen belgelerin, kararın ülkesinde tanınması veya ten-
fizi istenilen Âkit Tarafın diline veya İngilizce'ye yapılmış tasdikli tercümeleri. 

Madde 23 

1. Kararların tanınması ve tenfizi işleminde, tanıma veya tenfiz istenilen Âkit Tarafın mevzu
atı uygulanacaktır. 

2. Bu Anlaşmanın uygulamasında, tanıma veya tenfiz istenilen makam davanın esesanı ilişkin 
hususlara bağlı olup, sadece işbu Anlaşmada belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediğini in
celeyecektir. 

Madde 24 

Bu Anlaşmanın kararların tanınması ve tenfizi hakkınadaki hükümleri, Âkit Tarafların, adlî bir 
icra işlemi sonucu elde edilen paranın yabancı bir ülkeye havalesi veya eşyaların ülke dışına çıka
rılması ile ilgili millî mevzuatlarına halel getirmez. ''. . * 

KISIM III 

BÖLÜM 1 

CEZA ALANINDA ADLÎ YARDIMLAŞMA 

Madde 25 

1. Âkit Taraflar, ceza alanında birbirlerine karşılıklı olarak adlî yardımda bulunmayı taahhüd 
ederler. 

2. Ceza alanında adlî yardımlaşma, özellikle, belgelerin iletilmesini, arama, delil teşkil eden 
belge ve eşyalara el konulması ve teslimi, bilirkişi incelemesi, sanıkların sorgulanması, tanıkların 
ve bilirkişilerin dinlenmesi ve keşif yapılması gibi usul işlerinin yerine getirilmesini kapsar. 

Madde 26 

1. Ceza alanında adlî yardım talebi aşağıdaki hususları ihtiva edecektir : 

a) Talepte bulunan ve talepte bulunulan makamların ismi, 

b) Soruşturmanın veya davanın konusu, 

c) Sanıkların veya hükümlülerin isimleri, oturdukları veya ikamet ettikleri mahal, uyrukluğu 
ve mesleği ve mümkün olduğu ölçüde, doğum yerleri ve tarihleri ile bunların babalarının ve anala
rının isimleri, 

d) Kanunî temsilcilerinin isimleri ve adresleri, 

e) Adlî yardım talebinin amacı ve talebin yerine getirilmesi için gerekli bilgilerle suç teşkil 
eden fiilin tavsifi ve suçun niteliği. 

2. Talepler ve bunlara ekli belgeler, düzenleyen makamın, imzasını ve resmî mühürünü ihtiva 
edecektir. 
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Madde27 
1. istenilen makam, adlî yardım talebini, kendi ülkesinde yürürlükte bulunan mevzuata uygun 

olarak yerine getirecektir. Bununla birlikte, istenilen makam, isteyen makamın talebi üzerine, iste
nilen Tarafın mevzuatına aykırı olmadığı ölçüde, İsteyen Tarafın usul hükümlerini uygulayabilir. 

2. istenilen makam adlî yardım talebinin yerine getirilmesi konusunda yetkili bulunmadığı 
takdirde, adlî yardım talebini İstenilen Tarafın yetkili makamına iletecek ve keyfiyetten isteyen ma
kamı haberdar edecektir. 

3. İsteyen makamın talebi üzerine, istenilen makam, adlî yardım talebinin yerine getirileceği 
tarih ve yeri isteyen makama duyuracaktır. İstenilen makam, isteyen makamın ilgili görevlilerinin 
ve kişilerin adlî yardım talebinin yerine getirilmesi sırasında hazır bulunmalarına izin verebilir. 

4. istenilen makam, adlî yardım talebinin yerine getirilmesinden sonra talebin yerine getiril
mesine ilişkin belgeleri isteyen makama iade edecek veya talep yerine getirilemiyorsa, bunun ne
denlerini bildirecektir. 

- .Madde 28 .. 
1. İsteyen Tarafın adlî makamı, bir tanık veya bilirkişinin huzurunda hazır bulunmasını gerek

li görürse, bu hususu davetin tebliğine ilişkin talebinde belirtecektir. 
2. Bir önceki paragrafda sözü edilen davetname, davete icabet edilmemesi halinde herhangi bir 

para cezasını veya diğer müeyyideyi ihtiva etmeyecektir. 
3. Tanıklara ve bilirkişilere ödenecek ücretler ile bunların yol ve ikamet giderleri isteyen ta

rafça karşılanacaktır. 
4. Hangi uyrukta olursa olsun, kendi arzusuyla İsteyen Tarafın adlî makamı önüne çıkacak 

olan tanık veya bilirkişi, bu Tarafın ülkesinde, ülkeye girişinden önceki fiilleri dolayısıyla kovuş-
turulamaz, tutuklanamaz, cezalandırılamaz ve herhangi bir şekilde hürriyetleri kısıtlanamaz. Bun
lar, ayrıca soruşturmaya veya davaya temel teşkil eden usulî işlemlere ilişkin fiilleri bakımından da 
sözkonusu dokunulmazlıktan yararlanırlar. 

5. Tanık veya bilirkişi, hazır bulunmasının gerekli olmadığı hususu kendisine tebliğ edildiği 
tarihi takip eden onbeş gün içinde İsteyen Taraf ülkesini terketmediği takdirde bu maddenin 4 ün
cü paragrafında öngörülen dokunulmazlık sona erer. Tanık veya bilirkişinin, kendi elinde olmayan 
sebeplerle İsteyen Taraf ülkesini terkedemediği süre, bu paragrafta belirtilen süreye dahil edilemez. 

Madde 29 

1. İstenilen Taraf, kendi diline yapılmış ve resmen tasdik edilmiş tercümeleriyle birlikte gön
derilen tebliği istenilen belgeleri, mevzuatında öngörüldüğü şekilde tebliğ edecektir. Aksi takdirde, 
İstenilen Taraf bu belgeleri ancak muhatabının buna rıza göstermesi halinde tebliğ edebilir. 

2. Tebligat talebinde muhatabın doğru adresi ve tebliğ olunacak belgelerinin niteliği belirtile
cektir. 

3. Belgeler, tebligat talebinde belirtilen adreste tebliğ olunamadığı takdirde, İstenilen Taraf, 
muhatabın doğru adresinin tespiti için gerekli tedbirleri alacaktır. Bunun mümkün olmaması halin
de, İstenilen Taraf, İsteyen Tarafı bundan haberdar edecek ve tebliği istenilen belgeleri iade ede
cektir. .' - ' 

Madde 30 

Tebellüğ belgesi, İstenilen Taraf mevzuatında öngörülen hükümlere göre düzenlenecektir. Bu 
belge tebliğ tarihi ye yerini ihtiva edecektir. 
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.-Madde 31 
28 inci maddenin 3 üncü paragrafı hükümleri saklı kalmak kaydıyla, İstenilen Taraf adlî yar

dıma ilişkin olarak kendi ülkesinde yapılan masrafları üstlenecek ve bunların Ödenmesini talep et
meyecektir. 

Madde 32 
1. Adlî yardım talepleri aşağıdaki hallerde reddedilebilir : 

a) İstenilen Taraf, talebin yerine getirilmesi halinde, bunun kendisinin egemenlik, güvenlik ve
ya kamu düzenine zarar vereceği görüşünde ise; 

b) İstenilen Tarafça, .yardım isteminin yerine getirilmesinin iç mevzuatına aykırı olacağı adde-
diliyorsa; 

2. Adlî yardımlaşma talebi bu maddenin yukarıdaki paragraflarında öngörülen hükümlere gö
re reddedildiği takdirde bunun gerekçesi bildirilecektir. 

Madde 33 
1. İşbu Anlaşmasının 29 uncu maddesinin 1 inci paragrafında ve 68 inci maddesinde öngörü

lenler hariç, yardım taleplerine ve ekindeki belgelere, İstenilen Taraf dilinde, veya İngilizceye ya
pılmış onaylı tercümeleri eklenecektir. 

, 2. Tercümenin tasdiki, İsteyen Taraf, yeminli mütercim, noter ya da Âkit Tarafların diploma
tik temsilcisi veya konsolosluk görevlisi tarafından yapılabilecektir. 

3. Taleplerin yerine getirilmesine ilişkin belgeler, İstenilen Taraf lisanında düzenlenecektir. 
BÖLÜM 2 

SUÇLULARIN İADESİ 
Madde 34! 

1. Akit Taraflar, İşbu anlaşma hükümleri çerçevesinde, ülkelerinde bulunan ve haklarında ha
zırlık soruşturması veya son soruşturma yapılması veya bir mahkûmiyet kararının infazı amacıyla 
diğer tarafça aranan kişileri karşılıklı olarak teslim etmeyi taahhüt ederler. 

2. Hazırlık soruşturması veya son soruşturma için iade ancak, her iki Âkit Tarafın kanunlarına 
göre oniki aydan fazla hapis cezasını veya daha ağır bir cezayı gerektiren suçlar için yapılacaktır. 

3. Bir cezanın infazı için iade ancak, her iki Âkit Tarafın kanunlarına göre hapis cezasını ge
rektiren suçlar için ve kişi altı aydan fazla hapis cezasına veya daha ağır bir cezaya mahkûm edil
miş bulunduğu takdirde yapılacaktır. 

4. İade talebi, her iki Âkit Taraf kanunlarınca her biri hapis cezasını gerektiren birbirinden ay
rı suçlara ilişkin olmakla beraber, bunlardan bazıları bu maddenin 2 ve 3 üncü paragraflarında ön
görülen şartalara uymadığı takdirde, İstenilen Taraf bu suçlar için de iaedeye karar verebilir. 

' Madde 35 
1. Aşağıdaki hallerde iade yapılmayacaktır: 
a) İadesi talep olunan kişi İstenilen Taraf vatandaşı ise; 
b) İstenilen Taraf iç mevzuatına göre iade kabule şayan bulunmamaktaysa veya ceza zaman 

aşımı ya da kanunda öngörülen başka bir sebeple talep yerine getirilemeyecek ise; 
c) İadesi talep olunan şahıs, İstenilen Taraf ülkesinde, aynı suç dolayısıyla kesinleşmiş bir 

mahkeme kararı veya men'i muhakeme kararına konu teşkil etmekte ise; 
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d) Suç İstenilen Taraf ülkesinde işlenmiş ise. 
2. İstenilen Taraf, iadesi talep olunan kişiyi vatandaşı olması nedeniyle iade etmediği takdir

de, İsteyen Tarafın talebi üzerine bu kişi hakkında ceza muhakemesi başlatacaktır. Dosyalar, bil
giler ve diğer deliller İsteyen Tarafça İstenilen Tarafa iletilecektir. İsteyen Taraf, sözü edilen mu
hakeme işlemlerinin sonucundan haberdar edilecektir. 

Madde 36 
İ. Hazırlık soruşturması veya son soruşturma yapılması amacıyla vaki iade talebine tutuklama 

kararının aslına uygunluğu tasdik edilmiş bir sureti, suçun işleniş şeklini anlatan bir izahname ve 
suçun tavsifini ve uygulanacak cezayı belirten kanun maddeleri metinleri eklenecektir. Suçtan bir 
maddi zarar meydana gelmiş ise, olanaklar ölçüsünde zararın gerçek miktarı gösterilecektir. 

2. Bir cezanın infazı amacıyla vaki iade talebine, kesinleşmiş mahkeme kararının aslına uy
gunluğu tasdik edilmiş sureti ile suçun tavsifini belirten ve uygulanan kanun maddelerinin tam me
tinleri eklenecektir. Cezanın bir kısmını infaz edilmiş ise bu husus belirtilecektir. 

3. İade talebine, istenilen kişinin vatandaşlık durumu ile, olanaklar ölçüsünde eşkali, kimliği, 
bulunduğu yer, kişisel durumu ile ilgili bilgiler, fotoğrafı ve parmak izin fişleri eklenecektir. 

4. İsteyen Taraf, talebine iadesi istenilen kişinin işlediği suça ilişkin delillere ait belgeleri ek
lemek zorunda değildir. 

Madde 37 
İade talebi gerekli tüm bilgileri ihtiva etmediği takdirde, İstenilen Taraf bunun tamamlanma^ 

sini isteyebilir. İstenilen Taraf bu amaçla, gerekili nedenlerle uzatılması mümkün olmak kaydıyle 
iki ayı geçmemek üzere bir süre tayin edebilir. 

Madde 38 
İade talebinin alınmasını müteakip İstenilen Taraf gecikmeksizin, talebe konu teşkil eden ki

şinin geçici tutuklanması dahil gerekli tüm tedbirleri'alacaktır. Bu hüküm, işbu Anlaşma hükümle
rine göre iade zorunluluğu bulunmayan olaylarda uygulanmaz. 

Madde 39 
Acil hallerde, iade İsteyen Tarafın yetkili makamları istenen kişinin geçici tutuklanmasını is

teyebilirler. İstenilen Tarafın yetkili makamları bu talep hakkında kendi mevzuatına göre karar ve
recektir. 

Geçici tutuklama isteminde, 36 ncı maddenin 1 veya 2 nci paragrafında bahsolunan belgelerin 
mevcudiyeti zikredilecek ve iade talebinde bulunulmasının amaçlandığı belirtilecektir. İstemde, ay
rıca, hangi suçlar için iade istenileceği, suçun ne zaman ve nerede ve nasıl işlendiği ve olanaklar 
ölçüsünde iadesi istenen kişinin eşgali açıklanacaktır. 

Geçici tutuklama istemi, İstenilen Tarafın yetkili makamlarına, gerek diplomatik kanaldan, 
gerek posta, veya telgraf veya Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (INTERPOL) aracılığıyla veya 
yazıya dönüştürülebilen ve İstenilen Tarafça kabul edilecek herhangi bir şekilde iletilebilir. 

İsteyen makam gecikmeksizin istemin sonucundan haberdar edilecektir. 
İstenilen Tarafa, geçici tutuklamayı takip eden 45 gün içinde iade talebi ve 36 ncı maddede be

lirtilen belgeler iletilmez ise, geçici tutuklamaya son verilebilir. Bu süre, hiçbir ahvalde tutuklama 
tarihinden itibaren 60 günü geçmeyecektir. Geçici serbest bırakma olanağı her vakit mümkündür, 
ancak İstenilen Taraf iadesi istenen kişinin kaçmasını önlemek için gereken tüm tedbirleri alacak
tır. 
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Serbest bırakma, iade talebinin sonradan alınması halinde yeniden tutuklamaya ve iadeye en
gel oluşturmaz. 

Madde 40 

ERTELEMELİ VEYA ŞARTLI TESLİM 
1. İstenilen Taraf, iade talebi hakkında kararını verdikten sonra, talep edilen kişinin, iade tale

bine konu edilenin dışındaki bir suçu sebebiyle muhakeme edilmesi veya hükümlü bulunduğu ce
zayı kendi ülkesinde çekmesi için teslimini erteleyebilir. 

2. İstenilen Taraf, teslimi ertelemek yerine istenilen şahsı İsteyen Tarafa geçici olarak teslim 
edebilir. Bu şekilde, geçici olarak teslim edilen kişi, gönderilmesine esas teşkil eden usul işleminin 
tamamlanmasından sonra ve her halükarda teslim tarihinden itibaren 3 ayı geçmeyecek bir süre 
içinde geri gönderilecektir. 

Madde 41 
AYNI ZAMANDA VAKİ TALEPLER 

Aynı kişinin iadesi birden fazla Devlet tarafından istenilirse, hangi istemin yerine getirileceği
ne İstenilen Taraf karar verecektir. 

Madde 42 , 

HUSUSİLİK KURALI VE 3. DEVLETE İADE 

1. İade edilen kişi, İstenilen Tarafın muvafakati bulunmaksızın, iadeden evvel işlenen ve iade
ye esas olandan başka bir suç için kovuşturulamayacağı, yargılanamayacağı ve hakkındaki bir ce
zanın infaz edilemeyeceği gibi, teslim tarihinden önceki suçlar sebebiyle üçüncü bir Devlete de tes
lim edilemez. ' 

2. Aşağıdaki hallerde İstenilen Tarafın muvafakatine gerek görülmez : 

a) İade edilen kişi, muhakemesinin sonuçlanmasını veya mahkûm edilmişse cezasının yerine 
getirilmesini takip eden 15 gün içinde İsteyen Tarafın ülkesine terketmemiş ise, 

İade edilen kişinin kendi iradesi dışında sebeplerle İsteyen Tarafın ülkesini terket imkânsızlı
ğı içinde olduğu müddet, bu sürenin kapsamı dışındadır. 

b) İade edilen kişi İsteyen Taraf ülkesini terkettikten sonra bu ülkeye geri dönmüş ise. 

Madde 43 

TALEBE İLİŞKİN KARAR 

1. İstenilen Taraf, iade konusundaki kararını İsteyen Tarafa iletecektir. 

2. İade isteminin tamamen veya kısmen reddedilmesi halinde, buna ilişkin red sebepleri İste
yen Tarafa iletilecektir. 

3. İade isteminin kabul edilmesi halinde, İstenilen Taraf teslim yeri ve tarihini İsteyen Tarafa 
bildirecektir. İsteyen Taraf, iade için belirlenen günü talep eden 15 gün içinde istenilen kişiyi tes
lim almadığı takdirde, bu kişi serbest bırakılacaktır. 

Madde 44 ' 

İade edilen kişi firar etmiş ve İstenilen Taraf ülkesine dönmüş ise, İsteyen Tarafça yeniden ia
de talep edildiğinde, işbu Anlaşmanın 36 ncı maddesinde öngörülen belgelerin iletilmesine gerek 
bulunmamaktadır. 
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Madde45 
TRANSİT 

1. Âkit Taraflardan herbiri, diğer Tarafın talebi üzerine, üçüncü bir Devlet tarafından bu Ta
rafa iade edilen kişilerin kendi ülkesinden transit olarak geçişine izin verecektir. Âkit Taraflar, iş
bu anlaşma hükümlerine ı göre iade kapsamı dışında gördükleri suçlar için transit geçişe müsaade 
etmekle yükümlü değildirler. 

2. Âkit Tarafların yetkili makamları her olayda, transit geçişin şekli, güzergâhı ve diğer şart
ları konusunda mutabakat sağlayacaklardır. 

Madde 46 '• , 

MUHAKEME SONUÇLARINDAN BİLGİ VERME 
İsteyen Taraf, iade edilen kişinin tesliminden sonra hakkında yapılan ceza muhakemesi sonuç

larını İstenilen Tarafa iletecektir. Bu yükümlülüğe ilaveten, İsteyen Taraf, talebi halinde kesinleş
miş karar örneğini İstenilen Tarafa gönderecektir. 

'Madde 47 
İade ve geçici tutuklama işlemleri münhasıran İstenilen Taraf mevzuatına göre yapılacaktır. 

Madde 48 
İade talebine ilişkin belgelere, İstenilen Taraf dilinde, veya İngilizceye yapılmış ve aslına uy

gunluğu tasdik edilmiş tercümeleri eklenecektir. 
BÖLÜM 3 

CEZALARININ VATANDAŞI OLDUKLARI DEVLETTE 
İNFAZI AMACIYLA NAKLİ 

Madde 49 

1. Diğer Âkit Taraf ülkesinde kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla hürriyeti bağlayıcı bir ceza
ya mahkûmiyetine karar yerilen herhangi bir Âkit Tarafın vatandaşı, Âkit Tarafların mutabakatıy
la ve işbu Anlaşmada öngörülen şartlar dairesinde, cezalarının yerine getirilmesi için kendi ülkesi
ne nakil edilecektir. 

2. Hükümlünün nakli, mahkemesince mahkûmiyet kararı verilen Âkit Tarafın (Hüküm Devle
ti) talebi üzerine, hükümlünün gönderileceği diğer Âkit Tarafın (İnfaz devleti) bunu kabulü ile ger
çekleştirilir. 

3. Hükümlünün vatandaşı oİduğu Âkit Taraf da, nakil olanağının incelenmesi için diğer Âkit 
Tarafa başvuruda bulunabilir. 

Madde 50 

Hükümlü, temsilcisi veya ailesi mensupları 49 uncu maddede öngörülen prosedürün başlatıl
ması amacıyla, Âkit Taraflardan birinin yetkili makamlarına müracaat edebilirler. Hüküm Devleti
nin yetkili makamları, hükümlüyü, böyle bir müracaatta bulunma olanağının olduğu konusunda bil
gilendireceklerdir.. 

Madde 51 

Hükümlünün nakli, ancak mahkûmiyetine konu olan fiil İnfaz Devletinin mevzuatı açısından 
da bir suç teşkil etmesi halinde gerçekleştirilir. 
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Madde 52 
1. Hükümlünün nakli, ancak rızasıyla yapılır. 

2. Hükümlü rızasının geçerli olarak beyan edecek durumda bulunmamakta ise, kanunî temsil
cisinin muvafakati alınacaktır. 

Madde 53 
İnfaz Devleti, hükümlünün naklini kabul edip etmediğini en kısa süre içerisinde hüküm dev

letine bildirecektir. 

Madde 54 

1. Âkit Taraflar nakil üzerinde mutabık kaldıkları takdirde, İnfaz Devletinin yetkili makamı, 
kararda,yer alan cezanın niteliği ve süresi ile bağlı olacaktır. 

2. Cezanın niteliği veya süresi, İnfaz Devletinin mevzuatı ile bağdaşmamakta ise veya bu dev
letin mevzuatı gerektirmekte ise, İnfaz Devletinin yetkili makamı bu cezayı, aynı nitelikteki suçlar 
için kendi mevzuatında öngörülen cezaya dönüştürebilecektir. Bu ceza, mümkün olduğu ölçüde, 
niteliği itibariyle Hüküm Devletinde verilen karardaki cezaya tekabül edecektir. İnfaz Devletinde 
uygulanan müeyyide, niteliği ve süresi yönünden hüküm Devletinde verilenden daha ağır olamay
acağı gibi İnfaz Devleti mevzuatında aynı nitelikteki suçlar için öngörülen azamî miktarı da geç
memelidir. 

3. İnfaz Devletinin yetkili makamı, olayların sübutu ile bağlı kalacak ve hürriyeti bağlayıcı 
müeyyide yerine başka nitelikte bir müeyyide ikâme edemeyecektir. 

Madde 55 
İnfaz devletinin muvafakat etmesi halinde, Âkit Tarafların yetkili makamları mümkün olan en 

kısa süre içinde hükümlünün nakil yerini, tarihini ve şartlarını tespit edeceklerdir. Hükümlünün tes
limi hüküm devletinin ülkesinde gerçekleştirilecektir. 

Madde 56 

1. Şartla tahliye dahil cezanın infazı, İnfaz Devleti mevzuatına tâbi olacaktır. 
2. Nakledilen hükümlü hem Hüküm Devleti hem de İnfaz Devletinde çıkarılan genel aftan 

yararlanacaktır. 

3. Nakledilen hükümlü sadece İnfaz Devletinde özel aftan yararlanabilir. 

4. Nakilden sonra, hükümlünün mahkûmiyet kararının yeniden tetkiki için müracaatı konusun
da yalnızca Hüküm Devleti mahkemesi karar verme yetkisini haizdir. 

Madde 57 

1. Âkit Taraflar, özellikle genel af, özel af ve kararın yeniden tetkiki başvurusu dahil cezanın 
infazını etkileyebilecek tüm değişikliklerden birbirlerine karşılıklı bilgi vereceklerdir. 

2. İnfaz Devleti, cezanın infazı tamamlandığında Hüküm Devletine bilgi verecektir. 
Madde 58 

Hükümlünün İnfaz Devletine teslimi, olanaklar ölçüsünde 43 üncü maddenin 3 üncü parag
rafında öngörülen usule uygun şekilde gerçekleştirilecektir. 

Madde 59 
1. Hükümlünün nakli talebi yazılı olarak yapılacaktır. 
2. Talebe aşağıdaki belgeler eklenecektir : 
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a) Kararın, kesinleşme şerhini içeren onaylı örneği; < 

b) Suçu tanımlayan ve cezayı gösteren kanun maddesi metinleri; 

c) Mümkün olduğunca ayrıntılı olarak hükümlünün kimliği, vatandaşlığı, oturduğu yer veya 
ikametgâhına ilişkin bilgiler; 

d) Hüküm Devletinde infaz edilen ceza miktarını gösteren belge; 

e) Hükümlünün nakle ilişkin rızasını içeren beyanı; 
0 Talebin incelenmesi için önem arzedebilecek diğer belgeler. 

Madde 60 
İnfaz Devleti, gönderilen bilgi ve belgelerin yetersiz olduğu kanaatinde ise, tamamlayıcı bilgi 

isteyebilir ve bunun iletilmesi için kabul edilebilir nedenlerle uzatılması mümkün olmak kaydıyle, 
bir süre tespit edebilir. Tamamlayıcı malumatın gönderilmemesi halinde, İnfaz Devleti, önceden 
tedarik edilen bilgi ve belgeleri esas alarak kararını verecektir. 

Madde 61 

Nakil talepleri ile ekindeki belgeler resmî bir tasdik işlemini gerektirmez. Bunlara İnfaz dev
leti dilindeki veya İngilizce tercümeleri eklenecektir. 

Madde 62 
Hükümlünün nakli ile ilgili olarak, münhasıran Hüküm Devleti ülkesinde yapılanlar dışındaki . 

masraflar İnfaz Devleti tarafından karşılanacaktır. 

BÖLÜM4 

CEZAÎ KONULARLA İLGİLİ TALÎ HÜKÜMLER 
Madde 63 

Âkit Taraflar, diğer Taraf ülkesinde suç işlemiş bulunan vatandaşları hakkında, bu Tarafın 
talebi üzerine, kenc'i mevzuatları hükümlerine uygun olarak ceza muhakemesi yapmayı taahhüd 
ederler. 

Madde 64 

1. 63 üncü maddede öngörülen ceza muhakemesine tevessül edilebilmesi için, Âkit Tarafların 
birbirlerine gönderecekleri yazılı talepnameler aşağıdakileri ihtiva edecektir : 

a) İsteyen makamın adı; 
b) İşleniş tarihi ve yeri de içermek kaydıyla, talebe konu teşkil eden suçla ilgili belgeler; 
c) Sanığın kimliği, vatandaşlığı ve olanaklar ölçüsünde ikamet ettiği veya oturduğu yer hak

kında malumat; 
2. Talepnameye aşağıdaki belgeler eklenecektir : 
a) Hazırlık soruşturması evrakı veya bunların İsteyen Taraf dilinde düzenlenmiş ve aslına uy

gunluğu tasdik edilmiş örnekleri; 
b) Geza muhakemesi sırasında delil teşkil edebilecek tüm eşyalar ve belgeler; bu konuda işbu 

Anlaşmanın 67 nci maddesi hükümleri uygulanacaktır. 
c) Suçun işlendiği yerde yürürlükte olan mevzuata göre uygulanması gereken kanun maddeleri 

metinleri; 
d) Gerekli ve mümkün olduğu takdirde, sanığın fotoğrafı ve parmak izleri, 
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3. İstenilen Âkit Taraf muhakeme sonucundan diğer Tarafa bilgi verecek ve kesinleşen kararın 
bir örneğini gönderecektir. 

Madde 65 

1. Âkit Taraflardan birinin ülkesinde tutuklu bulunan bir kişinin diğer Taraf ülkesinde tanık 
sıfatıyla dinlenilmesine gerek görülürse, İstenilen Taraf, tutukluluk halinin devamı ve dinlenildik
ten sonra en kısa süre içinde geri gönderilmesi şartıyla, bu kişinin İsteyen Taraf ülkesine gönderil
mesine muvafakat edebilir. 

2. Üçüncü bir devlet ülkesinde tutuklu olan kişinin tanık sıfatıyla dinlenmesine gerek görül
düğü takdirde, Âkit Taraflar, bu kişinin kendi ülkesinden transit geçişlerine izin vereceklerdir. 

3. Yukarıdaki 1 ve 2 nci paragraflarda öngörülen hallerde, olanaklar ölçüsünde 28 inci madde 
hükümleri uygulanacaktır. 

Madde 66 
1. Suçlunun iadesini İsteyen Tarafa, suçun işlenişine ilişkin olanlar ile ceza muhakemesi 

sırasında delil teşkil edebilecek herşey, iadesi istenilen kişinin ölümü veya başka sebeplerle iadesi 
gerçekleştirilemese dahi, teslim edilecektir. 

2. İstenilen Taraf, başka bir ceza muhakemesi için gerekli görmesi halinde, sözkonusu şeylerin 
teslimini geçici olarak erteleyebilir. * \ 

3. Teslim edilecek eşyalar üzerindeki üçüncü kişilerin haklan saklıdır. Bu eşyalar, ilgililerine 
teslim edilmek üzere gönderen Tarafa iade olunacaktır. 

' Madde 67 
Suçluların iadesi ve eşyaların teslimi ile ilgili olarak münhasıran İstenilen Taraf ülkesinde 

yapılanlar dışındaki masraflar İsteyen Tarafça karşılanacaktır. 
Madde 68 

1. Âkit Taraflar, diğer Taraf vatandaşları hakkında verilen ve kesinleşen mahkûmiyet kararlan 
ile ilgili bilgileri, yılda en az bir defa olmak üzere birbirlerine ileteceklerdir. 

2. Âkit Taraflar, talep üzerine, daha önce İstenilen Taraf ülkesinde bir mahkûmiyet kararına 
konu teşkil eden vê  talep tarihinde İsteyen Taraf ülkesinde bir ceza muhakemesine tâbi tutulan 
kişiler hakkındaki adlî(sicil kayıtlarına ilişkin malumatı, birbirlerine ileteceklerdir. 

3. Âkit Taraflar, yukarıdaki 1 ye 2 nci paragraflarda öngörülen hallerde, olanaklar ölçüsünde 
mahkûm edilen kişilerin parmak izi fişlerini birbirlerine göndereceklerdir. 

Madde 69 
III. kısmın hükümleri, Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden önce vuku bulan olaylara ilişkin 

talepler için de uygulanacaktır. 
KISIM IV 

" • ' ' . . . Madde 70 
İşbu Anlaşmasının uygulanmasında doğabilecek her türlü sorunlar diplomatik yoldan çözüm

lenecektir. 

Madde 71 
1. İşbu Anlaşma onaylanacak veonay belgeleri .../.../19...'da teati edilecektir. 
İşbu Anlaşma, onay belgelerinin teatisinden 30 gün sonra yürürlüğe girecektir. 
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.. Madde 72-
İşbu Anlaşma süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. Bununla birlikte, Âkit Taraflardan herbiri 

herhangi bir tarihte diğer Âkit Tarafa bildirmek kaydıyla Anlaşmayı feshedebilir. 

Fesih, diğer Devletin böyle bir bildirimi almasından 6 ay sonra geçerlik kazanacaktır. 
İşbu hükümlerin kanıtı olarak, Âkit Tarafların yetkili temsilcileri, Anlaşmayı imzalamış ve 

mühürlerini tatbik etmişlerdir. 

İşbu Anlaşma 'da .../.../19... tarihinde Türkçe, Gürcüce ve İngilizce dillerinden 
3'er nüsha ve herbiri esas metin olarak düzenlenmiştir. Metinlerin farklı yorumlanması halinde İn
gilizce metin esas alınacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

ADINA 

GÜRCİSTAN CUMHURİYETİ 

ADINA 
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Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 187) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Bilim, Eğitim, Kültür ve Spor Alanlarında Karşılıklı İşbir
liği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri 

Komisyonları Raporları (1/360) 

' : ' • TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 26.4.1996 

Sayı: B.02.0.KKG/196-342/1788 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve içtüzüğün 78 inci mad

desi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenme
si Bakanlar Kurulu'nca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

1/868 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim, Eği
tim, Kültür ve Spor Alanlarında Karşılıklı İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 19,6.1995 

Sayı :B.02.0.KKGI 101-882/2815 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 
22.5.1995 tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti 
Hükümeti Arasında Bilim, Eğitim, Kültür ve Spor Alanlarında Karşılıklı İşbirliği Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gön
derilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GEREKÇE 

Türkiye'nin Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile son yıllarda hızla gelişen ilişkileri çerçevesinde 
Slovak Cumhuriyeti ile ilişkilerimizde de önemli ilerlemeler sağlanmıştır. 

Eski Çekoslovakya 31 Aralık 1992 günü sona ererek yerine Slovak ve Çek Cumhuriyeti ola-
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rak iki ayrı devlet kurulmuştur. Türkiye 1 Ocak 1993 günü Çek ve Slovak Cumhuriyetlerini tanı
yarak diplomatik ilişki kurmuş ve 5 Nisan 1994 günü Bratislava Büyükelçiliğimiz açılmıştır. 

Bunun ardından tüm olası işbirliği alanlarını kapsayacak ikili anlaşmalar imzalanması yönün
de karşılıklı çalışmalar başlatılmıştır. 

Bu çerçevede, bilim, eğitim, kültür ve spor alanlarında işbirliğimizin altyapısını oluşturacak 
bir anlaşmanın imzalanmasınınilişkilerimize önemli bir boyut ekleyeceği değerlendirilmiş ve kar
şılıklı hazırlıklar sonucu bir anlaşma taslağı oluşturulmuştur. 

Dışişleri Bakanı Sayın Erdal İnönü'nün Slovak Cumhuriyeti'ne 27-28 Nisan 1995 günlerinde 
yaptığı resmi ziyaret sırasında da sözkonusu Anlaşma 27 Nisan 1995 günü Bratislava'da imzalan
mıştır. J | 

Anlaşma, iki ülkenin bilim, eğitim, kültür ve spor alanlarında etkinlik gösteren kamu ve özel 
kuruluşları arasında işbirliği bağları kurulmasını, uzman, eser, yayın değişimi yapılmasını ve kar
şılıklı inceleme gezileri gerçekleştirilmesini öngörmektedir. 

' Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonu 26.6.1996 
Esas No: 1/360 
Karar No: 13 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim, Eğitim, 

Kültür ve Spor Alanlarında Karşılıklı İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 20. 6.1996 tarihli 3 üncü Birleşiminde Millî Eğitim Baka
nı Turhan Tayan ve müşavirleri ile Dışişleri ve Kültür Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle ince
lenip görüşüldü. 

Ülkemiz ile Slovak Cumhuriyeti arasında bilim, eğitim, kültür ve spor alanlarında işbirliğine 
altyapı oluşturarak, önemli bir boyut kazandıracak söz konusu/Tasarı, Komisyonumuzca da uygun 
görülerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul edil
miştir. 

Raporumuz, havalesi gereği Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

' Başkan Başkanvekili 
Mehmet Sağlam Yusuf Ekinci 
Kahramanmaraş Burdur 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 187) 
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Sözcü 

Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
Üye 

Tuncay Karaytuğ 
Adana 

Üye 

Sadi Somoncuoğlu 
Aksaray 

Üye 

H. Hüseyin Ceylan 
Ankara 

\ Ü y e 

Sema Pişkinsüt 
Aydın 
Üye 

Ö. Vehbi Hatipoğlu 
Diyarbakır 

Üye 

Ömer Özyümaz 
Erzurum 

Üye 

N. Kemal Zeybek 
İstanbul 

Üye : 

Halil Çalık 
Kocaeli 

. 

Üye 

Yusuf Bacanlı 
Yozgat 

Kâtip 

İbrahim Yılmaz 
Kayseri 

Üye 
Celal Topkan 

Adıyaman 

Üye 
Cemalettin Lafçı 

Amasya 

Üye 

Şaban Karataş 
Ankara 

Üye 

Ali Haydar Şahin 
Çorum 

Üye 

Erdal Kesebir 
Edirne 
Üye 

Tayyar Altıkulaç 
istanbul 

Üye 

Mikail Korkmaz 
Kırıkkale 

Üye 

Ömer Ertaş 
Mardin 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 187) 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No : J/360 
Karar No :31 

17.12.1996 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim, Eğitim, 

-Kültür ve Spor Alanlarında Karşılıklı İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 12 Aralık 1996 Tarihli 5 inci Birleşiminde Dışişleri Bakan
lığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı yetkililerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Türkiye'nin Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ile hızla gelişen ilişkileri çerçevesinde; Slovak 
Cumhuriyeti ile bilim, eğitim, kültür ve spor alanlarında işbirliği öngören Tasarı Komisyonumuz
ca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Sedat Aloğlu 

İstanbul 
; Sözcü 

Cefi Jozef Kamhi 
İstanbul 

Üye - /•' ; 

Arif Ahmet Denizolgun 
Antalya 

Üye 
Hikmet Çetin 

Gaziantep 
Üye 

Hasan Tekin Ener em 
İstanbul 

Üye 
Osman Yümakoğulları 

İstanbul 
Üye -

Cemal Özbilen 
: Kırklareli 

Üye 
Bayram Fırat Dayanıklı 

Tekirdağ 

Başkanvekili 
Cemal Külahlı 

Bursa 
Üye 

Mehmet Sağdıç 
Ankara 

Üye 
Ali Rahmi Beyreli 

Bursa 
Üye 

Halil Yıldız 
İsparta 

Üye 
Hüseyin Kansu 

İstanbul 
Üye 

Haluk Yıldız 
Kastamonu 

Üye 
Yaşar Canbay 

Malatya 
Üye 

Enis Sülün 
Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim, 
Eğitim, Kültür ve Spor Alanlarında Karşılıklı İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1.- 27 Nisan 1995 tarihinde Bratislava'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim, Eğitim, Kültür ve Spor Alanlarında Karşı
lıklı İşbirliği Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2.-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3.-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
Prof. Dr. T. Çiller 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
H. Çetin 

Devlet Bakanı 
Y. Aktuna 

Devlet Bakanı 
O. Kumbaracıbaşı 

Devlet Bakanı 
_ A: Baykal 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı V. 
/. Attila 

Devlet Bakanı 
Z. Halis 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

..._ Dışişleri Bakanı V. 
O. Kumbaracıbaşı 

Millî Eğitim Bakanı 
N.Ayaz 

Sağlık Bakanı 
D. Baran 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H. Akyol 

Kültür Bakanı 
M. E. Karakaş 
Orman Bakani 

H. Ekinci 

Devlet Bakanı 
H. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B.S.Daçe 

Devlet Bakanı 
A. E. Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Hacaloğlu 

Devlet Bakanı V. 
A. Gökdemir 

Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Adalet Bakanı 
M. Moğultay 

İçişleri Bakanı V. 
N. Cevheri 

Maliye Bakanı 
İ. Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
E. Şahin 

Ulaştırma Bakanı V. 
N.Kurt 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
A. G. Gürkan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
V. Atasoy 

Turizm Bakanı 
/. Gürpınar 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim, 
Eğitim, Kültür ve Spor Alanlarında Karşılıklı İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 187) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SLOVAK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARA
SINDA BİLİM, EĞİTİM, KÜLTÜR VE SPOR ALANLARINDA KARŞILIKLI İŞBİRLİĞİ 

ANLAŞMASI 
Bundan böyle "Âkit Taraflar" olarak nitelendirilecek Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Slo

vak Cumhuriyeti Hükümeti, 
- bilim, eğitim, kültür ve spor alanlarında ilişkilerin geliştirilmesinin, halklar ve ulusların bir

birlerini anlamalanna bir katkı olduğuna ve devletlerin birbirlerini sürekli anlamalarına destek 
oluşturduğuna olan kesin inançla, 

- aralarında varolan dostluk ilişkilerinin sürdürülmesi ve daha da geliştirilmesi dileğiyle, bu 
Anlaşmayı imzalamayı kararlaştırmışlar ve aşağıdaki konularda anlaşmışlardır. 

MADDE 1 
Âkit Taraflar, her türlü işbirliğini geliştirecek ve.güçlendirecekler ve eğitim, bilim, kültür, sa

nat, beden eğitimi, spor ve gençlik etkinlikleri alanlarındaki deneyimlerini birbirlerine aktaracak
lardır. 

- MADDE 2 
Âkit Taraflar, bilim ve teknolojinin tüm alanlarında işbirliğini destekleyecekler ve bu amaçla 

aşağıdaki araçlardan yararlanacaklardır. 
a) bilim ve teknolojinin çeşitli alanlarında ortak programlar, bilimsel çalışmalar ve diğer etkin

liklere ilişkin anlaşmalar ve bu anlaşmaların uygulanması, 
b) ikili ve çok taraflı bilimsel ve teknolojik projelerin tamamlanması amacıyla ortak gruplar 

kurulması, 
c) ortak araştırma projeleri çerçevesinde bilim adamlarının ve meslek sahiplerinin karşılıklı 

değişimi, , 
d) özellikle genç bilim adamlarına, bilimsel çalışma amacıyla diğer ülkede bulunmalarına ola

nak verilmesi, 
e) önemli kongreler, sempozyumlar ve diğer bilimsel etkinlikler konularında bilgi değişimi ya

pılması ve Âkit Tarafların bilim adamlarının bu tür toplantılara katılmalarının desteklenmesi, 
f) yayınların, bilimsel araştırma projeleri sonuçlarının ve bilimsel ve teknolojik belgelerin de

ğişimi, 
g) bakanlıklar, üniversiteler, akademiler ve araştırma ve geliştirme kurumları arasında doğru

dan işbirliği, 
h) sergiler ve bilimsel-teknolbjik gösterilerin düzenlenmesi, 

MADDE 3 
Âkit Taraflar, eğitim alanında karşılıklı işbirliğini ve deneyim değişimini, özellikle aşağıdaki 

araçlar yoluyla destekleyeceklerdir. 
a) üniversiteler, okullar ve öğretim kurumları arasında doğrudan işbirliği anlaşmaları, 
b) her düzeyde eğitim yönetimi konusunda karşılıklı, meslek sahiplerinin değişimi, 
c) bilimsel çalışma amacıyla diğer ülkede bulunmak, ortak projeler konusunda danışmalar 

yapmak, konferanslara, uzman seminer ve toplantılarına karşılıklı katılmak suretiyle öğretmenler 
ile akademik bilim adamlarının değişimi, 

d) eğitime ilişkin belgelerin karşılıklı değişimi. 
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MADDE4 

Âkit Taraflar, birbirlerinin diplomalarının, sertifikalarının ve akademik unvanlarının denkliği
nin tanınması amacıyla birbirlerinin eğitim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak için eğitim ilke
leri ve programlarına ilişkin bilgi ve belge değişimi yapacaklardır. 

MADDE 5 

Akit Taraflar, diğer ülkenin insani değerleri ile kültürünü daha iyi tanımak amacıyla, sanat ve 
kültür alanlarında çeşitli şekillerde işbirliği yapılmasını destekleyeceklerdir. 

Âkit Taraflar, özellikle, sanat ve kültür kurumları arasında doğrudan gerçekleştirilebilecek an
laşmalar uyarınca, doğrudan işbirliği ve bilgi değişimini, çeşitli kültürel etkinliklere de müzik top
lulukları ile bireysel yorumcuların ve gözlemcilerin gönderilmesini destekleyeceklerdir. 

MADDE6 

Âkit Taraflarlar, iki ülkenin kültürel mirasını korumayı amaçlayan kurumlar arasında, özellik
le, uluslararası projelere doğrudan katılım şeklinde işbirliği yapılmasını destekleyeceklerdir. 

MADDE7 

Âkit Taraflar, telif hakkı koruma sisteminin geliştirilmesini ve diğer Âkit Tarafın kültürel de
ğerlerinin halklara yaygınlaştırılmasını destekleyeceklerdir. 

MADDE 8 

Âkit Taraflar, yürürlükteki yerel yönetmelikler uyarınca, arşivleri, müzeleri ve kütüphaneleri 
arasında işbirliği yapılmasını destekleyecekler ve diğer Âkit Tarafın bilim adamları ve araştırma
cılarının anılan kurumların kaynak ve olanaklarından yararlanmalarına imkân tanıyacaklardır. 

MADDE 9 

İşitsel ve görsel yayın alanlarında karşılıklı olarak edinilen sonuçlardan yararlanmak suretiyle 
her iki ulusun birbirlerini daha iyi tanımaları için, Âkit Taraflar, radyo ve televizyon programları
nın karşılıklı değişimi ile, radyo ve televizyon muhabirlerinin değişimi ve akreditasyonu şeklinde 
işbirliğinin geliştirilmesini özendirecek ve destekleyeceklerdir. 

MADDE 10 

Âkit Taraflar, sanat alanında etkinlik gösteren dernekler, topluluklar ve diğer birlikler (yazar
lar, mimarlar, heykeltraşlar, kompozitörler, müzik bilimcileri, tiyatro ve sinema sanatçıları, fotoğ
rafçılar, vb.) arasında çeşitli biçimlerdeki işbirliğini özendirecek ve destekleyeceklerdir. 

MADDE 11 

Âkit Taraflar, ortak yapımlar gerçekleştirilmesi, film değişimi yapılması, diğer Âkit Tarafça 
düzenlenen önemli festivallere karşılıklı olarak katıl ınmasıyla, film arşivleri, film dağıtımcıları ve 
sinema kurumlan arasında sinema filmi sanatı alanındaki işbirliğini destekleyeceklerdir. 

MADDE 12 

Âkit Taraflar, çocuklar ve gençlerle ilgili olarak yapılan çalışmaların niteliğini yükseltmek 
amacıyla, gençlerin ve gençlere yönelik alanlarda çalışan uzmanların değişimini ve bilgi, yayın ve 
projelerin karşılıklı olarak değişimini ve işbirliğinin yaygınlaştırılmasını destekleyeceklerdir. 

Bu işbirliği ye değişimler, gençlerin değişimi alanında etkinlik gösteren ilgili kurumlar arasın
da yapılacak doğrudan anlaşmaları temel alarak gerçekleştirilecektir. 
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MADDE13 
Âkit Taraflar, ilgili kurumlar arasında doğrudan yapılacak anlaşmalar uyarınca beden eğitimi, 

spor, turizm ve yarışmalar ile benzer etkinlikler alanlarında gerçekleştirilecek her türlü işbirliğinin 
geliştirilmesini destekleyeceklerdir. 

MADDE 14 

İşbu Anlaşmanın hükümlerinin yerine getirilmesi amacıyla, Âkit Taraflar, 2-3 yıllık süreyi 
kapsayan ve üzerinde mutabık kalınan işbirliği şekillerini, uygulama yöntemlerini ve malî konula
rı içeren Değişim Programları gerçekleştireceklerdir. . 

MADDE 15 
İşbu Anlaşmanın, Âkit Tarafların ulusal mevzuatı uyarınca onaylanması gerekmekte olup, 

onaylanmanın ardından Nota değişiminin gerçekleştiği gün yürürlüğe girecektir. 

MADDE 16 
Bu Anlaşma beş yıl süre ile yürürlükte kalacaktır. Âkit Taraflardan biri tarafından, sürenin so

na ermesinden altı ay önce, diplomatik yollardan yazılı olarak feshi bildirilmedikçe, Anlaşma bir
birini izleyen beşer yıllık dönemler halinde kendiliğinden uzayacaktır. 

Bu anlaşmanın sona ermesi durumunda, işbu Anlaşma uyarınca gerçekleştirilen bütün değişim 
programları, ortak etkinlikler ve projeler, önceden kararlaştırılmış olan süre boyunca yürürlükte ka
lacaktır. 

Bu Anlaşma, Bratislava'da, 27 Nisan 1995 günü, herbiri aynı değerde geçerli olmak üzere, 
Türkçe, Slovak ve İngilizce dillerinde iki nüsha olarak imzalanmıştır. 

Yorum farklılığı durumunda İngilizce metin geçerlidir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
adına 

Erdal İnönü 

Slovak Cumhuriyeti Hükümeti 
adına 

JurakSchenk 
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Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Yatırım
ların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan 

ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/440) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 15.5.1996 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG!101-988/2052 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 9.5.1996 

tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Yatı
rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

GEREKÇE 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının ana amacı, taraf ülkeler arasın
da sermaye ve teknoloji akımını teşvik ve ilgili ülkenin hukuk düzeni içinde nasıl korunduğunu tes
pit etmektir. 

Bilindiği üzere, genel ekonomik politikamızın ana hedefleri arasında; ülke müteşebbis ve ser
mayesinin dış ülkelere açılması, yabancı sermaye ve teknolojisinin ülkemize gelmesi yolu ile ülke 
ekonomisinin dünya ekonomisi ile entegre edilmesi bulunmaktadır. 

Bu çerçeve içinde, ülkemizde yatırım yapan yerli ve yabancı sermayenin çalışma esaslarını be
lirlemek ve teşvik etmek amacıyla Yüce Meclisimiz tarafından kabul edilen çeşitli kanunlara pa
ralel olarak, yatırım ve ticarî ilişkilerimizin yoğun olduğu veya bu cihetle bir potansiyel görülen ül
kelerle, 1961 yılında başlatılan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının imza

lanması hızlandırılmış ve şimdiye kadar otuzbeş ülkeyle anılan anlaşma imzalanmış bulunmakta
dır. 

Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti arasında sermaye ve teknoloji akımını hız
landırmak amacıyla imzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının esasla
rı şöyle özetlenebilir: 

1. Türkiye ve Makedonya'da uygulanan yabancı sermaye ve kambiyo mevzuatına açıklık ka
zandırmak ve karşılıklı tanıtılmasına imkân vermek, 

2. Türkiye ve Makedonya'da yabancı sermayenin kamulaştırma ve devletleştirme yönünden 
tabi olacağı muamele ve sahip olduğu haklara açıklık getirmek ve, 

3. Her iki ülkede, özel teşebbüsle devlet arasında çıkabilecek ihtilafların çözüm yollarını tes
pit etmektir. 
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Ülkemizde halen faaliyette bulunan Makedonya sermayeli dört adet, şirket bulunmaktadır. Bu 
Anlaşmayla, az da olsa bir kısım Makedonya menşeli sermayenin ülkemize gelmesi beklenmekle 
birlikte, esasen artık yurt dışına açılmaya başlayan Türk yatırımcılarının Makedonya'da yapacak
ları yatırımlar için emniyetli bir ortamın temini öngörülmektedir. 

Bu Anlaşma, Türk özel teşebbüsüne Makedonya, Makedonya teşebbüsüne Türkiye'de karşı
lıklı ekonomik ve yasal güvence verirken, ilgili ülkelere yeni herhangi bir yük getirmemektedir. 

ANLAŞMA MADDELERİNİN GEREKÇELERİ 
Madde 1. — Bu maddede, Anlaşma metni içinde sık sık sözü edilen yatırım, yatırımcı, hâsılat 

ve yatırımla ilgili faaaliyetlerin tanımları yapılmaktadır. Özellikle "yatırım" tanımı 6224 sayılı Ya
bancı Sermayeyi Teşvik Kanununa paralellik sağlanarak hazırlanmıştır. 

Madde 2. — Bu maddeye göre, Taraflardan her biri, diğer Tarafın yatırımcılarının yatırımla
rını kendi kanunî şartlarına uygun olarak yapılmış olması halinde koruma ve teşvik etmeyi taahhüt 
etmektedir. 

Taraflardan her biri diğer Tarafın yatırımcılarının yatırımlarına ülkesinde eşit ve adil muame
lede bulunmayı taahhüt etmektedir. 

Ayrıca bu maddede, Millî Muamele ve En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Prensipleri dü
zenlenmektedir. Ancak, herhangi bir üçüncü ülke yatırımcılarına uluslararası anlaşmalarla sağla
nan özel avantajlar, vergilendirme ile ilgili olarak yapılan karşılıklı düzenlemeler veya oluşturulan 
gümrük birlikleri, ekonomik birlikler ya da benzer kuruluşlar çerçevesinde tanınan ayrıcalıklar En 
Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Prensibine istisna teşkil etmektedir. 

Madde 3. — Bu madde, T. G. Anayasasında yer alan kamulaştırma ve devletleştirme konula
rını kapsamakta ve hangi şartlarda bu işlemlerin gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir. Bu şartlar; 
kamulaştırmanın kamu yararı amacıyla yapılması ve yürürlükteki mevzuat uyarınca eşitlik ilkesi
nin gözetilmesi ile yeterli ve etkin bir tazminat ödemesinin yapılmasıdır. 

Ayrıca madde; ev sahibi ülkede savaş, olağanüstü hal ve benzeri durumların ortaya çıkması 
halinde diğer Taraf yatırımcıları zarara uğramışsa, zarara uğrayan Taraf yatarımcılarına uygulana
cak muamelede Millî Muamele ve En Ziyade Müsaadeye Mazhar Millet Prensiplerinin (hangisi da
ha elverişli ise) gözetilmesi hükmünü getirmektedir. 

Madde 4. — Sermaye ve gelirlerin transferini düzenleyen bu maddede, bir yatırımla ilgili bü
tün transferlerin konvertibl bir kur üzerinden ve gereksiz gecikme olmaksızın gerçekleştirilmesi 
Taraflarca garanti edilmektedir. Transferlerin konvertibl bir kur üzerinden yapılması kambiyo 
mevzuatımıza uygundur. 

Madde 5. — Bu maddede, Âkit Taraflardan birinin ülkesinde yapılmış olan yatırımın, yatırım
cının ülkesinde sigorta edilmiş olması halinde sigorta şirketinin yatırımcının haklarına halefiyeti 
düzenlenmektedir. 

Madde 6. — Bu maddede, diğer Âkit Tarafın yatırımcılarının benzer durumlarda Anlaşma ile 
sağlanandan daha elverişli bir muameleye tabi olmalarını sağlayan genel veya özel bir düzenleme 
ihtiva eden, her bir Âkit Tarafın millî hukukunun hükümleri ya da bu Anlaşmaya ilave olarak Âkit 
Taraflar millî hukukunun hükümleri ya da bu Anlaşmaya ilave olarak Âkit Taraflar arasında ya
pılmış olan herhangi bir Anlaşmanın, daha elverişli olduğu ölçüde bu Anlaşmanın üstünde bir et
kinliğe sahip olmasına ilişkin hüküm yer almaktadır. 

Madde 7. — Bu maddede bir Taraf ile diğer Tarafın yatırımcısı arasında çıkabilecek yatırım 
uyuşmazlıklarının çözüm yolları düzenlenmektedir. Öngörülen prosedüre göre, öncelikle uyuşmaz-
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hk karşılıklı görüşmeler yoluyla çözümlenmeye çalışılacak, altı ay içinde çözüme ulaşılamazsa; ye
rel yargı organlarına ya da alternatif olarak uluslararası tahkim yoluna başvurma hakkı kullanılabi
lecektir. Uyuşmazlık; Âkit Tarafın yetkili mahkemesine götürülmemiş olması halinde, Uluslarara
sı Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID)'e, UNCITRAL Tahkim Kurallarına göre oluş
turulacak tahkim heyetine ya da Paris Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Heyetine götürülebilecek
tir. 

Madde 8. — Bu Anlaşmanın uygulama ve yorumundan dolayı Âkit Taraflar arasında doğabi
lecek uyuşmazlıkların çözüm yolları düzenlenmiş, doğrudan ve anlamlı müzakerelere ağırlık veril
miştir. Ayrıca bir uyuşmazlık Anlaşmanın yedinci maddesi uyarınca bir uluslararası tahkim kuru
luna götürülmüş ve hala kurul önünde bulunmakta ise, aynı uyuşmazlık bu madde hükümlerine gö
re başka bir tahkim kuruluna götürülemeyecektir. 

Madde 9. — Anlaşmanın yürürlüğe girme ve yürürlük süresi bu maddede düzenlenmektedir. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 2.7.1996 

Esas No. : 11440 

Karar No. : 18 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve 

Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Ko
misyonumuzun 27.6.1996 Tarihli 8 inci Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı 
temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

İki ülke arasında sermaye ve teknoloji akımını hızlandırmak amacıyla hazırlanan Tasarı Ko
misyonumuzca uygun bulunarak aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı 
ile arz olunur. 

Başkan Üye 

Sedat Aloğlu İsmet Sezgin 

İstanbul Aydın 

Üye Üye 

İlhan Kesici Cemal Külahlı 

Bursa Bursa 

Üye Üye 

Ahmet Cemil Tunç Hasan Tekin Enerem 

Elazığ İstanbul 

Üye Üye 

Hüseyin Kansu Osman Yıımakoğulları 

İstanbul İstanbul 
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Üye Üye 

Gencay Gürün Cemal Özbilen 
İzmir Kırklareli 
Üye Üye 

Temel Karamollaoğlu Bayram Fırat Dayanıklı 
Sivas Tekirdağ 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu 25.7.1996 
Esas No. : 11440 
Karar No. : 37 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca 15.5.1996 tarihinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça tali komisyon olarak Dışişleri Komisyonuna, 
esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen "Türkiye'Cumhuriyeti ve Makedonya 
Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 24.7.1996 tarihinde yap
tığı 37 nci Birleşiminde Hükümeti temsilen, Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları ile Devlet Planlama 
Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıkları temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; genel ekonomik politikamızın ana hedefleri arasında, ülkemiz müteşebbis.ve 
sermayesinin dış ülkelere açılması, yabancı sermaye ve teknolojinin ise ülkemize gelmesi suretiy
le, ülke ekonomisinin dünya ekonomisi ile entegre edilmesi hususu yer almaktadır. 

Bu çerçevede, ülkemizde yatırım yapan yabancı sermayenin çalışma şartlarını belirlemek ve 
teşvik etmek amacıyla, yatırım ve ticarî ilişkilerimizin yoğun olduğu veya bu konularda bir potan
siyel görülen ülkelerle, 1961 yılında başlatılan "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması An
laşmalarının imzalanması hızlandırılmış ve birçok ülkeyle sözkonusu Anlaşma imzalanmıştır. 

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmalarının ana amacı, taraf ülkeler arasın
da sermaye ve teknoloji akımını teşvik ve ilgili ülkenin hukuk düzeni içinde nasıl korunduğunu tes
pit etmektir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti arasında 14 Temmuz 1995 tarihinde Üs-
küp'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşı
lıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma" ile; 

— Türkiye ve Makedonya'da uygulanan yabancı sermaye ve kambiyo mevzuatına açıklık ka
zandırmak ve karşılıklı tanıtılmasına imkân vermek, 

— Türkiye ve Makedonya'da yabancı sermayenin kamulaştırma ve devletleştirme yönünden 
tabi olacağı muamele ve sahip olduğu haklara açıklık getirmek, 

— Her iki ülkede, özel teşebbüsle devlet arasında çıkabilecek ihtilafların çözüm yollarını tes
pit etmek, 

Gibi hususlar düzenlenmektedir. 
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Söz konusu Anlaşma, Türk özel teşebbüsüne Makedonya'da, Makedonya özel teşebbüsüne de 
Türkiye'de karşılıklı ekonomik ve yasal güvence verirken, ilgili ülkelere yeni herhangi bir yük ge
tirmemektedir. 

Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmeler ile Hükümet adına yapılan ta
mamlayıcı açıklamalar ve sorulara verilen cevapları takiben, sözkonusu Anlaşmanın onaylanması
nın uygun bulunmasına dair düzenlemeleri ihtiva eden Tasarı ye gerekçesi Komisyonumuzca da 
benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Dışişleri Komisyonunca aynen kabul edilen Tasarının 1 inci maddesi ile yürürlük ve yürütme
ye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkan 
/. Er tan Yülek 

Adana 
Sözcü 

Sait Açba 

Afyon 
Üye 

Gökhan Çapoğlu 
Ankara 
' Üye 

Metin Şahin 
Antalya 

Üye 
Alaattin Sever Aydın 

Batman 
Üye 

Aslan Polat 
Erzurum 

(İmzada Bulunamadı) 
Üye 

Hüseyin Yayla 
Hatay 
Üye 

Zekeriya Temizel 
İstanbul 

Üye 
Ali Topuz 
• İstanbul 

Başkanvekili 
Nurhan Tekinel 

Kastamonu 

Kâtip 
Hayri Doğan 

Antalya 

Üye 
Hikmet Uluğbay 

Ankara 
Üye 

Saffet Kaya 
Ardahan 

Üye 
Nevfel Şahin 
Çariakkale 

Üye 
Ergun Özdemir 

Giresun 

Üye 

Azmi Ateş 
İstanbul 

Üye 
Algan Hacaloğlu 

İstanbul 
Üye 

Turhan Arınç 
İzmir 
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Üye 

Esat Bütün 
Kahramanmaraş 

Üye 

Fethi Acar 
Kastamonu 

(İmzada Bulunamadı) 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
(İmzada Bulunamadı) 

Üye 

Nezir Aydın 
Sakarya 

Üye 

Biltekin Özdemir 
Samsun 

Üye 
Temel Karamollaoğlu 

Sivas 

Üye 

Zeki Ünal 
Karaman 

Üye 

Nurettin Kaldırımcı 
Kayseri 

Üye 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Üye 
Ertuğrul Eryılmaz 

, Sakarya 
Üye 

Musa Uzunkaya 
.Samsun 

Üye 

Kemalettin Göktaş 
Trabzon 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 

Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. —14 Temmuz 1995 tarihinde Usküp'te imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ve Ma
kedonya Cumhuriyeti Arasında Yaünmların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaş-
ma"nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

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

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

Dev. Bakanı ve Başb. Yard. 
N. Menteşe 

Devlet Bakanı 
A. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
H. U. Söylemez. 
Devlet Bakanı 

Y. Töriiner 
Devlet Bakanı V. 

Ü. Erkan 
Devlet Bakanı 
/. Y. Dedelek 

Devlet Bakanı 
Ü. Erkan 

Devlet Bakanı 
M. H. Dağlı 

Millî Savunma Bakanı 
M. O. Sungurlu 
Dışişleri Bakanı 

E. Gönensay 
Millî Eğitim Bakanı 

T. Tayan 
Sağlık Bakanı 

Y. Aktuna 
Tarım ve Köyişleri Bakanı 

İ.Attila 
Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Y. Erez 
Kültür Bakanı 
A. T. Özdemir 
Orman Bakanı 

N. Ercan 

Devlet Bakanı 
R. Saraçoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Aksu 

Devlet Bakanı 
E. Aşık 

Devlet Bakanı 
/. Aykut 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Devlet Bakanı 
A. T. Özdemir 
Devlet Bakanı 
E. Taranoğlu 
Adalet Bakanı 

M. Ağar 
İçişleri Bakanı 

Ü. Güney 
Maliye Bakanı 

L. Kayalar 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 

M. Keçeciler 
Ulaştırma Bakanı 

Ö. Barutçu 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

E. Kul 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

H. H. Doğan 
Turizm Bakanı 

/. Saygın 
Çevre Bakanı V. 

E. Aşık 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı 

Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasannın 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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TÜRKÎYE CUMHURİYETİ VE MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDA 
YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti bundan sonra Taraflar olarak anılacaklardır. 
Özellikle bir Taraf yatırımcılarının diğer Tarafın ülkesindeki yatırımlarıyla ilgili olarak, arala

rındaki ekonomik işbirliğini artırma arzusu ile, 
Anılan yatırımların tabi olacağı uygulamalara ilişkin bir anlaşma akdinin, sermaye ve tekno

loji akımı ile Tarafların ekonomik gelişimini teşvik edeceğini kabul ederek, 

İstikrarlı bir yatırım ortamı meydana getirmek ve ekonomik kaynakların en etkin biçimde kul
lanılmalarını sağlamak üzere, yatırımların adil ve hakkaniyete uygun muameleye tabi tutulmasının 
arzu edileceğini kabul ederek, ve 

Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması için bir anlaşmanın imzalanması kararıyla, 

Aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır: 

MADDEI 

Tanımlar 

İşbu Anlaşmanın amacı bakımından; 

1. "Yatırım" terimi, ev sahibi Tarafın kanun ve nizamlarına uygun olmak kaydıyla, her türlü 
varlığı ve sınırlayıcı olmamakla beraber özellikle aşağıdakileri kapsar : 

(a) hisse senetleri, tahviller ya da şirketlere katılımın diğer şekilleri, 

(b) Yeniden yatırımda kullanılan hâsılatlar, para alacakları veya malî değeri olan bir yatırım
la ilgili diğer haklar, 

(c) Taşınır, taşınmaz mallar, aynı zamanda ipotek, tedbir rehin gibi diğer aynî haklar ile ben
zer diğer haklar, 

(d) Telif hakkı, patent, lisans, sınaî tasarım, teknik işlemler ve marka, peştemaliye, know hovv 
gibi sınaî ve fikrî mülkiyet haklan ile benzer diğer haklar, 

(e) Doğal kaynakların aranması, işlenmesi, istihracı, işletilmesi dahil olmak üzere aşağıda ta
nımlandığı gibi her bir Tarafın ülkesinde kanun ya da sözleşme ile verilmiş iş imtiyazları. 

2. "Yatırımcı" terimi: 
(a) Her bir Tarafın yürürlükteki mevzuatına göre vatandaşı sayılan gerçek kişileri, 
(b) Taraflardan her birinin yürürlükteki mevzuatı çerçevesinde kurulmuş ve merkezi o Tarafın 

ülkesinde bulunan şirketler, firmalar veya iş ortaklıklarını ifade eder. 
3. "Hâsılatlar" terimi, bir yatırımdan elde edilen ve özellikle ancak sınırlayıcı olmayacak şe

kilde, kâr, faiz ve temettüleri içerir. 
4. "Türkiye, Makedonya" terimi, Türk ve Makedon kara ülkesi, karasuları ile aynı zamanda 

uluslararası hukuka göre üzerinde araştırma ve işletme maksatlarıyla yargılama ve egemenlik hak
larına sahip olduğu deniz alanlarını ifade eder. 

5. Yatırımın şeklindeki herhangi bir değişiklik, yatırım olma özelliğini etkilemez. 
MADDE II 

Yatırımların Teşviki ve Korunması 
1. Taraflardan her biri, diğer Tarafın yatırımcılarının kendi ülkesindeki yatırımlarını kendi ka

nun ve nizamları çerçevesinde teşvik edecektir. 
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2. Her bir Taraf kendi ülkesinde yatırımlara ve ilgili faaliyetlere, benzer durumlarda herhangi 
üçüncü bir ülkenin yatırımcılarının yatırımlarına kendi kanun ve nizamları çerçevesinde vereceği 
izinden daha az elverişli olmayacak şekilde izin verecektir. 

3. Taraflardan her biri kurulmuş olan bu yatırımlara benzer durumlarda kendi yatırımcılarının 
yatırımları veya herhangi üçüncü bir ülke yatırımcılarının yatırımlarına uyguladığı muameleden 
hangisi en elverişli ise, o muameleden daha az elverişli olmayan bir muamele uygulayacaktır. 

4. Tarafların, yabancıların ülkeye giriş, geçici ikamet ve istihdamı ile ilgili kanun ve nizamla
rına uygun olarak; 

(a) Taraflardan her birinin vatandaşlarının, kendilerinin veya kendilerini istihdam eden ilk Ta
rafın yatırımcısının önemli bir miktar sermaye veya başka kaynak, taahhüdünde bulunduğu veya 
bulunmak üzere olduğu bir yatırımın kurulması, geliştirilmesi, idaresi amacıyla veya işletilmesine 
ilişkin tavsiyelerde bulunmak üzere diğer Tarafın ülkesine girmesine ve kalmasına izin verilecek
tir. 

(b) Bir tarafın yürürlükteki kanun ve nizamlarına uygun olarak kurulan ve diğer Taraf yatırım
cılarının yatırımları olan şirketler seçtikleri idarî ve teknik personeli tabiyetlerine bakılmaksızın is
tihdam etmeye mezun olacaklardır. 

5. İşbu maddenin hükümleri, taraflardan herhangi birinin taraf olduğu aşağıdaki anlaşmalar 
bakımından geçerli olmayacaktır: 

(a) Mevcut veya gelecekteki herhangi bir gümrük birliği, bölgesel ekonomik teşkilat veya ben
zer uluslararası anlaşmalar, 

(b) Tamamen veya esas olarak vergilendirmeye ilişkin olanlar, 

MADDE III 
Kamulaştırma ve Tazminat 

1. Yatırımlar, kamu yararı amacı ile yapılacaklar dışında, ayrım gözetmeyecek biçimde, anın
da, yeterli ve etkin tazminat ödenmeksizin, yürürlükteki mevzuata ve işbu Anlaşmanın ikinci mad
desinde konu edilen genel prensiplere uyulmaksızın doğrudan doğruya veya dolaylı olarak kamu-
laştırılmayacak veya devletleştirilmeyecek ya da benzer etkisi olan işlemlere konu edilmeyecektir. 

2. Tazminat, kamulaştırılan yatırımın kamulaştırma işleminin yapıldığı veya öğrenildiği tarih
ten önceki piyasa değerine eşit olacaktır. Tazminat gereksiz gecikme olmaksızın ödenecek ve mad
de IV paragraf 2'de tanımlandığı gibi serbestçe transfer edilebilir olacaktır. 

3. Yatırımları, diğer Tarafın ülkesinde savaş, ayaklanma, iç karışıklık veya diğer benzer olay
lar nedeniyle zarar gören Taraflardan her birinin yatırımcıları, diğer Tarafça kendi yatırımlarına ya 
da herhangi üçüncü bir ülke yatırımcılarına uygulanan muameleden daha az elverişli olmayacak şe
kilde bu tür kayıplarla ilgili olarak benimsenecek işlemlerden hangisi en elverişli ise o muameleye 
tabi tutulacaklardır. 

MADDEIV 

Ülkesine İade ve Transfer 
1. Taraflardan her biri, bir yatırımla ilgili bütün transferlerin kendi ülkesinden içeri ve dışarı

ya serbestçe ve gereksiz gecikme olmaksızın yapılmasına izin verecektir. Bu tür transferler aşağı
dakileri içerir: 

(a) Hâsılatlar, 
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(b) Bir yatırımın tamamının veya bir kısmının satışı veya tasfiyesinden elde edilen kazançlar, 
(c) Madde III çerçevesinde tazminat, 
(d) Yatırımlarla ilgili borçlardan kaynaklanan faiz ödemeleri ve geri ödemeler, 

(e) Diğer Tarafın ülkesinde bir yatırımla ilgili çalışma İzni almış olan bir Tarafın vatandaşla
rının elde ettikleri maaşlar, haftalık ücretler ve diğer ödemeler, 

(f) Bir yatırım uyuşmazlığından doğan ödemeler. 

2. Transferler, yatırımcı ile ev sahibi Taraf arasında aksine bir anlaşma yapılmadığı takdirde 
ev sahibi Tarafa karşı tüm malî yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması kaydıyla transferin yapıl
dığı tarihte geçerli olan döviz kuru ile herhangi bir konvertibl para birimi üzerinden yapılacaktır. 

MADDE V 
Halefıyet 

1. Eğer bir Taraf yatırımcısının yatırımı ticarî olmayan risklere karşı kanunî bir sistem dahi
linde sigorta edilmişse, sigortalayanın sigorta anlaşmasının şartlarından ileri gelen her türlü halefi-
yeti diğer Tarafça tanınacaktır. 

2. Sigortalayan, yatırımcının sahip olabileceği haklar dışında hiç bir hakka sahip olmayacaktır. 

3. Bir Taraf ile sigortalayan arasındaki uyuşmazlıklar, bu Anlaşmanın VII. Maddesi hükümle
ri uyarınca çözümlenecektir. 

MADDE VI 
Aykırılık 

Bu Anlaşma, yatırımları ve ilgili faaliyetleri benzer durumlarda bu Anlaşma ile sağlanandan 
daha elverişli bir muameleye tabi kılan 

(a) Taraflardan her birinin kanun ve nizamları, idarî uygulamalar veya usuller ya da idarî ve
ya yargısal kararlara, 

(b) Uluslararası hukukî yükümlülüklere, veya 
(c) Bir yatırım anlaşması veya yatırım izni kapsamındakiler de dahil olmak üzere, herhangi bir 

Tarafın üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı olmayacaktır. , 
MADDE VII 

Bir Taraf ile Diğer Tarafın Yatırımcısı Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü 
1. Taraflardan biri ile diğer Tarafın bir yatırımcısı arasındaki yatırımla ilgili uyuşmazlıklar, ya

tırımcı tarafından ayrıntılı bilgi içerecek şekilde ve yazılı olarak yatırım yapılan Tarafa bildirile
cektir. Yatırımcı ve ilgili Taraf bu tür uyuşmazlıkları, mümkün olduğunca iyi niyetle, karşılıklı gö
rüşme ve müzakereler yoluyla çözümlemeye çalışılacaklardır. 

2. Eğer uyuşmazlıklar, birinci paragrafta belirtilen yazılı bildirim tarihinden itibaren altı ay 
içinde, bu yolla çözümlenemezse; uyuşmazlık, yatırımcının seçebileceği aşağıdaki mercilere sunu
labilir: 

(a) Devletler ile Diğer Devletlerin Vatandaştan Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözü
mü Sözleşmesi ile kurulmuş olan Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıkları Çözüm Merkezi (ICSID), 

(b) Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonunun Tahkim Kurallarına göre 
bu maksatla kurulacak bir tahkim heyeti (UNCITRAL), 

(c) Paris Uluslararası Ticaret Odası tahkim heyeti, 
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(d) Uyuşmazlığa taraf olan ev sahibi Tarafın adlî mahkemeleri, Uyuşmazlığı anılan mahkeme
lere getiren yatırımcı, ancak bir yıl içinde nihaî çözüme ulaşılamamış olunması halinde işbu Mad
denin (a), (b) veya (c) paragraflanndaki çözüm yollarından herhangi birine başvurabilir. 

3. Tahkim kararları uyuşmazlığın bütün tarafları için kesin ve bağlayıcı olacaktır. Her iki Ta
raf verilen kararlan kendi kanunları çerçevesinde yerine getirecektir. 

MADDE VIII 

Taraflar Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümü 
1. Taraflar, işbu Anlaşmanın yorumu veya uygulaması konusunda aralarındaki vakî olan her

hangi bir uyuşmazlığı iyi niyet ve işbirliği ruhu içinde, çabuk ve adil bir şekilde çözümlemeye ça
lışacaklardır. Bu bakımdan, Taraflar bu gibi çözümlere varmak için doğrudan ve anlamlı müzake
relerde bulunmayı kabul ederler. Eğer Taraflar, uyuşmazlığın ortaya çıkmasından itibaren altı ay 
içinde sözü edilen yöntemle anlaşmaya varamazlarsa, herhangi birinin talebi üzerine, uyuşmazlık 
üç üyeli bir tahkim heyetine götürülebilir. 

2. Her bir Taraf talebin alınmasından itibaren iki ay içinde, birer hakem tayin edecektir. Bu iki 
hakem, üçüncü bir ülke vatandaşı olan üçüncü bir hakemi Başkan olarak seçeceklerdir. Taraflardan 
biri belirlenen süre içinde bir hakem tayin edemezse, diğer Taraf, Uluslararası Adalet Divanfnın 
Başkanından bu tayini yapmasını talep edebilir. 

3. Eğer iki hakem, seçimlerinden itibaren iki ay içinde Heyet Başkanının seçimi konusunda 
anlaşma sağlayamazlarsa, Heyet Başkanı, Taraflardan birinin talebi üzerine Uluslararası Adalet Di
vanı Başkanı tarafından seçilecektir. 

4. Uluslararası Adalet Divanı Başkanı, işbu Maddenin ikinci ve üçüncü paragraflarında belir
tilen durumlarda görevini yerine getirmekten alıkonulursa veya bu şahıs Taraflardan birinin vatan
daşı ise seçim Başkan yardımcısı tarafından yapılacaktır ve Başkan yardımcısı da anılan görevi ye
rine getirmekten alıkonulursa veya Taraflardan birinin vatandaşı ise seçim Taraflardan birinin va
tandaşı olmayan en kıdemli Divan üyesi tarafından yapılacaktır. 

5. Tahkim Heyeti Heyet Başkanının seçildiği tarihten itibaren üç ay içinde, İşbu Anlaşmanın 
diğer maddeleriyle tutarlı olacak şekilde usul kuralları üzerinde anlaşmaya varacaklardır. Böyle bir 
anlaşmanın sağlanamaması halinde, Tahkim Heyeti, uluslararası tahkim usulü kurallarını dikkate 
alarak usul kurallarını tayin etmesini Uluslararası Adalet Divanı Başkanından talep edecektir. 

6. Aksi kararlaştırılmadıkça, Başkanın seçildiği tarihten itibaren sekiz ay içinde, bütün beyan
lar yapılacak, bütün duruşmalar tamamlanacak ve Tahkim Heyeti -hangisi daha sonra gerçekleşir
se- duruşmaların bittiği tarihte veya son beyanlardan sonra iki ay içinde karara varacaktır. Tahkim 
Heyeti, nihaî ve bağlayıcı olacak kararını oy çokluğu ile alacaktır. 

7. Başkanın, diğer hakemlerin masrafları ve yargılama ile ilgili diğer masraflar Taraflarca eşit 
olarak ödenecektir. Bununla birlikte, Tahkim Heyeti giderlerin daha yüksek bir oranının Taraflar
dan biri tarafından ödenmesine re'sen karar verebilir. 

8. Eğer bir uyuşmazlık, bu Anlaşmanın VII. Maddesi uyarınca bir Uluslararası tahkim heyeti
ne sunulmuş ve hala orada çözüm beklemekte ise, aynı uyuşmazlık işbu madde hükümleri uyarın
ca başka bir uluslararası tahkim heyetine sunulmayacaktır. Bu, her iki Taraf arasında doğrudan ve 
anlamlı görüşmeler yoluyla bağlantı kurmayı engellemeyecektir. 

MADDEIX 
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Yürürlüğe Girme 

1. işbu Anlaşma, onay belgelerinin teatisinin tamamlandığı tarihte yürürlüğe girecek, on yıllık 
bir dönem için yürürlükte kalacak ve bu Maddenin ikinci paragrafına göre sona erdirilmediği süre
ce yürürlükte kalacaktır. İşbu Anlaşma, halihazırda faaliyette bulunan yatırımlar ile bundan sonra 
yapılan veya gerçekleşen yatırımlara da uygulanacaktır. 

2. Taraflardan her biri yazılı olarak diğer Tarafa bir yıl öncesinden feshi ihbarda bulunarak, 
Anlaşmayı ilk on yıllık dönemin sonunda veya bundan sonra her an sona erdirilebilir. 

3. İşbu Anlaşma Taraflar arasında yazılı anlaşma ile değiştirilebilir. Herhangi bir değişiklik, 
Taraflardan her birinin diğer Tarafa değişikliğin yürürlüğe girmesi için gerekli tüm dahili formali
teleri tamamladığını bildirmesi üzerine yürürlüğe girecektir. 

4. İşbu Anlaşmanın sona erme tarihinden önce yapılan ya da gerçekleşen ve bu Anlaşmanın 
uygulanacağı yatırımlarla ilgili olarak, bu Anlaşmanın diğer bütün maddelerinin hükümleri, söz ko
nusu sona erme tarihinden itibaren ilave bir on yıl daha yürürlükte kalacaktır. 

Bu Anlaşmayı Tarafların tam yetkili temsilcileri, huzurlarında imzalamışlardır. 
Üsküp'de 14.7.1995 tarihinde Türkçe, Makedonca ve İngilizce dillerinde hepsi de aynı dere

cede geçerli olmak üzere akdedilmiştir. 

Yorumda farklılık olması halinde İngilizce metin esas alınacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAKEDONYA CUMHURİYETİ 

HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA 
ERDAL İNÖNÜ STEVO CRVENKOVSKI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 78) 


