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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak iki oturum yaptı. 
Karabük Milletvekili Erol Karan, Safranbolu ve çevresindeki tarihî ve kültürel birikimlerin ko

runmasına ve yöre turizminin geliştirilmesine ilişkin gündemdışı bir konuşma yaptı. 
Adana Milletvekili Orhan Kavuncu'nun, Dışişleri Bakanlığından istenen bir yazının kopyası

nın verilmemesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi aracılığıyla gönderilen soru önergelerine verilen 
cevaplara ilişkin gündemdışı konuşmasına Millî Eğitim Bakam Mehmet Sağlam; 

Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'm, son günlerde medyaya yapılan sözlü ve fiilî saldırılar 
ile Hürriyet Gazetesinin silahla basılmasına ilişkin gündemdışı konuşmasına da İçişleri Bakanı Me
ral Akşener, 

Cevap verdi. . 
Küba'ya gidecek olan Turizm Bakanı M. Bahattin Yücel'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı 

Bahattin Şeker'in, 
Fransa'ya gidecek olan; 
Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'e, dönüşüne kadar, Millî Eğitim Baka

nı Mehmet Sağlam'ın, 
Millî Savunma Bakanı Turhan Tayan'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Nevzat Ercan'ın, 
Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan; . 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Cevat Ayhan'a, dönüşüne kadar, Tarım ve Köyişleri Bakanı Mu

sa Demirci'nin, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Mehmet Recai Kutan'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Fe-

him Adak'ın, 
Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan Cumhuriyetlerine gidecek olan Devlet 

Bakanı Namık Kemal Zcybek'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı İşılay Saygın'ın, 
Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna, 
Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demirci'in, dönüşüne 

kadar, Cumhurbaşkanlığına, TBMM Başkanı Mustafa Kalemli'nin vekâlet edeceğine, 
İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ile, 
Polis tarafından dinlenen telefonlar hakkındaki iddiaları araştırmak amacıyla kurulan (10/108) 

esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun, İçtüzüğün 105 inci maddesi hükmüne göre, bir ay
lık kesin süre talebi, 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
İzmir Milletvekili Metin Öney'in, (6/514) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına ilişkin öner

gesi okundu; Başkanlıkça, sözlü sorunun gündemden çıkarıldığı açıklandı. 
Hatay Milletvekili Levent Mıstıkoğlu ve 40 arkadaşının, Hatay İlinin sorunlarının araştırılarak 

kamu hizmetlerinden daha fazla yararlandırılması, 
İstanbul Milletvekili Necdet Menzir ve 20 arkadaşının, Türk Polis Teşkilatının sorunlarının 

araştırılarak yeniden yapılanması, 
İçin alınması gereken önlemleri belirlemek; 
İzmir Milletvekili Sabri Ergül ve 20 arkadaşının, "itirafçı" kişilerle istihbarat örgütleri ve kol

luk güçleri arasındaki ilişkiler hakkında ileri sürülen iddiaları araştırmak, 
Amacıyla birer Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergeleri (10/187, 10/188, 10/189) Ge

nel Kurulun bilgisine sunuldu; önergelerin gündemdeki yerlerini alacağı ve öngörüşmelerinin, sı
rasında yapılacağı açıklandı. 
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Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının 51 in

ci sırasında yer alan 122 sıra sayılı Kanun tasarısının bu kısmın 17 nci sırasına, 93 üncü sırasında 
yer alan 220 sıra sayılı Kanun tasarısının bu kısmın 18 inci sırasına alınmasına, 14.5.1997 Çarşam
ba günkü birleşimde gündemin 22 nci sırasına kadnr olan tasarı ve tekliflerin görüşmelerinin ta
mamlanmasına kadar çalışma süresinin uzatılmasına ve 14.5.1997 Çarşamba günü sözlü soruların 
görüşülmemesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Muğla Milletvekili Zeki Çakıroğlu'nun, 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 
9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifinin (2/62), 

Konya Milletvekili Ahmet Alkan'ın, İmrenler, İsmil ve Yeniceoba Adıyla Konya İlinde Üç 
Yerii İlçe Kurulması Hakkındaki Kanun Teklifinin (2/228), 

İçtüzüğün 37 nci maddesine göre doğrudan gündeme alınmasına ilişkin önergeleri yapılan gö
rüşmelerden sonra kabul edildi. 

Birleştirilerek görüşülmesi kabul edilen; 
Konya Milletvekili Mustafa (İnaldı ve 12 arkadaşının, ülke kaynaklarının tespit edilmesi ve 

değerlendirilmesi, 
Konya Milletvekili Mustafa (İnaldı ve 39 arkadaşının; ülkemizdeki sıcak su kaynaklarının da

ha verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemlerin belirlenmesi, 
Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 13 arkadaşının, madencilik sektörünün sorunları

nın araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, 
Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 22 arkadaşının, ülkemizdeki petrol ve doğalgaz rezerv

lerinin tespit ve işletilmesi konusunda millî bir petrol politikasının oluşturulması, 
İzmir Milletvekili Veli Aksoy ve 20 arkadaşının, altın işletmeciliğinde kullanılan yöntemler 

incelenerek bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi 
Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy ve 21 arkadaşının, mermerciliğin sorunlarının araştı

rılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi, 
Amacıyla bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin (10/18, 10/27, 10/30, 10/68, 

10/113,10/170); 
Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan ve 20 arkadaşının, 
İçel Milletvekili M. İstemihan Talay ve 30 arkadaşının, 
Flash Televizyonuna.yapılan saldırı ve kapatma olaylarıyla ilgili iddiaları araştırmak amacıy

la bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin (10/185, 10/186), 
Yapılan öngörüşmelerden sonra, kabul edildikleri açıklandı. 
Kurulacak komisyonların; 
9 üyeden teşekkül etmesi, 
Çalışma süresinin, başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması, 
Gerektiğinde Ankara dışında da çalışması, 
Kabul edildi. 
Alınan karar gereğince, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 14 Mayıs 1997 Çarşamba 

günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 21.24'te son verildi. 
Uluç Gürkan 
Başkanvekili 

Ünal Yaşar Kadir Bozkurt 
Gaziantep Sinop 

, Kâtip Üye Kâtip Üye 

_—: — Q ; 
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II. - GELEN KÂĞITLAR No.: 131 
14 . 5 .1997 ÇARŞAMBA 

Tasarılar 
1...- Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname

nin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanuna Ek Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı (1/598) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi: 13.5.1997) 

2. - Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Ko
runması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/599) (Plan ve 
Bütçe ve Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.1997) 

Teklifler 
1. - Yalova Milletvekili Yaşar Okuyan'm; Diş Protez Teknisyenliği Kanun Teklifi (2/788) 

(Adalet ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Sağlık, Aile, Çalışma ve 
Sosyal İşler komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 6.5.1997) 

2. - Gaziantep Milletvekili Ünal Yaşar'ın; 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilât ve Görevle
ri Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi, Bazı Maddelerin Değiştirilmesi ve Bazı Maddele
rinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/789) (Plan ve Bütçe ve İçişleri komisyonlarına) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 7.5.1997) 

3. - Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile Doğru Yol Parti
si Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nın; 26.5.1996 Tarih ve 2464 Sayı
lı Belediye Gelirleri Kanununun 84 üncü Maddesinin 5 inci Bendinden Sonra Bir Fıkra İlave Edil
mesi ve Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında 3030 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi (2/790) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.5.1997) 

4. - Gaziantep Milletvekili Nurettin Aktaş ve 22 arkadaşının; 3152 Sayılı İçişleri Bakanlığı 
Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Bazı Maddelerin Değiştirilme
si ve Bazı Maddelerinin Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi (2/791) (Plan ve Bütçe ve İçişleri ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.5.1997)-

5. - Diyarbakır Milletvekili Abdulkadir Aksu ve 5 Arkadaşının; Bir İl Kurulması Hakkında 
Kanun Teklifi (2/792) (İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.5.1997) 

6. — Konya Milletvekili Ali Günaydın'ın; Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/793) (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor ve Plan ve Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.5.1997) 

7. - Çankırı Milletvekili Ahmet Uyanık'ın; Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Bir 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/794) (Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî 
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.1997) 

8. - Ordu Milletvekili Refaiddin Şahin'in; 4.2.1983 Gün ve 2792 Sayılı Yargıtay Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu.Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 2802 Sayılı Hâkim
ler ve Savcılar Kanununun 106 ncı Maddesi ile Bu Kanuna Ekli Ek Gösterge Cetveli ve 270 Sayı
lı Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin İ inci Maddesindeki 
Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/795) (Adalet ve Plan ve Bütçe komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.5.1997) 
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9. - Muş Milletvekili Erkan Kemaloğlu ve 3 Arkadaşının; 4.2.1983 Gün ve 2797 Sayılı Yar

gıtay Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 
2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı Maddesi ile Bu Kanuna Ekli Ek Gösterge 
Cetveli ve 270 Sayılı Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 in
ci Maddesindeki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/796) (Adalet ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.1997) 

10. - İçel Milletvekili Istemihan Talay'm; 4.2.1983 Gün ve 2797 Sayılı Yargıtay Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 2802 Sayılı 
Hâkimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı Maddesi ile Bu Kanuna Ekli Ek Gösterge Cetveli ve 270 
Sayılı Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci 
Maddesindeki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi (2/797) (Adalet ve Plan ve 
Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 12.5.1997) 

11. - İstanbul Milletvekili M. Cavit Kavak'ın; 4.2.1983 Gün ve 2797 Sayılı Yargıtay Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine, 2802 Sayılı Hâ
kimler ve Savcılar Kanununun 106 ncı Maddesi ile Bu Kanuna Ekli Ek Gösterge Cetveli ve 270 
Sayılı Yüksek Hâkimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci Maddesinde
ki Cetvelde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/798) (Adalet ve Plan ve Bütçe komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 13.5.1997) 

Raporlar 
1. - İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun Tasarısı ve Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabiî Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/437) (S. Sayısı : 302) Dağıtma tarihi : 14.5.1997) (GÜNDEME) 

2. - Aksaray Milletvekili Sadi Somuncuoğlu ve 6 Arkadaşının; Yüksek Öğretim Kurumları 
Teşkilâtı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 
Sayılı Kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi 
(2/462) (S. Sayısı : 307) (Dağıtma tarihi : 14.5.1997) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. - Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 22 Arkadaşının, Yenikapı Mevlevihanesi'nde mey

dana gelen yangının nedenleri ile kültür ve tabiat varlıklarımızın korunması için alınması gereken 
tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190) (Başkanlığa geliş tarihi : 13.5.1997) 

m 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 15.00 

Tarih : 14 Mayıs 1997 Çarşamba 
BAŞKAN :Başkanvekili UIuç GÜRKAN 

KÂTİP ÜYELER : Ünal YAŞAR (Gaziantep), Kadir BOZKURT (Sinop) 

,~ — © : — 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 93 üncü Birleşimini açı
yorum. 

Gündeme geçmeden önce, üç arkadaşıma gündemdışı söz vereceğim. 
Bugün, Dünya Çiftçiler Günü. Bu nedenle, gündemdışı konuşmalarımız, genellikle, Dünya 

Çiftçiler Günü vesilesiyle tarım alanında söz isteyen arkadaşlara verilecek. Bu çerçevede, aynı ge
rekçeyle söz isteyip, gündemdışı söz sayımız sınırlı olduğu için kendilerine imkân tanıyamadığı
mız, bizde başvuruları bulunan, Konya Milletvekillerimiz Sayın Turan Bilge, Sayın Nezir Büyük-
cengiz, Manisa Milletvekilimiz Sayın Hasan Gülay, Kırıkkale Milletvekilimiz Sayın Recep Mız-
rak'tan özür dilemek durumundayım. 

Bu arada, Sayın Aslan Ali Hatipoğlu'nun başvurusuyla, biraz gecikmeli de olsa, bugünün, ay
nı zamanda "Dünya Eczacılar Günü" olduğunu da öğrendim. Ancak, Dünya Çiftçiler Günü nede
niyle, gündemdışı konuşmaların programım yapmıştık. Onun için, hem-Sayın Hatipoğludan özür 
diliyor hem de Dünya Eczacılar Günü nedeniyle, eczacılarımızı kutluyorum. 

III. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEMDIŞI KONUŞMALAR 
1. - Edirne Milletvekili Mustafa İlimen'in, çiftçilerin içinde bulundukları sorunlar ve çözüm 

yollarına ilişkin gündemdışı konuşması 
BAŞKAN - Şimdi, gündemdışı ilk söz, Edirne. Milletvekili Sayın Mustafa İlimen'in. (DSP sı

ralarından alkışlar) 
MUSTAFA İLİMEN (Edirne) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün "Dünya Çiftçi

ler Günü" olması nedeniyle söz almış bulunuyorum; bu nedenle, sizleri saygıyla selamlıyorum. 

1984 yılında, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu, Hindistan'da yaptığı genel kurulda 
aldığı bir kararla, üyesi bulunduğu ülkelerdeki çiftçilere gerekli önemin verilmesi, en azından se
nede bir gün bile olsun hatırlanmalan, çeşitli toplantı ve konferanslarla sorunlarının tartışılması ve 
çözüm aranması yolunu açmak üzere, her yıl, 14 Mayısı "Dünya Çiftçiler Günü" olarak ilan etmiş
tir. Bu nedenle, bugün, ziraat odalarımızın öncülüğünde, tüm Türkiye'de çiftçilerimiz bir araya ge
lerek sorunlarını haykırdılar, haykırıyorlar. Bu sorunlardan bazılarını ve çözüm yollarını sizlere ak
tarmak istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, tarım sektörünün sorunlarının çokluğu yanında, sahipsiz kalışı, ülke
mizin acı gerçeğidir. Bu kesim, nüfusun yüzde 46'sını, yani, 30 milyon insanımızı barındırmakta; 
ancak, millî gelirden yüzde 14 pay almaktadır. 

Diğer bir acı gerçek de, tarımda istihdam edilen 2,5 milyon insanın, açlık sınırında gelir elde 
etmesi, yüzde 56'sının asgarî ücret seviyesinde gelirinin olmasıdır. 

Peki, bü insanlar bunu hak etmek için ne yaptılar? Söyleyeyim: 1980 öncesi ve sonrası, ülke
nin bölünmez bütünlüğünün tehlikeye girmemesi için sokağa dökülmediler; seçim zamanları, ken-
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dilerine verilen söz ve vaatlere kanarak oy kullandılar, kolay kolay siyasî partilerini değiştirmedi
ler. Ne yaptılar; Başbakanın "çiftçi borçlarını erteleyeceğiz" Başbakan Yardımcısının "pancar pa
rası, tütün parası, ayçiçek, fındık, pamuk, zeytin, zeytinyağı parası peşin ödenecek" yine Başbaka
nın "Hükümetimiz çiftçi için büyük şanstır; çünkü, biz, rantiyeciden alıp size1 vereceğiz" sözlerine 
kanarak, büyük bir hayal dünyasına girdiler. Suçları bunlar. 

Bugün geldiğimiz durum.nedir, bir bakalım. Bana tek bir çiftçi gösterin ki, bugün, süt ve besi 
hayvancılığından memnun olsun. Damızlık olarak ithal edilen hayvanlar, ya hastalıklı çıkmış ya da 
süt verimi çok düşük olmuş. Çiftçi, neredeyse, sigortadan parasını almak için ineğinin ölmesini 
bekleyecek. İthal olarak getirilen hayvanların sınır kapılarında kontrolünün tam olarak yapılması
nı sağlayacak tesisler kurulmamış. Peki, bu ithalat kime yaradı; ithalatçıya... Devlet, çiftçiyi aracı 
olarak kullanmış ve ithalatçıyı zengin yapmıştır. 

Ya süt fiyatları?.. Bundan 1,5 yıl önce sütte destekleme oranı yüzde 20 iken, bu oran bugün 
yüzde 8'e düşmüştür. 

Destekleme kapsamındaki ürünlere bir bakalım. Ana ürün olarak tütün, buğday, şekerpanca
rı... Buğdayda Hükümet öyle bir fiyat açıklıyor ki, Ofisin mal alması için değil, almaması için; çift
çinin değil, aracı tüccarın kazanması için. Kırk yıl önce pancar parası bir yıl sonra ödeniyormuş, 
kırk yıl sonra yine aynı; çiftçi, pancar parasını almaya gidince, parasının, enflasyon tarafından eri
tilmiş olduğunu görüyor. Tütünde, bayram havasıyla açıklanan alım fiyatlarına rağmen, ürün be
delleri, savaş zamanı, kıtlık var gibi ödeniyor. Hâlâ alınmamış tütün parasından, çiftçimiz, perişan 
olmuştur. Ürün bazında bunları çoğaltmak mümkündür. 

Gelelim çiftçi kuruluşlarının durumuna. Ziraat Odaları Kanunu, hâlâ, 1957'den kalma; hazır
lanan yasalar kadük olmuş. Ziraat odaları başkanları siyasî iktidarla ters düşünce görevden almı
yor. Eğer yine alınacaksa, 23 mayısta yapılacak Genel Kurulda hiç başkan seçilmesin. Tarım satış 
kooperatifleriyle ilgili yasa, hâlâ komisyonlara gelmemiş; birlikler, siyasî iktidarın oyuncağı ol
muş. En demokratik kooperatifler olan çok amaçlı tarımsal kalkınma kooperatiflerinin üst birlik 
kurmalarına, yasal engel olmamasına rağmen, izin verilmemiş. Tarım kredi kooperatifleri, kredi li
mitleri artırılmadığı için, çiftçinin ihtiyacından çok uzak kalmış. Ziraat Bankası, çiftçiyi aracı gö
rerek, tohum, ilaç, hayvan ithalâtçılarına ve traktör ekipman firmalarına aşırı rant sağlamak için 
kullanılıyor. Devletin elinde bulunan SEK, Et ve Balık Kurumu ve yem fabrikalarının özelleştiril
mesi, hayvancılığı yapılamaz hale getirmiş; süt sudan, buğday yemden ucuz hale gelmiştir. Güze
lim tarım arazileri gelişigüzel, çarpık sanayileşme ye anlamsız teşvikler sayesinde yok olmuş; ne
hirlerimiz, bitkiye canlılık veren su yerine fabrika atıklarını taşır, doğaya zehir akıtır konuma gel
miştir. Sınır ticareti adı altında yapılan meyve ve sebze ithalatı, Antalya, Mersin, Adana çiftçisini, 
üretmekten perişan olur duruma getirmiştir. Gelişigüzel tohum ithalatı da, pahalı oluşu ve hastalık
lı çıkması nedeniyle, çiftçiyi ekim yapamaz durump getirmiştir. Çeltik üreticisi, ekim yaptığı bu
günlerde, elindeki ithal tohumların bozuk olabileceği endişesini taşımaktadır. 1970'li yıllarda ma
zot koymak için yapılan tankerleri... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın İlimen, toparlayalım lütfen. 
MUSTAFA İLİMEN (Devamla) - Peki bu olumsuz tablo nasıl düzelecek: Önce, çiftçiye kar

şı samimî ve açık olunacak; taban fiyatlar, dünya fiyatları baz alınarak değil, çiftçinin gerçek ma
liyet fiyatı gözönüne alınarak tespit edilecek. Pancar gibi ürünlerde, fiyatın, ekimden önce, avans 
fiyatı olarak açıklanması gerekir; yoksa, ülke, yine dışarıdan büyük miktarda şeker ithal etmek zo
runda kalacaktır. Tarım satış kooperatiflerine ürün alımları için verilen krediler zamanında verile
rek, çiftçinin tefeciye avuç açması önlenecektir. Kısa vadede, süt üreticisinin nefes alabilmesi için, 
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desteklemenin en az 10 bin lira olması gerekir; orta vadede, devlet, kooperatifleşmeyi destekleye
rek, süt işletme tesislerinin kurulmasını teşvik etmelidir. Canlı hayvan ve et ithalatına kesinlikle 
izin verilmemeli; damızlık yetiştiriciliği, ülke içinde teşvik edilmelidir. Tohum ithalatı sıkı kontro
le tabi tutulmalı, içeride tohum üretimini özendirici tedbirler alınmalıdır. Tarım Satış Kooperatif
leri ve Ziraat Odaları Kanunu demokratik katılımı gerçekleştirecek şekilde değiştirilmelidir. Vakit 
kaybedilmeden kooperatifler bankası kurulmalıdır, Verimli tarım arazilerine sanayi tesisi kurulma
sına son verilmeli, nehirlerimizde kullanılabilir su akması için, fabrikalara, atık arıtma tesisi kur
durulması yönünde yaptırımlar uygulanmalıdır. Mera kanunu derhal çıkarılmalı, çiftçilerin de sağ
lık hizmetlerinden yararlanması için gerekli yasal düzenleme hemen yapılmalıdır. 

Bunlar zor şeyler değildir; Meclisten çıkacak olanlar, istenirse iki ayda, diğerleri, ilk Bakanlar 
Kurulunda yapılabilecek düzenlemelerdir. Aksi halde, çiftçinin daha fazla bekleyecek gücü kalma
mıştır. 

Ben, bu İktidardan ümitli değilim. Bunlar, ancak, sömüren yerine sömürülenin, rantiye yerine 
emeğin, çeteler yerine hukukun üstünlüğünün ön plana çıktığı Demokratik Sol Parti iktidarında 
gerçekleşecektir. (DSP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Tüm çiftçilerimizin bu mutlu gününü kutlar, sorunların çözümü için bugünün başlangıç olma
sını diler, saygılar sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın İlimen. 
2. - Çanakkale Milletvekili Ahmet Küçük'ün, tarım ve hayvancılığın sorunlarına ilişkin gün

demdışı konuşması 
BAŞKAN - 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle, gündemdışı ikinci sözü, Çanakkale 

Milletvekili Sayın Ahmet Küçük'e veriyorum. 
Buyurun Sayın Küçük. (CHP sıralarından alkışlar) 
AHMET KÜÇÜK (Çanakkale) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bugün, 14 

Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Bu gün, gelişmiş, uygar ülkelerde çiftçi bayramı olarak kutlanıyor. 
Bugün, tüm dünyada çiftçi sorunları konuşuluyor, tartışılıyor. Sayın Başkana çok teşekkür ederim; 
bugünü, hiç olmazsa 5'er dakikalık gündemdışı konuşmalarla Türk tarım ve hayvancılığının sorun
larının dile getirilmesine ayırdığı için kendisine saygılarımı sunuyorum; ama, bu konuşmaların ya
pılacağı bilindiği halde, kendisine haber verildiği halde, maalesef, salonda Tarım Bakanı yok. Bu 
konuyu dikkatlerinize sunuyor ve kendisini kınıyorum. (CHP ve DSP sırlarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, ülkemizde, çiftçilerin, bugünün öneminden haberi bile yok. En büyük 
örgütlü kuruluşumuz, 14 Mayısı kutlamayacağını açıklıyor, Türkiye'de, bugün, maalesef, gündemi, 
çiftçilerin sorunları değil, rejim sorunları, medyaya yapılan saldırılar, cumhuriyete ve onun meyda
na getirdiği çağdaş kurumlara yapılan saldırılar oluşturuyor. Hükümet, halktan, sorunlarını, çiftçi-
ninsorunlarinı, çiftçinin sorunlarını çözmekten vazgeçmiş, muhalefet gibi meydanlara çıkmış, ken
disiyle kavga ediyor, gölgcsiyle kavga ediyor. 

Ülkemiz nüfusunun yarısı çiftçi. Sektörün yapısal sorunları var, örgütsel sorunları var, verim
lilik düşük, pazarlama mekanizmaları oluşturulmamış, üretim planlaması yok; yani, ülkemizde, ta
rımın elle tutulacak yanı yok, politikası yok. Türkiye, tarımda kendi kendine yeter bir ülke olmak
tan, maalesef, hızla potansiyel bitki ve hayvan ürünleri ithalatçısı bir ülke konumuna getirilmiş ve 
getirilmekte. 

Türkiye, yine, et ithalatının yapılıp yapılmaması gerektiği ve birtakım baskı grupları tarafın
dan Sayın Tarım Bakanına ve Hükümete baskıların oluştuğu bir dönemi yaşıyor. Ülkemiz insanla
rı, maalesef, gelişmiş ülke insanlarının tersine, protein ihtiyacının yüzde 46'sını hububattan, yüzde 
12'sini sütten ve yüzde 10 kadarını da etten karşılıyor. 
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Değerli arkadaşlarım, günümüz, bilgi ve teknoloji çağı; ama, 30 bin işsiz ziraat mühendisi so

kakta gezerken, hâlâ ziraat fakülteleri açılmaya devam ediliyor ve yüzde 45-50 nüfusun tarımla uğ
raştığı bu ülkede, bilgi açlığı çekilen bu ülkede, maalesef, bilgi, tarımın hizmetine sunulamıyor. 

Değerli arkadaşlarım, Hükümetin, üç ay önce hayvancılık sektörünü desteklemek üzere hazır
ladığı ye müjdeyle tanıttığı 40 trilyonluk hayvancılığı destekleme paketi nerede, hangi bakanın su
meninin altında yatıyor, merak ediyoruz. Bir sürü dedikodu var, bu destekleme paketinin çıkarıl
madığı, DPT'nin bunu çıkarmadığı gibi söylendileri duyuyor, işitiyoruz ve yeni paketler hazırlan
dığını duyuyoruz. Bunların hangisi doğrudur? İnsanlar ümitle bu paketi beklemektedir. 

Bu sene, zeytin ve zeytinyağı üreticileri perişan olmuşlardır, ayçiçeği üreticileri perişan ol
muşlardır. Özellikle zeytin üreticileri, varlık içinde yokluk çekiyorlar. Zeytinde bu sene var yılı, 
son elli yılın en büyük rekoltesi yaşanıyor; ama, Tariş'in ödeme yapmaması yüzünden, insanlar, 
170 bin liraya zeytinyağını vermek zorunda kalmış ve Tariş, bugün de, maalesef, 6 trilyon lirayı 
üreticilere ödeyememe, ödememe durumunda bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, çay taban fiyatı bekliyor, buğday taban fiyatı bekliyor; hasat mevsimi 
1 yaklaşmıştır; bunun kaçamak-yolu yoktur, haziranın ilk haftası açıklayacağım, şu zaman açıklaya
cağım diye kaçamak yolu yoktur. Hükümet tavrını ortaya koymalıdır. Girdiler yüzde 100 artmıştır. 
Dolayısıyla, biz, taban fiyatı isteğimizi ve miktarlarını, sektörün gerekli kuruluşlarından yaptığımız 
araştırmalardan sonra, arpada en az 30 bin, kırmızı sert buğdayda 36 bin, beyaz sert buğdayda da 
asgari 38 bin lira olması gerektiğini söylüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ülkemiz topraklarının çoğunda, maalesef, tarım ve hububat ekimi yapıl
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, yılbaşından beri gübre, ilaç ve süt destekleme primleri, maalesef, ülke
mizde ödenemiyor, ödenmiyor. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Küçük, toparlayınız lütfen. 
AHMET KÜÇÜK (Devamla) - Yılbaşından beri gübre destekleme primleri ödenmiyor, eylül. 

ayından beri de 3 bin liralık süt destekleme primi ödenmiyor. İki yıldır süt destekleme primi diye 
söylenen rakam, hâlâ 3 bin liradır; süt fiyatları yedi aydır değişmiyor, hâlâ 35 bin liradır. Hükümet, 
hayvancılığın devam etmesini ve üretimin devam etmesini istiyorsa, artık, süt destekleme primini 
derhal 10 bin liraya çıkarmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, çiftçinin sorunları, Türkiye'nin sorunlarından çok; ama, ona bakan yok. 
Benim efendim, köylüm, nasıl bayram yapsın 14 Mayısta? O, kan ağlıyor, sabrı taştı, örgütsüz ol
masına rağmen ilk defa sokağa çıktı; Eskişehir, Karacabey ve Çorum'da onbinler yürüdü. Bu sese 
kulak verin; bu, sessiz bir çığlıktır. Sabır taşı gibidir çiftçi; ama, bir gün, bu sabır taşı yuvarlanır ve 
birileri de altında kalır. Biz, sizin, bu taşın altında, bu sabır taşının altında kalmamanızı diliyoruz. 

Tıpkı Avrupa'da olduğu gibi, 14 Mayısları bayram edecek anlayış, emekten, üretimden, köy
lüden yana olan sosyal demokrat anlayıştır. Sosyal demokratlar bu göreve hazırdır. 

Bu vesileyle ben, bu önemli günde, bana söz veren Sayın Başkana teşekkür ediyor; bu günün, 
herşeye rağmen, çiftçimize aydınlık, barış ve zenginlik dolu günler getirmesini diliyor, Yüce Mec
lise ve halkımıza da saygılar sunuyorum. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) -

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Küçük. 

Sayın Küçük, konuşması sırasında, Sayın Bakanın burada olmamasını eleştirdi; ama, bana, 
Refah Partisi Grubundan gelen bir nota göre, Sayın Bakan, şu an, Çiftçiler Birliğiyle bir toplantıda 
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olduğu için burada değil. Dilerim, toplantısı biter ve üç konuşmayı cevaplandırmak Üzere, buraya 
ulaşabilir. O umudu da muhafjaza ediyoruz. 

ALİ DİNÇER (Ankara) - Sayın Bakanın önce Meclise gelmesi gerekir. Programını ayarlama
sı ve önce buraya gelmesi gerekir. 

BAŞKAN - Sayın Dinçek lütfen... 

ALİ DİNÇER (Ankara) -'• Sayın Bakan bu Meclisten çıkıyor, bu Meclisten güvenoyu alıyor. 
BAŞKAN - Sayın Dinçer, polemik vesilesi olsun diye değil; Sayın Küçük bir şey söyledi, ben 

de bilgilendiriyorum. Lütfen, polemik vesilesi yapmayalım. 

3. ~ Rize Milletvekili H. Avni Kabaoğlu 'nun, çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin gündemdı-
şı konuşması ve Devlet Bakanı Ahmet Demircan'in cevabı 

BAŞKAN - Gündemdışı üçüncü konuşma, Sayın Avni Kabaoğlu'nun. 
Sayın Kabaoğlu, bugünde, çay üreticilerinin sorunlarını dile getirecek. 
Buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
H. AVNİ KABAOĞLU (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 14 Mayıs, Dünya Çift

çiler Günüdür. Türkiye'de, nüfusumuzun yüzde 40-45'i çiftçilikle uğraşmaktadır. Çiftçilerimize Al
lah'tan bol ürün dileyerek, söylerime, saygı ve sevgiyle başlamak istiyorum. 

Değerli arkadaşlar, Doğu Karadenizin büyük bir bölümünü ilgilendiren çay ürünü hakkında si
ze bilgi sunmak ve Hükümetten çayla ilgili bazı isteklerde bulunmak için huzurunuzdayım. 

Değerli arkadaşlar, çay bitkisi, Doğu Karadeniz kıyı bölgesinde, yüksekliği bin metreye kadar, 
30 -kilometre derinlikli bir alanda yetişmektedir. Sarp Sınır Kapısından Ordu il sınırına kadarki kı
yı şeridinde, daha fazla çay tarımıyla uğraşılmaktadır. Çay üretimi; 1938 yılından itibaren, bölge
de tek geçim kaynağı durumundadır. Doğu Karadeniz Bölgesinde yaşayan insanlarımızın geçimi
ni sağlamak üzere, çay üretimi, Türkiye'de, cumhuriyetin ilk yıllarından beri, elli yılı aşkın bir sü
rede önemli gelişmeler göstermiştir. 

Günümüzde, 767 bin dekar arazi üzerinde 201 500 çiftçi ailesi çay tarımıyla uğraşmaktadır. 
4.12.1984 tarihinde çıkarılan 3092 sayılı Yasayla çay tekeli kaldırılmış; kırkdört yıl sonra, çay ta
rım işlemesi ve satışı serbest bırakılarak, sektör, serbest rekabete açılmıştır. 

Doğu Karadeniz Bölgesinde, hem ekonomik hem sosyal hem de istihdam açısından, çay sek
törü önemli olmaktadır ve bu önemi halen korumaktadır. 

Değerli milletvekilleri, çay üretimi ve sanayii, bölgenin tek geçim kaynağıdır. Bölge insanı, 
çay bahçesine, kendi evladına bakarcasına bakmaktadır; çünkü, başka geçim kaynağı yoktur. Hay
vancılık yoktur, portakal, mandalina bahçeleri, yerlerini, hemen hemen çay üretimine terk etmiştir. 
Çay işçilerinin çoğunun da sigortası yoktur. 

1 Değerli arkadaşlar, çayı, büyüdüğü zaman, hemen toplamak ve çay fabrikasına teslim etmek 
lazım; yağmur olsun çamur olsun, çay bitkisi beklemez; işçiler, her türlü hava şartlarında, bu haşa
tı toplayıp bir an önce çay işleme merkezlerine götürmek mecburiyetindedirler. Dolayısıyla, bölge
de yaşayan vatandaşlarımızın hemen hemen hepsi romatizmalı durumdadırlar. 

Bağ-Kur tarım sigortası, bölge insanına yeterli; faydayı sağlamamaktadır. Bu nedenle, bölge 
insanımız, sosyal güvenlik şemsiyesinden yeterli ölçüde faydalanamamaktadır. Üstelik, Bağ-Kur, 
çay üreticisinden, ödeyemeyeceği miktarda prim almaktadır. Çiftçi, çoğu primleri ödeyememekte
dir ve hacizle karşı karşıya durumdadır. Hükümetin, daha fazla karışıklıklara meydan vermemek 
ve ezilen çiftçimizin haklarını korumak için, Bağ-Kur'a el atması gerekmektedir. 
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Değerli arkadaşlar, diğer taraftan, eğer bu sene çay fabrikasına yeni işçi alınacak ise, işçilerin 

istihdamında adaletli davranılmasına, hiç olmazsa kura sistemi uygulanarak spekülasyonların ön
lenmesine Hükümetin dikkatini çekmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, çay üretiminde bulunan çiftçilerimize reva görülen çay fiyatları, normal 
şartlar altında, çiftçilerimizin geçimini sağlayabilecek durumda değildir. Yüzde 100'lere varan enf
lasyon karşısında, yaş çay yaprağına verilen fiyatlar, hiçbir zaman yeterli olmamıştır. Bu azgın enf
lasyon karşısında, çiftçilerimiz, altı yıl önceki yaşamını arar hale gelmiştir. Özellikle Rize'de, fa
kirleşme, önemli ölçüde hissedilmektedir. Bundan dolayı da, Rize'den göçler, hızlı bir şekilde baş
lamıştır; Rize'nin nüfusu, azalmaya devam etmektedir. 

Bölgenin sosyoekonomik çöküntüsünü önlemek için, çay destekleme politikasının iyileştiril
mesi kaçınılmazdır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Kabaoğlu, lütfen toparlayalım efendim. 
H. AVNİ KABAOĞLU (Devamla)-Toparlıyorum Sayın Başkanım. 

Değerli arkadaşlarım, son altı yıldır sürekli yükselen ve yüzde 100'lere varan enflasyon karşı
sında hükümetlerin verdjği destekleme fiyatları, maalesef, çiftçimizi şaşkına döndürmüştür. Çiftçi, 
çay üretimini yapabilmek için gerekli olan -gübre gibi- girdileri sağlayamamaktadır. Hükümetten, 
yaş çay yaprağı üretimini destekleyecek, çay ithalatını önleyecek tedbirler almasını ve bu meyan-
da, 1997 yılı yaş çay destekleme fiyatının, kilo başına en az 60 bin lira olmasını, bölge halkı adına 
talep etmekteyim. 

Bu fiyatın, yüzde 100'leri aşacağı görülen enflasyon karşısında yeterli olmayacağı aşikârdır. 
' Aynı şekilde, bu fiyatın verilmesi kadar, çay üreticilerinin paralarının da zamanında ödenmesi, çok 

büyük ehemmiyet arz etmektedir. 
Bölgenin tüm bu sorunlarına Hükümetin eğileceğine inanıyorum ve hepinize saygılar sunuyo

rum. (ANAP, DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Kabaoğlu. 
Hükümet adına, gündemdışı konuşmaları yanıtlamak üzere, buyurun Sayın Bakan. (RP sırala

rından alkışlar) 

DEVLET BAKANI AHMET DEMİRCAN (Samsun) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Rize Milletvekili Sayın Avni Kabaoğlu'nun, Rize yöresinin, Doğu Karadeniz Bölgesinin önemli ta
rım ürünü olan çay üreticileriyle ilgili sorunları dile getirdiği gündemdışı konuşmasını cevaplamak 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin Doğu Karadeniz Bölgesinde, sayın milletvekilimizin de be
lirttikleri gibi, 767 bin dekar alan üzerinde 201 bin aile çay üretimi yapmaktadır. Yine, değerli mil
letvekilimizin belirttiği gibi, bölgenin iklim şartları, coğrafî şartları, burada, bölge halkını, tek tip 
ürüne bağımlı hale getirmiştir. Bu, maalesef, bölgemizin bir gerçeğidir. 

201 bin ailenin, geçimini temin etmek için tarım ürünü istihsal ettiği bu 767 bin dekar üzerin
deki dağılımı da, gerçekten, iyi bir görünümde değildir. 1 ilâ 5 dönüm arasında araziye sahip olan 
çiftçimizin oranı yüzde 80'lerin üzerindedir. Bu da, çay müstahsilinin küçük üretici konumuna gel
diğini gösterir. Ülkemiz, bu bölgede, yılda yaklaşık 750 bin ton yaş çay yaprağı üretmekte ve 750 
bin ton yaş çay yaprağından 525 bin tonunu, geçtiğimiz yıl, Çay-Kur olarak devlet sektörü almış 
bulunuyor, geriye kalan 225 bin ton civarındaki yaş çay yaprağı da özel sektör tarafından alınıp iş
lenmiş durumda. 
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Ülkemizde, yılda yaklaşık 150 - 155 bin ton kuru çay üretilmektedir ve iç tüketim ise, maale

sef, bundan düşüktür, 130 - 135 bin ton civarındadır. Her sene, yaklaşık 15 - 20 bin ton civarında 
bir üretim fazlasıyla karşılaşmaktayız. Bu üretim fazlasını da dünya pazarlarına sürmekte birtakım 
zorluklarımız mevcuttur. Bilindiği gibi, çay, tropikal ve subtropikal iklim bitkisidir. Biz, Türkiye 
olarak, çay üretilecek coğrafyanın en kuzeyinde, mikroklima diye adlandırabileceğimiz bir alanda 
çay üretmekteyiz. Senede 3 defa sürgün alabilmekteyiz. Diğer ülkelerde, bu, 5 ilâ 8 sürgüne ulaş
maktadır. Hindistan, Çin, Sri Lanka, Kenya, Endonezya gibi çay üreticisi olan ülkelerde, geri kal
mış ülkeler konumunda oldukları için, işçilik de düşük olmakta; maliyetlerde bize göre avantajla
ra sahip olmaları nedeniyle, ihracat imkânlarımız, maalesef, zorlanmaktadır. Ancak, bizim dönemi
mizde 44 bin ton çay ihracat bağlantısı yapılmış, bunun 7 bin tonu gerçekleşmiş, 37 bin tonu da 
peyderpey gerçekleşecektir; ama, bu da stoklarımızı eritmeye yetmemiştir. 

1984'ten beri çayda tekelin kaldırıldığını biliyoruz. Çayda tekelin kaldırılması yeterli olmamış, 
her ne kadar özel sektör 10 bin ton/gün yaş çay işleme kapasitesiyle devreye girmişse de, sektö
rün sermaye devir hızının yılda 1 ve onun altında olması ve yüksek kârlılığın yakalanmayışı nede
niyle, burada kapasitenin de kullanılmadığı gözlenmekte; ancak, üçte bir kapasiteyle özel sektör 
devrede olmakta ve halen devletin Çay-Kur'la oligopol etkisi devam etmektedir. 

Geçtiğimiz yıllarda çaya verilen fiyatları ülke ekonomisi içerisinde, döviz bazında incelediği
mizde, görüyoruz ki, 1984'ten, 1985'ten günümüze kadar 0,27 sent ilâ 0,33 sent bazında devam et
miş yaş çay kilogram fiyatı. 1990'a kadar olan rakamları incelediğimizde, 1985'te 27; 1986'da 26; 
1987'de 27; 1988'de 25; 1989'da 26 ve seçim senesi yaklaşınca, 1990 ve 1991'de 33 ve 34 sent, 
1994'te 19 sent, T 995'te 28 sent, 1996*da 33 sent olarak gerçekleşmiş. 

Ödemeleri incelediğimizde, köylümüze, müstahsilimize çay yaprağının parasının ödenmesi 
konusunu incelediğimizde ise, 1980'den 1996'ya kadarki 16 yılı gözden geçirdiğimizde şunu görü
yoruz: Mayıs ayında çay yaprağı alımı başlamaktadır; 1991-1992 yılı hariç tutulursa, bütün yıllar 
içerisinde, gelecek yılın temmuz ayına... Ki, bir tek 1980'de bu durumla karşılaşılmış; ama, 
1984'ten sonra, mart, nisan, mayıs bu şekilde devam etmiş. En son, biz, 1996 yılı içerisinde çay 
yapraklarının parasını müstahsilimize yılı içerisinde -aralık ayı içerisinde- bir kuruş borcu 1997 yı
lına bırakmadan, devretmeden ödedik. Hükümetimiz, yaş çay yaprağının 1997 yılı içerisindeki fi
yatını... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Biz, bofç dahi almadık... 
DEVLET BAKANI AHMET DEMİRCAN (Devamla) - Ona da değineceğim. 23 trilyon lira 

borcun tasfiyesi konusunda da, çay sektörünün iyi yönetilmeyişi, borç ve finans konusundaki kötü 
yönetim sonucunda, Çay-Kur'un borçlarının 1996 Mayıs ayında 16 trilyon liralık hazine bonosuy-
la tasfiye edilmesi durumunda kalınmış. 

Biz göreve geldiğimizden beri Çay-Kur'da 2 bin kişi emekliye ayrıldı. Biz, geldiğimiz günden 
beri 1 tek yeni işçi almadık. Yaptığımız çalışmalara göre, halen Çay-Kur'da üzerinde istihdam faz
lalığı mevcut. • 

Değerli milletvekilimizin değindiği konu maalesef bu sene gerçekleşemeyecek; istihdam tale
bi oluşmadı halen, istihdam yükü fazlalığı var. Elbette ki, işçi alma konumunda kalırsak, bu konu
da en adaletli şekilde davranacağımızı burada açıkça beyan etmek istiyorum. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Biz de seçimde bir tek adam almadık Sayın Bakanım. 
DEVLET BAKANI AHMET DEMİRCAN (Devamla) - Çay-Kur'un ve diğer devlet kurum

larının istihdam politikasını seçim endişeleriyle bozmayan her türlü hükümeti burada takdirle an
mak görevimizdir. Biz, ülkenin, devletin istihdam yükünü birtakım endişelerle artıran politikaların, 
ülkeye, millete sonunda büyük zararlara sebep olduklarını da elbette biliyoruz. 
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Hükümetimizin bu seneki çay yaprağı fiyatları konusunda yapmakta olduğu çalışmalar artık 

son noktaya gelmiştir; çok kısa zamanda -çünkü, biliyoruz ki, bu sene iklimin biraz soğuk gitmesi 
nedeniyle, her sene 10 Mayıs civarında açılan, başlayan kampanya 20 Mayısa sarkmış durumda-
büyük ihtimalle 20 Mayısta kampanyayı açacağız inşallah; fiyatlar da bugünlerde tespit edilmek 
üzere. Bölgedeki bütün üreticilerimizin yüzünü güldürecek çay yaprağı fiyatıyla vatandaşlarımızın 
huzuruna çıkacağımızı burada açıkça beyan ediyorum. 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

İki Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır; birinci tezkereyi okutuyorum: 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. - Açık bulunan Sağlık Bakanlığına, Kütahya Milletvekili İsmail Karakuyu'nım atandığına 

ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/800) 
13 Mayıs 1997 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Başbakanlığın, 13 Mayıs 1997 tarihli ve B.02.0 PPG. 0.12-1/1-9083 sayılı yazısı. 
Açık bulunan Sağlık Bakanlığına, Kütahya Milletvekili Doç. Dr. İsmail Karakuyu, Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasının 109 ve 113 üncü maddeleri gereğince atanmıştır. 
Bilgilerinize sunarım. 

Mustafa Kalemli 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. -r Açık bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün atan

dığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/801) 
13 Mayıs 1997 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Başbakanlığın, 13 Mayıs 1997 tarihli ve B.02.0.PPG.0.12-1/1-9084 sayılı yazısı. 
Açık bulunan Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül, Türkiye 

Cumhuriyeti Anayasasının 109 ve 113 üncü maddeleri gereğince atanmıştır. 
Bilgilerinize sunarım. 

Mustafa Kalemli 
Cumhurbaşkanı Vekili 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Sözlü soru önergesinin geri alınmasına dair bir önerge vardır; okutuyorum: 
3. - Bartın Milletvekili Cafer Tufan Yazıcıoğlu'nun (61519) esas numaralı sözlü sorusunu ge

ri aldığına ilişkin önergesi (41183) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Gündemin "Sözlü Sorular" kısmının 151 inci sırasında yer alan (6/519) esas numaralı sözlü so
ru önergeme yazılı cevap aldığımdan, soru önergemi geri alıyorum. 

Gereğini saygılarımla arz ederim. 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 

Bartın 
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BAŞKAN - Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 
Meclis araştırması önefgesi vardır; okutuyorum: 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMA

SI ÖNERGELERİ 

1. - Konya Milletvekili Ahmet Alkan ve 22 arkadaşının, Yenikapı Mevlevihanesinde meydana 
gelen yangının nedenleri ile kültür ve tabiat varlıklarımızın korunması için alınması gereken ted
birleri belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/190) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
7 Mayıs 1997 tarihinde Yenikapı Mevlevihanesiyle birlikte, mevlevihanede depolanmış olan 

kıymetli tarihî eserlerin de yanması, ülkemizde yıllardır ihmal edilen son derece önemli bir konu
yu gündeme getirmiştir. 

Milletleri tarih sahnesinde uzun ömürlü kılan, var eden, sahip olduğu değerlerin bütünüdür; 
kültürünün bütün boyutlarıdır. Dününe sahip olmasını bilemeyen milletlerin, yarınları da olmaz. 
Onun içindir ki, geçmişimizi yaşatan mimarî eserlerimizin ve kültürel değerlerimizin tamamını, 
biz, hem geçmişin özenle saklanması gereken mirası hem de gelecek nesillerin bizdeki kutsal ema
neti olarak kabul ederiz. Bu kutsal değerlerin korunması amacıyla bugüne kadar -Osman Hamdi 
Beyden başlayarak Asar-ı Atika Nizamnamesine, 2863 ve 3386 sayılı Taşınmaz Kültür ve Tabiat 
Varlıkları Kanununa kadar- birçok yasa çıkarıldı, uygulama yapıldı, yapılmaya da devam ediliyor. 
Ancak, antik devirlerden günümüze kadar her çağdan sayısız kültürlere mekân olmuş Anadolu top
rakları, kültür yarlıkları bakımından öylesine zengin ki, bütün bu değerlere yeteri kadar sahip çık
makta zorluklarımız vardır. Son yangın da, bu noktada ne kadar acz içinde olduğumuzu ortaya çı
karmıştır. Böylesine önemli bir yapı, ne yazık ki, depo olarak kullanılabilmektedir. 

Bu konuda yetkili kurumlarımız (Kültür Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü) gerek mad
dî kaynak yetersizliği gerekse bilgi, organizasyon ve hukukî yetersizlikler sebebiyle, mimarî mira
sımıza ve kültür varlıklarımıza gerektiği gibi sahip çıkamamaktadır. Bu konuda yeni ve köklü de
ğişiklik yapılması zarureti yıllardır bilinmesine rağmen, bir türlü gereken adımlar anlamamıştır. 

Milletimizin gelecek nesillere devretmek üzere emaneti olan kültür ve tabiat vaıliklarımızın 
korunması amacıyla; 

Yenikapı Mevlevihanesinin yanma sebebini araştırmak; 
benzer olayların yaşanmamasını teminen gerekli tedbirleri tespit etmek; 

mimarî mirasımızın ve kültür" varlıklarımızın korunmasını, değerlendirilmesini ve yaşayan 
mekânlar haline getirilmesini sağlayacak yasal, finansal, kurumsal düzenlemeleri yeniden gözden 
geçirmek zarureti vardır. 

Yenikapı Mevlevihanesinin yanış sebeplerini araştırmak, mimarî mirasımızı, kültür ve tabiat 
varlıklarımızı korumak için yapılması gerekli işlemleri tespit etmek amacıyla, Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılması hususunu saygıyla arz 
ederiz. 

Ahmet Alkan Recep Mızrak 
Konya Kırıkkale 

Yusuf Selahattin Beyribey Enis Sülün 
Kars Tekirdağ 

İsmail Durak Ünlü Ali Coşkun 
Yozgat İstanbul 

— 318 -



T.B.M.M. B : 9 3 
Mustafa Cumhur Ersümer 

Çanakkale 
Hüsnü Doğan 

İstanbul 
Halil İbrahim Özsoy 

Afyon 
Hüsnü Sıvalıoğlu 

Balıkesir 
Emin Kul 
İstanbul 

Uğur Aksöz 
Adana 

Veysel Atasoy 
Zonguldak 

Mustafa Bahri Kibar 
Ordu 

14 .5 .1997 
Mete Bülgün 

Çankırı 
Yıldırım Aktürk 

Uşak 
Avni Akyol 

Bolu 
Refik Araş 

İstanbul 
Metin Gürdere 

Tokat 
Adil Aşırım 

İğdır 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Biltekin Özdemir 

Samsun 

0 : 1 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 

BAŞKAN - Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp açılmaması konusundaki öngö-

rüşmeler, sırasında yapılacaktır. 
Şimdi, gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 

geçiyoruz. 
IV. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER 
1. - 926 Sayılı Türk Silahlı 'Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İliş

kin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Millî Savunma Komisyonu raporu (1/215) (S. Sa
yısı : 23) 

BAŞKAN - 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklen
mesine İlişkin 488 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine kaldığımız 
yerden devam edeceğiz. 

Komisyon?.. Yok. 

Müzakere ertelenmiştir. 
2. - Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 490 Sayılı 

Kanun 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. 
Müzakere ertelenmiştir 
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3. - Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât 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 (1/218) (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. . 

Komisyon?.. Yok 
Müzakere ertelenmiştir. 
4. - 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu

nun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 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 
(1171,11111) (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 Kurumlan Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
326 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle ilgili tasarının müzakeresine başlayacağız. 

Komisyon?.. Yok. 
Müzakere ertelenmiştir. 
5. - Türk Kanunu Medenisinin 153 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Da

ir Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/534) (S, Sayısı: 285) (1) 
BAŞKAN - Türk Kanunu Medenisinin 153 üncü Maddesinin Birinci, Fıkrasının Değiştirilme

sine Dair Kanun Tasarısının müzakeresine başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet burada. ; 

Önce, komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım. Komisyon 
raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde, gruplar adına söz talebi var mı? 
OYA ARASLI (İçel) - CHP Grubu adına söz istiyorum Sayın Başkan 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Araslı. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan, değerii milletvekilleri; 285 sıra 

sayılı kanun tasarısı üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini açıklamak üzere söz 
almış bulunuyorum. 

Anımsanacağı gibi, bu tasarıyla değiştirilmesi amaçlanan Türk Kanunu Medenisinin 153 ün
cü maddesinin birinci fıkrası, evlenmeyle kadının kocasının soyadını alacağını bildirmektedir. Bu 
hüküm, kadınlar açısından büyük rahatsızlıklara neden olmuştur; çünkü, soyadı, kişiliğin bir par
çasıdır. Evlenmeyle kocasının soyadını almak ve evleninceye kadar taşıdığı soyadını bırakmak zo
runda kalan kadın, kendisini kişiliğinin bir parçasını terk etmiş konumda görmekte ve bundan bü
yük üzüntü duymaktadır. Diğer taraftan, pek çok kadın, meslek yaşamlarında taşıdıkları soyadıyla 
tanınırken, evlenip bu soyadı kocalarının soyadıyla değişince, kendilerini çevreye tanıtmakta bü
yük zorluk çekmekte ve giderilmez bazı kayıplara katlanmak zorunda kalmaktadır. Bu durum, so
runun uluslararası düzeye bir kadın sorunu olarak aktarılmasına ve kadınlara karşı her türlü ayırım
cılığın önlenmesine dair sözleşmede ele alınmasına yol açmıştır. 

(1) 285 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bugün görüşmekte olduğumuz tasarı, hem kadınlarımızın evlilikle karşılaştıkları soyadı soru

nunun çözümünü gerçekleştirmeye hem de sözünü ettiğimiz kadınlara karşı her türlü ayırımcılığın 
önlenmesi hakkındaki sözleşmenin gereğini yerine getirmeye ilişkin bir girişimdir. Bu açıdan, ta
sarıya olumlu bakmaktayız. Ancak, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak, bu girişimi, kadın so
runlarını çözmek açısından yeterli bulmadığımızı ve kadın sorunlarına yüzeysel bir yaklaşım ola
rak değerlendirdiğimizi de ifade etmek isteriz. Çünkü, evlilikiçi ilişkilerde, cinsler arası eşitliği bo
zan, kadınları mağdur eden tek ve en önemli hususun yalnız soyadı konusu olmadığı, herkesin bil
diği bir gerçektir. Türk Kanunu Medenisi, aile reisliğinde, evlilik yaşamının geçirileceği konutun 
seçiminde, evlilik birliğinin temsilinde, velayet hakkının kullanılmasında, kadını kocasına tabi kıl
mış, bu açılardan iki cins arasında eşitsizlik yaratmıştır. 

Diğer taraftan, Türk Kanunu Medenisinin getirmiş olduğu kanunî mal rejimi olan mal ayrılığı 
rejimi, genellikle ülkemizde kadın aleyhine çalışmaktadır. Yüzbinlerce kadının, bugün bir boşan
ma halinde, yıllarca çalışıp emekleriyle kazandıkları parayla alınan ve gelenekler nedeniyle koca
nın üzerine kaydettirilen mallarının arkasından yaşlı gözlerle bakakaldığı bir gerçektir. Aynı durum 
ölüm olaylarında da yaşanabilmekte ve çok kez kadın, kendi parasıyla satın alınan, ama kocasının 
üzerine kaydedilmiş mallara, ancak mirasçı sıfatıyla, diğer mirasçılarla paylaşarak sahip olabilmek
tedir. 

Bu sorunlara çözüm getiren ve Sayın Birgen Keleş ile birlikte vermiş olduğumuz iki yasa öne
risi paketimiz vardır. Bunlardan birinin altında, bugün Hükümette yer alan kadın bakanlarımızın da 
imzalan bulunmaktadır; ama, ne yazık ki bunlar, komisyonlarda görüşülmek için hâlâ sıra bekle
mektedir ve kadın bakanlarımızdan, bu konuda en ufak ilgi gelmemektedir; bu tasarı, bu konuları 
çözen hükümlerle zengini eştirilmek de istenilmemiştir. 

Bu yasa tasarısı Adalet Komisyonunda görüşülürken bu tekliflerle birleştirilmesini önerdik; 
ama, kabul edilmedi. Mal rejimi için, Adalet Bakanlığı Medenî Kanun Komisyonunun, Medenî Ka
nun değişikliği çalışmalarının beklendiğini Sayın Bakan ifade etti ve bu konularla ilgili değişikli
ğin Türkiye Büyük Millet Meclisine geleceği tarih olarak mayıs ayını gösterdi. Aile ilişkilerinde 
kadın erkek eşitliğini getirmeye yönelik ve soyadı sorununu da içeren Medeni Kanunun 151, 152, 
153, 154, 155,156, 157, 158, 159, 160, 161, 163 ve 621 inci maddelerinde değişiklik yapan tekli
fimiz de, benzer gerekçeyle Komisyonda söz konusu tasarıyla birleştirilemedi. Mayıs ayı gelmiş ol
masına rağmen, bu konularla ilgili herhangi bir tasarı da önümüze gelmiş değil. 

Şimdi, sormak istiyorum; Medeni Kanunda eşler arasında eşitsizlik yaratan bunca hüküm du
rurken, cinslerarası eşitsizlik sorununu yalnız soyadıyla mı aşacağız? Evinde hukuk kurallarının 
ikinci sınıflığa mahkûm ettiği, kendi kazandığı mala gelenekler nedeniyle sahip olamayan kadınla
rımızın tüm sorunlarını soyadıyla mı çözeceğiz? Hükümet, bu tasarıyla kadın sorunlarına ne kadar 
yüzeysel baktığını bir kere daha ortaya koymuş, dağın fare doğurması gibi, soyadı konusunu çö^ 
zümlemekle işin içinden çıkacağını sanmıştır. Sayın Devlet Bakanımız Işılay Saygın'ın, böyle bir 
çözümle yetinmeyi, üstlendiği Bakanlığın görevleri açısından ve bir kadın olarak kendisine nasıl 
yakıştırabildiğini cidden merak etmekteyim. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetin, kadınların dert küpünün artık taşmaya başladığını görme
sinin zamanı gelmiştir. Hükümetin, kadınların soyadı çözümü gibi teselli mükâfatı görünümünde
ki tavırlarla oyalanamayacak kadar ıstırap içerisinde olduklarını fark etmesinin zamanı gelmiştir. 
Hükümetin, kadınların ıstırabının artık yalnız cinslerarası eşitsizliklerden değil, fakat, büyük ölçü
de laik, demokratik cumhuriyetimizi, Atatürk ilke ve devrimlerini tehdit eden tehlikeler karşısında, 
kimi zaman bakanlarımızın takındığı tavırlardan kökenlendiğini anlamasının zamanı gelmiştir ve 
geçmektedir. 
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Atatürk Türkiyesinin çağdaş ve uygar kadınları, bugün çocuklarına tüm gelişmiş ülkelerde ve

rilen türden kesintisiz, zorunlu ve olabildiğince uzun bir temel eğitim verilmesini istemektedir ve 
beklemektedir. İmam hatip okulları kışkırtılarak, böyle bir eğitime engel olunmaya kalkışılmasın-
dan huzursuzdurlar. Çağdaş ve uygar Türkiye'de, Kıyafet Yasasına aykırı sarık, takke ve cübbele-
riyle birtakım insanların, Başbakanın onur konuğu olarak, Başbakanlık konutunda ağırlanmasından 
rahatsızdırlar. 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Sen rahatsızsın, sen... 
OYA ARASLI (Devamla) - Ben bir kadınım. Kadının neden rahatsız olduğunu bir erkekten 

çok daha iyi bilirim. Lütfen müdahale etmeyiniz. (CHP sıralarından alkışlar) 
Kadınlarımız, İslamî terör örgütü liderlerinin posterleri altında, Atamıza ve laik düzenimize dil 

uzatılmasından rahatsızdırlar. Çocuklarını, inanan inanmayan, imam hatipli olan olmayan gibi ayı
rımlarla parça parça edilmeye çalışılan bir Türkiye'de yetiştirmek zorunda bırakıldıkları için rahat
sızdırlar. Kimi bakanların, kaba kuvvet marifetiyle, kendi genel müdürlüklerini basıp, makama ka
mu görevlisi oturtmalarından, hukuk tanımazlığı marifet saymalarından rahatsızdırlar. "Kan, katli
am; kanlı mı kansız mı geleceğiz?" sözlerinden rahatsızdırlar. (CHP sıralarından alkışlar) 

ASLAN POLAT (Erzurum) - Kendi adına konuş. 
OYA ARASLI (Devamla) - Çağdaş ve uygar Türk kadınlarına, bu ülkenin analarına böyle bir 

ortamı sağlayamayan, bu sıraladığımız rahatsızlıklarını gideremeyen bir Hükümetin, kadınlarımı
zın karşısına soyadı çözümüyle çıkıp, kadın sorununu çözdüğünü sanması tam bir aymazlıktır. Ka
dınlarımız, cumhuriyetin temel niteliklerine sahip çıkılan, bu konuda tartışmalara yer olmayan bir 
Türkiye'de çocuklarını yetiştirmek istemektedirler; kadınlarımız, Atatürk'e yerli yersiz dil uzatıl
mayan bir Türkiye'de çocuklarını yetiştirmek istemektedirler; kadınlarımız, Kurtuluş Savaşına dil 
uzatılmayan bir Türkiye'de evlatlarını yaşatmak istemektedirler; kadınlarımız, Müslümanlığı yal
nız bir partinin tekeline bırakmayan, bunu yapmaya kalkışmayan politikacıların bulunduğu bir Tür
kiye'de çocuklarını yetiştirmek istemektedirler. (CHP sıralarından alkışlar) 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Öyle biri var mı?! 
OYA ARASLI (Devamla) - Ama, görüyoruz ki, Hükümetin, bu sorunları çözmeye niyeti yok. 

Birtakım politikacılarımızın, ülkenin temel sorunları olan bu sorunların kadınları çok yakından il
gilendirdiğini anlamaya da niyeti yok; niyeti yok ki, burada birtakım çıkışlarla "bunun bu konuyla 
uzaktan yakından ilgisi var mı" diye benim sözümü kesmeye kalkışıyorlar. 

Kadınlarımız sorunsuz bir Türkiye istiyorlar; bugün, kadınlarımız için, Medenî Kanunda on
lara sorun yaratan birtakım durumlar bile, Türkiye'nin rejim sorunları ve içinde bulunduğu durum 
karşısında birincilliğini, önemini bir ölçüde yitirmiştir. Çünkü, rejim sorunu çözülmeden, Medenî 
Kanundaki cinslcrarası eşitliğin çözülrnesinin hiçbir anlam ifade etmeyeceğini bilmektedirler; Tür
kiye'de kadına ve rejime bu şekilde, bu nazarla bakan bir yönetim işbaşında kaldığı sürece, zaten 
rejim sorunuyla birlikte sorunlarının da çözülmeyeceğinin bilinci içerisindedirler. Onun için, Hü
kümetin, kadın sorunu çözüyorum diye bir soyadı çözümüyle karşımıza çıkması, Türk kadınına bu
gün hiçbir şey kazandırmamaktadır. Şu anda kazancımız, kadınlar olarak duyduğumuz üzüntünün 
yanında hiç olarak adlandırılabilecek bir durumdur; Sayın Işılay Saygın'ın bu durumu dikkate al
masını -bir kadın bakan olarak- özellikle öneriyorum, çünkü, kendisi, bu acıların, ne denli, bir ka
dın yüreğini yakan acı türü olduğunu çok yakından bilmesi gereken bir konumdadır. 

Saygılar sunuyorum. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN-Teşekkür ediyorum Sayın Araslı. 

Refah Partisi Grubu adına Sayın Ersönmez Yarbay; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
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RP GRUBU ADINA ERSÖNMEZ YARBAY (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Görüşülmekte olan kanun tasarısının olumlu bir tasarı olduğunu ve Grup olarak bu kanun ta

sarısını desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bu arada, Refahyol Hükümetine de, bu kanun ta
sarısını Meclise getirdiği için teşekkür ediyorum. 

Tabiî, muhalefet olarak sadece konu üzerinde görüş belirtmek yerine, bazen konuları aşarak 
ve kendimizi zorlayarak, sırf Hükümeti eleştirelim diye, amaçdışı konuşmalar da yapıldığına şahit 
oluyoruz. 

İSMET ATALAY (Ardahan ) - Olmayan Hükümetin neyini eleştirelim! 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Bu tasarının olumlu bir adım olduğu ve bunun için Hü

kümete teşekkür edilmesi gerektiğini düşünürken, konuşmanın bu mahiyette olacağını beklerken, 
maalesef, muhalefet sözcüsü arkadaşımız amacını aşan bir konuşma yaptı. Türkiye'de, her şeyin is
tismarcısı olduğu gibi, maalesef, Atatürk'ün de büyük ölçüde istismarcıları var. Maalesef, her ko
nuda, Atatürk'ün arkasına saklanarak ve Atatürk'ü istismar ederek burada birtakım konuşmalar ya
pılıyor ve Atatürk'ün arkasına saklanılarak birtakım hedefler elde edilmeye çalışılıyor... 

OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan, sataşma nedeniyle söz talep ediyorum. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Şundan emin olunuz ki, Cumhuriyet Halk Partisi geçen 

dönem iktidardaydı, fakat, bu kanun tasarısını getirmedi. Bu, yetmiş yıllık bir kanundur; yetmiş yıl
lık bir kanun olduğu halde, Cumhuriyet Halk Partisindeki değerli arkadaşlarımız bu kanunun de
ğişmesi için bir teklif getirmediler. 

OYA ARASLI (İçel) - Teklifimiz vardı ama, siz dikkat etmemişsiniz. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) -Şimdi, olumlu bir teklif olduğu için desteklemeleri ge

rekirken, sonunda destekleyeceklerini belirtmekle birlikte, yine de Atatürk'ün ismini yad ederek 
görüşlerini dile getirdiler. 

ZEKİ ÇAKIROĞLU (Muğla) - Biz destek vermeyeceğimizi söylemedik. 
BAŞKAN - Lütfen dinleyelim. 
İRFAN GÜRPINAR (Kırklareli) - Yanlış anlatmasın Sayın Başkan. 
ERSÖNMEZ YARBAY (Devamla) - Biz, Refah Partisi olarak, kadınlarımızın daha çok şey

ler hak ettiğine inanıyoruz ve kadınlarımızın kişilik haklarının sağlanmasında sadece soyadının 
N önemli olmadığına işaret etmek istiyoruz. Soyadı bir adımdır, olumlu bir adımdır. Özgürlükleri ve 
hürriyetleri genişleten her konuda, Refah Partisi, sürekli olarak, bu girişimlerin yanında olacaktır. 
Türkiye, ne çekiyorsa, özgürlüklerin kısıtlanmasından, hürriyetlerin kısıtlanmasından çekiyor. İn
sanların başörtülü başörtüsüz olarak ayrılması, başı açık olunca birtakım imtiyazlar tanınması, ba
şı kapalı olunca da birtakım imtiyazlardan mahrum edilmesi, insan haklarına aykırı olan en önem
li husustur. Dolayasıyla, nüfusumuzun yarısını teşkil eden kadınlarımız için daha ileri adımlar atıl
malı, eğitimdeki fırsat eşitliği mutlaka gerçekleştirilmelidir. Sadece Ankara'da, başkentte, 400 bin
den fazla kadın nüfusumuz, maalesef, okuma yazma bilmemektedir, bu çok önemli bir rakamdır ve 
Türkiye genelinde bu sayı daha fazladır. Onun için, Refahyol Hükümetinin, kadınlarımıza özellik
le eğitim alanında daha çok fırsat tanınması ve onların eğitiminin teşvik edilmesi, eğitilmiş kadın
larımızın sayısının çoğaltılması, erkeklerle eşit hale getirilmesi konusunda gerekli adımları ataca
ğına inanıyorum. 

Ayrıca, kadınlarımızın özellikle girişimci ruhunun canlandırılması ve bu konuda kadın giri
şimcilere özel destekler sağlanması gerektiğine de işaret etmek istiyorum. Bu konuda, Hükümeti
mizin, yine, kadın girişimcilerle ilgili çalışmaları var; bu sebeple, kendilerine teşekkür ediyoruz. 
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Siyasî hakları konusunda da önemli adımlar atılmalı ve kadınlarımıza, hem seçme hem de se

çilme hakkı tam anlamıyla sağlanmalıdır. 
Bu arada, kadınlar için -sırf kadın olduğundan- ücret eşitsizliği de ortadan kaldırılmalı, cinsi

yet ayırımı yapmadan, eşit işe eşit ücret ödenmelidir. Türkiye, nüfusunun yarısını teşkil eden ka
dınlarımıza verdiği önem kadar kalkınacaktır. O sebeple, bu tasarıyı olumlu bir tasarı olarak görü
yoruz ve bundan sonra da, kadınlarımızın durumlarını düzeltici, onların hayata daha çok katılımı
nı sağlayıcı yeni kanunları beklediğimizi ifade ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sırala
rından alkışlar) 

OYA ARASLI (İçel)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Araslı. 
OYA ARASLI (İçel) - Cumhuriyet Halk Partisinin bundan önceki iktidar döneminde yapmış 

olduğu işlemleri yanlış bir biçimde Genel Kurula yansıttıkları için, bu açıklamaları doğrultmak 
amacıyla, Grup Başkanvekili sıfatıyla; benim konuşmamla ilgili, sataşma niteliği taşıyan birtakım 
ifadeleri için de, şahsım adına, İçtüzük gereğince söz rica ediyorum. 

BAŞKAN - Sayın Araslı, konuşmayı, çok dikkatle, özellikle de sıralarınızdan "sataşma var" 
ikazları ve sizin de "söz istiyorum" talebiniz üzerine dinledim; ama, sayın hatibin konuşmasında 
eleştiri sınırlarını aşacak bir üslup... 

OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan, eleştiri değil, yanlış yansıtma... 
ATİLÂ SAV (Hatay)-"İstismar" dedi. 
BAŞKAN - Efendim "istismar" sözcüğü, bu kürsüden, çok çeşitli vesilelerle kullanılıyor; ka

bul edebiliriz, edemeyiz; ama, her istismar sözcüğünü, bir tarafın bir başka şeyi istismar ettiğini sa
taşma nedeni sayarsak, bu Mecliste, sataşma nedeniyle, herhalde, kürsüden başka konuşma fırsatı 
bulamayız. Onun için, benim görüşüm, konuşma, normal eleştiri sınırları içerisindeydi. Sizin yeri
nizden itirazınız zabıtlara geçti. Eğer ısrar ediyorsanız, zabıtları getirtip, tekrar bakacağım. 

OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan, sayın hatip, Cumhuriyet Halk Partisi döneminde, bu ko
nuyla ilgili kanun teklifi ve tasarısı verilmediğini söylemiştir. Tamamen gerçekdışı bir açıklama
dır; bu konuda, Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri ve Cumhuriyet Halk Partili bakanlar tara
fından defaatle verilmiş olan kanun tasarıları ve teklifleri vardır. Bu konuda Genel Kurulu aydın
latmak için söz alan bir sözcünün, en azından bunları dile getirmesi gerekirdi. 

BAŞKAN - Bu da, tutanaklara, sizin beyanınız olarak geçti Sayın Araslı. 

Teşekkür ediyorum, 
Gruplar adına başka söz talebi?.. , 

HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Hikmet Sami 
Türk konuşacaklar. 

BAŞKAN - Sayın Hikmet Sami Türk; buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 
DSP GRUBU ADINA HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekil

leri; görüşmekte olduğumuz tasarı, aile hukuku alanında küçük; ama, umut ettiğimiz bir aile refor
munun başlangıcı olarak önemli bir değişiklik getirmektedir. 

Türk Medenî Kanununun 153 üncü maddesinin birinci fıkrası, evlenmekle kocasının soyadını 
alan kadının kendi aile soyadını da birlikte kullanmasına olanak verecek biçimde yeniden düzen
lenmektedir. Önerilen değişiklik, bazı çevrelerce, kadınların kara çarşafa sokularak yeniden orta
çağ karanlığına itilmek istendiği bir dönemde, kadınların erkeklerle eşit haklara sahip olması ya da 
kısaca, kadın-erkek eşitliği yolunda anlamlı bir adım niteliğindedir. 
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Kadın-erkek eşitliği sorunu, gerek kamu hukuku gerek özel hukuk alanında, kadını, erkekle 

eşit haklara kavuşturma mücadelesi biçiminde ortaya çıkmıştır. Genellikle, bu mücadelede, erke
ğin hak üstünlüğüne dayalı bir ayırımcılığı sürdüren eski toplumsal yapının direnciyle karşılaşıl
mıştır. Türkiye, bu bakımdan, oldukça talihli bir konumda sayılabilir. 

Osmanlı İmparatorluğunun son zamanlarında, bizde de bazı kadın hareketleri görülmekle bir
likte, kadın-erkek eşitliğinin geniş ölçüde kabulü, cumhuriyet Türkiyesinde, Büyük Atatürk'ün ön
derliğinde yapılan devrimlerle gerçekleştirilmiştir. 

Cumhuriyet yönetimi, Atatürk'ün 1923'te yaptığı bir konuşmada belirttiği gibi, Kurtuluş Sava
şında ve ondan önceki savaşlarda, cephede savaşan erkeklerine mühimmat taşıyan, erkeklerin oluş
turduğu ordunun hayat kaynaklarını işleten ve milletin hayat kabiliyetini ayakta tutan kadınlara, er
keklerle eşit haklar tanımakta gecikmemiştir. Cumhuriyet yönetimi, yüzyılların ihmaline uğramış 
ülkemizin çağdaş toplumlar arasında yer almasını sağlayacak devrimlerin ve kalkınma atılımları
nın, savaşta olduğu gibi, ancak erkek ve kadınlarımızın ortak çabalarıyla başarıya ulaşabileceğinin 
bilincindedir. Nitekim, Atatürk'ün 1925'te söylediği şu sözler bu düşünceyi açıkça ortaya koymak
tadır. Atatürk diyor ki: "Bir heyet-i içtimaiye, bir millet, erkek ve kadın denilen iki cins insandan 
mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kitlenin bir parçasını terakki ettirelim, diğerini müsamaha edelim 
de, kitlenin heyet-i umumiyesi mazhar-ı terakki olabilsin? Mümkün müdür ki, bir camianın yarısı 
topraklara zincirlerle bağlı kaldıkça diğer kısmı semalara yükselebilsin?" 

BAŞKAN - Sayın Türk, bir dakika... 
Sayın milletvekilleri, lütfen, ikili sohbetlerimizi kulise taşıyalım; lütfen, sayın bakanlarla olan 

işlerimizi de Genel Kurul salonu dışında görüşelim. 
Buyurun Sayın Türk. 
HİKMET SAMİ TÜRK (Devamla) - İşte, bu anlayışla, cumhuriyet yönetimi, erkek ve kadını 

eşit haklara sahip bireyler olarak görmüş ve buna uygun düzenlemeler getirmiştir. Örneğin, 1926'da 
kabul edilip yürürlüğe konulan Türk Medenî Kanunu, o dönemde, özel hukuk alanında, kadın er
kek eşitliğini önemli ölçüde gerçekleştiren bir hukuk devriminin adıdır. 

Kamu hukuku alanında, seçme ve seçilme haklarında eşitlik, 1930'lu yılların başlangıcında, 
dünyanın birçok ülkesinden önce Türkiye'de gerçekleştirilmiştir. Kamu görevlerine girmede eşitlik 
sağlanmıştır. Ancak, yasalarla kazanılan hakların somut gerçeklere dönüştürülmesi ve fiilî eşitsiz
liklerin ortadan kaldırılması, kadın erkek, hepimizden, sürekli ilgi ve yoğun çaba bekleyen ödev
lerdendir. 

Aslında, 20 nci Yüzyılda kadın erkek eşitliği, başta 10 Aralık 1948 günü, Birleşmiş Milletler 
Genel Kuruİunca ilan edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi olmak üzere, çeşitli uluslararası 
belgelere ve hemen hemen bütün ülkelerin anayasalarına girmiş bir temel ilkedir. Genellikle, bu il
ke, insanlar arasında cinsiyetleri nedeniyle ayırım gözetilmeyeceğini belirten hükümlerde ifadesi
ni bulmuştur. Nitekim, İnsan Haklan Evrensel Beyannamesinin 2 nci maddesinde insan hak ve öz
gürlüklerinden yararlanmada eşitlik, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu maddesinde yasa 
önünde eşitlik, böyle ifade edilmiştir. Ancak, bazı yeni anayasalar, bununla yetinmeyip, erkek ve 
kadınların eşit haklara sahip olduklarını da belirtmektedirler. 1958 Fransız Anayasasının başlangı
cında yapılan yollamayla, onun bir parçası durumuna getirilen 1946 Fransız Anayasasının başlan
gıcında, yasanın, kadına, her alanda erkekle eşit haklar sağlayacağı; 1949 Federal Alman Anayasa
sının 3 üncü maddesinde, erkeklerle kadınların eşit haklara sahip oldukları vurgulanmıştır. Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 10 uncu maddesinde de aynı yönde bir hükme yer verilmesi, çağdaş 
hukuk anlayışına uygun olacaktır. 
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca 7 Kasım 1967 günü kabul edilen Kadınlara Karşı Ayı

rımcılığın Kaldırılması Beyannamesinin başlangıcında "kadına karşı uygulanan ayırımın, insan 
onuru, aile ve toplum rcfahıyla bağdaşmayacağı; bu ayırımın, kadınların, erkeklerle eşit koşullarla 
ülkelerinin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel yaşantısına katılmasını engellediği ve kadın po
tansiyelinin, ülkelerinin ve insanlığın hizmetinde tam olarak kullanılmasına engel teşkil ettiği" be
lirtilmiş; 2 nci maddesinde "kadınlara karşı ayırım güden mevcut tüm kanunların, âdetlerin, kural
ların ve uygulamaların ortadan kaldırılması ve erkek-kadın hak eşitliğini koruyacak yeterli hukukî 
güvencelerin sağlanması için tüm uygun önlemlerin alınması; bu arada, hak eşitliği ilkesinin ana
yasalarda belirtilmesi veya başka yollarla hukukî güvence altına alınması" öngörülmüştür. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 13 Aralık 1979 tarihli kararıyla kabul edilip, imzaya, 
onamaya ve katılmaya açılan, 3 Eylül 1981 günü yürürlüğe giren, ülkemizce de 11.6.1985 tarih ve 
3232 sayılı Kanun uyarınca 24.7.1985 tarih ve 85/9722 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla onaylanan 
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin başlangıcında aynı yönde açık
lamalara yer verilmiş; bu arada, sözleşmeye "taraf devletlerin kadınlar ile erkeklerin tüm ekono
mik, sosyal, kültürel, medenî ve siyasal haklardan eşit olarak yararlanmalarını sağlamak yükümlü
lüklerinin bulunduğu" kaydedilmiş "bir ülkenin tam ve eksiksiz kalkınmasının, dünyada refahın ve 
barışın eldö edilmesinin, kadınların, erkeklerle eşit şartlarda her alanda azamî katkılarını gerektir
diği" inancı belirtilmiştir. 

Sözleşmenin 2 nci maddesinde ise, taraf devletler "kadınlara karşı her türlü ayrımı kınayıp, 
tüm uygun yollardan yararlanarak, gecikmeksizin, kadınlara karşı ayrımı ortadan kaldırıcı bir poli
tika izlemeyi" kabul etmişler "bu amaçla, kadın-erkek eşitliği ilkesini kendi ulusal anayasalarına ve 
diğer ilgili yasalara henüz girmemişse, dahil etmeyi ve yasalar ve diğer uygun yollarla bu ilkenin 
uygulanmasını sağlamayı" taahhüt etmişlerdir. 

Kadın-erkek eşitliği çerçevesinde aile hukuku, görüşme konusu tasarı bakımından özel bir 
önem taşımaktadır. Aile, her toplumun temel birimidir. Bu görüş, uluslararası belgelere ve çeşitli 
ülkelerin anayasalarına da yansımıştır. Gerçekten, aile, tnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 15 
inci maddesinde "toplumun doğal ve temel unsuru" Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 41 inci 
maddesinde de "Türk toplumunun temeli" olarak nitelendirilmiştir. 

En dar anlamıyla karı, koca ve çocuklardan oluşan aile, kadın ve erkeğin karşılıklı sevgi ve 
saygı içerisinde birbirini tamamlayan çabalarıyla yürür. Ortak mutluluk, bir işbölümü içerisinde eş
lerin ortak çabalarıyla sağlanır. Dolayısıyla, aile kavramının vazgeçilmez iki unsuru olan karı ve 
kocanın karşılıklı hakları, ödevleri ve sorumlulukları itibariyle eşit olmaları kadar doğal bir şey ola
maz. 

Nitekim, Kadınlara Karşı Ayırımcılığın Kaldırılması Beyannamesinin 6 nci maddesinin birin
ci fıkrasında, her toplumun temel birimi olan ailenin birliğine ve ahengine zarar vermeden evli olan 
veya olmayan kadınların medenî hukukta erkeklerle eşit haklara sahip olmaları için tüm uygun ted^ 
birlerin özellikle yasama yoluyla alınması çağrısına yer verilmiştir. Kadınlara Karşı Her türlü Ayı
rımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin 16 nci maddesinin birinci fıkrasında, sözleşmeye taraf devlet
ler, kadınlara karşı evlilik ve aile ilişkileri konusunda ayırımı önlemek için gerekli bütün önlemle
ri almayı, özellikle, kadın-erkek eşitliği ilkesine dayanarak kadınlara, aynı fıkranın çeşitli bentle
rinde sıralanan çeşitli hakları, örneğin, (c) bendi uyarınca, evlilik süresince ve evliliğin son bulma
sında aynı hak ve sorumlulukları sağlamayı taahhüt etmişlerdir. Biraz önce söylendiği gibi, Türki
ye de bu sözleşmeye taraf devletlerdendir. 

Aile hukukumuz, gerek uluslararası hukuk belgeleriyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 10 
uncu maddesindeki cinsiyet eşitliği, gerek onların temelindeki çağdaş hukuk anlayışı açısından in-
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celendiğinde, 71 yıl önce kadın-erkek eşitliğini önemli ölçüde gerçekleştiren bir hukuk devrimini 
simgeleyen Türk Medenî Kanununda, bu ilkeyle bağdaşmayan çeşitli hükümler bulunduğu görü
lür. Yeniden gözden geçirilmesinin söz konusu olduğu bir sırada Türk Medenî Kanununun, kadın 
- erkek eşitliğiyle bağdaşmayan yönlerine değinmekte yarar görmekteyiz. 

Türk Medenî Kanunu, evlenme yeterliliği yaşı bir yana bırakılırsa, bekâr kadın ve erkek ara
sında fark gözetmez. Eşitlik, evlenmeyle kadının zararına bozulur. Anayasada, Türk toplumunun 
temeli sayılan aile, Medenî Kanunda, ataerkil özellikler gösterir. Evlilik birliği, erkeğe üstünlük ta
nıyan hükümlerle düzenlenmiştir. Evlilik birliğinin başkanı kocadır, birliği koca temsil eder. Ko
canın ikametgâhı, karının ikametgâhı sayılır. 

Medenî Kanun, evlilik birliği içerisinde, kadına ikinci derece yetkiler vermiştir. Karı, ortak 
mutluluğun sağlanmasında kocasının yardımcısıdır. Karı, evlilik birliğini, ancak, evin sürekli ge
reksinmeleri için temsil edebilir. 

Kadının ana olarak da fazla bir yetkisi yoktur. Evlilik boyunca çocuklar üzerinde velayet hak
kının kullanılmasında, ana ve baba arasında anlaşmazlık çıkarsa, babanın oyu geçerlidir. 

Türk Medenî Kanununun, kadın - erkek ilişkileri bakımından en adaletsiz yönü, evli kadına, 
iktisadî bağımsızlık ve güvenlik olanağı tanımayışıdır. Böyle bir temele dayanmadıkça, kadın er
kek eşitliği sözde kalır. Yakın zamanlara kadar, kadının çalışabilmesi, bir iş edinebilmesi, kocası
nın iznine bağlıydı; ancak, Medenî Kanunun bu konuya ilişkin 159 uncu maddesi, Anayasa Mah
kemesinin 29.11.1990 tarih ve E-1990/30, K-1990/31 sayılı kararıyla iptal edilmiştir. Bu karar, ka
dın - erkek eşitliğinin sağlanması yönünde önemli bir karar niteliğindedir. 

Medenî Kanunun, karı - koca mallarının yönetiminde kabul ettiği sistem, karının ezilmesine 
yol açmaktadır. Bilindiği gibi, eşler, bir evlenme sözleşmesiyle mal birliği veya mal ortaklığını seç
mezlerse, aralarında, kendiliğinden mal ayrılığı rejimi işler. Bizde, evlenen çiftlerin, böyle bir söz
leşme yapmaları âdet olmadığı için, eşlerden her birinin mal ve gelirinin kendisinde kalması biçi
minde özetleyebileceğimiz mal ayrılığı, hemen hemen ülkemizdeki bütün evlilikleri kapsayan re
jimdir. Görünüşte, mal ayrılığı, kadın - erkek eşitliğine en uygun rejim sanılabilir, uzun zaman da 
öyle sanılmıştır. Ancak, tarlada iki büklüm çalışan köylü karının veya evinde saçını süpürge eden 
kentli karının yarattığı iktisadî değerler kocanın mal varlığına eklenmektedir. 

Günde üç öğün yemek hazırlamanın, en az haftada bir çamaşır yıkamanın, bunca söküğü dik
menin, kısacası, ev işleri dediğimiz o bitmez tükenmez aynılıklarda ömür tüketmenin ne demek ol
duğu düşünülmez bile. Mederîî Kanunun, bütün bunları kocanın aileyi geçindirme yükümüyle 
denkleştirdiği göz önüne alınırsa, karının, ne denli ucuz işgücü sayıldığı daha iyi anlaşılır. Yine de 
evlilik iyi gittiği sürece konunun önemi fark edilmeyebilir; ama, birgün evlilik birliği boşanmayla 
dağılırsa, karı, o güne değin aile içerisinde yarattığı veya yaratılmasına katkıda bulunduğu iktisadî 
değerleri kocaya bırakarak ayrılmak zorundadır. 

Artık, adaletsizliği böylesine apaçık bir sistemi değiştirmek zamanı gelmiştir. Mal ayrılığının 
yerine, eşlerden her birinin başarı veya başarısızlığında öbürünün payını varsayan çağdaş bir sis
tem olarak, kazanç ortaklığı ya da edinilmiş mallarda ortaklık rejimi konabilir. Temelde mal ayrı
lığına dayanmakla birlikte, çeşitli ülkelerde farklı biçimlerde geliştirilen kazanç ortaklığı ya da edi
nilmiş mallarda ortaklık rejiminde, eşlerin evlilikten sonra kazandıkları iktisadî değerler ortak mal 
sayılır ve evlilik birliğinin sona ermesi üzerine buna göre bölüştürülür. Artık, Medenî Kanunun er
keğe üstünlük tanıyan hükümleri kaldırılmalı ve evlilik birliğini... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Türk, bir dakikanızı rica edeceğim. Şahsî söz talabiniz de var; ancak, he

nüz, Doğru Yol Partisi ve Anavatan Partisi Grupları konuşmadılar; onlara konuşup konuşmayacak
larını sormak zorundayım. 
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SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Konuşacağız efendim. 

BAŞKAN - O zaman, Sayın Türk, bu çerçevedeki... 
SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Önce, Sayın Yalova konuşacak, sonra biz konuşaca

ğa-
.BAŞKAN - Efendim, kim başvurursa onu alacağım; bilemiyorum... 
MUSTAFA CUMHUR ERSÜMER (Çanakkale) - Sayın Yalova konuşacak efendim. 

BAŞKAN - Sayın Türk, 1 dakika eksüre içerisinde, lütfen, bu grup adına konuşmayı toparla
yınız; buyurun., 

HİKMET SAMİ TÜRK (Devamla) - Medenî Kanunun erkeğe üstünlük tanıyan hükümleri 
kaldırılmalı ve evlilik birliğini, eşit insanların saygı ve sevgi birliği durumuna getirecek hukukî or
tam yaratılmalıdır. 

Karının kocasının soyadını taşıyacağını hükme bağlayan Türk Medenî Kanununun 153 üncü 
maddesinin birinci fıkrası da, bu kanunun kadın erkek eşitliğiylc bağdaşmayan hükümlerindendir; 
ancak, madde üzerindeki görüşlerimi, bundan sonra kişisel görüşlerimi açıklama sırasında ifade et
mek kaydıyla, Demokratik Sol Parti Grubu adına ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlı
yorum. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Türk. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yüksel Yalova; buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Muhterem Başkanım, muhterem mil

letvekilleri; Türk Kanunu Medenisinin 153 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı hakkında Anavatan Partimizin görüşlerini takdirlerinize sunmak üzere yüksek 
huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; Partim adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Herhalde en önce, bir borcu eda etmekle yükümlüyüm diye düşünüyorum. Bu kanun tasarısı
nın Yüce Meclisin huzuruna gelişi aşamasında emek vermiş olan Adalet Komisyonu Başkan ve 
üyelerine, başta, bu konuyla görevli Devlet Bakanımız Sayın Işılay Saygın Hanımefendiye şahsım 
ve Partim adına teşekkürü bir borç biliyorum. 

Tabiî ki, bu konuyla ilgili yapılan bir düzenlemenin özellikle Medenî Kanundaki kadın - er
kek eşitsizliğine ilişkin sıkıntıların tümünü ortadan kaldırdığını söylemek mümkün değil, zaten bu 
kanun tasarısını getirenlerin de böyle bir iddiası yok. Bu kanun tasarısı, adı üstünde 153 üncü mad
dede bir değişikliği öngörmekte, inşallah, Adalet Komisyonumuza gelen ya da Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Sayın Başkanlığına sunmuş olduğumuz kanun teklifleri ya da Bakanlık tarafından yapı
lan çalışmalar bir an önce yine Yüce Meclisin önüne gelir, gerek Medenî Kanundaki gerekse diğer 
yasalardaki kadın - erkek eşitsizliğine, hukukî olmayan, ahlakî olmayan, hatta dinî olmayan kadın 
- erkek eşitsizliğine ilişkin hükümler ortadan kalkar. 

Tebriklerimizle birlikte bu teşekkür borcunu yerine getirdikten sonra bir küçük objektif iyi ni
yetli eleştirim olacak. 

Kanun tasarısının genel gerekçesi başlığı altında "meslek ve iş hayatında tanınmış olması ha-' 
linde" diye devam ediyor. Yanında, sayılma yöntemi, sayma yöntemi diye düşünürseniz, bu birin
ci hal ise, diğerlerinin de sayılarak götürülmesi gerekir; ama "veya" bazı düşüncelerle..." denilmiş. 

Kabul buyurursunuz ki, sayın milletvekilleri, kanun tekniği açısından "bazı düşüncelerle" gi
bi soyut bir tanımlamayla bir genel gerekçenin yer almış olmasını, ben, birazcık üslup açısından 
eksik buldum. Burada, bir başka zihniyete ilişkin bir belirti demeyeyim, bu kanun tasarısını geti
renlerin zihniyeti belli ki, kadın - erkek eşitliğine inanan insanlar; ama -diyelim gene kanun tekni-
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ği alışkanlığı olsun adı- "imkân tanınması" deniliyor. Bu, bir imkân tanınması değildir sayın mil
letvekilleri; bu, olsa olsa bugüne kadar yasalarda ihmal ettiğimiz bir hak gaspının iadesidir. Çün
kü, biraz sonra, bunun, uluslararası ve ulusal hukuk normlarını takdirlerinize sunacağım. 

Yine "imkân tanınması" denildikten sonra "günümüzde bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmış bulun
maktadır" diye devam ediyor. 

Sayın milletvekilleri, bu, günümüzde ortaya çıkmış bir ihtiyaç değil; bu, günümüze kadar sü
regelmiş olan bir ihtiyaçtır. Böylesi hususların, bir genel gerekçede, biraz sonra takdirlerinize su
nacağım yaklaşımla değiştirilmiş olmasını dilerdim; ama, dediğim gibi, bunlar işin tali kısmı. 

Muhterem milletvekilleri, ben, konuya bir farklı açıdan, sosyolojik açıdan bakmanın, işin ön-
şartı olduğu inancındayım. Allah'ın yarattığı canlı varlıklar arasında en şereflisi kabul ettiğimiz in
sanların temel özelliklerini, sosyologlar, örneğin, Profesör Doktor Mübccceİ Kıray şöyle tespit edi
yor ve diyor ki "İnsan, iki temel özelliğe sahip. Bir, insan alet yapar; iki, insan simge yapar." 

İnsanın alet yapmasına ilişkin temel özelliğinin klasik örneği -okul kitaplarında da gösterilen-
bir ağaçtan elma ya da armudu düşürmek istiyorsanız ve boyunuz yetmiyorsa sırığı kullanırsınız; 
yani, inorganik bir enerjiyi kullanırsınız. Tekerleğin icadı, yine, insanın alet yapma özelliğinden tü
remiştir. İnsan, inorganik enerjiyi yaparak, diyelim onbe,ş saatte yürüyerek gidebileceği bir yere, bu 
inorganik enerjinin, organik enerjiye ilavesiyle kısa bir sürede gider. 

Bir ikinci özelliği simge yapması. İşte, kullandığımız lisanımız, trafik işaretleri, hukuk norm
ları, bunların hepsi, bizim, insan olarak sahip olduğumuz özellikten kaynaklanıyor. Bir, simgeler 
dizisi yapıyoruz ve bunlarla toplumsal yaşamı, doğa ile insan arasındaki, ilişkiyi tanzime çalışıyo
ruz. 

Muhterem milletvekilleri, görüldüğü gibi, gerek alet yapma hususunda gerekse simge yapma 
hususunda kadın ile erkek arasında en küçük bir farkın olmadığı, olamayacağı aklen de, fiziken de 
olmadığı çok açık ortada. 

Konunun hukukî bölümüne geldiğimiz vakit, karşımıza önce uluslararası bazı normlar çıkıyor, 
örneğin İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine baktığımız vakit, bizim ulusal hukukumuzda, söz
gelişi Anayasamızın 10 uncu maddesinde ifadesini bulduğu gibi herkes dil, din, ırk, tabiî cinsiyet... 
Demek ki, uluslararası olsun, ulusal olsun hukuk normları da, hukuk karşısında cinslerin eşitliğini, 
içinde yaşadığımız yüzyılda, yıllar öncesinden kabul edegelmiş. Bu açıdan da baktığımızda, cinsin
den ötürü bir kadının, bir erkek cinsine karşı daha az haklara sahip olabileceğini söylemek müm
kün değil. Çünkü, kanun önünde eşitlik maddesini, biraz önce Anayasamızın 10 uncu maddesi ola
rak takdirlerinize sunmuştum, konunun dinî kısmına ilişkin yüce kitabımız Kur' an ı̂ Kerime de mü
racaat ettiğimiz vakit, doğru bir yorumlamayla, doğru bir gözlemle, yaklaşımla ele aldığımız vakit, 
bugün safsata olarak ve Kur' an-ı Kerim'n gerçek manasına hakaret olarak, yanlışlık, haksızlık ola
rak konuşulan işte İslamda şöyledir kadın yeri gibi -burada çok değerli eski Diyanet İşleri Başka
nımız da var, sayın milletvekilimiz- ben haddimi aşmadan sadece bu doğru tespiti sizin dikkatleri
nize sunmak istiyorum. Cahiliye dönemine ilişkin birtakım şeyleri, bugün, fiiliyatta, kaba güç fel
sefesini, hukuk kavramı karşısında tercih eden insanların, uygulamadaki bir ayrıcalıklarını elden 
kaptırmama yaklaşımı zihniyeti olarak söylersek; demek ki, dinî açıdan da kadın ve erkek arasın
da en küçük bir eşitsizliğin söz konusu olamayacağını, belki -mutlaka adına eşitsizlik dememiz ge
rekirse- bizim dinimizde, kadından yana, daha değer verici bir yaklaşımın olduğunu da söylemek, 
hakkaniyetin gereğidir diye düşünüyorum. 

Konunun siyasî boyutuna gelirsek, demokrasinin iki temel kurumunun birisi seçim, öteki tem
sil ise, temsil kurumuna ilişkin olarak, kadınların eksik temsilinin, Türkiye'deki demokrasinin ya-
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pısal unsurları içerisinde, arızalı bir duruma yol açtığını da söylemek gerekir. Demek ki, siyasal ka
tılma yollarının, hem hukukî düzenlemelerle hem fiiliyattaki birtakım bakış açıları nedeniyle, ka
dınlarımıza kapalı ya da tıkalı ya da engellerle dolu olması nedeniyle de böylesi bir eşitsizliğin si
yasî temelinin olmadığını; eşitsizliğin tercihi halinde de mevcut arızalı tablonun ortaya çıktığını 
söylememiz gerekir. 

Bu çerçevede baktığımız.vakit, madde metnine ilişkin de bir açıklama yapmak istiyorum. Ar
tık, önümüze bu şekliyle geldiği için, değiştirilmesi, sanıyorum, yeni bir prosedürü gerektirecek, 
hukuk teknolojisi açısından, belki, Sayın Bakanlığın pek benimsemeyeceği bazı değişiklik önerile
rini de getirebilecekler. Ben, bu konuda 25.3.1997 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına, Türk Medenî Kanununun 153 üncü maddesinde değişiklik yapılmasına dair bir kanun 
teklifi sunmuştum. Burada -tabiî, tüm kadınlardan özür dilememe gerek de yok aslında- "karı" ta
biri, "karı-koca" tabiri, Medeni Kanunumuzun bir tabiri, teknik bir tabir; en küçük bir tahkir ama
cı tabiî ki taşımıyor. 

Madde l'i şu şekilde dilerdim: "III- Karının 
Madde 153. Karı, kocasının aile ismini taşır. 
'Ancak dilerse evlilikten önce taşıdığı aile ismini de, kocanın aile ismi ile birlikte taşımaya de

vam edebilir.1 

Eşler, müşterek saadeti temin hususunda güçleri yettiği kadar birbirlerinin muavin ve müşavi
ridirler. Eve kadın bakar." Bu şekilde bir değişiklik teklifini sunmuştum. 

Şimdi, bu konunun gerekçesinde, tabiî, uluslararası hukuk normları dediğimiz vakit, herhalde, 
.bizim taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Söz
leşmesinin 16/1-g maddesini de anmamız gerekir. 

Biraz önce konuşan, DSP sözcüsü Sayın Hikmet Sami Türk Hocamızın, bu, Kadınlara Karşı 
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinden yaptığı alıntılar var, onları, tekrar olmaması 
için sadece paylaştığımı belirterek geçiyorum. 

Bu bahsettiğim 16/1-g maddesi hükmü, aile adı konusunda her iki eş için eşit kişisel hak ön
görmektedir. "Eşit kişisel hak" ifadesi, herkesin kendi aile adını korumasını kapsamaz. Aile birli
ğinin temelini oluşturan paylaşma ve meydana gelen birlikteliğin teklik unsuru, şüphesiz tek bir ai
le adını gerektirir; ancak, kadın, kişisel hak olarak, kızlık soyadını da, evlilikte aldığı aile adıyla 
birlikte kullanabilmelidir diye düşünmüştüm. 

Sayın milletvekilleri, konunun, Türkiye açısından manevî bir yönünün olduğunu, manevî bir 
önemi haiz olduğunu da dikkatlerinize sunmak isterim. Düşününüz ki, belirli bir yaşa kadar top
lumda belirli bir statü elde eden bir Kişi, o tanınmışlığını, Medeni Kanunun var olan hükmü çerçe
vesinde, bir başka kimlik adı altında yürütmek mecburiyetiyle baş başa bırakılıyor. O nedenle, böy
lesi bir değişikliğin -ben, hiç de öyle, bu sadece bir soyadı değişikliğidir filan gibi bir yaklaşıma 
burada maalesef katılamam-önemli bir adım olduğu düşüncesindeyim. 

Burada, fırsat bulmuşken ve hoşgörünüze sığınarak, böylesi konuların toplumda sanıldığından 
çok daha fazla önem taşıdığının bir delili olması niyetiyle, bir başka hususu da dikkatlerinize ge
tirmek istiyorum. Örneğin, "evlilik içi tecavüz" diyoruz. Kanun teklifim verilmeden önce, bilhas
sa, bu konuda araştırmalar yaptım. Baktığınız vakit, mahkemelere, var olan sorunların ancak yüz
de Tinin, 2'sinin intikal edebildiğini, tüm savcılarımız, hâkimlerimiz bana ifade ettiler. Üniversite
lerin konuya ilişkin kurumlarına gittim, oradaki yetkililerine gittim, inanamayacağınız kadar vahim 
bir tabloyla karşı karşıya olduğumuz çıkmakta ortaya. Sadece altı yıl içinde, 83 165 davanın açıl
dığı... Sayın milletvekilleri, ancak yüzde 1, yüzde 2 gibi bir oranda sorunun mahkemelere intikal 
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edebildiği gerçekse -haydi diyelim 2 katı olsun, 4 katı olsun, yüzde 10'u yansıyor olsun- demek ki, 
milyonlarca insan, sorununu, hukuk sisteminin önünde tartışamadan, hakkını arama çabasına gire
meden, yaşam içerisinde, kendisiyle, belki de Allah'ıyla, belki de sevdiği bir - iki yakınıyla paylaş
mak mecburiyeti içerisinde. 

Yine dikkatlerinize sunmak isterim; 1952 yılında, fücur suçuyla ilgili -ben kanun teklifini ver
dikten sonra karşılaştım bu gerçekle- ya da ensest dediğimiz suça ilişkin, Türk Ceza Kanununda bir 
hüküm yok. Bunun, çağdaş ceza hukuku anlamında, mukayeseli ceza hukukunda ne kadar geri bir 
düzenleme olduğunu, bana, örneğin, Marmara Üniversitesi profesörlerinden ünlü Ceza Hukuku 
Profesörü Sayın Emin Arttık Hocamız da yaptığı çalışmalarla ifade ettiler. 

1952 yılında, bu konuda, İzzet Akçal ve arkadaşları tarafından bir kanun teklifi getirilmiş -ka
derin cilvesi diyeyim- bir Aydın Milletvekili Nail Geveci Bey, yaptığı konuşmada, Genel Kurulu 
etkileyebilmiş "Efendim böyle şey olur mu; Türk toplumunda fücur suçu, ensest suçu olabilir mi; 
bizim örf ve âdetlerimiz, dinimiz, geleneklerimiz filan buna mânidir" demiş. Ne yazık ki, Genel 
Kurul, Nail Beyin düşüncesi doğrultusunda oy kullanmış; ben, baktım, 1952 yılında. Bilemiyorum; 
yüksek huzurlarınızda bu suçu tanımlama konusunda kelime bulmakta zorluk çekerim. Hem ahla
ken hem dinen; ne bileyim...İnsanlık suçu... Yani, o insanın, olsa olsa, psikologlara filan götürül
mesi lazım, toplumdan tecrit edilmesi lazım. Hepimizin çoluğu çocuğu var, hepimiz cemiyet için
de yaşıyoruz; bunun, öyle, siyasî bir şeyi de yok. 

Öyle rakam çıktı ki... Gerçek rakam, ne yazık ki, devletimizin elinde istatistik olarak bulun
muyor. Sadece, bu konunun uzmanı, diyelim kriminologlarla, diyelim ceza hukuku siyaseti uzman
larıyla, psikologlarla, psikiyatrlarla yaptığım yüz yüze görüşmelerde -ona, isterseniz, bir nevi an
ket diyelim - hiç kimse gerçek bir rakam veremedi; ama, tahmin edebileceğimizin çok üstünde, 
böylesi bir sorunu, ülkemizde, maalesef, yaşadığımızı, ayrıca, bunun, sadece bir ülkeye özgü bir 
suç türü olmadığını, başka başka ülkelerdeki, bunun, medeniyetle, gelişmişlik derecesiyle filan da 
bir ilgisinin olmadığını, Amerikasından, Batısından, Avrupasından da örneklerini vererek getirdi
ler. Ben, açıkçası, tablonun böylesi vahim boyutta olduğunu, kanun tekliflerini... Zinaya ilişkin de 
öyle; kadın-erkek eşitsizliğinin, bir başka, maddelere yansımış, kanunlara yansımış simgesidir o. 
Yargıtayımızın bir kararında, sadece bir saat, bir erkekle bir arabanın içerisinde dolaştığı karine ka
bul edilerek, o kadının zina suçunu işlediği hükmüne varılabiliyor. Tabiî, yasalar böyle olunca, hâ
kimlerimizin yapabileceği bir şey yok, onları tenzih ederim; ama, kabul ediniz ki, biz, Ceza Kanu
numuzu, ta 1889'lardan bu yana, Zanardelli Kanunlarından bu yana, İtalya'yı mehaz olarak almı
şız, daha sonra değiştirmişiz 1930'da ama, İtalyanlar, o 1930 değişikliği sonrasında kendi kanunla
rındaki anayasaya aykırı hükümleri, örneğin 1968 yılında, İtalyan Anayasa Mahkemesi kararıyla 
değiştirmişler, çağdaş düzenlemeye uygun hale getirmişler; ama, ülkemizde -gerçi, zinaya ilişkin 
en sön Anayasa Mahkememizin verdiği karann çağdaş düzenlemeye yakın olduğu söylenebilir 
ama- hukuk tekniğini bilenler açısından da, orada kadına göre değil de erkeğe göre bir pozisyon 
alışın, değerlendirmede, fiiliyatta yine var olan eşitsizliği, adaletsiz durumu sürdürdüğünü de söy
lememek ne yazık ki mümkün değil. Ben dilerim, Sayın Devlet Bakanımız, bu konuya ilişkin ça
lışmaları da, bir an önce Yüce Heyetinizin önüne getirebilme hususunda sürdürdüğü gayretlerini 
esirgemez, bırakmaz; Adalet Komisyonumuz da bu konuda aynı tutumu inşallah sürdürür ve biz 
Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, eğer bir parça, hani o toplumsal prestij sıralamalarında geri
lerde gösterilmişliğimizden rahatsızlık duyuyorsak, dilerim, var olan toplumdaki, fiiliyattaki buna 
benzer sorunların yasalar düzeyinde giderilmesiyle, hep birlikte bunun onurunu, prestijini yaşarız 
diye düşünüyorum. 

Şahsım ve Grubum adına, beni dinlediğiniz için hepinize teker teker teşekkür ediyorum; en 
üstün saygılarımla hepinizi selamlıyorum. (ANAP ve CHP sıralarından alkışlar) 
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• BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yalova. 

Gruplar adına, Doğru Yol Partisinden Sayın Ümran Akkan. 
Buyurun efendim. (DYP ve RP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ÜMRAN AKKAN (Edirne) - Sayın Başkanım, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; Hükümetimizin Yüce Meclisin huzuruna getirdiği kadınlara evlendikleri zaman kızlık 
soyadını da eşinin soyadıyla birlikte kullanabilmelerine imkân tanıyan 743 sayılı Türk Kanunu Me
denisinin 153 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı hakkında 
Doğru Yol Partisinin görüşlerini aktarmak üzere, huzurunuzda bulunmaktayım. 

Değerli milletvekilleri, bu tasarının hazırlanmasındaki esas neden, özellikle, evlenmeden ön
ce ticarî faaliyet yürüten hekim, avukat veya ticarî faaliyetlerini kendi soyadıyla yürüten diğer mes
lek dallarındaki sanatçı arkadaşlarımızdır. Kişi, belli bir süreç sonucunda o soyadıyla tanınır hale 
gelmekte ve evlenince de bu soyadını kaybetmektedir. Bu da, onun, müzik alanı olsun, sanatın her 
dalında olsun, avukat, hâkim, ticaret yapan bir insan olarak yürüttüğü faaliyetler yönünden piyasa
dan silinme noktasına gelmesine neden olabilecektir. Bu piyasa, sadece ekonomik alanda değil, sa
nat dünyası ve manevî açıdan da olabilir. Bu nedenlerden dolayı, 743 sayılı Türk Kanunu Medeni
sinin 153 üncü maddesinde, kadın isterse ve müracaat ederse -tabiî ki, bu, nüfus idaresine olacak
tır- bekârlık soyadını eşinin soyadından önce kullanabilecek; ama, temel gerekçe, bahsettiğim bu 
alanlarla beraber psikolojik tatmin noktasındadır. Mesela, hiç erkek evladı olmayan ailelerimiz var
dır. Bu aileler de kendi soyadlarının devamını dilemekte ve arzu etmektedirler. Onlar da kendi so-
yadlarının, en azından, erkek çocuklarında olduğu gibi, kızlarında da sürmesini arzu etmektedirler. 
Sadece kendi soyadını kullabilmesinin, nüfus kütükleri açısından problemi vardır; yani, bazı görüş
lerde, kadın sadece kendi soyadını kullanabilmeli denmektedir. Bunun, bildiğiniz gibi, nüfus kü
tükleri açısından büyük problemi çıkacaktır. Tasarı, çocuklar için annesinin soyadını almaya imkân 
tamsa, o zaman nüfus kütüklerinde aileler bölünmüş olur. Bu da, nüfus idaresi açısından ve sonra
dan, ailenin geçmişini bulmak konusunda bir problem doğuracaktır. 

Sonuç olarak, kadın, eşinin ve kendi soyadını kullanmakla, hem kendi soyadından mahrum ol
mayacak hem de eşinin soyadını kullandığı için, nüfus kütüklerinde ki karmaşa olmayacaktır. Za
ten, toplumda fiilî bir durum vardır. Fiilen, hanımlar kendi kızlık soyadlarını da eşlerinin soyadıy
la beraber kullanmaktadırlar, birçok hanım bunu yapmaktadır. Bu fiilî durum, bu şekilde, hukukî 
hale geçecektir. 

Biz, Doğru Yol Partisi olarak, tasarıyı destekliyoruz. Yüce Parlamentodan da, tasarının kabu
lü noktasında destek bekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, aile çok önemli bir kurumdur. Aile sadece kadınlardan oluşmamakta-
dır. Kadınıyla, erkeğiyle, çocuklarıyla beraber bu çok önemli kurumda, her türlü eşitlikten bahse
dildiği bir ortamda, bir kadının da kendi soyadını kullanabilme hakkı olmalıdır diyoruz. 

Tekrar ediyorum, Yüce Parlamentodan, bu kanun tasarısının kabulü noktasında destek bekli
yoruz ve destekleyeceğinize de şimdiden teşekkür ediyoruz. 

Saygılar sunuyorum. (DYP, RP ve ANAP sıralarından alkışlar) • 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Akkan. 
Şimdi, şahısları adına, Sayın Hikmet Sami Türk. (DSP sıralarından alkışlar) 
Bir dakika, Sayın Türk... 
Sayın Keleş, İçtüzüğümüz, şahsı adına müracaat eden kişiye, bu söz hakkını, grup adına ko

nuşsa da, vermemizi öngörüyor; takdir kendilerinin. 
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BİRGEN KELEŞ (İzniir) - Bağışlayın ama, Partinizle ilgili olarak fazla objektif davranmadı

ğınız kanısındayım. 
BAŞKAN - Sayın Keleş, bu el yazıları bana ait değil; bürokrat arkadaşlarımıza verildi. Ben, 

bu konudaki suçlamanızı, size iade etmek durumundayım. Yani, bu arkadaşlar, önce davranıp isim
lerini bildirmişlerse benim yapacağım bir şey yok... 

BİRGEN KELEŞ (İzmir)-Ben görüşümü bildirdim. 

BAŞKAN - ... benim partimden oldukları için, sıralarını geriye atmaya da hakkım yok. 

BİRGEN KELEŞ (İzmir) - Doğru. 
BAŞKAN - Ayrıca, arkadaşlar uyarıyorlar; herkesin gönderdiği başvurunun saati var ve siz, 

üçüncü sıradasınız. 

BİRGEN KELEŞ (izmir) - Doğrudur. 
BAŞKAN - Sayın Hikmet Sami Türk'ün başvurusu; 6 Mayıs 1997 tarihli, saat 17.05. İkinci 

sırada Sayın Emin Karaa'nın başvurusu; 8 Mayıs 1997 tarihli, saat 14.10. Siz, bugün 14.5.1997 ta
rihinde, saat 15.33'te başvurdunuz;.onun için "Partinizle ilgili objektif değilsiniz" sözünüzü... 

BİRGEN KELEŞ (İzmir) - Şimdi edindiğim bir kanaat değil; onun için bu kanaatimi koruyo
rum. Bu, bu olayda oluşmuş bir kanaat de değil. 

BAŞKAN - Bu olayda dile getirdiğiniz için, bu kanaatinizin de objektif olmadığını ben bura
dan ilan etmek zorundayım. (DSP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Türk. -
HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; soyadı, bir aileyi 

tanıtan, onun bireylerini başka ailelerin bireylerinden ayırt eden, böylece, aile bireylerinin kimliği
nin ortak unsurunu oluşturan ve kuşaktan kuşağa aktarılan aile adı olarak tanımlanabilir. 

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere, soyadının başlıca işlevleri; aileyi tanıtmak, ailenin birliği
ni ve sürekliliğini göstermektir. Geleneksel toplum düzenlerinde bu işlevler, soyadının koca veya 
baba kimliğiyle, erkeğin soyunu belirtmesi biçiminde gerçekleşmektedir. 

Çeşitli toplumlarda farklı biçimlerde ve zamanlarda ortaya çıkan, bizde de eskiden genellikle 
babayı veya ortak atayı gösteren sözcük veya takılarda İfadesini bulan soyadı, çağdaş anlamıyla an
cak, Cumhuriyet Döneminde yasal düzenleme konusu olmuştur. 21 Haziran 1934 tarihinde kabul 
edilen ve yayımından altı ay sonra 2 Ocak 1935 tarihinde yürürlüğe giren 2525 sayılı Soyadı Ka
nunu, her Türk için, Öz adından başka, soyadı da taşıma zorunluğunu getirmiştir. Soyadı Kanunu
na göre, ailede soyadı seçme görev ve hakkı, evlilik birliğinin başkanı olan kocaya aittir. Bununla 
birlikte, kocanın ölmüş ve karının evlenmemiş olması ya da kocanın akıl hastalığı veya akıl zayıf
lığı nedeniyle vesayet altında bulunması ve evliliğin devam etmesi durumlarında soyadı seçme hak 
ve görevi karınındır. 

Türk Medenî Kanununun şimdi değiştirilmesi görüşülen 153 üncü maddesine göre, karı, ko
canın aile adını taşır. Aynı kanunun 141 inci maddesinde ise, boşanan kadının yeniden bekârlık so
yadını alması öngörülmekle birlikte, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunan 
ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği anlaşılan kadına, kendi isteği ve hâkimin izniyle, kocası
nın soyadını taşıma olanağı tanınmıştır. 

Yine, Türk Medenî Kanununa göre, nesebi sahih olan çocuk, babasının soyadını; evlilik dışı 
doğumda anasına kalan çocuk, anasının aile adını; evlatlık, kendisini evlat edinen kişinin aile adı
nı taşır. 
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Görüldüğü gibi, yürürlükteki Türk hukukunda soyadıyla ilgili hükümler, geleneksel anlayışı 

yansıtmaktadır. Oysa, bir yandan kadın-erkek eşitliğinin çağdaş hukuk sistemlerinin temel ilkele
rinden biri durumuna gelmesi ve çeşitli alanlarda somutlaştırılması, öbür yandan da, sanayileşmey
le birlikte geleneksel aile yapısının değişmesi ve geniş aile ya da büyük aile tipinin, yerini, çekir
dek aile tipine bırakması, aile hukukuna, bu arada, kadının soyadına veya aile adına yansıyan de
ğişikliklere yol açmıştır. Bu değişiklikler, özellikle 20 nci Yüzyılın ikinci yansında kabul edilen çe
şitli uluslararası belgelerde ve ulusal yasalarda izlenebilir. Örneğin, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayı
rımcılığın Önlenmesi Sözleşmesinin 16 ncı. fıkrasının (g) bendine göre, taraf devletlerin kadın-er
kck eşitliği ilkesine dayanarak kadınlara sağlayacakları haklar arasında, "aile adı, meslek ve iş se
çimi dahil, karı-koca için eşit kişisel haklar" da vardır. Aslında, aile hukukunda bu arada soyadı ko
nusunda kadın-erkek eşitliği ilkesi, anılan uluslararası sözleşmeden önce de bazı ülkelerin yasala
rında uygulama alanı bulmaya başlamıştır. 

Günümüzde, özellikle, Alman, isviçre, İtalyan ve Fransız hukuklarında, evli kadının soyadı 
konusunun kadın-erkek eşitliği ilkesinde düzenlendiğini görüyoruz. Çağdaş toplumlar arasında yer 
almak isteyen Türkiye, hem bu gelişmeye ayak uydurmak ve Anayasanın 10 uncu maddesindeki 
eşitlik ilkesine yeni bir anlam vermek hem kendisinin de katıldığı uluslararası sözleşmelerden do
ğan yükümlülüklerini yerine getirmek durumundadır. Bu, aile hukukunun çeşitli sorunları gibi, ka
dının soyadı konusunun da, kadın-erkek eşitliği ilkesinin ışığında ele alınmasını zorunlu kılmakta
dır. 

Görüşmekte olduğumuz tasarıda, Türk Medenî Kanununun 153 üncü maddesinin yürürlükte
ki birinci fıkrası, değişik bir ifadeyle korunmakla birlikte, kadına, kocaslnın soyadıyla birlikte be
kârlık soyadını da kullanma olanağı tanınmaktadır. 

Yeni düzenleme için genel gerekçede şu açıklama yapılmıştır: "Kadının evlenmeden evvel 
meslek ve iş hayatında tanınmış olması halinde veya bazı düşüncelerle eski soyadını kaybetmek is
tememesi durumunda, kocasının soyadıyla birlikte bekârlık soyadını da kullanabilmesine imkân ta
nınması günümüzde bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmış bulunmaktadır." 

1 inci madde gerekçesinde de, sosyal gereksinmelerin bir sonucu olarak kadının kendi aile so
yadını kullanma ihtiyacına yanıt vermekten söz edilmektedir. 

Bu gerekçeler ve önerilen yeni düzenleme, genel olarak yerinde olmakla birlikte, kocasının 
ölümünden veya boşanmadan sonra ikinci kez evlenen kadının, ilk evliliği sırasında, meslek ve iş 
hayatında kocasının soyadıyla tanınmış olması durumunda, o soyadını yeni kocasının adıyla birlik
te kullanma gereksinmesini karşılamaktan uzaktır. O nedenle, tasarının 1 inci maddesiyle değişti
rilen Türk Medenî Kanununun 153 üncü maddesinin birinci fıkrasının bu durumu da kapsayacak 
bir ifade genişliğiyle yeniden yazılması gerekir. Bu yönde arkadaşlarımla birlikte beraber verdiğim 
bir değişiklik önergesinin dikkate alınmasını, Sayın Komisyondan ve Hükümetten dilerim. 

Öte yandan, tasarı, tam bir eşitlik getirmek iddiasında değildir. Nitekim, yürürlükteki Alman 
Medenî Kanununda olduğu veya Türkiye'de bilinen örnekleriyle, bazı becerikli kadınların fiilen 
gerçekleştirdiği gibi, karının soyadının da ortak aile adı olarak kabul edilmesi olanağı getirilmemiş
tir. 1 inci madde gerekçesinde, bu konuya ışık tutabilecek açıklama şöyledir: "Çocukların soyadı 
konusunda ortaya çıkacak sorunları gidermek açısından maddenin tasarıda yer aldığı şekilde dü
zenlenmesi gerekli görülmüştür." 

Şüphesiz, başlangıç noktası olarak alınabilecek bir aileden çıkacak kollarla, her yeni evlilikte 
yeni bir soyadı kabulüne olanak verecek bir düzenleme getirmek, soyut kadın-erkek eşitliği bakı
mından çekici bir düşünce olmakla birlikte, bu, soyadı kavramının anlam ve işlevlerini tamamıyla 
ortadan kaldırabilecek bir gelişmeye de yol açabilir. O nedenle, kadın-erkek eşitliğini, soyadı kav-
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ramının anlam ve işlevleri içerisinde biçimlendirmek gerekir. Bu çerçeve içerisinde, kadına, koca
sının soyadıyla birlikte önceki soyadını da kullanma hakkını veren bir düzenleme, hem eşlerin kar
şılıklı menfaatlarını dengelemek, hem ailenin birliğini ve sürekliliğini korumaktaki toplum yararı
nı gözetmek' bakımından en gerçekçi çözüm yolu olarak görünmektedir. Bu, aynı zamanda, Ana
yasanın 10 uncu maddesindeki cinsiyetlerin eşitliği ilkesiyle, aileyi Türk toplumunun temeli sayan 
41 inci maddesini bağdaştıran bir çözüm yolu niteliğindedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşmekte olduğumuz tasarı, aile hukukunun, kadın er
kek eşitliğiyle bağdaşmayan sadece bir yönünü ve o da eksik olarak düzenlemektedir. Bu tasarının, 
evlilikte kadın erkek eşitliğini tam olarak gerçekleştirecek, özellikle evlilikteki yasal mal rejimini 
bu anlayışla yeniden düzenleyecek geniş kapsamlı bir aile hukuku reformunun başlangıcı olmasını 
dilemekteyim. 

Bu anlayışla, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DSP, ANAP, DYP ve CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Türk. 
' Şahsı adına, Sayın Emin Karaa; buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 

EMİN KARAA (Kütahya) - Sayın,Başkan, sayın milletvekilleri; Türk Medenî Kanununun 
153 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısının tümü hakkında 
şahsım adına, söz almış bulunuyorum; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Türk Medenî Kanunu, 1926 yılında İsviçre'den alınıp Türkçeye çevrilerek yürürlüğe konul
muştur. Yabancı ülke hukukuna başvurulması, tarihte sıkça rastlanılan bir durumdur. Ancak, ya
bancı hukuk alımı, bir kez almakla sona eren bir süreç değildir. Kanunu alan ülkenin yasama orga
nı tarafından bu hukuku destekleyecek, zenginleştirecek yönde yeni yasalar yapılması gerekmekte
dir. Bizim Medenî Kanunumuz İsviçre'den alınıp uygulama alanına konulduğunda, hukukun, top
lumun ilerisine geçmesi söz konusu olmuştu. Ancak, toplumun ilerisinde bulunduğu 1926 yılından 
bu yana, Türk Toplumunda çok şey değişmiş ve Kanun, özellikle, evli kadının kocası karşısındaki 
konumu açısından, günümüzde, toplumun gerisinde kalmıştır. Medenî Kanunumuz, bugün taşıdığı 
bazı hükümlerle, günümüz Türkiyesine uymayan ve kadın erkek eşitsizliği yaratan bir metin ola
rak yürürlükte bulunmaktadır. Bu nedenle, Medenî Kanunun toplumun gerisinde kalmış bazı mad
delerdeki hükümlerini, güncel, sosyal gerçeklik, çağdaş gereksinim ve ölçütler doğrultusunda, ka
dın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik olarak yeniden düzenlemek gereklidir. Bu açıdan bakınca, 
önümüzde bulunan Türk Kanunu Medenîsinin 153 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı bir başlangıç olarak kabul edilmelidir. 

Medenî Kanunun söz konusu 153 üncü maddesinin birinci fıkrası "karı, kocasının aile ismini 
taşır" hükmünü içermektedir. Getirilen kanun tasarısında ise, kadının, evlenmeden önceki eski so
yadını kaybetmek istememesi durumunda, kocasının soyadıyla birlikte bekârlık soyadını da kulla
nabilmesine olanak tanınmaktadır. Kadın, bunu evlendirme memuruna söyleyecek veya daha son
ra nüfus memuruna yazılı olarak bildirecektir. Böylece, kadının bekârlık soyadı, kocasının soyadı
nın önünde yer alabilecektir. 

Bu kanun değişikliğiyle, kadın haklarının ele alınıp, Medenî Kanunda gerekli değişiklikler ya
pılması açısından bir adım atılmıştır; ancak, bu yeterli değildir. Medenî Kanun, günümüzde eşler 
arasındaki ilişkiler açısından, insan haklarına, eşlerin eşit haklardan yararlanma ilkesine, uluslara
rası sözleşmelere ve Anayasaya aykırıdır. Türk Medenî Kanununun aslı olan İsviçre Medeni Ka
nununda ve bütün çağdaş ülkelerde kadınların eşit haklardan yararlanmasını sağlayan gerekli deği
şiklikler yapılmıştır. Oysa, ne yazık ki, bizde, kadın haklarıyla ilgili, Medenî Kanunda hiçbir temel 
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değişiklik yapılmamıştır. Halbuki, dünya ülkeleriyle kıyaslandığında, kadına seçme ve seçilme 
haklarını tanıyan siyasal haklar, pek çok Avrupa ülkesinden çok önce Türk kadınına tanınmıştır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bugün, burada, Türk kadınına aile içindeki yerini koruma 
ve muhafaza etme bakımından göstermelik bir bekârlık soyadını kocasının soyadına eklemekten 
öte, çok daha önemli olan, aile birliğinin devamı açısından önem arz eden değişiklikleri bir bütün 
halinde yapmalıydık. Örneğin-: Eşlerin ikametgâhlarını birlikte seçmeleri yerinde ve doğru bir ka
rar olmakla-birlikte ve tatbikatta da böyle olduğu halde, Medenî Kanunun 21 inci maddesi "Koca
nın ikametgâhı karının ikametgâhı addolunur" demektedir. Bu, bir çarpıklıktır. 

Medenî Kanunun 152 nci maddesi "Koca, birliğin reisidir; evin seçimi karı ve çocukların mü
nasip veçhile iaşesi ona aittir" demektedir. Oysa, hiç de böyle değildir. Bugün, ülkemizde, evin se
çiminde de, aile birliğinin sorumluluklarının paylaşımında da, kadın ve erkek eşit konumdadır ve 
birlikte karar verirler. Öyleyse, mevcut olan bu durumu, niye Kanundaki değişikliği yaparak yasa-
laştırmıyoruz? , 

Keza, Medenî Kanunun 154 üncü maddesi, birliğin reisinin koca olduğunu söyler. Oysa,vbu 
hususun da eşitlik ilkesine uygun olarak, evlilik birliğini her iki eşin de temsil edebileceği şeklin
de değiştirilmesi gerekir. 

Medenî Kanunun 263 üncü maddesinde düzenlenen velayet hakkının kullanılmasında, anlaş
mazlık halinde babanın oyunun mutaber olacağı da temel olarak eşitlik ilkesine fevkalade aykırı
dır. Bu örnekleri uzatmak mümkündür. ' 

Son olarak, eşlerin mal rejimini düzenleyen Medenî Kanunun 170-inci maddesinden bahset
mek isterim. Bu madde, eşler arasında mal ayrılığı esasını getirmekle, tatbikatta pek çok kadının 
boşanmadan sonra mağduriyetine neden olmaktadır. Bu nedenle, anılan maddenin, mal ortaklığına 
cevaz verir şekilde değişmesi gerekir. ' -

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bütün bu örnekleri şunun için veriyorum: Türk Medenî 
Kanununun, eşlerin eşit haklardan yararlanması ilkesi çerçevesinde yeniden ele alınması gerekiyor. 
Esasen, Türk toplumu ve Türk kadını, bugün, 1926 yılında kabul edilen Medenî Kanunun çok 
önündedir; bir başka ifadeyle, Kanun, toplumun gerisinde kalmıştır. O nedenle, Hükümetin, kap
samlı bir tasarıyla gelmeyip, salt, kadına evlenmede bekârlık soyadını da kullanabilmesini içeren 
basit ve göstermelik bir maddeyi karşımıza getirmesini anlayamıyorum. Bu kanun tasarısı hazırla
nıp, Bakanlar Kurulu kararıyla, Başbakan tarafından Meclise sunulmakla, kadının bekârlık soyadı, 
koca sâyadının önünde yer almakla ne kazanılacaktır? Böylece, Hükümet, kadınların gönlünü mü 
alacaktır? 

Bu Hükümet, bu Meclis, kadın haklarıyla ilgili olarak, kadın erkek eşitliği cümlesinden olmak 
üzere, evlenmenin umumî hükümlerinde, birliğin temsilinde, birliğin korunmasında, karı koca mal
larının idaresinde, mal ayrılığı ve birliğinde, velayetin tayinindeciddî, kalıcı, eşler arasında adalet 
ve eşitlik ilkesine dayanan ve kadının hakkını kadına teslim eden geniş kapsamlı bir tasarı paketiy
le gelmedikten sonra, salt, kadının bekârlık soyadının, evlenmede, koca soyadının önünde yer al
masına dair 153 üncü maddenin birinci fıkrası değişse ne olur değişmese ne olur?! 

Bu değişikliği takiben, yapılacak geniş kapsamlı bir tasarı Meclise gelmezse, Türkiye, imza 
koymuş olduğu, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme
ye sadık kalarak, kadınlara karşı ayırımcılık oluşturan mevcut yasa, yönetmelik, âdet ve uygulama
ları değiştirmek veya feshetmek için, yasal düzenlemeler de dahil, gerekli bütün önlemleri almaz
sa, bu cümleden olmak üzere, kadın erkek eşitliğini sağlamaya yönelik olarak, Medenî Kanunun, 
özellikle 21,98,152,155,156,170 ve 263 üncü maddeleri değiştirilmezse, Türk kadını, bugün gö-
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rüşülen ve büyük bir olasılıkla yasalaşacak olan tasarıya göstermelik değişiklik olarak bakacak ve 
gülüp geçecektir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Karaa. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştın 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türk Kanunu Medenisinin 153 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 17.2.1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 üncü maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak kadın, evlendirme memuruna veya daha 
sonra nüfus idaresine yapacağı başvuru ile kocasının soyadı ile birlikte bekârlık soyadını da kulla
nabilir. Bu takdirde bekârlık soyadı önde yer alır." t 

BAŞKAN - Madde üzerinde, gruplar adına, Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın Zerrin 
Yeniceli söz istemişlerdir. 

I • 

Buyurun Sayın Yeniceli. (DSP sıralarından alkışlar) 
DSP GRUBU ADINA ZERRİN YENİCELİ (İzmir) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Türk Kanunu Medenisinin 153 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde Demokratik Sol Parti Grubunun görüşlerini bildirmek üzere 
söz almış bulunmaktayım. , 

743 sayılı Türk Medenî Kanununun 153 üncü maddesinin birinci fıkra hükmü "Karı, kocası
nın aile ismini taşır" biçimindedir. Yeni düzenlemeyle, kural olarak, kadının, evlenmekle, kocası
nın soyadını alması benimsenmekte ise de, kadın, dilerse, ilgili mercie başvurarak bekârlık soyadı
nı da kullanabilecektir. 

Bununla birlikte, konuşmamın özü, kadınlara dair ayırımcı yasa maddelerinin kaldırılmasının 
gerekli ama, yeterli olmadığına ilişkin olacaktır. 

Bu yasa tasarısı vesilesiyle, kadınlarımızın sorunlarına bu kürsüden bir kez daha dikkat çek
mek istiyorum. I 

Kadın platformu ve örgütlerinin, basın bildirileri ve imza kampanyalarıyla güncelleştirdiği 
Medenî Kanunla ilgili kanun tasarısı, kısmen de olsa, nihayet, Meclis gündemine gelmiştir. 

17 Şubat 1926 tarihinde kabul edilen, 4 Ekim 1926 tarihinde yürürlüğe giren Medenî Yasa, he
pimizin bildiği gibi, kadına yönelik ayırımcı maddeler içermektedir. Kabul edildiği zamanda ileri
ci bir öz taşıyan; ancak, günümüze gelindiğinde toplumun gerisine düşen Medenî Yasanın kadın 
aleyhine olan hükümlerinin değiştirilmesi sosyal bir gerekliliktir. Bizlere düşen, bu gerekliliği ye
rine getirmektir. Çağın gerisinde kalan yasa maddeleri, zaten, kendiliğinden geçersizleşmeye mah
kûmdur. Bugün, birçok kadınımız, hukukî olarak, eşinin soyadını kullanmak zorunda olsa bile, iş 
ve sosyal çevresinde kendi soyadına da sahip çıkmaktadır. Bu ve bunun gibi maddelerin değiştiril
mesini istemek, yalnızca sosyoekonomik ve siyasî açıdan değil, teknik açıdan da gereklidir. Ana
yasanın "herkes yasa önünde eşittir" ve benzeri maddeleri ile imza attığımız uluslararası sözleşme
ler, bugün, bütün bu değişiklikleri gerekli kılıyor. Vurgulamak istiyorum, Medenî Kanun başta ol-
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mak üzere, Ceza ve İş Yasalarındaki kadınlarla ilgili ayırımcı maddelerin de kaldırılması için, bü
tün milletvekilleri olarak gerekli gayreti göstermeliyiz. 

Cumhuriyet kurulmadan Önce, üst üste yaşanan savaşlar, Türk kadınını, hem sosyal yaşamın 
baş aktörü haline getirmiş hem de onu, hayat içerisinde eğitmiştir. Cumhuriyet dönemine geldiği
mizde ise, Türk kadınına sosyal ve siyasal haklar tanıyan Atatürk, onun eğitimine özel önem ver
diğini her fırsatta göstermiştir.- Kadınlarımızın toplum içerisinde saygın bir yer kazanması için, öğ
renim, meslek edinme ve çalışma haklarına sahip olması, yine, Atatürk'ün eşsiz Öngörüsü sayesin
de, birçok Avrupa ülkesinden önce kadınımıza sağlanmıştır. Ancak, sizler de takdir edersiniz ki, ül
kemizin eşitsiz gelişmiş sosyoekonomik coğrafyası, hukukun hayata geçirilmesinde engelleyici, 
hatta geciktirici bir işlev görmüştür. Ülkemizin batısıyla doğusu arasında, kentiyle köyü arasında 
ve kentlerimizde seçkin semtlerle varoşlar arasında büyük bir eşitsizlik vardır. Şu soru üzerinde dü
şünülmesi gerekiyor: Doğudaki, köydeki ve varoşlardaki kadınlarımız, kültürel ve ekonomik bas
kıya rağmen, hukukun kendisine tanıdığı bu eşit olanakları nasıl kullanacak? işte, asıl hakkından 
gelinmesi gereken sorun budur. 

Bu bağlamda, kadın haklarının hangi yöntem düzleminde ele alındığıyla ilgili olarak şu soru
ya verilecek yanıt önem kazanmaktadır: Kadınlar için insanca bir yaşam, çıkarılacak yasalarla mı 
sağlanacak? Hayır... Çalışma yaşamı düzenlenmedikçe; birçok kadınımız, sendikasız, sigortasız, 
düşük ücretle çalıştırıldıkça; kadınlara sosyal koruma ve haklar sağlanmadı kça; aslî görevleri eş ve 
ana olmak diye algılandıkça; eğitimlerine önem verilmedikçe; sadece göstermelik yasal düzenle
melerle, kadınlarımıza, insanca bir yaşam, elbette sağlayamayız. Bununla birlikte, yinelemek isti
yorum, bu yasal düzenlemeler, yeterli olmasa da, sosyal bir gereklilik, tarihsel bir zorunluluktur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; istihdam sürecinde kadına biçilen rol, üzerinde durulması 
gereken bir başka önemli noktadır. Kadınlarımıza, iş yaşamının, geçici değil, sürekli olduğu bilin
ci verilmelidir; kendilerine güvenmeleri sağlanmalıdır. Burada dile getirmek istiyorum, okul dışın
daki yaşam alanlarını eğitim alanı haline getirmede de kadın örgütlerine büyük görev düşmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hepimiz biliyoruz ki, bazı bölgelerimizde, kız çocukları
mız okula gönderilmiyor; çok küçük yaşlarda, kendilerine sorulmadan evlendiriliyor. İlköğretimin 
kesintisiz 8 yıla çıkarılması, başka açılardan olduğu gibi, bu açıdan da bir zorunluluktur. Kesinti
siz 8 yıl, kırsal kesimdeki çocuklarımızın okula gönderilmesinde etkili bir uygulama olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; eğitim önemlidir; ancak, ekonomik istikrarla desteklen
mesi kaydıyla... Çünkü, kadın erkek eşitsizliğini körükleyen nedenlerin başında, enflasyon, feodal 
düzen, işsizlik, sağlıksız özelleştirmeler gelmektedir. Hak verileceği gibi, iş, eğitim ve sağlık prob
lemi, kadının özgürleşmesinin Önündeki en önemli engellerdir. 

Evet, kadın sorunu önemlidir; çünkü, kadın hakları sorunu, insan hakları sorunu demektir, de
mokrasi sorunu demektir, laiklik sorunu demektir... Bu anlamda, laik, demokratik Türkiye Cumhu
riyetine yapılan saldırılar, en çok da Türk kadınına zarar vermektedir. Bu yüzden, kadınlarımız, 
haklarını gasp edecek ya da geriye götürecek her türlü gericiliğe karşı dimdik ayakta ve her zaman 
uyanık durmaktadır. Türk kadını, 2000'li yıllara, çağdaş dünyanın bir parçası olarak girmeye karar
lıdır. 

Görüştüğümüz maddeyle ilgili olarak, tasarıyı daha da ileri götüren değişiklik önergemize des
tek vermenizi bekliyor, saygılar sunuyorum. (DSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yeniceli. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Birgcn Keleş; buyurun. (CHP sıralarından alkış
lar) 
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CHP GRUBU ADINA BİRGEN KELEŞ (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türk Kanunu Medenîsinin 153 üncü Maddesinin Birinci 
Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısıyla ilgili olarak söz almış bulunuyorum; çünkü, 
Grubum adına birkaç noktayı dikkatinize sunmak istiyorum. 

153 üncü maddedeki değişikliğin gündeme getirilmesine memnun olduk; ancak, gerek İktidar 
Partisince yapılan açıklamadan gerek tasarı metninden anlaşıldığı kadarıyla, aile soyadının korun
ması ve ticarette veya bir başka şekilde tanınmış olan kişilerin isimlerini koruyabilmeleri, asıl bu 
değişikliğin gündeme getirilmesine neden olmuştur; ama, bu, tabiî, yeterli değildir. Kuşkusuz, in
sanların, yetişmiş kişilerin, sırf evlendikleri için, kişiliklerinin belli bir parçasını ve önemli bir par
çasını bırakmaları çağdaş bir durum değildir; ama, evlenmekte olan kişi, sadece aile ismini değil, 
evlendiği sırada taşıdığı ismi korumak isteyebilir. Örneğin, ikinci evliliğini yapan bir kadın, evlen
meden önce taşıdığı, vefat etmiş olan kocasının ismini taşımak, böylece, ilk eşinden olan çocuklar
la aynı soyadı korumak isteyebilir. Bu nedenle "bekârlık soyadı" ifadesi, kanımca çok yeterli de
ğildir ve "önceki soyadı", "evlenmeden önceki soyadı", "taşıdığı soyadı" gibi ifadelerle değiştiril
mesi daha uygun olur. 

Gerekçede ve tasarı metninde "kadınlara karşı olan ayırımcılığın giderilmesi" ifadesine yer ve
rilmektedir. Kadınlara karşı ayırımcılığın giderilmesini eğer gerçekten düşünüyorsak, o zaman, 153 
üncü madde, daha önceki konuşmacıların da belirttiği gibi, yetersizdir; çünkü, başta 170 inci mad
de olmak üzere, 152 ve 161 inci maddelerin tümü, 263 üncü madde ve 598 inci madde kadın erkek 
eşitliğine aykırı hükümler içermektedir. 

Kadın dernekleri platformları bu durumu çok sık gündeme getirmektedirler ve en son 1993 yı
lında, bütün değişiklikleri içeren bir taslağı hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunmuş
lardır. Aradan geçen dört yıl içinde, başbakanlık, başbakan yardımcılığı gibi görevlerde bir kadın 
olduğu halde bu konuların gündeme alınmamasını ve bu değişikliklerin gerçekleştirilmemesini 
üzüntüyle karşılıyorum ve altım çizerek bunu ifade etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Medenî Kanun değişikliklerini Türkiye Büyük Millet Meclisine sosyal -
demokratlar getirmişler ve aslında her dönemde bunu canlı tutmaya çalışmışlardır. İlk kez, 1989 yı
lında, 170 inci maddeyle ilgili değişiklik teklifini hazırlayarak Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sundum ve evlilik birliği sırasında elde edilen malların, eşler arasında, boşanma halinde eşit olarak 
paylaştırılmasını önerdim. Böyle yapmakla da, kadınlara karşı yapılan bir haksızlığı gidermek; tar
lada, işte ve evde çalışarak ai\e bütçesine katkıda bulunan kadınların emeğini değerlendirmek ve 
onlarin boşanma halinde her türlü güvenceden yoksun olarak ortada kalmasını önlemek istedim. 
170 inci maddeyi ayrı olarak ele almamın nedeni de, maddenin öneminden ve kadınlara sağladığı 
olanaklardan kaynaklanıyordu. İstedim ki, kadının, evlilik birliğinde ve toplumda statüsünü çok de
ğiştirmeyecek olan maddeler öncelik almasın ve hükümetler, kadınların statüsünü değiştiriyor gö
züküp, aslında mevcut durumu korumasın. Bu nedenledir ki, 20 nci Dönemde, Sayın Araslı'yla bir
likte yaptığımız hazırlıklarda da 170 inci maddeyi ayrı olarak ele aldık ve 170 inci maddenin de
ğiştirilmesini, o değişikliğin Medenî Kanunun diğer maddelerinde getirdiği değişiklikleri ve gerek
tirdiği yeni maddeleri bir paket halinde sunduk; Medenî Kanunun bütün diğer değişikliklerini de 
ikinci bir pakette topladık. 

Şimdi, birinci paketimiz, aslında, DSP'li arkadaşlarımız tarafından değil ama, DYP'li, ANAP'lı 
ve bugün bağımsız olan bazı kadın parlamenterlerimiz tarafından imzalanmıştır ve aynı metin ve
ya bir benzeri, Meclise sunulmuştur, bir yıldır gündeme alınmayı beklemektedir; ikinci paketin 
Meclise sunuluşu ise, iki ay sonra bir yıl olacaktır. 
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Sayın milletvekilleri, 153 üncü maddenin neden ayrıca getirildiğini ve komisyondaki uyarıla

ra rağmen neden diğer paketlerle ve tekliflerle birleştirilmediğini anlayabilmiş değilim. Çünkü, 
eğer, gerçekten ayırımcılığın kaldırılması düşünülüyorsa, bütün diğer maddelerin de ele alınması 
gerekir; ama, eğer, diyorsanız ki, bizim Medenî Kanunla ilgili olarak yapabileceğimiz tek değişik
lik 153 üncü maddedir; diğer maddelerin hiçbirini değiştirenleyiz, o zaman, bilin ki, bu yeterli de
ğildir; çünkü, kadınların istedikleri, sadece biraz daha fazla hak değil, her alanda erkeklerle eşit ola
rak yer almaktır. Çağımızda kadınlar, ailede, eğitimde, çalışma yaşamında, politikada ve Türki
ye'nin yurtdışında temsil edilmesinde, sadece biraz daha fazla hak sahibi olmak istemiyorlar; bu 
alanlarda erkeklerle eşit olarak yer almak istiyorlar. Bu ikisi arasındaki ayrıma dikkatinizi çekmek 
istiyorum, ikisi birbirinden çok farklıdır; dünyada da bu ikincisini istemektedirler, Türkiye'de de bu 
böyledir. Bunun içindir ki, kadınlarımız, cumhuriyetin temel nitelikleri tartışması söz konusu oldu
ğunda büyük tepki göstermektedirler. Çağdışı kıyafetlere büründürülmeye, aleyhlerine çalışan bu
günkü eğitim sisteminin sürdürülmek istenmesine, Refahlı bazı yöneticiler ve belediye başkanları 
tarafından görevlerinden çeşitli nedenlerle alınmaya çok tepki göstermektedirler. 

Sayın milletvekilleri, eğer, gerçekten kadın erkek eşitliğine inanıyorsak, o zaman, cumhuriye
tin temel niteliklerini ve başta laiklik olmak üzere, tüm Atatürk ilke ve devrimlerini özenle koru
malıyız. Çünkü, laiklik, insan haklarının, demokrasinin olduğu kadar, kadın erkek eşitliğinin de ön
koşuludur, olmazsa olmaz unsurudur; bu açıdan yaşamsal önemdedir. 8 yıllık kesintisiz zorunlu te
mel eğitim de, kadın erkek eşitliği açısından büyük önem taşımaktadır; gerçekleştirildiğinde, eşit
lik konusunda çok önemli bir adım atılmış olacaktır. 

Ben, Sayın Işılay Saygın'ın, diğer Medenî Kanun değişikliklerini de gündeme getirmek istedi
ğini düşünüyorum; çünkü, bu eşitliğin sağlanması, her çağdaş kadının önde gelen görevi olmalıdır; 
ayrıca, Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Kaldırılması Sözleşmesinde ve Pekin Konferan
sında olduğu gibi, uluslararası konferanslarda, üst düzeyde yetkililerimizin verdiği sözlerin de bir 
gereğidir. 

Teşekkür ediyorum; saygılar sunuyorum. (CHP ve DSP sıralarından alkışlar) . 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Keleş. 
HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkan, izin verirseniz, zabıtlar bakımından küçük 

bir maruzatım olacak. 
BAŞKAN - Buyurun. 
HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Keleş, konuşması sırasında, hazırladıkları bir teklifin 

DSP tarafından imzalanmadığını ifade ettiler. Bu noktaya bir açıklık getirmemiz zabıtlar bakımın
dan yararlı olur. 

Bizim, kanun tasarısı üzerinde konuşan konuşmacılarımız, DSP'nin, aile içerisinde ve Medenî 
Kanun içerisinde kadın hakları konusundaki düşüncesini çok geniş boyutlu ifade ettiler. O neden
le, eğer, kendilerinin hazırladığı teklife arkadaşlarımız imza vermediyse, yetersiz buldukları için 
vermemişlerdir. Bunları zapta geçirmekte fayda görüyorum. 

BİRGEN KELEŞ (İzmir) - Bunu şiddetle reddederim. 
BAŞKAN - Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Yüksel Yalova; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA YÜKSEL YALOVA (Aydın) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

1 inci madde üzerinde Anavatan Partisinin görüşlerini sunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

Bu haktan istifade ederken, kadın haklarına ilişkin aklıma gelen her konuyu burada söyleme 
hakkına sahip olmadığımın bilinciyle hareket etmek istiyorum. Biraz önceki eleştirilere kulak ver-
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diğimde, feodalizmle bu Soyadı Kanununun bile ilişkilendirilebildiğini görünce, doğrusu, anlaya
bilmekte biraz güçlük çektim. Sonra bir başka mantıkla karşılaştık. "Kadın haklarını savunmak için 
kadın olmak gerekir" şeklinde, o mantığın doğal sonucu, konsekansı önümüze getirildi. Eğer, Baş
bakan ve Başbakan Yardımcısı kadındı, niye yapmadı dersek "kadın haklarını ancak kadın savuna
bilir" mantığını da doğru sayarsak, kadın haklarım anlamamışız demektir; çünkü, bu, her şeyden 
önce bir insan hakları meselesidir. Eğer benim tezim doğruysa, bu, o zaman, Başbakan Yardımcı
lığı koltuğunda oturan insanın da altı yıldır niçin yapmadığı sorusunu gündeme getirir, böylece de
vam eder gider. 

Şimdi, teknik olarak bir değişiklik teklifi var, ben, onunla ilgili partimizin görüşlerini sunaca
ğım. Çok da ciddîye aldım; "daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan, sadece bir soyadı için 
yararlanabilir" hükmünü getiriyor. Ondan öncesi, madde metninin tekrarı gibi. İlk bölümünün, bel
ki biraz daha düzgün bir Türkçeyle ya da akıcı bir ifadeyle kaleme alınmış olduğu söylenebilir; 
ama, eğer "daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir" 
derseniz, eğitimde abartma yönteminin çok yararlı olduğunu bilirim; ama, öyle bir niyetim de yok, 
sadece, bir an bu mantığı azıcık karikatürize ederek daha bir somutlaştırmak faydalı olacak diye 
düşünüyorum. Bir kadının birden fazla evlenme hakkını, eğer, yasalar tanımışsa ya da bir kadının 
birden fazla evlenmesine engel olucu bir madde mevcut değilse, o zaman, bu evlenmeyi, temel hak 
olarak kabul ederseniz, evlenmeyle birlikte doğabilecek olan hususlarda da, getireceğiniz madde 
hükmüyle, yasaklama öngörme hakkına sahip olmadığınız gerçeğiyle karşılaşırsınız. Belki, karışık
lıklara yol açabilir filan şeklinde bir endişeden, DSP'li arkadaşlarımızın bu kanun teklifi sunulmuş 
olabilir; doğrudur o kaygıyı da paylaşırım; ama, söylediğim gibi, işin özü, evlenme hakkıdır. Ev
lenme hakkına ilişkin bir.yasaklamâ getirme'hakkına sahip değilseniz, o evlenmeyle ortaya çıkabi
lecek sonuçlarda da, yasayla sınırlama hakkını kendinizde görmemeniz gerekir. 

Ayrıca, bir başka hususu da özellikle vurgulamak isterim: Bekârlık ya da evlilik hukukî tabir
dir, edebî tabir değil bunlar. Biraz önce, ben, Grubum adına geneli üzerinde görüşlerimizi sunar
ken de arz etmiştim... Karı, koca... İfade bu. Belki, çok şık değil filan denilebilir; ama, ne yapsın, 
kanun koyucu da teknik tabir kullanmak yükümlülüğü altında. O nedenle, bekâr demeseydik de, 
şöyle deseydik filan, bence bunlara hiç girmeyelim. 

Ayrıca, konu dışına mecburen taşarak, şunu da söylemek istiyorum, madem, deminden bu ya
na gelenek haline getirildi: Niçin, sadece sosyal demokratlar, bu işi paket halinde filan sunabilmiş 
olsun? CHP'li arkadaşımın bu yaklaşımını da doğrusu yadırgadım. Şimdi, sadece bizim verdiğimiz 
kanun teklifleri filan ortaya kanıt olarak"sunulacak olsa, ben de, o zaman mesela derim ki, bunca 
bayan parlamenter olarak niye, mesela niye kanun tekliflerini filan vermediniz de, iş bize düştü, ba
şa düştü... 

BİRGEN KELEŞ (İzmir)-1989'dan beri... 

YÜKSEL YALOVA (Devamla) - Efendim, 1989'dan bugüne kadar geldiğimiz vakit, bu ko
nuda ileri adım atmak mümkün değil. Bilemem, DSP ile aranızda çekişmeniz, çelişmeniz, şudur 
budur vardır; ama, ben isterim ki, şu konuyla birlikte, mademki "bir paket halinde gelsin" diyorsu
nuz -belki de arkadaşlarımın, yetkisiz temsil usulüyle savunmasını yapmak durumunda kalıyo
rum- daha genişleterek, bunların bir an önce yasama teknolojisine getirilmesi asıldır. 

Sonra bir başka mantık daha var: "ek başına bir hiçtir" Peki, o zaman bir soralım; böylesi bir 
kanun değişikliği teklifinin getirilebilmesi için yanında asgari kaç tane daha kanun değişikliği tek
lifinin olması gerekir ki, bu talep, meşru olabilsin ya da geçerli olabilsin ya da gerçekçi olabilsin? 
Bunları uzatmak mümkün. 
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Ben, 1 inci madde metninin aynen muhafazasının zaruri olduğunu ifade etmek istiyorum. Çün

kü, geneliyle ilgili konuşurken, bana ait bir kanun teklifinin bulunduğunu söyledim; ama, madde 
metni bu şekilde yazıldığı zaman, haliyle, gerekçelendirilmesi artı, hukuk diline diğer değiştirdiği
niz bölümün dışında kalan o madde içerisindeki diğer hükümlere uygunluğunun sağlanabilmesi 
için bir üslup birliği mecburiyetiniz var. 

O nedenle, burada yapılacak bir değişiklik mutlaka doğrudur deniyorsa kanun tasarısını geti
renler tarafından da -sanmıyorum ama- böyle bir görüş doğacak olursa, o zaman, bir başka husus 
var: Bu maddenin kendi içerisindeki tutarlılığını ve bütünlüğünü sağlayabilmek için, üslup birliği 
çerçevesinde hareket etme mecburiyetimiz nedeniyle, bu konunun burada noktalanıp, daha sonra, 
tekrar bu lâzimelerin yerine getirilmesiyle yüksek huzurlarınıza getirilmesi doğru olur derim. 

Ben, aynı metnin kalmasından yana olduğumu ifadeyle, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Yalova. 

Gruplar adına başka söz talebi?.. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz konuşa
cak. 

BAŞKAN - Refah Partisi Grubu adına Sayın Ali Oğuz; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 
RP GRUBU ADINA ALÎ OĞUZ (İstanbul) - Muhterem Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Medenî Kanunda, iş kadını veya kızlık soyadını kullanma zaruretinde olan kadınımıza yeni bir hak 
temini hususunda bir tadil yapıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, gerek tümü üzerinde söz almış gruplarımızın değerli temsilcileri gerek
se 1 inci madde üzerinde söz alan arkadaşlarım, gerek dış literatürden ve kaynaklardan gerekse Me
denî Kanunumuzun konuyla ilgili kaynaklarından çok değerli emsaller vererek bunun zaruretini or
taya koydular. Özellikle, bu konuda ilim yapmış arkadaşlarımızın ortaya koyduğu hususları dikkat
le takip ettik ve bu konudaki faydasını da, zaten, Büyük Meclis olarak, hepimiz ittifakla paylaşıyo
ruz, zaruretine inanıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ancak, şunu ifade ediyorum ki, kadının ekonomik özgürlüğü, cemiyet 
içerisindeki yeri ve onun korunması hususunda her türlü değerli fikirler ortaya kondu. Kadın de
yince, onun hak ve hukukunu koruma konusunda ne kadar hassas davransak yeridir; çünkü, bizim 
hem inancımız hem geçmiş hukukumuz, kadının hak ve hukukunun korunmasında, ona, gerekli 
önemin verilmesi hususunda çok titiz davranmıştır. İnancımız, onu, en yüksek mertebeye çıkarmış, 
ana olarak, onu, eli ayağı öpülmeye layık olarak görmüş ve "cennet kadırtın ayaklan altındadır" di
yerek, ona iltifatını ve verdiği değeri en yüce mertebede ifade etmiştir. 

Evinin süsü, kocanın arkadaşı, eşi ve yardımcısı, çocuklarının anası olma şerefi ona yeter. 
Onu, her konuda ne kadar çok över, saklar ve korursak, o kadar hayırlı bir iş yaptığımızı da, bütün 
milletvekili arkadaşlarımız, hiçbir tereddüte mahal kalmadan bunun değerinin idraki içinde olduk
larını bilirler ve ifade ederler, buradan da, bu, ehemmiyetle ifade edilmiştir. 

Ancak, ben, bir iki cümleyle şu konunun da dile getirilmesinde fayda olduğuna inanıyorum. 
Kadının hak ve hukukunda, ona, layık olduğu bütün değerleri verelim. Hürriyetler ve haklar konu
sunda, erkekten ayrı ve erkeğe verilmiş; ancak, kadına tanınmamış hiçbir hak ve hürriyet kalma
ması hususunda da ittifak halinde olduğumuzu buradan ifade etmek isterim. Ancak, bir konu var 
ki, onu, Parlamentoda bulunduğum müddet içerisinde, kadın haklarıyla ilgili her konu açıklandı
ğında buraya gelip ifade etmişimdir; gelin, kadının iffetini de koruyalım. Yani, kadının, devrimiz
de, eğlence yerlerinin süsü olma vasfını kaldıralım. 
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Özellikle geçen dönemde, kadını satan müesseselerin birer ticarî faktör mahiyetinde olup, onu 

satarak kazandığı paralarla vergi rekortmeni olarak ilan edilen, taltif edilen, gazetelerde övülen ve 
ona, taltif ve övgü ifade eden vergi plaketleri verilen devri kapayalım ve bundan sonra bu devirler 
hortlamasın. Hatta, onunla da kalmayalım, onun, bir ticarî mal ve meta mertebesinde satılması ve 
eğlence yerlerinde bir süs veya satış malzemesi veya bir teşvik malzemesi olma vasfını da ortadan 
kaldırma konusunda, yine Meclisimizin bütün partileri ve bu konuda yetki sahibi, fikir sahibi olan 
kardeşlerimizin de ittifak ve gayretleriyle, bu sakim durumu, bu çirkin durumu inşallah birlikte or
tadan kaldıralım diye ifade ediyor, bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum efendim. 

Sağ olun. (RP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Hocama selam söyle, bu konuda bir tasarı da o ge
tirsin. 

BAŞKAN - Sayın Bedük, siz mi konuşacaksınız? 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Evet. 

BAŞKAN - Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Saffet Arıkan Bedük; buyurun. (DYP sıra
larından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; Türk Kanunu Medenisinin 153 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki değişiklik sebebiyle, 
Doğru Yol Partisinin görüşlerini sunmak üzere huzurlarınızdayım; bu vesileyle Sayın Başkan, sizi 
ve değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyorum. 

Aile, toplumun temelidir; nitekim, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 
dahil olmak üzere, hem Anayasamızda, millî kanunlarımızda hem de evrchsel kanunlarda bu tescil 
edilmiştir. Dolayısıyla, biz, aileyi, bir bütün olarak ele aldığımızda, kültürümüzde de, inancımızda 
da en önemli unsur, temel kaynak olarak kabul edilmiştir; milletin temeli ailedir. Aile bağlarının 
kuvvetli olması, o milletin birlik ve beraberliği için olduğu kadar, o milletin, özellikle ekonomik ve 
sosyal kalkınmasında da en önemli etkendir. 

Bu noktadan hareket etmek suretiyle, şunu huzurlarınızda özellikle belirtmek istiyorum: Dün
ya milletleri arasında aileye en fazla değer veren millet Türk Milletidir. Benim görevlerim sırasın
da, yabancı bir profesörün (Prof. Hyth Leary) bütün milletlerde aile mefhumuyla ilgili yapmış ol
duğu araştırmada, özellikle, Tür-k toplumunda yer alan aile bağlarının ve birbirlerine karşı gerek 
sosyal gerek ekonomik bakımdan güvence sağlanması hususunda en önemli aile biriminin Türki
ye'de olduğunu, Türk Milletinde olduğunu ifade etmiştir. Bu vesileyle onu anmadan geçemedim. 

Değerli arkadaşlar, ailede fertler arasındaki birlik ve beraberlik, birbirlerine karşı sevgi ve say
gı, ekonomik ve sosyal güvence de fevkalade önemlidir. Bu noktadan hareket etmek suretiyle, ai
leyi kuvvetlendirmek, güçlendirmek, sadece maddî bakımdan değil, manevî bakımdan da önem arz 
etmektedir. Bizim inancımızda, kadının, ailede, toplum hayatında fevkalade önemli yeri vardır. O 
halde, hem hukuk anlayışı içerisinde hem kültürel bakımdan ve geleneklerimiz açısından kadının 
fevkalade önemli yeri olduğu bir anlayışta, bir zihniyette, herhalde gelişen dünya şartlan içerisin
de ve çağdaş hukuk anlayışı içerisinde, aileye de -özellikle kadına- daha fazla önem vermek ve 
onun toplum nezdinde saygınlığını artırmak için gerekli düzenlemeleri yapmak, Türk Milleti için, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi için de önemli bir görevdir. 

Bu itibarla, aile içerisindeki fertler arasında önem arz ettiğini ifade ettiğimiz, kadının sosyal 
ve ekonomik güvencesi kadar, onun, psikolojik bakımdan da, toplumda ve aile içerisindeki yerini 
daha da fazla kuvvetlendirmeyi sağlayacak yasa düzenlemelerini yapmak da önem arz etmektedir. 
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Değerli muhalefet partilerine mensup sözcülerden bir kısmının "Bu yeterli midir?" veya "Sa

dece bunu getirmek suretiyle kadına yeteri kadar önem vermiş olur muyuz?" şeklinde değerlendir
meleri oldu, hatta tenkitleri de oldu, ben, onlara katılıyorum. Gerçekten, kadınla ilgili olarak, top
lum hayatında ve çağdaş hukukun gerektirdiği manada mutlaka yeni birkısım hakların verilmesi 
gerektiğine yürekten inanıyoruz, Doğru Yol Partisi olarak biz buna inanıyoruz ve inşallah, o dü
zenlemeleri, zaten daha evvelden de ifade edildiği gibi, bütün partilerin ittifak ettikleri ve kadınla
rın haklarını, sosyal güvencelerini ve ekonomik güvencelerini sağlayıcı mahiyetteki yeni düzenle
meleri, yine Türkiye Büyük Millet Meclisinde bizler, hep birlikte, bir konsensür havası içerisinde 
getireceğiz ve onu da kabul etmek suretiyle, kadına, gerekli değeri, toplum içerisindeki yerini en 
güzel şekliyle tescil edeceğiz. . 

Değerli arkadaşlar, maddede ifadesi itibariyle söylüyorum, kadın, evlenmekle kocasının soya
dını alır; ancak, kadın, evlendirme memurunun huzurunda bunu ifade edebileceği gibi, daha sonra 
da, nüfus idaresine müracaat etmek suretiyle, önce kendi; daha sonra da, evlendiği ailenin soyadı
nı almak suretiyle iki soyadını birden kullanabilecektir. Bu, aslında kadının evlenmeden önce ve
ya bir evvelki evliliğinde, toplum nezdinde ister ekonomik ister sosyal ister kültürel hayatta yap
mış oldukları hizmetlerin bir sonucu olarak, soyadı ile meşhur olması veya toplum nezdinde itibar
lı yere gelmesini temin edecek o tanıtımla ilgili konunun mutlak surette tescil edilmesi lazım. 

Bu bakımdan, bu maddenin, özellikle bu şekliyle kabul edilmesinde fayda var. Gerçi, yeni bir 
teklif de getirilmiş, gerçekten ona da katılıyoruz, Doğru.Yol Partisi olarak da katılıyoruz; çünkü, 
orada daha kukukî bir tabir kullanılmış; yani, bekârlık soyadı değil de, önceki soyadlarından bir ta
nesini kullanma gibi bir ifade kullanılmış. O da aynı şekilde değerlendirilebilir. < 

Ancak, benim burada bir tereddütüm var, bir arkadaşımız da bana hatırlattı; acaba,"daha evvel, 
başka bir soyad kullanmış olan arkadaşımızın dışında, kişi, bugün itibariyle; yani, kanunun yürür
lüğe girmesinden sonra müracaat etmek suretiyle bu soyadını alabilecek mi? Burada, bir tereddüt 
olmakla birlikte, ben, şunu özellikle belirtmek ve bu bakımdan, tutanaklara geçmesini sağlamak 
açısından açıklama yapma zaruretini ve ihtiyacını duydum: Burada, her ne kadar "Bu Kanun, yü
rürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerlidir" ifadesi geçmekle birlikte, soyadı; yani, kendisinin soya
dından sonra kocasının soyadını kullanmasına imkân sağlayacak nüfus idaresine başvurusunun ye
terli olacağı ifadesi, bunu, zannediyorum tescil etmiş olacaktır. Bu sebeple de, böyle bir tereddü-
tün izalesi herhalde giderilmiş olacaktır. 

Biz, Doğru Yol Partisi olarak, bu tasarının ilgili maddesinin bu şekliyle ve özellikle yaptığım 
açıklamalar da dikkate alınmak suretiyle kabulünü bütün milletvekillerinden rica ediyoruz. Tasarı
nın kabulü istikametinde oy kullanacağımızı belirtiyor, bu vesileyle, hepinizi sevgi ve saygıyla se
lamlıyorum. (DYP, RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekür ediyorum Sayın Bedük. 
Şahısları adına, Sayın Hikmet Sami Türk; buyurun. 
HİKMET SAMİ TÜRK (Trabzon) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan 

maddeyi tam olarak değerlendirebilmek için, karşılaştırmalı hukuka bir göz atmakta yarar var. 
Alman Medenî Kanununun, 1957 yılında, Medenî Hukuk Alanında Erkek ve Kadının Eşit 

Haklara Sahip Olması Hakkında Kanunla ya da kısaca, Eşit Haklar Kanunuyla değiştirilen 1355 in
ci paragrafında "Kocanın soyadı, evlilik ve aile adıdır; karı, evlendirme memuruna bildirmek sure
tiyle, kocanın soyadına kendi kızlık soyadını ekleyebilir. Bildirim için resmî onama gereklidir" de
nilmektedir. Ancak, bu düzenleme, yerini, 1976 yılında çıkarılan evlilik ve aile hukuku reformuna 
ilişkin birinci kanunla değiştirilen 1355 inci paragrafın yeni metnine bırakmıştır. Bu metinde "Eş
ler, ortak bir aile adı ya da evlilik adı taşırlar. Evlenme akti sırasında evlendirme memuru önünde, 
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eşler, kocanın doğum soyadını veya karının doğum soyadını, evlilik adı olarak kabul edebilirler. 
Böyle bir karar vermezlerse, kocanın doğum soyadı evlilik adıdır. Doğum soyadı evlilik adı olma
yan eş, evlendirme memuruna bildirmek suretiyle, kendi doğum soyadını veya evlendirme akti sı
rasında taşıdığı soyadını, evlilik adı önüne koyabilir. Bildirim için, resmî onama gereklidir" denil
mektedir. Bu düzenleme, çağdaş hukukta kadın-erkek eşitliğini en geniş ölçüde gerçekleştiren dü
zenleme niteliğindedir. . 

Bizim Medenî Kanunumuzun kaynağı olan İsviçre Medenî Kanununun .1990 yılında değiştiri
len 160 inci maddesine göre "Erkeğin soyadı eşlerin aile adıdır; fakat, karı, evlendirme memuruna, 
şimdiye kadarki soyadını, aile adının önüne koymak istediğini bildirebilir. Daha önce böyle bir çift 
soyadı taşıyorsa, sadece ilk soyadını öne koyabilir." Biraz evvel, değerli Yüksel Yalova, bizim de
ğişiklik önergemizdeki sınırlandırmayı eleştirdi; gördüğünüz gibi, İsviçre, sadece önceki soyadla-
rından herhangi birini değil, bunlardan ilkini kullanmayı dahi hükme bağlamaktadır. 

Aslında, öyle bir sınırlandırma, soyadının çok fazla uzamaması düşüncesiyle gerekli görül
mektedir ve sanıyorum gerçeklere de uygundur. Bugün, birtakım ünlü ses sanatçılarının ya da ün
lü bilim kadınlarının yaptıkları birkaç evliliğe rağmen, bunlardan sadece bir soyadını, genellikle ilk 
eşlerinin soyadını birlikte kullandıkları görülmektedir. 

Fransa'da 23 Aralık 1985 tarihinde çıkarılan 85-1372 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde 
"Eşit olan herkes, soyadına, anne ve babasının kendisine intikal etmeyen soyadını ekleyebilir", İtal
yan Medenî Kanununun 19 Mart 1935 tarihli Aile Hukuku Reformu Kanunuyla eklenen 143. mü
kerrer maddesinde "Karı, kendi soyadına kocanın soyadını ekler ve onu, dul kaldığı süre içerisin
de de muhafaza eder, meğer ki, yeni bir evlilik yapmış olsun" denilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, görüldüğü gibi, görüşmekte olduğumuz tasarı, daha çok, Almanya'da 
1957'de kabul edilmiş olan; ancak, daha sonra 1976 yılında terk edilmiş olan düzenlemeye benze
mektedir. Bu düzenleme, kadının, ancak kızlık soyadını almasına olanak vermektedir. Çünkü "be
kârlık" sözcüğü, hiç evlenmemiş bir kimsenin durumunu ifade etmektedir; eşi ölmüş bir kimse 
"dul" olarak, boşanmış bir kimse "boşanmış kişi" olarak adlandırılır. Nitekim, Meclis albümüne de 
bakıldığı zaman, bazı milletvekillerinin "bekâr", "dul" veya "boşanmış" sözcükleriyle, medenî du
rumlarının gösterildiğini görebilirsiniz. 

O bakımdan, önerilen metnin dar kapsamlı olduğunu düşünmekteyiz. Bir kadının, evliliği sı
rasında üne kavuşmuş olduğu bir soyadını, kocasının ölmüş olması nedeniyle, daha sonra kendisi
nin yeniden evlenmesi durumunda kullanmasına olanak vermek gerekir. 

Aynı biçimde, Medenî Kanunun 141 inci maddesi çerçevesinde, boşandığı eşinin soyadını kul
lanmasına izin verilen kadının da, o soyadını kullanmasına olanak vermek gerekir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Türk, lütfen, toparlayalım. 
HİKMET SAMİ TÜRK (Devamla) - Yani, kadının, evlenmeden önce kullanmakta olduğu so

yadı, onu, toplumda tanıtan soyadıdır; işte, bunun eklenmesine olanak vermek gerekir. Eğer, yal
nız "bekârlık soyadı" diyecek olursak, burada, gereksiz bir kısıtlama getirmiş oluruz. 

Bizim hazırlamış olduğumuz bir değişiklik önergesi var. O önergede, hem bu husus dikkate 
alınmıştır hem tasarının gerekçesinde belirtilen; fakat, madde metninde yer almayan yazılı olma 
hususu dâ ifade edilmiştir. Ayrıca, birden çok evlilik durumunda önceki soyadlann hepsinin arka 
arkaya kullanılması değil, onlardan sadece bir tanesinin kullanılması hakkı tanınmıştır. Bizim öner
gemiz, sanıyorum ki, kadının gereksinmesini, kadının soyadı konusundaki sorununu en doğru yol
da çözebilecek olan bir önergedir. Komisyonun ve Hükümetin bu önergeye katılmasını saygıyla di
liyoruz. 
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Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (DSP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Türk. 
Şahsı adına, Sayın Karaa?.. 
EMİN KARAA (Kütahya) - Konuşmayacağım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Konuşmuyorsunuz. , 
1 inci madde üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır. 

Madde üzerinde değişiklik önergeleri vardır; önergeleri, geliş sırasına göre okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

285 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesiyle değiştirilen Türk Medenî Kanununun 153 
üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak, evlendirme memuruna veya daha sonra nü
fus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. 
Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir." 

Hikmet Sami Türk Sema Pişkinsüt Metin Bostancı oğlu 
Trabzon \ Aydın Sinop 

Zerrin Yeniceli Emin Karaa 
İzmir Kütahya 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
. Görüşülmekte olan 285 sıra sayılı tasarının çerçeve 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak, evlendirme memuruna veya daha sonra nü

fus idaresine yapacağı yazılı başvuru ile kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. 
Daha önceki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir." 

OyaAraslı Altan Öymen Birgen Keleş 
İçel İstanbul İzmir 

Celal Topkan Mustafa Yıldız Ali Şahin 
Adıyaman Erzincan Kahramanmaraş 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, her iki önerge birbirinin aynısı; onun için, birleştirerek işle
me koyuyorum. 

Geliş sırasına göre, birinci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

285 sıra sayılı kanun tasarısının 1 inci maddesiyle değiştirilen Türk Medenî Kanununun 153 
üncü maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak, evlendirme memuruna veya daha sonra nü
fus idaresine yapacağı yazılı başvuru ile kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. 
Daha önceki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir." 

Hikmet Sami Türk (Trabzon) ve arkadaşları 
BAŞKAN - Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI AHMET TEKDAL (Ankara) - Değişiklik noktasında, 

toplantı yetersayımız olmadığı için katılamıyoruz. 
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BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI IŞILAY SAYGIN (İzmir) - Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Sayın önerge sahipleri, önergeye, Hükümet katıldığı için, Komisyon Başkanı da, 

katılma yönünde şahsî beyanda bulunduğu için size söz veremiyorum, gerekçenizi okutamıyorum.' 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş

tir. 
Maddeyi, kabul edilen önerge doğrultusunda, önergeyle değiştirilmiş biçimiyle oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz talebi?.. Yok. 

Sayın Karaa, şahsî söz talebiniz var?.. Kullanmıyorsunuz. 

SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, redaksiyon yetkisini de verelim. 
BAŞKAN - Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde gruplar adına söz ta{ebi?.. Yok. 
Sayın Karaa, şahsî söz talebiniz yar?.. Kullanmıyorsunuz. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Tasarının tümü kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI IŞILAY SAYGIN (İzmir) - Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; bu

gün, az evvel kabul ettiğiniz yasayla ilgili olarak öncelikle şunu söylemek istiyorum: Zaten, halk 
nezdinde, kadınlarımız, bu yasayı kullanmaktaydılar -bilgi babında söylüyorum- ancak, bir vatan
daşımızın "böyle bir kanun yok, nasıl kullanırlar" demesi üzerine, Yargıtay, bu uygulamayı iptal 
etmişti. Onun üzerine, yasa, güncel hale geldi. 19 uncu Yasama Döneminde de, yine, ben, bu ya
sayı hazırlamış, Genel Kurula getirmiştim ve Adalet Komisyonumuzdan geçmişti; ancak, erken se
çim.nedeniyle kadük olmuştu. O nedenle, ilk defa bu dönemde bu yasayı gerçekleştirmiş olduk. 

Efendim, ben, izninizle, iki üç kelimeyle konuya şöyle değinmek istiyorum: Genelde, politi
kadan ziyade hizmet politikası izleyen bir kardeşinizim, bir milletvekilinizim. Genel politikayla uğ
raşmaktan, kadınların konusuyla ilgilenmemiş bazı arkadaşlarımızın konuşmacı olarak söz aldığı
nı üzülerek gördüm; çünkü, sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte, Devlet Bakanlığı, iç içe çalışmak
ta ve çalışmalarımızı devamlı olarak kamuoyuna yansıtmaktayız. Bu toplantılara, bütün kadın mil-
letvekillerimizi, her zaman, bilgilendirmek amacıyla çağırmaktayız; ama, tenezzül edip gelmeyen 
arkadaşlarımızın burada söz söylemesinden büyük üzüntü duydum. 

İkincisi, evlendikten sonra edinilen malların boşanma anında eşit paylaşımı... Bu yasa teklifi, 
başta DSP, Anavatan Partisi, DYP ve CHP olmak üzere, Parlamentoda bulunan bütün grupların ka
dın milletvekillerinin hazırlamış olduğu yasa teklifi olarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı 
andan itibaren Parlamentoya gelmiştir. Onun dışında, biz de, Hükümet olarak, devlet olarak, yasa 
tasarısını hazırladık ve bu arada, Medeni Kanun Komisyonu Başkanımızla çalışmalarımızı sürdür-
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dük. Medeni Kanun Komisyonu Başkanımız, mayıs ayı içinde tasarının getirilebileceğini söylemiş
ler "çalışmalarımız devam ediyor, geçerliliğini kaybetmiş maddeleri ele alacağız" demişlerdi.-

Az evvel, değerli bir sözcümüzün de dile getirdiği gibi, Medeni Kanunun 21 inci maddesi "evi, 
koca seçer" diyor. Evi, zaten, karı koca beraber seçiyorlar; böyle bir maddenin geçerliliği yok; eşit 
konumdayız; ancak, bunların hepsini, düzenlemek için ele almış bulunuyoruz ve 937 maddeden 
oluşan Medeni Kanunumuzu, Medeni Kanun Komisyonu Başkanlığımız, önümüzdeki günlerde ge
tirecektir; ancak, dört yıl gibi, CHP'nin Adalet Bakanlığı ve Devlet Bakanlığını üstlendiği bir or
tamda, Medeni Kanun hiçbir zaman dile gelmemiştir ve konuşulmamıştır ve onun için, burada, 
Devlet Bakanlığını ve Adalet Bakanlığını temsil eden CHP sözcülerinin hiçbir şekilde konuşma 
hakkı yoktur. 

ÎSMET AT ALAY (Ardahan) - Saygılı davran!.. 
OYA ARASLI (İçel) — Söz istiyorum Sayın Başkan... 
DEVLET BAKANI IŞILAY SAYGIN (Devamla) - Onun dışında "2000 yılında okumamış 

tek kadın kalmayacak" diye, Pekin Konferansında devlet adına güvence veren benden önceki dev
let bakanlarımız -yine CHP'ye dayanarak söylüyorum- acaba hangi çalışmaya istinaden böyle bir 
sözü vermişlerdir? Yani, bir çalışma başlar da "2000 yılında Türkiye Cumhuriyetinde okumamış 
tek kadın kalmayacaktır" sözünü edebiliriz. Böyle bir çalışma olmadan, devlet adına söz vermek de 
bir devlet adamına yakışmaz. Onun dışında, şu anda, kadınlarımıza eğitim vermek amacıyla, Baş
bakan Yardımcısı Sayın Tansu Çiller, 5 trilyon Türk Lirası parayı, kadının eğitimi için ayırmıştır; 
önümüzdeki günlerde, Millî Eğitim Bakanımızla birlikte çalışmalarını anlatacaklardır. 

Kadınların toplumsal yaşamda birey olarak mücadeleleri yüzyıllardır sürmektedir. Ülkemiz, 
bağımsız modern bir ulus, devlet kurma çabaları çerçevesinde bu mücadeleye büyük, önem vermiş
tir. Türkiye, bu yönde gösterdiği kararlılık ve mücadeleyle, gelişmekte olan diğer ülkelere kadının 
ilerlemesi konusunda örnek oluşturacak nitelikte bir ülkedir. Bu çerçevede, eğitim, sağlık ve istih
dam gibi temel göstergelerin istenilen düzeye getirilebilmesi için, kadına ilişkin olumsuzlukların 
giderilmesi zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumda, politik program ve hedefler belir
leyerek gerekli tedbirleri almak için çalışmaktayız; çünkü, toplumsal kalkınma ve refaha ulaşma
nın yolu, daha fazla kadının aktif çalışma yaşamına katılması ve bu katılım oranında da hak ettiği 
payı almasından geçmektedir. Bunun için de, toplum olarak yapmamız gereken iş, kadının çalışma 
yaşamına girmesi ve çalışma hayatında kendine yer edinmiş kadınlarımızın önündeki engellerin or
tadan kaldırılması için gerekli bilincin yerleştirilmesidir. Özellikle, çalışma hayatında tanınmış ka
dınların önündeki engellerden biri de Medeni Kanunun 153 üncü maddesidir. Bu maddenin birin
ci fıkrasında "karı, kocasının aile ismini taşır" hükmüyle, kadın, mutlak anlamda kocaya tabi kılın
maktaydı. Bu durum, evlenmeden evvel meslek ve iş hayatında tanınmış, kimlik sahibi olmuş ka
dınlarımız için önemli bir sorundu. Bugün, Genel Kurulumuzda, Türk Kanunu Medenisinin 153 
üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tasarısının kabulüyle, hem ka
dınların önündeki bu engel ortadan kaldırılmış hem de kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi yö
nünde önemli bir adım atılmış oldu. 

Bu karar, kadınlarımızın kendi haklarına sahip çıkma konusunda gösterdikleri büyük duyarlı
lığın ve Genel Kurulun kadınlarımıza verdiği büyük değerin göstergesi olmuştur. Aynı duyarlılık
la, Türk Ceza Kanununun ve Türk Medeni Kanununun kadınlara karşı ayrımcılık içeren maddele
rinin, 54 üncü Hükümet Dönemindeki siz değerli milletvekili arkadaşlarımın çabalarıyla değişece
ğine inanıyorum. 

Başta, Adalet Komisyonu Başkanımız ve değerli üyeleri olmak üzere, s 
killerine, tüm Türk kadınları adına candan teşekkür ediyorum ve Yüce Mt 
rum. (DYP, RP, ANAP ve DSP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
OYA ARASLI (İçel)-Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Araslı. 

OYA ARASLI (İçel) - Sayın Başkan, Sayın Bakan, konuşmalarında, Cumhuriyet Halk Parti
si hakkındaki açıklamalarında gerçeği tam olarak yansıtmamıştır. Cumhuriyet Halk Partisinin geç
miş dört yıllık iktidar ortaklığı" sırasında, Adalet Bakanlığında müteaddit komisyonlar bu konuyla 
ilgili taslak hazırlıklarına girmişlerdir. O komisyonlarda görev almış bir kişi olarak, o çalışmaları 
çok yakından biliyorum. Bakanlar, bu konuda kanun tasarıları hazırlamışlardır; Cumhuriyet Halk 
Partili milletvekilleri kanun teklifleri vermişlerdir. Hazırlıklar tam ortaya çıktıktan sonra, o hazır
lıkların da ortaya koyduğu, yasa nasıl değiştirilmeli konusunda ortaya çıkan bilgiler doğrultusunda 
bu yasa tasarıları önerilmiştir, getirilmiştir. O nedenle, Cumhuriyet Halk Partisi adına, Cumhuriyet 
Halk Partisi için burada yapılmış olan açıklamanın gerçekdışı olduğunu, doğruyu yansıtmadığını 
üzülerek ifade etmek zorundayım. Kaldı ki, bir dönem önceki çalışmaları, şu veya bu şekilde, de
magojiye kaçarak, gerçekleri çarpıtarak bu kürsüye getirdikten sonra, Cumhuriyet Halk Partisinin 
bu kürsüde söz söyleme hakkı olmadığını söylemek, sanıyorum, demokrasi ve muhalefetin demok
rasideki yeri anlayışı açısından fevkalade sakıncalı bir tavır. 

İSMET ATALAY (Ardahan) - Kınıyoruz... 
OYA ARASLI (İçel) - Yani, bu durum çerçevesinde, bu doğrultuda söz istiyorum düzeltmek 

için. 
BAŞKAN - Bu söylediğinizle mi yetiniyorsunuz; ayrıca, bunu tekrar- kürsüden mi ifade etmek 

istiyorsunuz? 
OYA ARASLI (İçel) - Müsaade ederseniz, tekrar, kürsüden de dile getirmek istiyorum. 
BAŞKAN - Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Araslı; lütfen... Yeni bir tartışmaya yol açmayacak şekilde, çizdiğiniz çerçevede kalmak 

üzere... 
OYA ARASLI (İçel) - Biraz önce, bu kürsüde, Sayın Bakan tarafından, Cumhuriyet Halk Par

tisinin, dört yıllık iktidarı sırasında, kadın sorunlarına eğilmediği ve bu konuda herhangi bir teklif 
ve tasarı getirmediği, sunmadığı dile getirildi. 

Cumhuriyet Halk Partisi, dört yıllık iktidarı sırasında, özellikle Medeni Kanundaki değişiklik
ler ve kadınlara karşı her türlü ayırımcılığın önlenmesi sözleşmesi doğrultusunda, Adalet Bakanlı
ğı ve kadın sorunlarından sorumlu Devlet Bakanlığı bünyesinde kurduğu komisyonlarla yapılacak 
değişiklikleri tespit etmiştir, bunları formüle etmiştir, bunlar bakanlar tarafından Meclise verilmiş
tir; zaman zaman koalisyonun iç çekişmeleri nedeniyle geriye alınmıştır, tekrar verilmiştir. Bu ko
misyonlarda görev alan birisi olarak, bu gidişatı yakından takip ettiğim ve bildiğim için bu açıkla
mayı yapmak gereğini duydum. 

Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri tarafından defaatle, bu konuda, Yüce Meclise, 
Medeni Kanun değişikliği önerileri yapılmıştır. İzlemek, incelemek isteyenler, bunları, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığından takip edebilirler. 

' Sayın Bakan, Cumhuriyet Halk Partisinin bu konuda hiç söz söylemeye hakkı olmadığını söy
ledi. Zannediyorum ki, bir partinin, bir yasa önerisi üzerinde hiç söz söyleme hakkı olmadığını be
yan etmek, bir demokrasi anlayışına, demokrasi kültürüne ve özellikle, muhalefetin demokraside
ki yerine aşina olan bir kimsenin burada sarf etmemesi gereken sözlerdir. 

Cumhuriyet Halk Partili kadın milletvekileri... Kadın Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğün
de bu konularda toplantılar yapılmıştı ve birkaç tanesine ben de katıldım; fakat, Sayın Bakanımız 
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yoktu o toplantılarda. Hiç katılmadığımız şeklindeki bir beyan da, isimlerimizle birlikte ifade edil
diği için, doğru değildir. . 

Burada, hatta bu konu görüşülürken, Adalet Komisyonuna bizzat gidip, destek vermek sure
tiyle, bu konuda Cumhuriyet Halk Partisinin tavrını da ortaya koymuş bulunuyorum. Elbette ki, bir
takım rahatsızlıklarımız var; ama, konuşmamızın başında da grup adına belirttiğimiz gibi, bu ko
nuda böyle bir adımın atılmas.ında yarar gördüğümüzü biz de söylemiş bulunuyoruz; ama, gönlü
müz arzu ederdi ki, bu, bir bütün ferahlık yaratacak bir biçimde, bir paket halinde gelsin ve Sayın 
Bakan, bizlerin de vermiş olduğu değişiklik önerilerini kapsayacak bir faaliyet içerisine girsin. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Araslı; lütfen... Toparlayalım. 
OYA ARASLI (Devamla) - Teşekkür ederim, açıklamam bundan ibaret. 
Sayın Başkana ve değerli milletvekillerine saygılarımı sunuyorum, (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ederim. 
BİLTEKİN ÖZDEMÎR (Samsun) - Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Sayın Özdemir, buyurun. 
BİLTEKÎN ÖZDEMİR (Samsun) - Sayın Başkanım, Değerli Bakanımız Sayın Işılay Saygın 

konuşmalarının bir yerinde, Başbakan Yardımcımız Sayın Çiller'in, kadın sorunları için .5 trilyon 
lira tahsis ettiklerine işaret ettiler. 

Şimdi, ben; Plan ve Bütçe Komisyonunun bir üyesi olarak, devletin harcamalarının, plan ve 
bütçe disiplini içerisinde, komisyonumuzdan Genel Kurula gelen bütçe ilkeleri ve kuralları içerir 
sinde, bizlerin oradaki teknik çalışmaları ve sayın milletvekillerinin de buradaki tasvipleriyle har
canacağı dışında herhangi bir malî mevzuatı otuzbeş yıllık hayatımda öğrenmedim. 

Şimdi, Değerli Bakanımızdan... 
BAŞKAN - Sayın Özdemir, rica ediyorum... ' . ' • • , • 
Tasarıyı oyladık, bitti; bu açıklama, şu an konumuz değil. 
BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Tabiî değil. 
BAŞKAN - Onun için, sizden rica edeceğim; yeni çalışmalara geçeceğiz. 
BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Başkanım, son cümlemi arz edeceğim. 
BAŞKAN - Lütfen; Sayın Özdemir, böyle bir usulümüz yok. Biz, soru önergesiyle veya Mec

lisin başka denetim yollarıyla bunu gündeme getirebiliriz. 
BİLTEKİN ÖZDEMİR (Samsun) - Bu harcama, Büyük Millet Meclisinin tasvibiyle olmuş

tur. Sayın Çiller'in, bu konuda burada önerge verme hakkı da bulunmadığı için, bir katkısı olma
mıştır. 

Bunu arz etmek istedim; teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Özdemir, bunu, milletvekillerine ait başka denetim yollarıyla gündeme ge

tirebiliriz. 
6. - Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 36 

ncı Maddesinin Bir Bendinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
ile İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç'ın 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim 
Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor komisyonları raporları (21706, 2/757) (S. Sayısı : 306) (1) 

(1) 306 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şimdi, Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün 2547 Sa

yılı Yüksek Öğretim Kanununun 36 ncı Maddesinin Bir Bendinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç'ın 4.11.1981 Ta
rih ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Teklifinin müzakeresine başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Komisyon rapo

runun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun... 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Karar yetersayısı var mı ki Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN - Oylamadan önce istemeniz gerekiyordu efendim. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - İstedik Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Hayır, talepte bulunmadınız; oylamadan sonra "karar yetersayısı var mı" diye sor

dunuz. 
Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyenler: Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Celal Top-

kan; Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Şükrü Sina Gürel; Anavatan Partisi Grubu adına, Sa
yın Ahat Andican; Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Saffet Arıkan Bedük. 

Sayın Topkan, buyurun. 

CHP GRUBU ADINA CELAL TOPKAN (Adıyaman) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının bir numaralı bendinin 
üçüncü fıkrasının değiştirilmesi amacına yönelik kanun teklifi üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına söz aldım; sizleri, saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, mevcut 2547 sayılı Yasanın 36 ncı maddesinin (a) fıkrası, doçent ve pro
fesörleri "üniversitede daimî ve kısmî statüde görev yapanlar" diye ayırmaktadır. Doçentlik kadro
suna yeni atananlara, bir bilim adamına, üniversitede daimî statüde beş yıl çalışma koşulu getirilir
ken, öğretim üyeliği sıfatını alan bir kişinin, beş yıl daimî statüde hizmet vermesi ve bilimsel tec
rübesini artırması amaçlanmıştır. Amacı ve hedefi açısından, yasa, iyi niyetlidir, bilimsel yapılan- , 

i maya hizmet hedeflenmiştir; ancak, hıevcut yasa, uygulama açısından yeterli açıklığa sahip değil
dir. 

İlgili fıkrada "daimî statüyle atananlar, aradan beş yıl geçmeden, kısmî statüye geçmek için 
başvuramazlar" denilmektedir; bu zorunluluğun hangi atama durumunda olacağı belirtilmemiştir. 
Örneğin, doçentlik kadrosunda beş yıl daimî statüde çalışma sonrasında profesörlüğe atanma ger
çekleşince ne olacaktır; mevcut yasada bu duruma bir açıklık getirilmemiştir. Bu belirsizliğin mev
cudiyeti değişik üniversitelerde değişik uygulamaların yapılmasına neden olmaktadır. Bazı üniver
siteler, doçentlikte geçirilen beş yıllık daimî statüdeki çalışmayı kısmî statüye geçmek için yeterli 
bulurken, bazı üniversiteler ise, doçentlikte geçirilen beş yıllık daimî statüde çalışmaya ilaveten, 
profesörlük kadrosuna atanma sonrasında da, beş yıl daimî statüde çalışmayı öngörmekte ve uygu
lamaktadırlar. Bu durum, öğretim üyeleri .ve üniversiteler arasında haksızlığa ve haksız uygulama
lara neden olmakta, öğretim üyelerini rahatsız etmektedir. Kısaca, yasanın mevcut hali uygulama 
açısından yeterli açıklığı taşımamaktadır. Öğretim üyeliği sıfatı doçentlik kadrosuna atanmayla 
başlamaktadır. Profesörlük kadrosuna atanmayla öğretim üyeliği devam etmektedir. Yasa, yeterli 
açıklığı taşımadığı için, idarecilerin değişik uygulamasına neden olmaktadır. 
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Üniversiteler, bilim kuruluşlarıdır. Bilimsel çalışma ve araştırma yapan insanların zamanları 

önemli ve kıymetlidir. Bu kıymetli zamanlarını bilimsel üretkenliğe ayırmaları gerekirken, bilim 
adamlarımızın zaman ve enerjilerini bilimsel çalışmaların dışında geçirmelerine gönlümüz razı ola
maz. Mevcut yasanın uygulamadaki belirsizliği, üniversitelerin kendilerine göre yorum yapmasına 
ve uygulamalarda bulunmasına neden olmaktadır. Bu durum karşısında, öğretim üyelerimiz, za
manlarının büyük kısmını, bu haksızlığın düzeltilmesi için harcamaktadırlar. Bu tür uğraşlar, bu in
sanların bilimsel performanslarını etkilemektedir. 

Kısacası, mevcut yasa, uygulama açısından yeterli açıklığı taşımamakta; aynı kanuna tabi ve 
aynı çalışma koşullarında olan öğretim üyeleri arasında haksızlık ve eşitsizlik ortamını yaratmak
ta, hak ve eşitlik açısından rahatsızlıklara neden olmaktadır. Yapılan değişiklikle, üniversitelerde 
farklı yorumlara ve farklı uygulamalara neden olan belirsizlik ortadan kaldırılmış olacaktır. Do
çentlikte geçirilen beş yıllık çalışma süresi kısmî statüye geçmek için yeterli bulunmuştur. Böyle
ce, bir haksızlığa ve yanlış anlaşılmalara son verilmiş olunmaktadır. 

Bu durum karşısında, görüşmekte olduğumuz kanun teklifine olumlu oy vereceğimizi belirtir; 
Yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Topkan. 
DSP Grubu adına, Sayın Şükrü Sina Gürel; buyurun efendim. (DSP sıralarından alkışlar) 

DSP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ SİNA GÜREL (İzmir) - Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri; Yüksek Öğretim Kanununun 
36 ncı maddesinin bir bendinin değiştirilmesiyle ilgili kanun teklifi konusunda, Demokratik Sol 
Partinin görüşünü açıklamak üzere huzurunuzdayım. , 

Yüksek Öğretim Kanununda kısmî ve devamlı statü ayırımı vardır ve 36 ncı maddesinde "de
vamlı statüyle atananlar, aradan beş yıl geçmeden kısmî statüye geçmek için başvuramazlar" hük
mü yer almaktadır; ancak, bu hüküm, farklı yorumlara ve uygulamalara yol açmıştır. 

Bazı üniversiteler, doçentlik aşamasında beş yıl devamlı statüde çalışmış olmayı yeterli bulur
ken, ötekiler, doçentlik ve profesörlükte ayrı ayrı beşer yıl devamlı statüde çalışmayı, kısmî statü
ye geçmenin önkoşulu saymaktadır. • . • 

İdare mahkemeleri, açılan davalarda, doçentlik aşamasındaki beş yılı yeterli bulduklarını be
lirten kararlar vermişlerdir: Bir yandan, yargı organının bu karar ve dolayısıyla yorumlarını, beş yı
lı, doçentlik aşamasındaki beş yıllık devamlı statüde çalışmayı yeterli bulması; öte yandan da, şim
diye kadar ortaya çıkan farklı uygulamaların yarattığı eşitsizlik ve adaletsizlikler, artık bizi, bu ya
sa değişikliği konusunda olumlu düşünmeye yöneltmektedir; bu eşitsizlik ve adaletsizliklerin de or
tadan kaldırılması amacıyla, biz de, bu duruma açıklık getirilmesi için, söz konusu bendin, teklifte 
öngörüldüğü gibi değiştirilmesini uygun buluyoruz; ancak, teklifin 2 nci maddesiyle ilgili bir deği
şiklik önergemizi Başkanlığa sunmak üzereyiz ve bu değişiklik önergemizi destekleyeceğinizi 
umuyoruz; çünkü, üniversitelerin kendi elemanlarını görevlendirirken, Millî Eğitim Bakanlığının 
onayına tabi kılınması birçok açıdan sakıncalıdır, kabul edilemez. Elbette, özellikle, üniversiteleri
mizin yetişmiş elemanlarını hem de bu elemanlara görgü, bilgi artırmak ve maddî olanak sağlamak 
için, başka üniversitelerde, bize yakın ülkelerin üniversitelerinde görevlendirmesi son derece olum
lu bir girişimdir ve bu sürenin 1 yıldan 3 yıla çıkarılması da, gerçekten, eğitimin ve araştırmanın 
niteliği bakımından önemlidir, gereklidir; ancak, üniversite organlarının kendi elemanlarına vere
cekleri bu iznin, bu görevlendirme işleminin Millî Eğitim Bakanlığının onayına bağlanması son de
rece sakıncalıdır. Üniversitelerimizi, üniversite öğretim üyelerimizi kendi konularında karar verme 
olgunluğunda, yeterliğinde görmezsek, saymazsak, gençlerimizin yetiştirilmesini, bilgi üretilmesi 
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işini onlara nasıl emanet ederiz? Üniversitelerimizin kendi konularında karar verme yetkisini kısıt
lamak yerine, tam tersine, Yüksek Öğretim Kanununun 1982'den beri getirdiği demokratik yöne
tim ilkesini zedeleyen, gerileten hükümlerini değiştirmek, belki, demokratik yönetim ilkesini üni
versitelerimizde yeniden hayata geçirmek gereklidir. 

Dolayısıyla, bu teklifin 2 nci maddesine getirdiğimiz değişiklik önergesini Yüce Heyetinizin 
destekleyeceğini ve üniversitelerimizin kendi organlarında verecekleri kararların Millî Eğitim Ba
kanlığı onayına bırakılmayacağını umar, hepinize saygılar sunarım. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gürel. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ahat Andican; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA A. AHAT ANDİCAN (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletve

killeri; 2547 sayılı Yasanın 36 ncı ve 39 uncu maddelerinde yapılacak bir değişiklik için hazırlan
mış olan kanun teklifi hakkında Anavatan Partisinin görüşlerini anlatmak üzere söz almış bulunu
yorum. Yüce Heyetinize saygılar sunarım. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şu anda üzerinde tartıştığımız, değişiklik yapmayı amaç
ladığımız bu yasa, 12 Eylül 1980 öncesinde toplumumuzla birlikte, üniversitelerimizin de içine 
düştüğü anarşi ortamının doğurduğu bir sonuç olarak, reaksiyon şeklinde hazırlanmış bir yasadır. 
Bu yasa, maalesef, daha sonraki dönemde* kendisinden beklenen yararları sağlayamamış ve üniver
sitelerimizin beklentilerine yeterli cevap verememiştir. 

Kuşkusuz, altyapı eksikliği, fizik mekân eksikliği, malî kaynak problemleri, akademik perso
nel sorunları olan ve bu gibi sorunlarla boğuşan üniversitelerin, bir yasal düzenlemeyle sorunları
nı çözümleyeceğini söylemek çok iddialı olur ve böyle bir iddiayı doğru kabul etmemiz mümkün 
değildir. 

Bugün geldiğimiz noktada, üniversiteler açısından bakıldıkta, kaliteli eğitim verememe, nite
likli insan yetiştirememe sorunları vardır. Bilim üretmede de ve bu üretimi sanayi ve hizmet sek
törlerinin kullanımına sunmada sıkıntılar vardır. Üniversitelerarası rekabet ortamı maalesef oluştu
rulamamıştır. Doğal olarak, bu noktada, siyasetçiye, yani bizlere düşen görev, üniversitelerin önü
nü açmak, gelişmelerini teşvik etmek olmalıdır. Bu açıdan, üzerimize düşeni yaptığımızı gönül ra
hatlığıyla söyleyemiyorum. Üniversitelerimize yeterli kaynak ayrılmadığı gibi, onların kendi kay
naklarını yaratma çabalarına da yeterince yardım edilememiştir. Son derece popülist bir yaklaşım
la, çok sayıda tabela üniversitesi açılmasını sağlayarak, nitelik yerine, niceliği önplana çıkarılmış, 
böylece, üniversitelerimizin, bir anlamda, liseleştirilmesi sürecine destek verilmiştir. Geleceğe yö
nelik olarak, ulusal düzeyde bir insangücü planlaması yapılmadığı için, hızla gelişen sektörlerde, 
yetişmiş insangücü sıkıntıları doğmuştur. Üniversitelerimizin, gelişmeyi önleyici; yani, dikey plan
da bir yönetim modeli yerine, yatay planda, karşılıklı işbirliğine dayalı entegrasyonunu ve rekabet 
ortamında gelişmelerini sağlayıcı yasal bir sistem, bir model oluşturulamamıştır. 

Bütün bu olumsuzlukları taşıyan YÖK Yasasının, yukarıda belirtilen gelişmeleri kapsayabile
cek köklü bir reforma ihtiyacı olduğunu, artık, yüksek öğretimle ilgili olan tüm kesimler kabul et
mektedir; fakat, ne yazık ki, burada, bu değişikliklerle ilgili görüşlerimi belirtirken, YÖK Yasasıy
la ilgili bir görüşü de aktarmak istiyorum, Yüce Parlamentoyla paylaşmak istiyorum; maalesef, bu 
değişiklikleri yapacak köklü bir öneriyle gelmek yerine, son dönemde, biliyorsunuz, Hükümet, 
YÖK'ün sadece sayısal bir değişikliğine ve sonuç olarak da, Hükümetin, YÖK üzerinde, kontrol 
mekanizmalarını güçlendirici nitelikte bir yasa tasarısını gündeme getirmiştir. 

Parlamentoya düşen görevin, YÖK Yasasında, biraz önce yukarıda vurguladığım prensipler 
çerçevesinde, ülkenin ve üniversitelerin önünü açacak biçimde, köklü bir reform önerisiyle gelme-, 
si gerektiği inancımı belirtmek istiyorum. 
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Bu, 2547 sayılı Yasaya döndüğümüzde; yasa, 1981'den itibaren, neredeyse, altmışın üzerinde 

değişikliğe uğramıştır. Bugün üzerinde tartıştığımız değişiklik önerileri de, yasanın eşitsizliğe yol 
açan bazı noktalarını düzeltmeyi amaçlamaktadır. 

2547 sayılı yasanın 36 ncı maddesine göre, üniversitelerde, doçentler ve profesörler, doçent 
olduktan ve daha sonra profesör olduktan sonra, iki kez, beş yıl, tam gün çalışma mecburiyetiyle 
karşı karşıyadırlar. Bu yasa, 1990 yılına kadar profesör olanları kapsamayacak bir şekilde, 1990 yı
lında çıkarılan bir yasayla, o dönemde bir kez daha delinmiştir. 

Sonuç olarak, bugün, üniversitelerde iki ayrı grup söz konusudur; yani, 1990'dan önce olanlar 
bu tip zorunlu bir hizmeti gerçekleştirmemişler; buna karşın, 1990'dan sonra olanlar için, bu, iki 
kez; yani, hem doçentken hem profesörken tam gün beş yıl çalışma zorunluluğu devam yetmekte
dir. 
1 Doğal olarak, böylesine bir eşitsizliğin, üniversitedeki çalışma huzurunu ve çalışma barışını 
büyük ölçüde bozduğu ve bozacağı açıktır. Nitekim, teoride, yani yasada var olan bu gerçek, bir
çok üniversite doçentinin ve profesörünün çeşitli idarî mahkemelere müracaatlarıyla "evet, bu ko
nuda bir eşitsizlik vardır; bu eşitsizlik düzeltilmelidir" şeklinde yazılar almışlar, rektörlüklere gö
türmüşler; bazı rektörlükler bunu kabul etmiş ve uygulamaya koymuş, bazı rektörlükler ise kabul 
etmemiş ve uygulamaya koymamıştır. Dolayısıyla, bugün, üniversitelerde, bu noktada ciddî bir ka
rışıklık ve kaos söz konusudur. 

Getirilen bu yasa önerisiyle, üniversitelerde, doçentlik süresince beş yıl tam gün çalışma zo
runluluğu devam etmektedir; buna karşın, profesörlüğe yükselenlerde, eğer böyle bir hizmeti, da
ha önce, doçentliğinde yapmışsa, tekrar ikinci bir kez yapma zorunluluğu ortadan kaldırılmaktadır. 

Bu kanun teklifiyle getirilen bir diğer olumlu değişiklik önerisi isev Türk cumhuriyetleri ve ak
raba topluluklarındaki üniversitelerle ilgilidir. Bildiğiniz gibi, Sovyetler blokunun, Sovyetler Birli
ğinin dağılmasından sonra siyasî arenaya çıkan Türk cumhuriyetleri ve bugün, hâlâ, bazı devletler 
içerisinde bulunan Türk toplulukları, kendi eğitimlerini modernize etmek; bir anlamda, kendi kö
kenlerine dayalı bir eğitim standardı oluşturmak üzere üniversiteler oluşturmuşlardır, kurmaktadır
lar veya daha .önceki üniversitelerini bu forma sokmaktadırlar. 

Türkiye'den giden öğretim üyelerinin buradaki eğitime çok büyük katkıda bulunacağı kesin
dir. 

Yine, bu değişikliklerden; yani, Sovyetler blokunun dağılmasından sonra, özellikle Kazakis
tan'da Yesevî Üniversitesi, Kırgızistan'da da Manas Üniversitesi -Türkiye ile Kazakistan birlikte, 
Yesevî Üniversitesi; Türkiye ile Kırgızistan birlikte, Manas Üniversitesi- kurulması kararı verilmiş. 
Bugün, Yesevî Üniversitesi faaliyetini sürdürmektedir; Manas Üniversitesinin de altyapı hazırlık
ları tamamlanmış, bir anlamda, faaliyete başlama süreci hemen hemen kabul edilmiş durumdadır. 

- Şimdi, bu noktada, burada görev alacak öğretim üyelerini, bu topluluklarla, bu cumhuriyetle
rin üniversitelerinde görev alacak öğretim üyelerini, çok ciddî, hem maddî açıdan hem sosyal açı
dan sıkıntılı bir ortam beklemektedir. Böylesine sıkıntılı bir ortamda görev yapacak ve bu göreve 
talip olacak şuura sahip bu öğretim üyelerinin, buradaki çalışma dönemlerinde, kendilerinin önüne 
bürokratik engeller koymamak, en azından önlerini açmak, Parlamentomuzun görevi olmalıdır. Ni
tekim, bu yasa tasarısının 2 nci maddesiyle de bu imkân sağlanmaktadır ve daha önce, her yıl ya
pılması gereken izin alma süreci üç yıla uzatılmakta ve bu öğretim üyeleri, maaşlı izinli kabul edil
mektedir. Bu da, gösterdikleri özveri için, aslında, belki, onlara, ekstra maaş vermek gerekirken, 
biz, maalesef, sadece, Türkiye'deki maaşlarını alabilecek şekilde izinli saymakla, bir anlamda, az 
da olsa, katkıda bulunmuş oluyoruz. Bu açıdan, bu yasa teklifinin de, bu maddenin de çok yararlı 
olduğunu düşünüyoruz. 
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Sonuç olarak, biz, Anavatan Partisi Grubu olarak, bu yasa teklifinin her iki maddesine de; ya

ni, 36 ncı maddede yapılacak değişikliğe de 39 uncu maddeye yapılacak ilâveye de olumlu oy ve
receğimizi belirtiyor ve Yüce Meclise saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Andican. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Turhan Alçelik; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

RP GRUBU ADINA TURHAN ALÇELİK (Giresun) - Muhterem Başkan, saygıdeğer millet
vekili arkadaşlarım; 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 36 ncı Maddesinin Bir Bendinin De
ğiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi ve Aynı Kanunun 39 uncu Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzur
larınızdayım. Her türlü spekülasyona, yanıltıcı kamuoyu araştırmalarına rağmen, bu toplumun en 
çok değer verdiği kurum olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 65 milyonun tek temsilcisinin de
ğerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

Saygıdeğer Başkan, sayın milletvekilleri; bir üniversite öğretim üyesi olarak, 36 ncı maddede
ki sıkıntıları yaşayan kardeşlerinizden birisiyim. Harran Üniversitesinde görev yaptığım sürede, 
üniversite Öğretim üyesi bulmakta son derece sıkıntılar içerisinde kaldık. Biz, üniversite öğretim 
üyelerimiz için, kanun koyucunun belirttiği, caydırıcı değil, özendirici bir yaklaşım içerisinde ol
mamız lazım. 

Müsaade ederseniz, 1995 yılı sonu ile 1996 yılı sonu arasında, üniversite öğretim üyesi sayısı 
açısından bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Normalde, bu kadar çok sayıda gelişen üniversitey
le bu sayının artması beklenirken, 19 150 olan öğretim üyesi, sayısının, maalesef, 18 900'e düştü
ğünü görüyoruz. Burada olay, üniversite öğretim üyelerinin ekonomik problemleri yanında, çalış
ma statüleriyle alakalı problemlerden de kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan, şu anda kanunun 36 ncı 
maddesinde öngörülen kısmî statü ve daimî statüyle ilgili düzenlemenin, Grup olarak, fevkalade 
uygun olduğu kanaatindeyiz. 

Bugüne kadar, Türkiye'de, teknolojinin, gelişmişliğin öncüsü olması gereken ve toplumun en 
yetişmiş elemanlarını barındıran üniversitelerimizin, toplumun, Türkiyemizin gelişmesinde en 
önemli kurumlar olması gerekirken, bu fonksiyonunu yeterince icra edemediğini görüyoruz. Bu 
fonksiyonunu yeterince icra edebilmesi için, çok önemli iki problemin halledilmesinin mutlaka ge
rekli olduğu kanaatindeyiz. 

Birisi; öğretim üyesi eksikliğinin özendirici tedbirlerle telafi edilmesi -hem sosyal hem ekono-
,mik açıdan kastediyorum- hem de üniversite öğretim üyelerinin, araştırma elemanlarının, her türlü 
ar-ge hizmetlerinde, dünyanın en ileri ülkelerindeki kaynak imkânlarına kavuşturulması suretiyle, 
arzu edilen hizmetleri verebileceği arzusunu taşıyoruz. Ayrıca, yetişmiş olan bu elemanlarımızın, 
olabildiği en uzun sürede ve en geniş imkânlarla, ülkemiz yararı açısından değerlendirilmesi gerek
tiği kanaatini taşıyoruz. Bu bakımdan, eğer, herhangi bir problem yaşanıyorsa -ki, yaşandığı kesin
dir- kısmî statüyle ilgili, şu anda değiştirilmesini öngördüğümüz teklifin -gördüğümüz kadarıyla-
bir konsensüs içerisinde çıkarılmasını ve devletimizin, Hükümetimizin ve Meclisimizin, bu konu
da, üniversitelerimize ve öğretim üyelerine yakışır ve dünyanın en ileri ülkelerindeki imkânların te
min edilmesi suretiyle, toplumun öncüleri olması vasfının kazandırılmasını arzu ediyoruz. 

Bir başkası; değiştirilmesi öngörülen 39 uncu maddeyle, özellikle kardeş Türk cumhuriyetle
rindeki öğretim elemanlarının izin sürelerinin, ücretli olarak, daha doğrusu maaşları devam etmek 
suretiyle bir yıldan üç yıla çıkarılması; yani, izin sürelerinin uzatılmasıyla ilgili teklifin de -40 bi
ne yakın öğrencimizin yurt dışında, çoğunlukla da Türk cumhuriyetlerimizde olduğunu varsayar
sak- son derece önemli olduğunu Yüce Heyetinizin takdirlerine arz ediyor ve her iki maddedeki -
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36 ncı ve 39 uncu maddelerdeki- değişikliklerin, üniversitelerimiz, öğretim üyelerimiz için ve özel
likle yurtdışına gitme durumundaki öğretim elemanlarımız için son derece yararlı olduğunu kabul 
ediyor; hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorunı Sayın Alçelik. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Saffet Arıkan Bedük; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA SAFFET ARIKAN BEDÜK (Ankara) - Sayın Başkan, sayın milletve
killeri; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 36 ncı ve 39 uncu maddelerinin değiştirilmesiyle 
ilgili olarak vermiş olduğumuz kanun teklifi üzerinde Doğru Yol Partisinin görüşlerini sunmak 
üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, üniversiteler, bir bölgenin, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını 
sağlayan fevkalade önemli müesseselerdir. Bu anlayış içerisinde bulunduğumuzdan dolayıdır ki, 
üniversitelerin, Türkiye sathında bütün illerde açılması, âdeta, genel bir politika haline gelmiştir. 
Bu itibarla, üniversite deyince, akla, sadece bina yapmak gelmez; üniversite, binası, tesisi, iç teç
hizatı ve öğrencisiyle, öğretim üyeleriyle, öğretim elemanlarıyla bir bütünlük arz etmektedir. Eğer, 
biz, üniversitelerin binaları da dahil olmak üzere, içerisindeki öğrencilerin, öğretim üyelerinin ve 
yine onları destekleyecek birkısım teçhizatların temininde gerekli hassasiyeti göstermezsek, o tak
dirde, orada huzurlu bir eğitim ve öğretimin yapılması mümkün olamayacaktır. 

Bu itibarladır ki, bu kanun teklifimizi verirken, özellikle, bu üniversitelerde çalışan öğretim 
üyelerine, eşit olmayan, haksız bir uygulamadan kaynaklanan sebeplerle, bir yanlış değerlendirme
yi, bir yanlış uygulamayı tamamen düzeltmeye yönelik bir teklif olarak huzurlarınıza gelmiştir. 

Değerli arkadaşlar, Yüksek Öğretim Kurulunda üyelik yapmış olan bir arkadaşınız olarak söy
lüyorum; Yüksek Öğretim Kurulu, gerçek anlamıyla, üniversitelerimizin gelişmesi ve özellikle, 
modern teknolojiyi uygulayabilecek, kalite ve kantitesi yüksek oranda personeliyle en üst derece
de ve performansta hizmet verebilecek şekilde, gerçekten, fevkalade önemli bir işlevi, görevi, bu
güne kadar yürütmüştür. Bu görevin yürütülmesinde, Yüksek Öğretim Kanununun ve Kurulun, ha
kikaten çok büyük etkisi vardır. Hele hele, Yüksek Öğretim Kurulundaki ciddiyet ve meseleye ba
kış tarzı, ülkeye bakış tarzı ve yükseköğretim kurumlarının, özellikle yaygınlaştırılması hususun
daki gayretlerini, ben, her zaman minnetle anmışımdır. 

Bu sebeple, bu Kurulun kurulması ve Yüksek Öğretim Kurulunun yaygınlaştırılması işlemle
rinin yürütülmesinde, görevlerini yerine getirmesinde, başta, ilk kurucusu olan, daha doğrusu baş
kanı olan Sayın Prof. Dr. İhsan Doğramacı'ya -özellikle, ona bilhassa teşekkür etmek istiyorum- ve 
yine, orada görev yapmış olan bütün YÖK Başkanlarına, Sayın Sağlam'a, bilhassa teşekkür ediyo
rum. 

Bu kanun teklifini, Sayın Millî Eğitim Bakanımızla -özellikle de konuşmak suretiyle- ve ayrı
ca, bütün partilerle de bir konsensüs içerisinde yerdik. Gerek Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
temsil edilen bütün partilerin temsilcileri, grup başkanvekilleri ve gerekse Millî Eğitim Komisyo
nu Başkanı ve üyeleri ve Millî Eğitim Bakanımız, hepsi, getirilmiş olan bu kanun teklifinin, haki
katen yerinde olduğunu kabul ve tescil etmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, size, konuyu şöyle arz elmek istiyorum: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Ka
nununda iki türlü çalışma statüsü vardır; biri daimî statü, biri kısmî statüdür. O günkü şartlar içeri
sinde böyle bir düzenlemeye ihtiyaç vardı; çünkü, hem öğretim üyelerine ve elemanlarına ihtiyaç 
yardı hem de yaygınlaştırmayla ilgili bir politika vardı. Ancak, Yüksek Öğretim Kurulunun kuru
luşundan bugüne kadar olan safhada, bu görevini, yani, kalite ve kantite itibariyle öğretim üyesi ve 
elemanlarını fevkalade üst seviyeye kadar çıkarmış ve bugünkü yükseköğretim kurumlarında öğre-
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nim gören öğrencilerimizin en üst seviyede yetişmesine imkân vermiştir ve başarılı da olmuştur; 
ancak, kısmı statü ile daimî statüde çalışan öğretim üyeleri, maalesef, uygulamada, haksız, eşit ol
mayan birkısım davranışlar veyahut da uygulamalarla karşı karşıya kalmışlardır. 

Değerli arkadaşlar, Yüksek Öğretim Kanunuyla başlayan yeni üniversiteler yaşamında, öğre
tim üyelerinin, kanunun belirlediği şekilde, kendi üniversitelerinde profesörlüğe atanamama duru
mu nedeniyle, atanma hakkını kazanmalarına rağmen atamaları da yapılamamıştır. Profesörlüğe 
atanma hakkını kazanmış; ama, kendi fakültesinde atanamayan öğretim üyelerinin çok artması ne
deniyle, 1988 ve 1989 yıllarında, 3455 ve 3576 sayılı Kanunlarla, bu tarihlere kadar doçent ve pro
fesör olanlara, bulundukları kadrolarda doçent ve profesörlüğün hak ve yetkileri verilmiş ve profe
sörlüğe atanma hakkını kazanmış olanların kadro aranmaksızın atanmaları yapılmıştır. 

Şu anda yükseköğretim kurumlarında şöyle bir uygulama vardır: Akademik yaşamlarının hiç
bir döneminde zorunlu olarak tam gün çalışması uygulamamış veya ona muhatap olmamış öğretim 
elemanları, üyeleri; bir diğeri, sadece doçentlikte beş yıl -ki, kanunda beş yıl çalışma mecburiyeti 
vardır; onu özellikle belirtmek istiyorum- zorunlu tam gün çalışmış olanlar; bir diğeri de, doçent
likte beş yıl çalışmış, ayrıca, profesörlükte de beş yıl çalışma zorunluluğu olan ve bu sebeple da
imî statüden kısmî statüye geçmeyle ilgili on yıl gibi haksız ve eşit olmayan bir uygulamaya tabi 
olanlar. 

Değerli arkadaşlar, 36 ncı maddede, özellikle, daimî statüde beş yıl çalışma mecburiyetini ge
tirildiği içindir ki, birkısım üniversiteler hem doçentlikte beş yıl süreyi aramış hem de profesörlük
te beş yıl süreyi aramış; bu sebeple, bir haksız uygulamayla karşı karşıya kalınmış. O da nasıl; me
sela Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi gibi birkısım üniversiteler "ben yorum yapıyo
rum" demiş, kurullar, yönetim kurulları, açıklama, daha doğrusu yorum yapmak suretiyle, doçent
likte beş yıl çalışmış olanları, profesörlükte tekrar bir beş yıl aranmaksızın, daimî statüden kısmî 
statüye geçirme imkânını vermiş. Yine, birkısım üniversitelerde, hukukî mütalaa alınmış, beş yıl 
çalışma mecburiyeti sadece doçentlikte kabul edilmiş, profesörlükte aranmamış. Ayrıca, birkısım 
üniversitelerde -mesela, Van Üniversitesinde- doğrudan doğruya doçentlikten.profesörlüğe getir
miş, onlarda aramamış. Buna karşılık, diğer birkısım üniversitelerde hem doçentlikte beş yıl aran
mış hem de profesörlükte beş yıl aranmış. Arkadaşlar, dikkat ederseniz, uygulamada, fevkalade bü
yük farklılık ve eşit olmayan, haksız ve adaletsiz uygulama var. 

Yine, ayrıca, öğretim üyeleri kalkmışlar, idare mahkemelerine müracaat etmişler; idare mah
kemeleri de farklı kararlar vermiş. 

Değerli arkadaşlar, işte, uygulamada, bir taraftan yükseköğretim kurumlarında, bir taraftan 
doğrudan doğruya üniversitelerin kendi bünyelerindeki yorumlar, bir taraftan da idarî yargıda alı
nan kararlar çerçevesinde, bir haksız uygulamayı ortadan kaldırmaya yönelik bir teklifle karşı kar-
şıyasınız. , 

Bu itibarla, bir taraftan komisyonda, bir taraftan gruplarla yapılan görüşmelerle birlikte, böy
lesine, haksız ve eşit olmayan bir uygulamayı ortadan kaldırmaya yönelik 36 ncı maddedeki deği
şikliği, hepiniz, o güzel ve nazik değerlendirmelerinizle olumlu karşılayacağınız ümidini taşıyo
rum. 

Değerli arkadaşlar, bakın, GATA'da da, yine aynı şekilde, profesörlük veya doçentlikte beş yıl 
çalışma süresi veya mecburiyeti aranmıyor. 

Bir uygulama daha var; onu da huzurlarınıza getirmek istiyorum. Üniversitelerde çalışmayan 
öğretim üyeleri için, yine, doçentlikte de profesörlükte de beş yıl çalışma mecburiyeti yok. Diğer 
şartları yerine getirmek suretiyle, ilgili üniversitelere başvurarak, sınava girmek suretiyle, doçent 
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olabiliyor, profesör de olabiliyor ve çalışıyor; ama, eğer, üniversitede çalışıyorsa, karşısına bir sü
rü engel, bürokratik engel, bürokratik engellerle birlikte yanlış yorumlar... 

İşte, bu düşünceden hareketle, özellikle, çalışma koşullarını en iyi şartlara getirmek ve öğre
tim üyelerinin psikolojilerini de düzeltmek ve onlara yapılan haksız uygulamaları da ortadan kal
dırabilmek için, böylesine bir kanun teklifini bizler getirmiştik; grup olarak da, özellikle, bu getir
miş olduğumuz teklifi olumlu-karşıladığımızı bilhassa huzurlarınızda belirtmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir de 39 uncu maddeye bir ilave var. Hepimiz, özellikle Türk soydaş
larımızın bulunduğu ülkelerle ilgili, fevkalade hassasiyet içerisindeyiz; onların ekonomik, sosyal 
ve kültürel kalkınmasını sağlayabilmek için, her türlü maddî ve manevî desteği vermeyi, âdeta bir 
millî politika olarak görüyoruz. İşte, bu noktadan hareket etmek suretiyle, bugünkü uygulamada, 
39 uncu maddeye göre, eğer, bağımsız Türk devletlerinden bir tanesine bir öğretim üyesi gönderir
sek veya onlar isterlerse, orada bir yıl ücretli çalışacak, ertesi yıl ücretsiz çalışacak. 

Hepinize sormak istiyorum değerli arkadaşlar, bir öğretim üyesi, çalıştığı bir yerde, bir yıl içe
risinde, oradaki eğitim ve öğretim fonksiyonunu tam manasıyla idrak edebilir mi, öğrenebilir mi; 
öğrenmesi mümkün değil. Onun içindir ki, 39 uncu maddeye bir ilaveyle, üç yıl süreyle, özellikle, 
aylıklı izinli sayılması hususu da, Sayın Tayyar Altıkulaç'ın getirmiş olduğu teklifle buraya derpiş 
edilmiş ve bağlanmıştır. 

Ümit ediyorum ki, her iki teklifimizin de, fevkalade iyi niyetle ve samimiyetle getirilmiş, bir 
haksızlığın, bir adaletsizliğin, eşit olmayan bir uygulamanın ortadan kaldırılmasına yönelik oldu
ğu, siz değerli milletvekilleri tarafından da kabul edilecektir. 

Doğru Yol Partisi olarak, 2547 sayılı Kanunun 36 ve 39 uncu maddelerindeki bu değişikliğe 
olumlu oy vereceğimizi belirtiyor; Yüce Heyetinizi saygıyla selambyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bedük. 
Şahsı adına söz talebi?.. Yok. 
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 
KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. -4.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 36 ncı maddesinin 
(a) fıkrasının 1 nolu bendinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Devamlı statü ile atanmış olup* kısmî statüye geçmek isteyen doçentlerde en az beş yıl süre ile 
devamlı statüde çalışmış olmak şartı aranır. Üniversitelerde devamlı statüde beş yıl çalışan doçent
lerin, devamlı statüde profesörlüğe atanmaları halinde kısmî statüye geçmeleri için yeniden beş yıl 
devamlı statüde çalışma şartı aranmaz. 

BAŞKAN - Teklifin 1 inci maddesi üzerinde, Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Halil 
Çalık; buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 

DSP GRUBU ADINA HALİL ÇALIK (Kocaeli) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözle
rime başlamadan önce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile üniversitelerdeki öğretim üyelerinin çalışma koşulla
rı ve akademik ilerlemelerde nasıl yükselecekleri hakkında görüş bildirmek üzere, Demokratik Sol 
Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum. 
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2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 6.11.1981 tarihinden itibaren yürürlüktedir; fakat, bu ka

nunun, öğretim üyelerimizin gereksinmeleri doğrultusunda düzenlenmesi gerekmektedir. Haliha
zırda, öğretim üyelerimiz, doçent oldukları tarihten itibaren beş yıl süreyle devamlı statüde çalıştı
rılmaktadır. Profesörlüğe hak kazandıklarında ise, tekrar ikinci bir beş yıl devamlı statüde çalışma
ya zorlanmaktadır. Bu ikinci bir beş yıl, yasalarda belirtilmemesine rağmen, uygulanmaktadır. 
Böylece, profesörlüğe yeni atanmış olan öğretim üyeleri, diğer öğretim üyeleriyle farklı koşullar
da çalışmak zorunda bırakılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, yükseköğretimimize yeni bir düzen getiren 2547 sayılı Kanunun 2880 
sayılı Kanunla değişik 36/A maddesi, öğretim üyelerimizi huzursuz etmiştir ve huzursuz etmekte
dir. Bu antidemokratik yasa, öğretim üyeleri arasında eşitsizliğe neden olmaktadır. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, profesörlüğe yükseltilen öğretim üyelerimiz, aynı kuru
mu içinde profesör kadrosuna atanmışlardır. Yani, zorunlu olarak tam gün statüde çalışmalarını do
çentlik döneminde tamamlamışlardır. Ayrıca, aynı koşullardabulunan bazı profesörlerimiz, 36ncı 
maddenin nitelik kazanmamasından dolayı, farklı üniversite ve fakültelerde ikinci beş yıl daha bek
lemeden kısmî statüde çalışma hakkına sahip olmuşlardır. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Disiplin Kurulunda, yedi öğretim üyesi tarafından 36 
ncı madde üzerinde yapılan incelemenin sonucu aynen şu şekildedir: 

1- Yasanın 36 ncı maddesinde, öğretim üyeliği sıfatını alan bir kişinin beş yıl daimî statüde 
üniversiteye hizmet vermesi ve bilimsel tecrübesini artırması amaçlanmaktadır. Bu, doçentlikte ya
pılmaktadır ve yapılıyor. 

2- 36 ncı madde, bir öğretim üyesinin profesörlüğe yükseltildiğinde ikinci bir beş yıl daha da
imî statüde çalışmasını gerekli bulmamıştır. 

3- Profesörlüğe yükseltilen öğretim üyesinin yeniden beş yıl daimî statüye dönmesi zorunlu
luğunun kabul edilmesi, 36 ncı maddeyle tamamen çelişmektedir. Bunun uygulanması, öğretim 
üyelerinin hakkının elinden alınması demektir. 

Bu değerlendirme sonuçlarına göre, 36 ncı madde farklı yorumlar taşımakta, bunun sonucun
da ise, bu, öğretim üyelerimiz arasında ciddî şekilde eşitsizliğe neden olmaktadır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununa bağlı üniversiteleri
mizde, farklı çalışma koşullarına sahip gruplar bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir: 

1- Akademik yaşamının hiçbir döneminde zorunlu olarak tam gün çalışmamış olanlar, 
2- Sadece doçentlik döneminde beş yıl zorunlu tam gün çalışmış olanlar, 

3- Doçentlikte beş yıl tam gün çalışıp, bir de profesörlükte tam gün çalışanlar vardır. 
Bu durum, aynı statüye sahip öğretim üyeleri arasında eşitsizliğe neden olmaktadır. 
Değerli arkadaşlarım, profesörlerimiz, devamlı ve kısmî statüde görev yapanlar olarak ikiye 

ayrılmışlardır. Devamlı statüde olan profesörlerimiz, ikinci bir beş yıl tam gün statüde çalışmak zo
runda kalmışlardır; ancak bu şekilde kısmî statüye geçebilmektedirler. Profesörlüğe atanma hakkı
nı kazanmış; ama, kendi fakültesinde atanamayan öğretim üyelerinin çok artması nedeniyle, 1988-
1989 öğretim yılında, 3455 ve 3576 sayılı Kanunlarla, bu tarihlere kadar doçent ve profesörlere, 
bulundukları kadrolarda, doçent ve profesörlüğün hak ve yetkileri verilmiş ve profesörlüğe atanma 
hakkı kazanmış olanların, kadrosu aranmaksızın, atanması yapılmıştır. 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı maddesinin getirdiği ihtilafların ve yorum yan
lışlıklarının, öğretim üyeleri arasında eşitsizliklere ve haksız uygulamalara neden olduğu, hepimi
zin malumudur. Profesörlüğe atanan ve yükseltilen öğretim üyelerinin sorunları, 17.11.1990 tari-
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hinde çıkarılan 3676 sayılı Kanunun geçici 35 inci maddesiyle sona ermiş bulunmaktadır. Ancak, 
bu tarihten sonra profesör olan öğretim üyeleri için bu haksız uygulama devam etmektedir. 

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, 36 ncı maddenin nitelik kazanması, öğretim üyelerimiz 
arasında birçok haksızlıklara sebep olmuştur. 

36 ncı madde de, ikinci bir beş yıl daimî statüde çalışmayı öngörmemekte, öğretim üyelerinin 
kazandığı haklar, kadrolarıyla "değil, akademik ilerleme ve yükselmelerle kazanılmaktadır. 

Kendi iradesi dışında olabilecek zorlayıcı müdahalelerin, kişi haklarını zedeleyeceği ortadadır. 
Böylece, Anayasamızın "kanun önünde eşitlik" ilkesi uygulanamamaktadır. Aynı kurum kararları, 
kanun maddeleriyle idare edilen üniversitelerde farklı uygulamalar ortaya çıkmaktadır. 

Kısacası, beş yıl devamlı statüde görev yapan bir öğretim üyesinin, profesörlüğe yükseldiğin
de, kısmî statüye geçebilmek için, ikinci bir beş yıl daha devamlı statüde çalışmasının gerektiğine 
ilişkin bir düzenleme mevzuatı bulunmamaktadır. 

Tecrübe kazanılması amacıyla, devamlı statüde sarf edilen sürenin hangi unvan altında geçiri
leceği 36 ncı maddede belirtilmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, sonuç olarak, profesörlük hakkını kazanan öğretim üyelerimiz, doçent
likte beş yıl daimî statüde çalıştıktan sonra profesörlüğe yükseldiklerinde, ikinci bir beş yıl daimî 
statüde çalışmaya zorlanılmamalıdır, büyük bir haksızlıktır; bu durum derhal ortadan kaldırılmalı
dır. 

Aynı kurum ve yasa altında çalışan öğretim üyeleri arasındaki eşitsizlikler ortadan kaldırılma
lıdır. Sağlanan eşitlik sayesinde, öğretim üyelerinin motivasyonları artacak ve daha verimli çalış
maları sağlanacaktır. Bu yasa değişikliği, ayrıca, devlet bütçesi üzerindeki yükü de kaldıracaktır. 

Değerli arkadaşlarım, biz, Demokratik Sol Parti olarak, Meclise gelen, halkımızı ilgilendiren, 
halkımızdan yana olan ve vatandaşımızdan yana olan tüm yasalarda olduğu gibi, bu yasa teklifine 
de evet diyeceğiz; çünkü, bizim için doğrular kişilere göre değildir; bizim için doğru, halkımızın 
lehine olan kararlardır; onun için, biz, Demokratik Sol Parti olarak, buna evet diyeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, yalnız, şunu özellikle sizden istirham ediyorum: Üniversitelerimiz ve di
ğer eğitim kurumlarımızın sorunlarında da aynı hassasiyetin gösterilmesini Yüce Meclisten bekli
yoruz. 

Arz ediyorum. 
Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Çalık. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Celal Topkan. 
Buyurun. (CHP sıralarından alkışlar) 
CHP GRUBU ADINA CELAL TOPKAN (Adıyaman) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

bilgi çağında, bilgi patlaması çağında yaşıyoruz. Bilim adamlarımıza ve bilim kurumlarımıza, ra
hat çalışacakları eğitim ve araştırma alanları ve ortamları sağlamamız gerekir; bizlere düşen görev 
budur. Bu yasanın yeterli açıklığa sahip olmaması ve uygulamadaki farklılıkları sonrasında, öğre
tim görevlileri, zamanlarını bu yasanın düzeltilmesi için harcamaktadırlar; bu, onlara ve onların bi
limsel çalışma zamanlarını çalma adına yapılmış büyük bir haksızlıktır. 

Dünyadaki bilimsel gelişmelerin hızı, insanın aklına durgunluk verecek düzeye gelmiştir. 17 
nci Yüzyılın başına kadar insanoğlunun ürettiği toplam tutarlı önerme sayısı 720'dir. Bir kişi, gün
de 4 saat çalışmak koşuluyla, bu önermeleri üç yıl içinde öğrenebilmekteyken, 17 nci Yüzyılda, 
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öalilei, Kopernik, Nevvton, Kepler gibi bilim adamlarının yaşadığı döneme girilmiştir. Bilim tari
hinde bu dönem, dahiler dönemi olarak bilinir. Bu dahiler döneminde, yani, 17 nci Yüzyıldan 
1830'a gelindiğinde üretilen tutarlı buluş sayısı 2 800'ün üzerine çıkmıştır. 1830'dan sonra 191 l'e 
gelindiğinde üretilen buluş, yani, tutarlı önerme sayısı 30 binin üzerine çıkmıştır. Bu 30 bin öner
menin tahminen 4 bin tanesi, bu dönemin normal insanı olabilmek, normal koşulları yerine getire
bilmek için gerekli olan önermeler, yani, buluşlardır. Bu dönemin normal insanı olabilmek, gerek
li olan önermeleri öğrenebilmek için, günde 6 saat çalışmak koşuluyla altı yıl gerekmektedir. 
191 l'den 1945'e gelindiğinde bu buluş sayısı 80 bine çıkıyor; yani, dünya, hızlı buluşlarla gelişme
ye ve bilgi çağına doğru koşar adımlarla gitmektedir. 1945 tarihinden sonra, bilgi patlaması başlı
yor. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; size, bugünün ilginç sonucunu vermek istiyorum: Bugün, 
saniyede 11 buluş yapılıyor; yani, dakikada 660 buluş, saatte ise 36 bin civarında buluş yapılmak
ta olan bir çağda yaşıyoruz; bu hızlı bilgi üretim çağına "bilgi çağı" denilmektedir. 

Şimdi, sizlere ve bizleri dinleyen herkese seslenmek istiyorum. Bizim ülkemiz, bilgi çağının 
gelişmesine ayak uydurmak zorunda mıdır, değil midir; bunun ayrımını yapmak zorundayız. Hiç 
kimse, Türk insanını bilgi toplumu olmanın dışında görme hakkına sahip değildir, böyle bir hakki1 

kendisinde göremez, görmemelidir. Sormak istiyorum: Bilgi çağında yaşarken ve bu kadar hızlı bu
luşlar yapılırken, beni bağışlayın, ama, insan olarak, bilgi kullanma, onu yorumlama, anlama ve ya
şama geçirmek için 5 yıllık zorunlu eğitim yeterli midir; bu haksızlığı Türk insanına yapmaya Ve 
ülkemizi gelişen dünyanın gerisine atmaya hakkımız var mıdır?! Bilim adamlarımızı bilimsel araş-' 
tırma ve uygulamalardan uzak tutarak, kendi özlük haklarının peşinde zaman kaybetmelerine ne
den olmak doğru bir davranış mıdır?! Bunların ve benzeri yanlışlıkların ve olumsuzlukların acilen 
düzeltilmesi gerekir. Eğitim ve öğretime genel bütçeden ayrılan payın, bilgi çağını yakalamış ülke
lerin genel bütçelerinden eğitim ve öğretime ayırdıkları seviyeye çıkarılması gerekmektedir; aksi 
halde, bilgi patlaması çağının gerisinde kalır ve seyirci olmaya başlarız. 

Mevcut, eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesini, Türk insanının, bilgi toplumunun bilgili bi
reyleri olmasını sağlayacak gerekli yasal düzenlemelerin geciktirilmeden yapılmasını dilerken, bu 
teklifle getirilen düzenlemenin, gecikmiş olmakla beraber, tarafınızdan kabul göreceği inanç ve dü
şüncesiyle Yüce Meclisi ve değerli üyelerini saygılarımla selamlarım. (DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Gruplar adına başka söz talebi?.. Yok. 
Şahıslar adına söz talebi?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. - 2547 Sayılı Kanunun 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 
Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarındaki Yüksek Öğretim Kurumlarından resmî da

vet alan öğretim elemanlarına 3 yılı aşmamak ve bütün özlük haklan saklı kalmak üzere üniversi
te yönetim kurulunun kararı ve Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile aylıklı izin verilebilir. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
MİLLÎ .EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR AL-

TIKULAÇ (İstanbul) - Var efendim. , 
BAŞKAN - Komisyon olarak, buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR AL-

TIKULAÇ (İstanbul) - DYP Grubu adına efendim. 
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BAŞKAN - Efendim, Komisyonu temsil ediyorsunuz... 

MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR AL-. 
TIKULAÇ (İstanbul) - Peki, efendim, Komisyon adına söz istiyorum. 

BAŞKAN-Buyurun, yerinizden. 

ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, ben de şahsım adına söz istiyorum. 
BAŞKAN - Peki, efendim. 
Buyurun Sayın Altıkulaç. 

MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR AL
TIKULAÇ (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; öğretim elemanlarının yurt içinde ve 
yurt dışında görevlendirilmeleri konusu, 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesiyle düzenlenmiştir. 
Bu maddenin birinci fıkrası, öğretim elemanlarının kendilerini yetiştirmeleri, bilgi ve görgülerini 
artırmaları, bilimsel çalışmalara ve toplantılara katılmalarıyla ilgili hususları derpiş etmekte ve bu 
fıkranın sonunda şöyle bir cümle yer almaktadır: "Öğretim elemanlarından kendilerine yurtdışı ku
ruluşlarınca burs veya ücret sağlananlar, görev yapacakları sürece Yüksek Öğretim Kurulunun be
lirleyeceği esaslara göre üniversite yönetim kurulunun kararıyla aylıklı veya aylıksız izinli de sayı
labilirler." 

Burada, düzenlemenin ayrıntısı, Yüksek Öğretim Kurulunun çıkaracağı bir yönetmeliğe bıra
kılmış; Yüksek Öğretim Kurulu ise yürürlüğe koyduğu yönetmeliğin 5 inci maddesinde şu hükmü 
derpiş etmiştir: "Öğretim üyelerinin aylıklı yurtdışı görevlendirmeleri süresi bir yılı aşamaz. Bir yıl 
sonunda isteği üzerine gerekli görüldüğü takdirde bu süre, aylıksız olarak bir yıla kadar uzatılabi
lir.11 

Şimdi, bugüne kadar yapılan uygulama, biraz önce arz ettiğim 2547 sayılı Kanunun 39 uncu 
maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ve bu cümleye dayanılarak yürürlüğe konulan yönetme
liğin 5 inci maddesinin (a) bendinin son fıkrası uyarınca; yani, aylıklı olarak bir yıl öğretim elema
nına izin verilmek, gerekli görüldüğü takdirde bu sürenin aylıksız olarak bir yıl daha uzatılması su
retiyle yürütülmekteydi. , 

Tabiî ki bu düzenlemeler yapılırken önümüzde Türk cumhuriyetleri diye bir vakıa yoktur. Bu 
cumhuriyetler ortaya çıktıktan sonra, problem ciddî manada gündeme geldi, bu ülkelerin üniversi
teleriyle yapılan temaslar sonunda, karşılıklı öğretim elemanı teatisi sırasında gönderilen öğretim 
elemanlarının bir yıl sonra -henüz öğrencisini dahi tanımadan, bazen bütünleme sınavlarını dahi ya
pamadan- Türkiye'ye çekilmesi gibi sakıncalı bir durumla karşı karşıya gelindi. 

Yüksek Öğretim Kurulu ve Millî Eğitim Bakanlığıyla bu konuda yapılan çeşitli çalışmalar ve> 
görüşmeler sonunda, Yüksek Öğretim Kurulu, Yüksek Öğretim Kurulu Genel Kurulunda aldığı bir 
kararla, yönetmelikte derpiş edilen, düzenlenen bu bir yıllık maaşlı izinli süresini üç yıla çıkarma-
yi kararlaştırdı ve bu yönetmeliği yürürlüğe koymadan önce de Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Baş
kanlığının görüşüne sundu. Ancak, Maliye Bakanlığı, bu yönetmeliğin dayandığı 39 uncu madde
nin birinci fıkrasının son cümlesinin yeterli olmadığını, binaenaleyh, bu iş için yasaya yeni bir fık
ra eklenmesi gerektiği görüşünü bildirdi. Huzurunuza getirilen madde, Yüksek Öğretim Kurulun
dan hemen hemen aynen geçen ve 39 uncu maddenin birinci fıkrasının son cümlesine dayanılarak 
çıkarılmış yönetmeliğin tadil edilmesi suretiyle çözüme kavuşturulmak istenen metnin hemen he
men aynıdır, redaksiyon anlamındaki değişiklik dışında,herhangi bir değişiklik hemen hemen yok 
gibidir. Bu itibarla, bu maddenin yasalaşması halinde Türk Cumhuriyetleri ve akraba toplulukların-
daki üniversitelerden alınacak resmî davetlere icabetle, bu üniversitelere gönderilecek öğretim ele
manlarımıza devletimizin bütçesinden herhangi bir ek katkı yapmadan, maaşlarının ödenmesi su-
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retiyle bir yıla kadar verilen iznin üç yıla çıkarılması gibi bir sonuca ulaşılacaktır. Zaten, uygula
ma da, bir yıl sonra çekilenin yerine yenisinin gönderilmesi suretiyle devam etmektedir. Aylıklı 
izin süresinin üç yıla çıkarılması suretiyle, aylık ödeme şeklindeki malî yükümlülükte de bir artış 
söz konusu olmayacaktır; yani, öğretim elemanları gidiş-geliş külfetlerinden kurtarılmış olacak, gi
denin yerine bir yıl sonra yenisinin gönderilmesi, ikinci yıl sonunda bir üçüncüsünün gönderilme
si gibi sakıncalı, zor bir uygulama yerine, gönderilen elemanın, kendisi arzu ettiği takdirde, üç yı
la kadar maaşlı izinli olarak orada hizmetine devam etmesi sağlanmış olmaktadır. 

Bu yasa teklifi, bu haliyle yürürlüğe girdiği takdirde, uygulamadaki, arz ettiğim sakıncalar or
tadan kaldırılmış olacak ve bu akraba topluluklarına ve Türk cumhuriyetlerine öğretim elemanı 
gönderme uygulamasında ciddî bir rahatlama sağlanacaktır. 

Yüce Heyetinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Altıkulaç. 
Şahsı adına, Sayın Zekeriya Temizel; buyurun. (DSP sıralarından alkışlar) 
ZEKERİYA TEMİZEL (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken, 

hepinize saygılar sunuyorum. 
Görüşmekte olduğumuz yasa teklifinin 2 nci maddesi üzerinde şahsım adına söz aldım; nede

ni de tereddütlerimin kişisel olmasından kaynaklanıyor. Yasa teklifinin, düzenleniş şekli itibariyle, 
sanki, umulan amacı doğurmayacak bazı sorunlar yaratacak gibi birtakım hükümler içerdiğini dü
şünüyorum; o nedenle söz aldım. 

Değerli arkadaşlar, Türk cumhuriyetlerinde ve akraba topluluklarında kurulan üniversitelerde 
Türk hocaların, profesörlerin görevlendirilmesini olumlu karşılıyoruz; üstelik, bir yıl değil, üç yıl
lık bir süre, bu konuda olumlu bir katkı için gerekli olan süredir; hatta, bunun bir görev olarak ka
bul edilmesi -yani, bir zorunluluk olarak görülmesi- özlük hakları ve maaş ödemeleri konusunda 
daha değişik yükümlülükler altına girilmesinin de herhangi bir sakınca taşımayacağını düşünüyo
ruz. Yalnız, yasa teklifinin düzenleniş şekli, sanki, buralarda görevlendirilecek olan öğretim ele
manlarına bazı sorunlar yaratacak gibi ortaya çıkıyor. 

Bunlardan birincisi, eklenen fıkranın yeri. Plan ve Bütçe Komisyonunda bunları dile getirmiş
tik; ama, orada da pek fazla dikkate alınmadı, hazırlanan raporda da onlar gözüküyor. Dikkat eder
seniz, 2547 sayılı Yasanın 39 uncu maddesinin son fıkrası, daha önceki fıkralara göre yapılan gö
revlendirmelerde, kişilere, buralara gidiş-gelişlerinde, yollukların, gidiş-geliş yol yevmiyelerinin 
ödenmesine ilişkin hükmü kapsamaktadır. Eğer siz, getirdiğiniz düzenlemeyi bu fıkranın sonuna 
eklerseniz, sanki bu üç yıllığına görevlendirilen öğretim elemanları bir üst fıkradan yararlanamaz 
konumda kalırlar. Bu, önemli bir tereddüttür. Gelecekte, eğer bu ödemelerin önüne geçecek bir dü
zenleme olarak ortada kalırsa, zannediyorum oldukça büyük bir sorunla karşı karşıya kalırız. 

O nedenle, fıkranın yeri, son fıkradan önceki yerdir. Son fıkra, kesin olarak bu düzenlemeyi 
de kapsamalıdır. Buraya, giden-gelen kişilere yol yevmiyesi, artı uçak biletinin verilebilmesi için, 
fıkranın, 39 uncu maddenin sonuna değil, mutlaka sondan bir önceki fıkra olarak eklenmesi gere
kir. Bu, Önemli bir konu. 

İkinci konu, maddenin bitimiyle ilgili. Üç yılı aşmamak ve bütün özlük hakları saklı kalmak 
üzere görevlendirilecek olan kişiler aylıklı izinli sayılacak; ancak, maddenin içerisinde görevlen
dirme deyimi geçmiyor. Görevlendirme deyimi maddenin başlığında var: "Yurt içinde ve yurt dı
şında görevlendirme." Ancak, bu görevlendirmeyle ilgili olarak, daha önceden maddenin içerisin
de herhangi bir ifadenin yer almaması, bu konuyla ilgili olarak, görevlendirmeye yönelik olarak ge
reken düzenlemelerin yönetmelikle yapılması gerekliliğinden kaynaklanıyor. 
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O nedenle, ilgili kişilerin aylıklı sayılması bu olayın birinci aşamasıdır. Ancak, aylıklı sayılan 

bu kişilerin, orada ilgili üniversiteler tarafından görevlendirilmesine, mutlaka bu yasa teklifiyle ola
nak tanımak zorundasınız. Eğer görevlendirme yaptırmazsanız, orada, her halükârda, bu insanlara 
en azından geçimlerini ya da yaşamlarını idame ettirecek bir bedel ödenecek. 657 sayılı Yasaya gö
re böyle bir ödemenin yapılması olanaksızdır; 2547 sayılı Yasaya göre de ek bir ödemenin yapıl
ması olanaksızdır. Ücretli olarak izinli sayılan kişi, aynen çalışanlar gibi bütün hükümlerden yarar
lanır veya o hükümlere tabidir; yani, çalıştığı süre içerisinde nasıl bir ek iş yapamazsa, memuriyet
le bağdaşmayan ilave işlerde çalışamazsa, başka bir yerden ikinci bir ücret alamaz ise, ücretli izin
li sayılan kişi de bunlara aynen uymak zorundadır. Halbuki, orada, buna, birtakım ödemeler yapı
lacak. 

Bu durumda "üniversite yönetim kurullarının kararıyla izinli sayılanların, ilgili üniversiteler
de görevlendirilmeleri halinde, oralarda, bunlara, bu tür masrafları karşılayacak ödemeler yapılabi
lir" hükmünü buraya koymanız lazım ki, ayrıca, 657 sayılı Yasaya ve 2547 sayılı Yasaya göre, bu 
insanlar, malî açıdan çok zor durumda veya en azından bir suç işlemiş olma durumuyla karşı kar
şıya kalmasınlar. 

Demek ki, iki önemli konudan bahsediyoruz: Birisi, fıkranın yeri. İkinci konu da, aylıklı izin
li sayılanların mutlaka görevlendirilmesi gereği. O nedenle, "özlük hakları sakil kalmak üzere" ifa
desini oradan çıkarıp "izinli sayılırlar" dedikten sonra... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN T-Sayın Temizel, lütfen toparlayın. 

ZEKERİYA TEMİZEL (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan. " 

... "bu şekilde izinli sayılanlardan üniversitelerde görevlendirilenlerin bütün özlük hakları sak
lı kalır" demek suretiyle, ortaya çıkacak bu malî yükümlülükleri de çözmek zorundayız. 

Üzerinde birazcık çalışılıp da, maddeye böyle bir şekil verilmesi halinde, gelecekteki ödeme
ler ve uygulamalar yönünden, bu insanların, iyi bir işlem yaparken çok zor durumda kalmalarının 
önüne geçilmiş olur. 

Son olarak belirtmek istediğim konu da, Demokratik Sol Partinin, biraz sonra okunacak öner
gesiyle ilgili. Hangi koşullar altında olursa olsun, yükseköğretim kurumlarının mensuplarının gö
revlendirilmeleri ve izinleriyle ilgili olarak, Millî Eğitim Bakanlığına tanınacak bir yetki, yasanın 
özünü zedeler. O nedenle de, buradan "Millî Eğitim Bakanlığının onayı" ibaresinin mutlaka çıka
rılması gerekir. Bu görevlendirme olayıyla, o insanların, oralarda, sanki ilgili üniversitelerin aslî 
öğretim görevlileri gibi bazı haklardan yararlanmasına da olanak tanınmış olur. , 

Bunların dikkate alınması halinde, zannediyorum, pek fazla sorun çıkmaz. Bu düzenlemeyi, 
bu haliyle olursa, çok daha fazla olumlu bulduğumuzu belirtiyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(DSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Temizel. 

Sayın Bakan, kürsüden mi yerinizden mi konuşacaksınız? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) - Kürsüden.konuşacağım. 

BAŞKAN - Buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) - Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; Sayın Zekeriya Temizel'in konuşmasından sonra, Yüce Meclise bir iki konuda iza
hat verme gereğini duydum. 

Birincisi, değerli arkadaşımızın belirlediği izinli sayılma, görevlendirme olayı. Yüksek Öğre
tim Kanununun, genelde, gerek 39 uncu, gerekse 36 ncı ve 41 inci maddelerine göre görevlendir-
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meler yapılır. Buralarda, hep, "izinli sayılma" sözü, üniversitenin, o süre zarfında maaşlı izinli, ma-
aşsız izinli sayılma şeklinde verdiği karardır. Asıl görevlendirme, karşı taraftan gelir. Burada da, 
dikkat buyurulursa "Türk cumhuriyetleri ve akraba topluluklarındaki yükseköğretim kurumların
dan resmî davet alan öğretim elemanlarına" ibaresi var; yani, zaten, orası, böyle bir talepte bulunu
yor, ondan sonra, bu görevlendirme, daha doğrusu bu izin verme oluyor. Genelde, 40 ve 41 inci 
maddelerde de böyledir; yani, bir üniversite, ders verdirmek üzere bir öğretim elemanını talep eder, 
onun mensup olduğu üniversite izin verir. Bu talepte, zaten, izinden sonra orada bir görevlendirme 
söz konusu olacaktır. Dolayısıyla, izin verenin kendisinin görevlendirmesi söz konusu olmuyor, 
devletteki gibi; çünkü, üniversitelerin bütçeleri birbirinden farklı. İzin veren üniversite, sadece izin 
verebilir; görevlendirmeyi yapacak olan, talep eden üniversitedir. Burada da "resmî davet üzerine" 
denildiği için, orası, zaten, bu izin üzerine görevlendirmeyi yapacak. Aşağı yukarı onbeş yıllık uy
gulamada da, bu dört madde görevlendirmelerinde, bu tip ücretlerle ilgili sorun çıkmıyor; çünkü, 
burada, zaten, bütün özlük haklan, izin veren üniversitede kalıyor. Karşı taraf, davetinde de ve gö
revlendirmesinde de ne vereceğini önceden belirtiyor. Esasen, bunlar, öğretim üyesinin de tama
men isteğine bağlı olaylar olduğu için, büyük bir sorun çıkacağını sanmıyorum; yani, en azından, 
uygulamayı söyleyerek belirtiyorum. Yer konusunda da öyle; bunların yol ve yevmiyeleri... Tam 
görevlendirme olursa, biliyorsunuz, Devlet Personel Kanununda, ayrıca yevmiye ödenmesi söz ko
nusu olur; halbuki burada öyle bir şey yok. Özlük haklarını muhafaza eder, yol parası ise, genelde, 
görevlendiren üniversitenin; yani, görev yapacağı üniversitenin işidir; onlar da bunu, karşılıklı, da
vet mektuplarında açıkça belirlerler. Yani, arkadaşımızın endişelerine iştirak ediyorum; ama, uy
gulamada bu endişeleri bertaraf edici bir yol, bir gelenek, bir görenek oluşmuş durumda. Karşılık
lı... Genellikle, görevlendiren yer yol parasını verir, izin veren üniversitede özlük hakları kalır. Do
layısıyla, büyük bir sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Bunu Yüce Meclise arz etmek istedim. 

Saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 
Madde üzerinde bir değişiklik önergesi vardır; okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan "2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 36 ncı Maddesinin Bir Bendi
nin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin" 2 nci maddesinde aşa
ğıdaki değişikliğin yapılmasını arz ve teklif ederiz. 

Şükrü Sina Gürel Ahmet Piriştina Halil Çalık 

îzmir İzmir Kocaeli 
Metin Bostancıoğlu Hayati Korkmaz 

Sinop Bursa 
Öneri: 

2 nci madde metninden "ve Millî Eğitim Bakanlığının onayı" ibaresi çıkarılmıştır. 
BAŞKAN - Sayın Komisyon öneriye katılıyor musunuz? 

MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR AL-
TIKULAÇ (İstanbul) - Katılmıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Katılmıyorsunuz. 
Sayın Hükümet?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) - Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN - Önerge sahipleri, gerekçeyi mi okuyalım, konuşmak mı istiyorsunuz? 
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ŞÜKRÜ SİNA GÜREL (izmir) - Gerekçeyi okuyalım Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Gerekçeyi okuyalım lütfen. 
Gerekçe: 

Üniversiteler, özerk kurumlar olarak korunmalıdır. Hangi konuda olursa olsun, üniversiteler 
üzerine yürütmenin bir onay veya vesayet mercii olarak çıkarılması çok sakıncalı olacaktır. 

BAŞKAN - Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
MAHMUT ERDİR (Eskişehir) - Sayın Başkan, karar yetersayısının aranması gerekli. 

BAŞKAN - Oylamaya geçmeden önce karar yetersayısının aranmasını istemek gerekir. 
Önerge kabul edilmemiştir. 
Şimdi, maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 

edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.-2547 Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
GEÇİCİ MADDE 44. - Devamlı statüye atanmış olup kısmi statüye geçmek için vaki taleple

ri üniversite veya idari yargı tarafından reddedilmiş bulunan profesör ve doçentler üniversitede bu 
akademik kadroların birinde devamlı statüde beş yıl çalışmış olmaları kaydı ile bu Kanunun yürür
lük tarihinden itibaren üç ay içinde kısmî statüye geçme talebinde bulunabilirler. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Bir değişiklik önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 2547 sayılı Kanunun 36 ncı ve 39 uncu Maddelerinin Değiştirilmesi, Ge

çici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifinin geçici madde 44'ün aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Saffet Arıkan Bedük Temel Karamollaoğlu Hüsamettin Özkan 
DYP Grubu Başkanvekili RP Grubu Başkanvekili DSP Grubu Başkanvekili 

Ankara Sivas İstanbul 
Oya Araslı Cumhur Ersümer 

CHP Grubu Başkanvekili ANAP Grubu Başkanvekili 

İçel Çanakkale 
GEÇİCİ MADDE 44 - Devamlı statüye atanmış olup, kısmî statüye geçmek için vaki taleple

ri reddedilmiş bulunan profesör ve doçentler, üniversitede bu akademik kadroların birinde devam
lı statüde beş yıl çalışmış olmaları kaydıyla, bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde 
kısmî statüye geçme talebinde bulunabilirler. 

BAŞKAN - Sayın Komisyon, katılıyor musunuz?.. 
MİLLÎ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU BAŞKANI TAYYAR AL-

TIKULAÇ (İstanbul) - Komisyon çoğunluğumuz bulunmadığından, takdir Yüce Heyetindir Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Hükümet?.. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI MEHMET SAĞLAM (Kahramanmaraş) - Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN - Önergeye Hükümet katılmıştır. 
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Önergeyi oylarınıza sunuyorum:,Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiş

tir. 
Teklifin maddesini, kabul edilen önerge doğrultusunda, oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

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

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. 
OYA ARASLI (İçel) - Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, Sayın Topkan... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Topkan. 
CHP GRUBU ADINA CELAL TOPKAN (Adıyaman) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi üzerinde söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlamadan önce, 
Yüce Meclisi, Grubum ve şahsım adına, saygılarımla selamlıyorum. 

Bilindiği gibi, ülkemizde 60'ın üzerinde üniversite mevcuttur. Her ilimiz de, üniversiteye ka
vuşmak istek ve çabası içindedir. Bu talep ve isteklerinde haksız değiller. Kalkınmanın temel ölçü
sü eğitimdir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi, eğitilmiş, nitelikli insan unsurunun varlığıyla değerlen
dirilmektedir. Bu bağlamda, ülkemiz, bilimsel gelişmeye gereken önemi vermek zorundadır. 
Önemli olan, her gün, sadece binası ve kapısında tabelası olan yeni üniversiteler kurmak değildir; 
önemli olan, evrensel anlamda bilimsel eğitimin verilebildiği, yeteri kadar öğretim elemanı, araş
tırma laboratuvarları olan üniversiteler kurmaktır. Üniversitelerin bilimsel yeterliliği ve bilimsel 
kabulü, bu üniversitelerde yapılan bilimsel çalışmaların uluslararası yayın olarak kabul görmesi ve 
yayınlanmasıdır. , 

Bugün, dünya, bilim, sanat, felsefe alanlarında bilgi patlaması çağına girmiştir; bilgi, beceri ve 
sezgi patlaması çağına geçilmiştir. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakınız, her ne kadar biraz ön
ceki konuşmamda belirtmişsem de tekrar belirtmek istiyorum: Bilimsel gelişme hangi düzeye eriş
miştir. Bilgi patlaması çağı olarak adlandırılan çağımızda, saniyede 11, dakikada 660, saatte 36 bin 
buluş yapılmaktadır. Dünya, hızla bilgi çağında yol alırken, bizim üniversitelerimiz, henüz, bilim
sel ve idarî özerkliğe dahi sahip değildir. Bu açığı kapatmaya yönelik olarak, eğitime, genel bütçe
den yeterli kaynak ayrılmamaktadır. Ayrılan miktarla bilgi çağı üniversitesini ve bu üniversiteler
de istenilen anlamda eğitilmiş, üretken, nitelikli insan unsurunu yakalamak zordur. Bugün, mevcut 
üniversitelerimizin birçoğu, yeterli öğretim elemanına sahip değildir. Bu bir gerçektir. Bu gerçeği 
görerek ve bilerek, genel bütçeden eğitime yeterli kaynağı sağlayarak, ülkemizin bilgi çağının üye
si olmasını bir an önce sağlamamız gerekir. Bu arada, eğitim elemanlarımıza insanca yaşayacakla
rı ücreti de vermemiz gerekmektedir. Aksi halde bu insanların bilimsel performanslarını azaltmış 
oluruz. 

Bu arada, Türk cumhuriyetlerinde kurulan yeni üniversitelerin eğitimlerinin geliştirilmesine 
ve aynı şekilde, bu üniversitelerin çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde çağdaş, bilimsel yapı
ya kavuşturulmasına katkıda bulunmak da gerekebilir ve gerekmektedir; ancak, bu katkıyı sağla
mayı düşünürken, kendi üniversitelerimizin ihtiyaçlarını görmezlikten gelemeyiz. Türk cumhuri-
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yetlerinde gerek yeni açılan üniversitelere gerekse halen öğretime devam eden üniversitelere yar
dımcı olurken, bu düzenlemeyi kalıcı hale getirmemek gerekir. Bugünkü koşullarda, bu ülkelere gi
den üniversite öğretim üyelerine verilen ücretler, Türkiye'deki yaşam koşullarıyla mukayese edil
diğinde, az gibi görülebilir; ancak, o ülkelerdeki yaşam düzeyi açısından, bu paralar yaşamaya ye
terli olabilmektedir; ayrıca, bu öğretim üyelerinin Türkiye'deki ücretleri verilmeye devam etmek
tedir. . 

Bu ülkelere gönderilen öğretim elemanlarının gönderilme koşullarını cazip hale getirmekten 
şiddetle kaçınmak gerekir. Aksi halde, Türk üniversiteleri öğretim üyesi bulunduramaz hale gele
bilir. Yetkilileri bu konuda şimdiden uyarmak istiyorum. Bir taraftan, Türkiye'de, her gün eğitim 
ve öğretim altyapısı hazır olmayan, fizikî yapısı dahi hazır olmayan üniversiteler kuracaksınız ve 
bu üniversitelerde öğretim yaptıracak yeteri kadar elemanınız olmayacak, diğer taraftan, mevcut 
öğretim elemanlarını başka yerlere göndereceksiniz. Açıkçası, bu uygulamanın gelecekte sistema
tik şekle dönüşmesinin endişesini taşıdığımı belirtmek istiyorum. 

Bu vesileyle, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Topkan. 
Madde üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

' Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler:.. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. " 

Teklif kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 

7. - Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/324) 
(S. Sayısı: 117) (İ) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında 
Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişle
ri Komisyonu raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

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

Dışişleri Komisyonu raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Rapo
run okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

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

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

MADDE 1.- 2 Eylül 1993 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan 
Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 117 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
• 3 üncü maddeyi okutuyorum: , 

MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN-Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 

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

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, zamandan tasarruf edebilmek için... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) - Devam edelim Sayın Başkan. 

TEMEL KARAMOLLAOĞLU (Sivas) - Devam edelim. , 

BAŞKAN - Devam edeceğim; ama, kupalar sıralar arasında dolaştırılırken devam edemem, 
yerine koydurmam gerekiyor. Onun için, lütfen, bundan sonraki sözleşmelerimiz için pusulalarımı
zı çabuk hazır edelim, yazmakla vakit kaybetmeyelim; birincide kaybettiğimiz vakti diğerlerinde 
kaybetmeyelim lütfen. 

8. - Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayısı: 119) (1) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu rapo
runun 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 talebi?.. Yok. 

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

1 inci maddeyi okutuyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1.- 23 Haziran 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ve Özbe

kistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(1) 119 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum: , 
MADDE 2.-Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında 

Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısıyla ilgili 
oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 

Kupalar kaldırılsın. 
- (Oyların ayırımına başlandı) • 
9. - Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/353) 
(S. Sayısı: 121) (1) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesi
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun 
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 talebi?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Tasarının maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
MADDE 1-14 Ekim 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız 

Cumhuriyeti arasında konsolosluk sözleşmesinin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2 - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
(1) 121 S. Sayılı Basmayazı- tutanağa eklidir. 
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BAŞKAN-Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabut edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

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

.Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunu

yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolusluk Sözleş

mesinin oylamasına ait kupaları kaldıralım lütfen. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
10. - Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/329) 
(S.Sayısı: 116) (1) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu
nun müzakeresine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunma

sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde

lerine geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylan

masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1.- 11 Temmuz 1994 tarihinde Vilnius'ta imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ve Litvan

ya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının onaylanması uygun bulunmuştur. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN - Madde-üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

(1) 116 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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MADDE 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, kupaların sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oylarınıza su

nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlandı) 
BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesi

nin oylamasına ait kupalar kaldırılsın. 
(Oyların ayırımına başlandı) 

11. - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/332) (S. Sayısı: 118) (1) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirli
ği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisi-
yonun raporunun müzakeresine başlıyoruz. 

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

masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen grup ya da sayın üye?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşma

sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1.- 2 Şubat 1994 tarihinde Saraybosna'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Bos
na-Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının onaylanması uygun bulun
muştur. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3.-Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
(1) 118 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 

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

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 

(Oyların toplanmasına başlandı) 

BAŞKAN - 116 sıra sayılı tasarıyla ilgili kupalar kaldırılsın. 

12. - İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin oluşturduğu Denetim 
Mekanizmasının Yeniden Yapılanmasına İlişkin 11 No.lu Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/582) (S. Sayısı: 278) (1) 

BAŞKAN - İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu 
Denetim Mekanizmasının Yeniden Yapılanmasına İlişkin 11 No.lu Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporunun müzakerelerine 
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, şahsı adına, Sayın Atilâ Sav'ın söz talebi vardır. 
Buyurun Sayın Sav. 
ATİLÂ SAV (Hatay) - Sayın Başkan, kişisel söz talebinde bulunmuştum; ancak, şimdi Gru

bum görev verdiği için Grubum adına konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN - Peki efendim, buyurun. 
HİKMET ULUĞBAY (Ankara) - Sayın Başkan, DSP Grubu adına da Sayın Gürel konuşacak

lar. 
BAŞKAN - Peki efendim, kaydettik. 
CHP GRUBU ADINA ATİLÂ SAV (Hatay) - Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın üyeleri; İn

san Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu Denetim Mekanizma
sının Yeniden Yapılanmasına İlişkin 11 No.lu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı konusunda, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına, görüşlerimizi Yüce Mec
lisin bilgisine sunmak üzere söz aldım. 

Gerçek demokrasi, insanı, sosyal ve politik sistemin temeli olarak görmektedir. Özgürlük ve 
insan onuru, politik sistemin hizmet etmesi gereken en yüce değerlerdir. Bu nedenle, işkence ve in
san onuruna aykırı davranışlar üzerinde dikkatle durulmakta ve her türlü aykırılıkla mücadele edil
mektedir. Bu konuda, iç hukuk kuralları kadar uluslararası hukuk kuralları da önem taşımaktadır. 
Özellikle, ulusal kuralların gelişiminde uluslararası kuralların etkisi büyük olmaktadır. Bu neden
le, Avrupa İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Sözleşmesi çok önemli bir işlev yapmaktadır ve Tür
kiye, bu sözleşmeyi ilk imzalayan devletlerden birisidir. 

Devletimiz, insan hakları konusundaki duyarlılığını belli etmek amacıyla, önce, sözleşmeye 
üye olmuş, daha sonra, kişisel başvuru hakkını da tanımıştır. Böylece, Türkiye, Avrupa ligindeki 
yerini pekiştirmiş bulunmaktadır. Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Di
vanı olarak iki aşamalı olarak çalışan bu yargılama mekanizması, 11 numaralı Protokolle, tek aşa
malı ve sürekli olarak çalışan bir mahkeme biçiminde düzenlenmektedir. Bu mahkemenin sürekli 

(1) 278 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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olarak görev yapacak olması, yargı yoluna duyulan güveni artırmaktadır. Eski sistemde dönemsel 
olarak çalışan Divanın işi çok artmıştı. Bu nedenle, Divan çalışmalarında güçlükler olmakta ve tı
kanmalar yüzünden işler uzamaktaydı. Sürekli çalışacak bir mahkemenin daha verimli ve daha et
kin bir işlev yapacağı kuşkusuzdur. Bu nokta, protokolün olumlu yönüdür; bu nedenle, protokolün 
Türkiye Cumhuriyetince de imza edilmiş olması yerindedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye Cumhuriyeti, kişisel başvuru hakkını tanımakla, 
bir bakıma, egemenlik hakkından özveride bulunmaktadır. Yargı erki, egemen bir devletin temel 
işlevlerindendir. Bu nedenle, iç hukuk bakımından haklarını Türk mahkemelerinde alamayan va
tandaşlarımızın daha üst bir mahkeme olarak Avrupa İnsan Haklan Komisyonuna ve Divanına baş
vurması yolunun açılması, vatandaşlara ve insan hakları uygulamalarında ihlallerle karşılaşmış 
olan kişilere bir güvence tanımaktaydı. 

Kuşkusuz, bu, devletimizin insan hakları konusundaki duyarlılığının da bir göstergesidir. Ne 
var ki, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 26 ncı maddesine göre, bir üye devletin yurttaşlarının 
Divanda hak aramasının bir de koşulu vardır; o da, iç hukuk yollarının tüketilmesidir; yani, sözleş
menin 27 nci maddesine göre, hak sahibi olan kişi, önce kendi devletinin mahkemelerinde ve iç hu
kuk kurallarına göre hak arama yollarını sınayacak ve bu yollardan geçecektir; eğer, bu yollardan 
hakkını alamıyorsa, ondan sonra, sözleşmenin tanıdığı hak arama yolu kendisine açılacaktır. Söz
leşmenin 27 nci maddesindeki koşullar bu konudaki açıklığı içermektedir. 

Ne var ki, Aralık 1996'da, Divan, verdiği bir kararla, Türkiye'nin taraf olduğu bir davada, iç 
hukuk yollarına başvurmadan açılmış bir davayı kabul etmiştir ve karara bağlamıştır. Bu, olumsuz 
bir durumdur. Yalnız Türkiye için uygulanmıştır, ilk karardır; ama, tek olmama tehlikesini de bir
likte getirmektedir. Divan, bu kararıyla, açıkça, Türkiye'yi öbür devletlerden ayırmaktadır. Başka 
hiçbir üye ülke için bugüne kadar böyle bir karar verilmemiştir; bunu kabul etmek ve bu uygula
manın yerleşmesine sessiz kalmak, kanaatimizce doğru olmayacaktır. Unutmamak gerekir ki, Tür
kiye Cumhuriyeti, kendi iradesiyle sözleşmeye taraf olmuştur ve bu sözleşmeye taraf olmakla, di
ğer taraf üyelerle eşitlik haklarını kazanmış olması gerekmektedir. Oysa, Divanın yalnızca Türki
ye için verdiği bu karar, sözleşmenin diğer mumzi taraf ülkeleri ile Türkiye arasında bir ayırım or
taya koymaktadır ve Türkiye bakımından eşitliği ihlal edici bir durumdur. Bu eşitliğin ihlal edil
mesi kabul edilmemelidir; kabul edilemez. 

Yargı erki konusunda, biz, hiçbir aşağılık kompleksine sahip değiliz, hiç kimsenin de bizi böy
le görmesini kabul edemeyiz. Gerçekten, iç hukuk yollarında zaman zaman tıkanmalar olmaktadır; 
bundan, biz de şikâyetçiyiz ve bu tıkanmaların önünün açılması ve gecikmesiz adaletin sağlanma
sı için önlemler aranmakta ve bu iş için gerekli işlemler yapılmaktadır. Ancak, Türkiye'de, özellik
le de bir bölgede adaletin gecikiyor olması, Divan önünde, bizim, diğer ülkelerden farklı bir ülke 
konumunda değerlendirilmemiz için mazeret sayılmamalıdır. 

Üye devletler arasında eşitliği gözetmeyen bir Divanın tutumunda, hukuk açısından da bir ek
siklik vardır. Türkiye Cumhuriyeti, Divanın görevini ve yetkisini kabul ederken, eşit ve adil yargı
lanma hakkından feragat etmiş değildir. Divanın, bu bakımdan, sözleşmenin bütün koşullarını tam 
olarak uygulaması gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, umudumuz, sürekli çalışacak bir mahkemenin, Divanın görevini üst
lenmesi halinde bu türlü aksamaların da giderilmesidir; yani, Divan yerine kurulacak mahkeme, 
tam bir mahkeme gibi sürekli olarak çalışmalıdır ve bu suretle, yargı erkinin kullanımında hiçbir 
tıkanma olmamalıdır ve bu mahkemenin ülkemize ve cumhuriyetimize karşı tavrında da herhangi 
bir eşitsizlik ya da farklılık gözetilmemesi umudumuzdur; bu nedenle, protokolün imzalanmasının 
uygun olacağı görüşüyle, protokolün onaylanmasıyla ilgili tasarıya olumlu oy vereceğimizi arz 
eder, Yüce Meclisi en içten saygılarımla selamlarım efendim. (Alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sav. 

Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Şükrü Sina Gürel; buyurun. 

DSP GRUBU ADINA ŞÜKRÜ SÎNA GÜREL (îzmir) - Sayın Başkan, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin değerli üyeleri; bu protokol, taraf olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini de
ğiştirmek üzere düzenlenmiştir. Amacı, Avrupa Konseyinin merkezi Strasbourg'da daha etkin ve 
saydam bir insan haklan denetimi sağlanabilmesidir. 11 sayılı Protokol, insan hakları denetim sü
recinde çok önemli yenilikler, esastan değişiklikler getirmektedir. Bu değişikliklerin burada belir
tilmesi gerekmektedir; çünkü, eğer Türkiye, kendisini bu değişikliklere protokol yürürlüğe girince
ye kadar hazırlayamayacak olursa, ülkemiz açısından ortaya çıkabilecek son derece önemli olum
suz sonuçlar olacaktır. 

Nedir, Avrupa Konseyi çerçevesindeki bu insan hakları denetimi mekanizmasına 11 sayılı 
Protokolle getirilen değişiklik: Birincisi, Avrupa Konseyi çerçevesinde insan haklan denetimi, ar
tık, tek ve sürekli bir mahkeme eliyle sağlanır hale gelecektir. Denetim sürecinde, şimdi yürürlük
te olan sistemde, yani, bu 11 sayılı Protokol yürürlüğe girinceye kadar yürürlükte kalacak olan lis
temde, siyasal etki kanalları önemlidir. En başta, Avrupa Konseyinin Bakanlar Komitesi, İnsan 
Hakları Komisyonu raporlannı inceleyerek nihaî bir karar verme yetkisine sahiptir. 11 sayılı Pro
tokol, bu yetkiyi Komitenin elinden alacaktır; dolayısıyla, kurulacak olan tek ve sürekli mahkeme, 
bundan sonra kesin karar verme yetkisiyle donatılmış olacaktır. Ayrıca, şimdiye kadar, Komisyon, 
bireylerden gelecek başvuruları kabul edebilmesi ve inceleyebilmesi için, devletlerin kendisine yet
ki vermesini beklerdi. Aynı şekilde, mahkemenin bir davaya bakabilmesi için de, taraf devletlerin 
mahkemenin zorunlu yargı yetkisini tanımaları gerekirdi; üstelik, devletler bu.yetkiyi sürekli bir 
yetki olarak da tanımazlar, belirli bir zaman için tanırlardı -örneğini üç yıl için- ve Türkiye'de ger
çekten böyle yapmış ve üç yılın sonunda da kararını yeniden gözden geçirebilecek bir şekilde Di
vanı yetkili kılmıştır. 11 sayılı Protokolle, artık, kurulacak tek ve sürekli mahkeme, bütün bu yet
kilere kendiliğinden sahip kılınacaktır; artık bir yetkinin uzatılıp uzatılmaması da söz konusu ol
mayacaktır. Böylece, mahkeme, şimdiye kadar olduğu gibi, devletlerin siyasal tepkilerine duyarlı 
olmaktan da çıkarılmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bir başka önemli değişiklik de şudur: Bugüne kadar, Avrupa 
Konseyi çerçevesindeki insan hakları denetiminde, insan hakları davalarında gizlilik egemendi, 
bundan sonra, 11 sayılı Protokolle, herşey açık olacaktır; basında, bütün iddia ve şikâyetler yayıtn-
lanabilecektir; bu da, insan hakları konusunda dava edilen devleti, uluslararası alanda son derece 
yakışıksız bir konuma sürükleyebilecektir. Ciddî ve temelli iddia ve yakınmaların yanı sıra, devlet
ler, abartılmış ve siyasal propaganda amacı için kullanılmak üzere hasırlanmış iddialarla da karşı- " 
laşabilecektir. Üstelik, yeni sistemde, mahkeme, isterse davaya taraf olmayan devlet, kurum ve ki
şileri de davet ederek mahkeme önünde görüş bildirmelerini isteyebilir. Böylece, siyasal propagan
da ve yıpratma için kullanılabilecek bütün kanallar açılmış olacaktır. Protokol, ayrıca, mahkeme
ye, isterse geçici tedbirlere de hükmetme yetkisi tanımıştır. Mahkemenin bu yetkiyi kullanması, za
man zaman ciddî egemenlik sorunlarına yol açabilecektir. 

Türkiye Cumhuriyeti olarak, bugünkü Avrupa Konseyi insan hakları denetim mekanizmasın
dan bile siyasal amaçlar için kullanıldığı doğrultusunda haklı yakınmalarımızı sürdürdüğümüz bir 
ortamda, yeni düzenlemenin getireceklerini çok ciddî bir biçimde ele almamız gerekir. 11 sayılı 
Protokol ile getirilen yeni düzenleme, bizim yargı ve yönetim yapımıza çok köklü etkiler yapmaya 
başlayacaktır. Bu etkilerin olumsuz ve yıkıcı olmaması için, şimdiden ve gecikmeden önlem alma
mız ve kendi evimize çekidüzen vermemiz gereklidir. 
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Bazı değerli hukukçularımız, özellikle şimdi belirtmeye çalışacağım konuda dikkat çekmeye 

çalışmaktadırlar; örneğin, değerli hukukçu Prof. Aslan Gündüz şunları yazmıştır, şunları söylemiş
tir: 

"Sözleşmeye göre, bir bireyin Strasbourg'da dava açabilmesi için, her şeyden önce, iç kanun 
yollarını tüketmesi gerekir. Ancak, etkin ve yeterli olmayan, fuzulî olan veya çok uzun süren iç ka
nun yollarını tüketmeye gerek-yoktur. Bugün, Türkiye'nin belirli bir bölgesinden gelen davalar ba
kımından, Strasbourg organları, etkisiz olduğu gerekçesiyle, iç kanun yollarının tüketilmesi zorun
luluğunu aramamaktadır. Bunun anlamı, Türk mahkemelerinin yargı yetkisinin, Strasbourg organ
ları tarafından kullanılmasıdır. Strasbourg'taki komisyon, alternatif bir yargı yeri veya ilk derece 
mahkemesi haline gelmiştir. 

ikincisi, mademki yeni mahkeme, yani bu 11 sayılı Protokol ile kurulacak olan mahkeme, âde
ta bir Avrupa anayasa mahkemesi haline gelecektir; mademki bizim açımızdan da ciddî şekilde 
yargı yetkisini kullanacaktır; o zaman, Anayasada gerekli düzenlemelerin yapılması gerekir. Stras
bourg Mahkemesinin bir kararı ile bir Türk mahkemesinin, örneğiri Yargıtayın kararının çatışması 
halinde, hüküm çatışmasını gidermek üzere millî mahkemeler önünde yargılamanın yenilenmesi 
yolunun açılması gerekir. 

Diğer durumlarda da, Strasbourg Mahkemesinin kararlarının yerine getirilmesinin kanunî şart
larının hazırlanması gerekir." Değerli hukukçular böyle söylüyor. 

Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, bu konuda duyarlı olmak, gerekli düzenlemeleri 
yapmak zorundayız; yoksa, ülkemiz, Türkiyemiz, son derece zor durumlarla karşılaşabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak biz, 11 sayılı Protokolün onaylanması aşamasına geldi
ğimiz şu anda bunları düşünmeli ve onaylayacağımız yeni düzenlemenin bizi uluslararası alanda 
zorda bırakmaması için biran önce kendi mevzuatımızda gerekli düzenlemeleri, değişiklikleri yap
malıyız. 

Demokratik Sol Parti olarak biz,_Türk Halkının eksiksiz bir insan hakları uygulamasına kavuş
ması için elimizden geleni yapmaya hazırız. Ancak, eksikliklerimizi giderme aşamasına geldiği-. 
mizde, şimdi, bu akşam, 11 sayılı Protokolü onaylayan değerli milletvekili arkadaşlarımıza, bugün 
yaptığımız bu uyarıyı anımsatmak zorunda kalmayı da istemeyiz. 

Artık, evrensel geçerliliği olan insan hakları normlarını, uygar dünya içerisinde yer alan bütün 
devletler kabul etmektedir. Bu normlara, kurallara uyma, onları benimseme tutumunun tersi, bu ev
rensel değerlerin egemen olduğu ileri dünyadan da dışlanmayı göze almaktır. 

Biz Demokratik Sol Parti olarak, başkaları istiyor diye değil, başkalarına hoş görünmek için 
hiç değil, ama, kendi kendimizi, Türk Halkını evrensel insan hakları değerleri çerçevesinde yaşa
maya layık gördüğümüz için, ileri insan hakları kurallarını benimsememiz gerektiğine inanıyoruz. 
Bu yüzden, 11 sayılı Protokolün onaylanması için olumlu oy kullanacağız. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Gürel. 
Tasarı üzerinde başka söz talebi?.. Yok. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Maddelerine geçilmesi kabul edilmiştir. \ 
1 inci maddeyi okutuyorum: 
İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu Denetim Me

kanizmasının Yeniden Yapılanmasına ilişkin 11 No.lu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı 
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MADDE 1 -Türkiye tarafından 11 Mayıs 1994 tarihinde imzalanan "İnsan Haklarını ve Ana 

Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin oluşturduğu denetim mekanizmasının yeniden yapılan
masına ilişkin 11 no.lu Protokol"ün onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.: Yok. 

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

• 2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2 - Bu Kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

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

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok. 

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

Sayın milletvekilleri, tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 

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

Kupalar sıralar arasında dolaştırılsın. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN - Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?..Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 

Kupaları kaldırın. 

(Oyların ayırımına başlandı) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz açık oylamaların sonuçla
rını açıklıyorum: 

7. - Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/324) 
(S. Sayısı: 117) (Devam) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylama sonucunu açık
lıyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 204 

Kabul: 191 

Ret: Yok. 

Çekimser: Yok. 
e 

Mükerrer: 12 

Geçersiz: 1 

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
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8. - Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) 
(S. Sayısı: 119) (Devam) 

BAŞKAN -Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylama sonucunu açik* 
lıyorum: 

Kullanılan oy sayısı: 188 
Kabul: . 186 
Ret: Yok 
Çekimser: Yok 
Mükerrer: 2 
Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
9. - Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/353) 
(S. Sayısı: 121) (Devam) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesi
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylama sonucunu açıklıyo
rum: 

Kullanılan oy sayısı: 189 
Kabul: 184 
Ret: Yok 
Çekimser: Yok 
Mükerrer: 5 
Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
10. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (11329) 
(S. Sayısı: 116) (Devam) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylama sonucunu açıklı
yorum: 

Kullanılan oy sayısı: 198 
Kabul: 193 
Ret: Yok 
Çekimser: Yok 
Mükerrer: 5 
Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
11. - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 

Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu (1/332) (S. Sayısı: 118) (Devam) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirli
ği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylama sonu
cunu açıklıyorum: 

- 3 7 8 -



T.B.M.M. B : 9 3 14 .5 .1997 0 : 1 
Kullanılan oy sayısı :209 

Kabul: 205 

Ret: Yok 

Çekimser: Yok 

Mükerrer: 4 

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
12.- İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu Denetim 

Mekanizmasının Yeniden Yapılanmasına İlişkin 11 No.lu Protokolün Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu raporu (1/582) (S. Sayısı : 278). 
(Devam) 

BAŞKAN - İnsan Haklarım ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu 
Denetim Mekanizmasının Yeniden Yapılanmasına İlişkin 11 No. lu Protokolün Onaylanriıasımn 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısının açık oylama sonucunu açıklıyorum: 

Kullanılan oy sayısı :226 
Kabul: 213 

Ret: Yok 

Çekimser: Yok 
Mükerrer: " 13 
Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
13. - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür 

Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim, Kültür, 
Gençlik ve Spor ve Dışişleri komisyonları raporları (1/312) (S. Sayısı: 264) (1) 

BAŞKAN - Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasımn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının müzakeresine 
başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım... 

HASAN HÜSAMETTİN ÖZKAN (İstanbul) - Karar yetersayısının aranmasını istiyoruz. 
BAŞKAN - Karar yetersayısını arayacağım. 

Komisyon raporunun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Karar yetersayısı yok
tur. 

Ara versek bile, bundan sonra karar yetersayısına ulaşacağımız yolunda bir izlenimimiz, göz
lemimiz yoktur; gruplar da mutabakatlarını bildiriyorlar. 

Bu nedenle, kanun tasarı ve tekliflerini görüşmek için, 15 Mayıs 1997 Perşembe günü saat 
15.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 20.30 

@ 

(1) 264 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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V. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

I. - Tokat Milletvekili Şahin Ulusoy'un, Diyanet İşleri Başkanlığından nakil yoluyla başka 
kurumlara atanan personele ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Nevzat Ercan'ın yazılı 
cevabı (7/2425) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereği
nin yapılmasını arz ederim. 27.3.1997 

Şahin Ulusoy 
Tokat 

1. 1991 yılından Aralık 1995 tarihine kadar Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden, Beledi
yeler, Üniversiteler ve tüm devlet kurumlarına nakil yoluyla ne kadar personel ataması yapılmış
tır? Eğer naklen atama yapılmış ise bu atamaların kurumlara göre sayışa] dağılımı nasıl olmuştur? 

2. 1.1.1996 tarihinden bugüne kadar Diyanet işleri Başkanlığı personelinden Belediyeler, 
Üniversiteler ve tüm devlet kurumlarına nakil yoluyla ne kadar personel ataması yapılmıştır? Eğer 
nakil yoluyla atama yapılmış ise bu atamaların kurumlara göre sayısal dağılımı nasıl olmuştur? 

T.C. 
Başbakanlık 13.5.1997 

Diyanet İşleri Başkanlığı 
Hukuk Müşavirliği 

Sayı: B.02.1.DİB.0.61.011/431 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 4.4.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2425-6036/16929 sayılı yazınız. 

Tokat Milletvekili Şahin Ulusoy'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ilgi yazı eki yazılı so
ru önergesine verilen cevap ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Nevzat Ercan 
Devlet Bakanı 

Tokat Milletvekili Sayın Şahin Ulusoy'un 27.3.1997 tarih ve 7/2425-6036 sayılı yazılı soru 
önergesinde istenen bilgiler aşağıya çıkarılmıştır : 

1.1.1991-31.12.1995 ve 1.1.1996-31.3.1997 tarihleri arasında Başkanlığımız Merkez ve Taş
ra Teşkilatından diğer kurum ve kuruluşlara ataması yapılan fiilen görevinden ayrılanların listesi 

Naklen Geçtiği Kurum 1.1.1991-31.12.1995 1.1.1996-31.3.1997 
ve Kuruluş Adı Tarihleri Arasında Ayrılanlar Tarihleri Arasında Ayrılanlar Toplam 

Başbakanlık — 2 2 
Millî Eğitim Bakanlığı 
(Merkez ve Taşra Teşkilatı) 925 172 1 097 
Maliye Bakanlığı 
(Merkez ve Taşra Teşkilatı) 45 14 59 
Orman Bakanlığı 
(Merkez ve Taşra Teşkilatı) 24 16 40 
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4. Tebliğe açıkça aykırı uygulamalarını sürdüren bir kısım gazetelerin bu tutumlarına neden 

" izin verilmektedir. Tebliğe aykırı davranan bu gazetelere bir müeyyide uygulanacak midir? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 8.5.1997 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı :B . 140 BHİ.01-185 

Konu : Yazılı soru önergesi 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 24.4.1997 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2510-6259/17406 sayılı yazınız. 

Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'riın, bazı gazetelerin fiyatlarını artırarak Bakanlık teb
liğine aykırı davrandıkları iddiasına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/2510) 
esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
• / , • " Halit Dağlı 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 

Erzincan Milletvekili Tevhit Karakaya'nın Sorularına Cevaplarımız 

Soru önergesinde bazı gazetelerin, gazete satışlarını kuponlu ve kuponsuz olarak ikiye ayırdık
larını kuponsuz nüshaları 30-35 bin liradan kuponlu olanları 85-150 bin liradan sattıklarından ba
hisle, bu uygulamanın 10.7.1997 tarihli tebliğin 6 ve 8 inci maddelerine aykırı olup olmadığı Ba
kanlıkça ne gibi önlemler alınacağı sorulmaktadır. 

Öncelikle, halen sürmekte olan ya da sona ermekle birlikte dağıtımı ve tesliminde sorunlar ya
şanan kampanyaların 10 Temmuz 1996 tarihli TRKGM-96/91-92 sayılı tebliğ karşısındaki durum
larını ortaya koymakta yarar var. 

Sözkonusu kampanyalardan; 
- Milliyet Gazetecilik A.Ş. (Milliyet Gazetesi)'nin Beko Televizyon, Bianchi Bisiklet, 
- Sabah Yayıncılık A.Ş. (Sabah Gazetesi)'nin Rallcighi Bisiklet. 
- Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Hürriyet-Sabah Gazetesi)'nin Roadstar Müzik Seti 

- Bugün Yayıncılık A.Ş. (Bugün Gazetesi)'nin Televizyon 

- Simge Yayıncılık ve Dağıtım A.Ş. (Posta Gazetesi)'nin Buzdolabı, 

- Gerçek Yayıncılık A.Ş. (Meydan Gazetesi'nin Westpoint Çamaşır Makinesi, Buzdolabı, 
Sony Televizyon, 

- Bir Numara Yayıncılık A.Ş. (Takvim Gazetesi)'nin Buzdolabı ve Çamaşır Makinesi. 
kampanyaları 10 Temmuz 1996 tarihli TRKGM-96/91-92 sayılı yazılı Basın Kuruluşları Pro

mosyon Kampanyaları Hakkında Tebliğ kapsamındadır. 
Ancak; 

- Aslı Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Akşam Gazetesi)'nin Televizyon, Müzik Seti, Bilgi
sayar, SofrafTakımı, Bulaşık Makinesi, Halı Yıkama Makinesi, İtalyan Mobilyalar, 

- Saruhan Basın ve Yayıncılık A.Ş. (Yeni Günaydın Gazetesi)'nin Buzdolabı, Tencere Seti, 
- Intermedya Basın ve Yayıncılık A.Ş. (Global Gazetesi)'nin Cep TV, Nostaljik Radyo, Faks 

Cihazı, 
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- Bir Numara Yayıncılık A.Ş. (Takvim Gazetesi)'nin Telefunken Müzik Seti, Sansui Televiz

yon ; • 
- — Bugün Yayıncılık A.Ş. (Bugün Gazetesi)'nin Sansui Televizyon, Buzdolabı 

- Sabah Yayıncılık A.Ş. (Fotomaç Gazetesi)'nin Bisiklet, 

- Sabah Yayıncılık A.Ş. (Sabah Gazetesi)'nin Vestel Müzik Seti, Televizyon, Benetton Saat, 
Laptop Bilgisayar, Mücevher Takımı, Yemek Takımı, Moulinex Ütü, Fotoğraf Makinesi, Elektrik
li Izgara, Radyolu Saat, Tansiyon Aleti, Takım Çantası, Tencere Seti, Kahve Makinesi, Dikiş Ma
kinesi, 

-Gerçek Yayıncılık A.Ş. (Meydan Gazetesi)'nin Tartı, Bisiklet, Fırın, Oto Teybi, 
- Son Havadis Gazetecilik A.Ş. (Son Havadis Gazetesi)'nin Televizyon, Tele Sekreter, Mekan 

Çek-Yat, Bisiklet, 

- Bilgin Yayıncılık A.Ş. (Yeni Yüzyıl Gazetesi)'nin Tele Sekreter, Kahve Makinesi, Data-
bank, Mobil TV, Traş Makinesi, 

- Bugün Yayıncılık A.Ş. (Bugün Gazetesi)'nin Televizyon, Buzdolabı, 

- Simge Yayıncılık A.Ş. (Posta Gazetesi)'nin Çamaşır Makinesi, Müzik Seti, Halı, 

, - Fotospor Yayıncılık A.Ş. (Fotospor Gazetesi)'nin Cep Telefonu, 
kampanyaları ise, yukarıda tarih ve sayısı verilen Tebliğin yayım tarihinden önce başladıkları 

için sözkonusu tebliğ kapsamında bulunmamaktadır. 

Tebliğ hükümlerine tabi promosyon kampanyaları için, adı geçen basın kuruluşları kampanya
larına başlamadan önce Tebliğin ilgili hükümleri gereği Bakanlık adına bloke etmeleri gereken te
minatı yatırarak gerekli izni almış bulunmaktadırlar. Sözkonusu teminatlar bu kampanyalarda va-
ad edilen ürünlerin hiç, eksik ya da zamanında teslim edilmemesi halinde doğabilecek mağduriyet
leri gidermek amacıyla tutulmaktadır. 

Tebliğ kapsamında bulunmayan kampanyalar için ise, önceden Bakanlığımızdan izin alınma
dığı gibi, doğal olarak bir teminat yatırılması da sözkonusu olmamıştır. ( 

Soru önergesinde belirtildiği üzere promosyon kampanyası yapan gazetelerden, önce Sabah 
Gazetesi 3 Mart 1997'de 90 bin TL. olan fiyatını 40 bin TL.'ye düşürmüş, ancak TV kampanyası
na iştirak edenlere Gazete ile geçerli olan 50 bin TL. karşılığında bir sertifika vermeye başlamıştır. 
Daha sonra sertifikalı gazete bedelini sırayla 120, 170, 190 ve 200 bin TL. çıkarmıştır. 

Milliyet ve Hürriyet Gazeteleri de aynı dönemde 90 bin TL. olan fiyatlarını 120 bin TL.'ye çı
karmış ancak 6 Nisan 1997'de Milliyet Gazetesi sertifikasız gazetesini 30 bin liraya Hürriyet Ga--
zetesi ise 35 bin liraya düşürmüştür. Ardından her iki gazete de sertifikasız olanların fiyatını 40 bin, 
sertifikalı olanları 150 bin TL. çıkarmıştır. 

10 Temmuz 1996 tarihli TRKGM-96/91-92 sayılı Tebliğin 8 inci maddesi, promosyon kam
panyası düzenleyen gazetenin fiyatının kampanyaya konu ürün maliyeti nedeniyle artırılamayaca
ğını hüküm altına almıştır. 

Bakanlık olarak, düzenledikleri kampanyaları sözkonusu Tebliğe tabi Hürriyet ve Milliyet ga
zeteleri hakkında tebliğ hükümleri çerçevesinde, tebliğe tabi olmayan Sabah Gazetesi için-ise ge
nel hükümler çerçevesinde derhal inceleme başlatılmıştır. 

Halen Bakanlık müfettişlerince sürdürülen, incelemelerin sonucuna göre, gerekli işlemler ya
pılacaktır. 
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4. - İzmir Milletvekili Sabri Er gül'ün, şirketlerin sayısına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı ve 

Sanayi ve Ticaret Bakanı vekili Halit Dağlı'nın yazılı cevabı (7/2522) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması 
için gereğini saygıyla dilerim. 

Sabri Ergül 
' . İzmir 
1. Türkiye'de halen mevcut, kayıtlı, tescilli, 
Holding, 
Anonim, 
Limited, 
Komandit, (Nevileri dahil) 

, Kollektif, 
Şirket vardır? Bunların yukarıda sayılan nevilerine göre ayrı ayrı ve toplam sayıları nedir? 
Türkiye'de toplam kaç şirket vardır? Nevilerine göre sayıları ayrı ayrı nedir? . 

T.C, 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 8.5.1997 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı :B . 140 BHİ.01-187 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 29.4.1997 tarih ve Â.Ol.O.GNS.0.10.00.02-6449 sayılı yazınız. 
İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, şirketlerin sayısına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırıl

masını istediği (7/2522) esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 
Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

' • - . ' • « ' Halit Dağlı 
Sanayi ve Ticaret 

Bakanı V. 
İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün 
Yazılı Sorularına Cevaplarımız 

Bakanlığımızca, sermaye şirketlerinin (Anonim, Limited ve Sermayesi paylara bölünmüş ko
mandit şirketler) kuruluşlarına izin verilmekte olup, 31.3.1997 tarihi itibariyle bunların toplam sa
yıları aşağıda belirtilmiştir. 

Kollektif ve Komandit şirketlerin kuruluş işlemleri ise Ticaret Sicili Memurluklarınca sonuç
landırılmakta ve Bakanlığımızda kayıtları bulunmamaktadır.-Ticaret Sicili Memurluğu kayıtlarına 
göre tespit edilen şirket sayılarına da aşağıda yer verilmiştir. 

Şirketin Nevi 
Holding şirket 
Anonim Şirket 
Limited Şirket 
Hisseli Komandit 
Kollektif Şirket 
Komandit Şirket 

Şirket 

Savısı 
545 

66 547 
400 200 

12 993 
1 569 
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5, - İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, bakanlıkta görev yapan bazı unvanlı personelin sayısı

na ilişkin sorusu ve Orman Bakanı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Vekili Halit Dağlı'nın yazılı ceva
bı (7/2567) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması 
için gereğini saygıyla dilerim. 

Sabri Ergül 
İzmir 

1. Bakanlığınızda ve Bakanlığınıza bağlı, ilgili Kamu Kurum ve kuruluşlarında; 

a) Müsteşar sayısı nedir? 

b) Genel Müdür sayısı nedir? 

c) Müsteşar ve Genel Müdür derece ve statüsünde olup da, Başkan veya başka bir sıfatla yük
sek dereceli personel sayısı nedir? -

2. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında ve Bakanlığınıza bağlı ve ilgili kamu kurum ve 
kuruluşlarında, kamu iktisadî teşebbüslerinde, banka ve şirketler ile her türden Tarım, Kredi, Satış 
ve diğer Kooperatif Birliklerinde, Başmüşavir, Müşavir, Danışman adı altında görev yapan daimi 
geçici personel sayısı nedir? 

3. Kadrosu Bakanlığınızda, veya yukarıda 2 nci maddede sayılan Bakanlığınıza bağlı ve ilgi
li kamu kurum ve kuruluşlarında veyahutta kadrosu diğer TBMM, Başbakanlık, Bakanlık, Beledi
ye, Banka, KİT, şirket ve benzerî kamuya ait kurum ve kuruluşlarda, fon yönetimlerinde olup da, 
Bakanlığınızda görevlendirilen Bakan olarak size bağlı, size hizmet sunan Bakan, Bakanlık Baş-
müşaviri, Bakan Özel Müşaviri, Danışman adı altında görev yapan geçici ve daimi, tam mesai 
ve/veya kısmî mesai vererek çalışan kişi, personel sayısı nedir? 

T.C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 8.5.1997 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı :B . 140 BHİ.01-193 

Konu : Yazılı soru önergesi 

, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 29.4.1997 tarih ve A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/2567-6368/17634 sayılı yazınız. 
İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, Bakanlıkta görev yapan bazı unvanlı personelin sayısına 

ilişkin olarak tarafımdan cevaplandırılmasını istediği (7/2567) esas nolu yazılı soru önergesiyle il
gili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

HalitDağlı 
Sanayi ve Ticaret 

Bakanı V. 

İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün Yazılı Sorularına Cevaplarımız 

Bakanlığımız Merkez, taşra teşkilatı ile ilgili ve bağlı kuruluşlarına ait bilgiler aşağıda belir
tilmiştir. 
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T.B.M.M. B : 93 
Merkez: 

Müsteşar 
Müsteşar Yardımcısı 
Bakanlık Müşaviri 
Teftiş Kurulu Başkanı 
Genel Müdür 
Genel Müdür Yardımcısı 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri 
I. Hukuk Müşaviri 
Savunma Sekreteri 
Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Başkanı 
Bilgi İşlem ve Değerlendirme Dairesi Başkanı 
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanı 
Daire Başkanı 
Taşra : 
Sanayi ve Ticaret İl Müdürü 
M.K.E.K. : 
Genel Müdür 
Genel Müdür Yardımcısı 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Bağlı Ortaklıkları : 
Genel Müdür 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Denetim Kurulu Üyesi 
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. : 
Genel Müdür 
Genel Müdür Yardımcısı 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Bağlı Ortaklıkları : 
Genel Müdür 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Denetim Kurulu Üyesi 
TÜGSAŞ: 
Genel Müdür Yardımcısı 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Bağlı Ortaklıkları : 
Genel Müdür 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Denetim Kurulu Üyesi 
SEKA : 
Genel Müdür 
Genel Müdür Yardımcısı 
Yönetim Kurulu Üyesi 
i n ç A Ç • 

Genel Müdür 
Genel Müdür Yardımcısı 
Denetim Kurulu Üyesi 

14 .5 .1997 
Adedi 

1 
5 

15 
1 
6 

26 
1 
1 
1 

; 1 
1 
1 

35 

67 

1 
5 
4 

19 
50 
35 

1 
5 
3 

1 
2 
1 

4 
2 

3 
11 
4 

1 
3 
4 

1 
3 
1 

0 : 1 
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Türk Patent Enstitüsü : Adedi 
Enstitü Başkanı 1 
Başkan Yardımcısı 2 
Yönetim Kurulu Üyesi 4 
Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri : 
Genel Müdür 12 

Bakanlığımız personeli olup Bakanlık dışında istihdam edilen personel sayısı da 24 kişidir. 

6. - İzmir Milletvekili Sabri Er gül'ün, personel atamalarına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı 
Meral Akşener'in yazılı cevabı (7/2571) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın İçişleri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması için gereği
ni saygıyla dilerim. 

Sabri Ergül 
- İzmir 

1. Türkiye Cumhuriyeti 54 üncü Hükümetinde Bakan olarak görevlendirildiğiniz tarihten gü
nümüze kadar; Bakanlığınız merkez ve taşra teşkilatlarına, Bakanlığınıza bağlı ve ilgili kamu ku
rum ve kuruluşlarına, kamu ve özel hukuk hükümlerine tabi kamu iktisadî teşebbüs, ortaklık ve iş
tirakleri sayılan kurum, kuruluş, banka, şirket, tarım, kredi, satış, üretim ve diğer türden koopera
tif birlikleri ile bu kuruluşlarca kurulmuş, iştirak edilmiş, yönetimi ve vesayeti Bakan olarak size 
ve Bakanlığınıza ait kamu ve özel hukuk hükümlerine tabi kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ye 
fonlar ile atanması için onay, izin verme yetkisi size ve Bakanlığınıza ait kuruluşlara verilen, tah
sis edilen her derece ve sıfattaki daimi ve geçici memur, işçi ve sözleşmeli personel kadro sayısı 
nedir? Kaç atama yapılmıştır. 

Yeni verilen bu kadrolar ile eskiden kadrosu olup da münhal bulunan yerlere atanma işlemi 
yapılan personel sayısı nedir? 

2. Bakanlığınızın Başbakanlıktan; ve Bakanlığınıza bağlı ve ilgili yukarıda sayılan kurum ve 
kuruluşların direk ve/veya Bakanlığınız yoluyla Başbakanlıktan yeni kadro verilmesi ve mevcut 
münhal kadrolara atama yapılması için talepte bulundukları, izin, onay istedikleri kadro ve atama 
izin taleplerinin kadro, kişi olarak sayısı nedir? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı v 14.5.1997 

Personel Genel Müdürlüğü 
Sayı: B050PGM.0.06.0001/5452 

, Konu : Soru önergeleri. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 

Genel Sekreterliğine 
(Kanunlar ye Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : 29.4.1997 gün ve Kan. Kar. Md.: A.01.0.GNS.0.10.00.02-6464 sayılı yazınız. 
İlgi yazınıza istinaden konu incelenmiş olup, 8.11.1996-30.4.1997 tarihleri arasında Bakanlı

ğımıza ilave bir kadro tahsisi yapılmamıştır. Bu dönem için (4) adet açıktan, (193) adet nakil yo
luyla atama yapılmıştır. • ' ... 

Yine aynı dönemde Başbakanlıktan taşrada mevcut münhal kadrolarımıza Mahalli İdarelerden 
(Belediyelerden) atama yapılması konusunda (90) adet izin istenilmiş bunun (48) adedi kabul edi
lerek ilgili valiliklere atama yapılmak üzere gönderilmiştir. 
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Ayrıca, Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında kullanılmak üzere 1997 yılı için (501) adet 

kadroya açıktan atama izni istenilmiş olup, bu talebimiz henüz Başbakanlıkça karşılanmamıştır. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Dr. Meral Akşener 
İçişleri Bakanı 

7. - İzmir Milletvekili'Sabri Er gül'ün, personel atamalarına ilişkin sorusu ve Orman Bakanı 
ve Sanayi ve Ticaret Bakanı vekili Halit Dağlı 'nın yazılı cevabı (7/2581) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanması 
için gereğini saygıyla dilerim. 

Sabri Ergül 
İzmir 

1. Türkiye Cumhuriyeti 54 üncü Hükümetinde Bakan olarak görevlendirildiğiniz, tarihten gü
nümüze kadar; Bakanlığınız merkez .ve taşra teşkilatlarına, Bakanlığınıza bağlı ve ilgili kamu ku
rum ve kuruluşlarına, kamu ve özel hukuk hükümlerine tabi kamu iktisadî teşebbüs, ortaklık ve iş
tirakleri sayılan kurum kuruluş, banka, şirket, tarım, kredi, satış, üretim ve diğer türden kooperatif 
birlikleri ile bu kuruluşlarca kurulmuş, iştirak edilmiş, yönetimi ve vesayeti Bakan olarak size ve 
Bakanlığınıza ait kamu ve özel hukuk hükümlerine tabi kamu kurum ve kuruluşları, vakıf ve fon
lar ile atanması için onay, izin verme yetkisi size ve Bakanlığınıza ait kuruluşlara verilen, tahsis 
edilen her derece ve sıfattaki daimi ve geçici memur, işçi ve sözleşmeli personel kadro sayısı ne
dir? Kaç atama yapılmıştır?, 

Yeni verilen bu kadrolar ile eskiden kadrosu olup da münhal bulunan yerlere atanma işlemi 
yapılan personel sayısı nedir? 

2. Bakanlığınızın Başbakanlıktan; ve Bakanlığınıza bağlı ve ilgili yukarıda sayılan kurum ve 
kuruluşların direk ve/veya Bakanlığınız yoluyla Başbakanlıktan yeni kadro verilmesi ve mevcut 
münhal kadrolara atama yapılması için talepte bulundukları, izin, onay istedikleri kadro ve atama 
izin taleplerinin kadro, kişi olarak sayısı nedir? 

T.C. • 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 8.5.1997 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı :B.140.BHİ.01-191 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 2.5.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2581-6349/17614 sayılı yazınız. 

İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün, Personel atamalarına ilişkin olarak tarafımdan cevaplandı
rılmasını istediği 7/2581 esas nolu yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ekte takdim edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

Halit Dağlı 
Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 

İzmir Milletvekili Sabri Ergül'ün Yazılı Sorularına Cevaplarımız 
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Cevap 1. a) Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı toplam kadro sayısı; 
-28.6.1996 itibariyle: 4356 
-26.4.1997 itibariyle: 4362 
28.10.1996 tarih ve 22801 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 4200 sayılı Ka

nunla il olarak kurulan Osmaniye İlinde teşkilatlanan Osmaniye Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğüne 
6 adet kadro tahsis edilmiştir. 

- 28.6.1996-26.4.1997 tarihleri arasında kadro sayımızda herhangi bir artış olmadığı nedeniy
le herhangi bir tayin işlemi de gerçekleştirilmemiştir. 

Ancak; hizmet gereği olarak anılan İl Müdürlüğündeki bir adet kadroya (2 nci dereceli Sana
yi ve Ticaret İl Müdür Yardımcısı) kurum içinden tayin yapılmıştır. 

b) Müşterek kararla 36 adet, kurum içi ve kurum dışından naklen tayin yoluyla 194 adet, 3713 
sayılı Terörle Mücadele Kanununa istinaden İçişleri Bakanlığının yazıları dahilinde 6 adet, 4046 
sayılı Özelleştirme Kanunu gereğince 23 adet olmak üzere toplam 259 adet atama işlemi gerçek
leştirilmiştir. 

Cevap 2. Başbakanlıktan münhal kadrolara atanmak üzere tayin izni istenen ve 

- Eski devlet memuru olup da talepde bulunanlardan; 4 

- Belediye mensupları olup da talepte bulununlardan; 6 
olmak üzere toplam 10 adet merkez ve taşra teşkilatına atama yapılmıştır. 
8. - Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı'nın, Türkiye'de çalışan soydaşların ülke

lerindeki hizmet sürelerinin değerlendirilmesine ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Necati Çelik'in yazılı cevabı (7/2608) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Çalışma Bakanı tarafından yanıtlanmasını saygılarımla arz 
ederim. > 22.4.1997 

Dr. B. Fırat Dayanıklı 
Tekirdağ 

Türkiye'de çalışan göçmen soydaşlarımızın geldikleri ülkelerdeki (özellikle Bulgaristan) hiz
met süreleri ve sosyal haklan, ülkemizde Tarım, Ormancılık ve Sağlık bakanlıklarında tanınmasına 
rağmen diğer bakanlıklar tarafından tanınmamakta ve bu durum soydaşlarımızı mağdur etmektedir. 

1. Bu problemin çözümü için ne gibi çalışmalar yapılmakta ve yapılması planlanmaktadır? 
2. Çalışmaların ne zaman bitirilmesi planlanmaktadır? 

. T.C. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 14.5.1997 

Sosyal Güvenlik Kuruluşları 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.13.0.SGK.0.13.00.01/3609/013004 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 2.5.1997 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/2608-6414/17765 sayılı yazınız. . 
Tekirdağ Milletvekili Bayram Fırat Dayanıklı tarafından hazırlanan "Türkiye'de çalışan soy

daşların ülkelerindeki hizmet sürelerinin değerlendirilmesine ilişkin" 7/2608 Esas No'lu yazılı so
ru önergesi Bakanlığımca incelenmiştir. 
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Bilindiği'üzere; Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapa

bilmelerine, Kamu Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çahştırılabilmelerine İlişkin 2527 Sayılı Kanun 
29.9.1981 tarih ve 17473 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun 8 
inci maddesine istinaden İçişleri Bakanlığınca hazırlanan "Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de 
Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu veya Özel Kurum, Kuruluş veya İşyerle
rinde Çahştırılabilmelerine İlişkin Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik" ise 14.1.1983 ta
rih 17928 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Sözkonusu Yönetmeliğin "Tabi Olacakları Mevzuat" başlıklı 10 uncu maddesi "Bu Yönetme
lik hükümlerine göre kendilerine serbestçe çalışma veya kamu ve özel kurum, kuruluş veya işyer
lerinde çalıştırılabilme izni verilenler, personel, sosyal güvenlik, çalışma, çalıştırma, ücret, vergi, 
izin, sosyal haklar, sağlık kuruluşlarında tedavi ve işyeri statülerine ilişkin diğer konularda, aynı iş
lerde çalışan Türk vatandaşlarına uygulanan mevzuat hükümlerine tabidirler. Bunlar, Türk vatan
daşı olmamaları nedeniyle farklı bir işleme tabi tutulamazlar." 

hükmünü içermektedir. 
Öte yandan; Ülkemiz, Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusun

da Eşit Muamele Yapılması Hakkındaki 118 No.lü ILO Sözleşmesini de onaylamış bulunmaktadır. 
Kaldı ki Anayasamızın 10 uncu maddesinde "Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce, 

felsefî inanç, din, mezhep ve benzerî sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Hiç
bir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz. 

Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun 
olarak hareket etmek zorundadır." hükmü yeralmıştır. 

Yukarıda belirtilen hükümler çerçevesinde, ülkemiz vatandaşları ile Türk soylu yabancıların 
çalışma, ücret ve sosyal hakları konusunda farklı uygulamaya tabi tutulamayacakları açıktır. 

Ancak, ülkemize zorunlu göç ya da iltica yoluyla gelen.Türk soylu yabancıların evvelce bu
lundukları ülkede, sigortalı olarak geçen hizmet sürelerinin değerlendirilmesi, emekli aylığına ve
ya diğer aylıklara hak kazananların aylıklarının ülkemize transfer edilebilmesi ya da ülkemizde si
gortalı olarak geçen hizmet sürelerinin önceki hizmetleri ile birleştirilerek değerlendirilmesi ülke
ler arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanması ile mümkün olabilmektedir. 

Bu amaçla, Bulgaristan'dan gelenlerin sosyal güvenlik haklarının güvenceye alınabilmesi için 
Bakanlığımızca hazırlanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Taslağı 24.4.1992 tarihinde Dışişleri Ba
kanlığı aracılığı ile Bulgaristan yetkili makamlarına iletilmiştir. 

16 Haziran 1993 tarihinde Ankara'da imzalanan Türk-Bulgar Ekonomik ve Teknik Karma 
Komitesi XII nci Dönem Protokolünün Diğer Konular Başlıklı bölümünün 2 nci paragrafında, 
"Türk tarafı, Sosyal Güvenlik Anlaşmasına ilişkin müzakerelere daha önceden Bulgar tarafına su
nulmuş olan taslak metin esas alınarak, mümkün olan en kısa sürede başlanmasına ilişkin arzusu
nu yinelemiştir." ifadesi bulunmaktadır. Ayrıca Bulgar Heyeti Başkanı Bakanlığımızla görüşme ta
lebinde bulunmuş ve bu görüşme 15.6.1993 tarihinde gerçekleşmiştir. Görüşme sırasında kendile
rine daha önce gönderilen Sosyal Güvenlik Sözleşmesi Taslağı üzerindeki teknik seviyedeki görüş
melere bir an önce başlanmasının yararlı olacağı belirtilmiştir. Bulgar Heyeti Başkanı ise sosyal gü
venlik kokusunun önemine değinerek, bunun KEK toplantılarından ayrı olarak, bir Bakan başkan
lığında ele alınması gerektiğini ve konuyu ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına ileteceğini 
bildirmiştir. Ancak, Bulgaristan tarafının bu yönde iyi niyet belirtmesine rağmen bugüne kadar tek
nik düzeydeki görüşmelere başlanılamamış, Dışişleri Bakanlığı nezdinde yapılan girişimlerden de 
müspet sonuç alınamamıştır. 
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Bu itibarla, Bulgaristan'dan göç, iltica ve benzeri yollarla ülkemize gelenlerin Bulgaristan'da

ki sosyal güvenlik haklarının ülkemize aktarılması ya da göçmen olarak ülkemize gelen ve bir sü
re çalışanların çalışma sürelerinin sonradan geçecek çalışma süreleri ile birleştirilmesi yönünde bu 
safhada herhangi bir işlem yapılması mümkün olamamaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Necati Çelik 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı 
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Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Yakup Budak • 
Mehmet Büyükyılmaz 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Celal Topkan 
AFYON 
H. ibrahim Özsoy 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Celal Esin 

v M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
ANKARA 
ilhan Aküzüm 
Saffet Arıkan Bedük 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Ömer Ekinci 
Mehmet Gölhah 
Agah Oktay Güner 
İrfan Köksalan 
M. Seyfi Oktay 
Ahmet Tekdal 

Üye Sayısı : 

Kullanılan Oylar : 
Kabul Edenler : 

Reddedenler : 

Çekimserler : 

Mükerrer Oylar : 

Geçersiz Oylar : 
Oya Katılmayanlar : 

Açık Üyelikler : 
(Kabul Edenler) 

Rıza Ulucak 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Arif Ahmet Denizolgun 
Hayri Doğan 
Metin Şahin 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Mustafa Güven Karahan 
I. Önder Kırlı 
ismail Özgün 
BARTIN 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Musa Okçu 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata V 
Mahmut Sönmez 
BOLU 
Feti Görür 
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0 
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2 

Necmi Hoşver 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yiİnlüoğlu 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
BURSA 
Ali Rahmi Beyreli 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Hayati Korkmaz 

. Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
ÇANKIRI 
ismail Coşar 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Zülfıkar Gazi 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Mehmet Gözlükaya , 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
M. Salim Ensarioğlu 
SacitGünbey 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
EDİRNE 
Mustafa Ilimen 
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ELAZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Bel han 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
ÖmerÖzyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Hanifi Demirkol 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
HATAY 
Ali Günay 
Atilla Sav 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
İÇEL 
Oya Araslı 
Turhan Güven 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Meral Akşener 
Ziya Aktaş 
Sedat Aloğlu 
Tayyar Altıkulaç 
Refik Araş 
Azmi Ateş 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
Ekrem Erdem 
İsmail Kahraman 
Hüseyin Kansu 
Osman Kılıç 
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Ali Oğuz 
H. Hüsamettin Özkan 
Ahmet Tan 
Zekeriya Temizel 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Şükrü Sina Gürel 
Aydın Güven Gürkan 
Birgen Keleş 
Ahmet Piriştina 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
Erol Karan 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Abdullah Gül 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Kemal Al bayrak 
Mikail Korkmaz 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Halil Çalık 
Necati Çelik 
Şevket Kazan 
KONYA 
Veysel Candan 
Necati Çetinkaya 
Teoman Rıza Güneri 
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Mehmet Keçeciler 
Hasan Hüseyin Öz 
Mustafa Ünaldı 
Lütfi Yalman 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Metin Perl i 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Yaşar Canbay 
MANİSA 
Bülent Arınç 
Yahya Uslu 
Cihan Yazar 
MARDİN 
Fehim Adak 
Mahmut Duyan 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Nedim İlci 
Erkan Kemal oğlu 

. NİĞDE 
Akın Gönen 
Mehmet Salih Katırcıoğl 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
SAMSUN . 
Ahmet Demircan 
Yalçın Gürtan 
Nafiz Kurt 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Mehmet Emin A*ydın 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
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Necmettin Cevheri 
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ŞIRNAK 
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AĞRI 
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ANKARA 
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AYDIN 
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ADANA 
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İmren Aykut 
ibrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
Erol Çevikçe 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
Ahmet Çelik 
Ahmet Doğan 
AFYON 
Sait Açba 
îsmetAttila 
Osman Hazer 
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TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
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Hikmet Sami Türk 
UŞAK 
Mehmet Yaşar Ünal 
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Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 

14.5.1997 0 : 1 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 

(Mükerrer Oylar) 

BARTIN 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu (Kabul) 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt (Kabul) 
Mehmet Gözlükaya (Kabul) 
KASTAMONU 
Haluk Yıldız (Kabul) 

KIRŞEHİR 
Ömer Demir (Kabul) 
SİVAS 
Tahsin Irmak (Kabul) 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri (Kabul) 
YALOVA 
Cevdet Aydın (Kabul) 

(Geçersiz Oy) 
ADANA 
İbrahim Ertan Yülek (Kabul Geçersiz Oy) 

(Oya Katılmayanlar) 

Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Cemalettin Lafçı 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Nejat Arseven 
Yılmaz Ateş 
Ahmet Bilge 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 

Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (İ. A.) 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 

- 3 9 7 -



T.B.M*M. B : 9 3 14 .5 .1997 0 : 1 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
M. Fatih Atay 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
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BARTIN 
Zeki Çakan 
Koksal Toptan 
BATMAN 
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Ataullah Hamidi 
Faris Özdemir 
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Ülkü Güney 
BİLECİK 
Şerif Çim 
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Kazım Ataoğlu 
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Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
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Mustafa Zeydan 
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Abdulkadir Akgöl 
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Hüseyin Yayla 
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İÇEL 
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Yıldırım Aktuna 
Ahat Andican 
Mehmet Aydın 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
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Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
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Hayri Kozakçıoğlu 
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Emin Kul 
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Necdet Menzir 
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Ali Talip Özdemir 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigcn 
Mehmet Ali Şahin 
Güneş Taner 
Bülent Tanla 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Veli Akoy 
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Turhan Arınç 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Hasan Denizkurdu 
İ. Kaya Erdem t 

Sabri Ergül 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Rüşdü Saraçoğlu 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
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İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
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Şabri Güner 
Zeki Karabayır 
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KAYSERİ 
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Doğan Güreş 
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İsmail Karakuyu (B.) 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
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Ayhan Fırat 
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Yusuf Bahadır 
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İbrahim Cebi 
Şeref Malkoç 
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Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansına Verilen Oylann Sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Yakup Budak 
Mehmet Büyükyılmaz 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON 
H. İbrahim Özsoy 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Celal Esin 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
AMASYA 
Ahmet İyi maya 
ANKARA 
Saffet Arıkan Bedük 
Ahmet Bilge 
Ömer Ekinci 
Mehmet Gölhan 
Agah Oktay Güner 
İrfan Köksalan 
M. Seyfi Oktay 
Ahmet Tekdal 

Üye Sayısı 
-Kullanılan Oylar 
Kabul Edenler 

Reddedenler 

Çekimserler 
Mükerrer Oylar 

Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

Rıza Ulucak 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Arif Mehmet Denizolgun 
Hayri Doğan 
Metin Şahin 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
İsmail Özgün 
BARTIN 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Musa Okçu 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Abdulhaluk Mutlu 

550 

'188 
186 

0 ' 
0 
2 

0 
362 

2 

BOLU 
Feti Görür 
Necmi Hoşver 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURSA 
Ali Rahmi Beyreli 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Hayati Korkmaz 
Ali Osman Sönmez 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Zülfikar Gazi 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
DİYARBAKIR 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
Yakup Hatipoğlu 
EDİRNE 
Mustafa İlimen 
ELAZIĞ 
Ömer Naimi Barım 

- 4 0 1 -



T.B.M.M, 
Hasan Belhan 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Demir Berberoğlu 
Hanifi Demirkol 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Ali Günay 
Atilla Sav 
İÇEL 
Oya Araslı 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Meral Akşener 
Ziya Aktaş 
Sedat Aloğlu 
Tayyar Altıkulaç 
Ahat Andican 
Refik Araş 
Azmi Ateş 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
Ekrem Erdem 
İsmail Kahraman 
Hüseyin Kansu 
Osman Kılıç 
Ali Oğuz 

B : 9 3 14 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Ahmet Tan 
Zekeriya Temizel 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
Bahri Zengin . 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Şükrü Sina Gürel 
Aydın Güven Gürkan 
Birgen Keleş 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
Erol Karan 
KASTAMONU 
Murat Başcsgioğlu 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Abdullah Gül 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Halil Çalık 
Necati Çelik 
Şevket Kazan 
KONYA 
Necati Çetinkaya 
Abdullah Gencer 
Teoman Rıza Güneri 
Mehmet Keçeciler 

1997 0 : 1 
Hasan Hüseyin Öz •'-" 
Lütfi Yalman 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Metin Perl i 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Yaşar Canbay 
MANİSA 
Yahya Uslu 
Cihan Yazar 
MARDİN 
Fehim Adak 
Mahmut Duyan 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Nedim İlci 
NİĞDE 
Akın Gönen 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
SAKARYA 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Yalçın Gürtan 
Nafiz Kurt 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Temel Karamollaoğlu 
Abdüllatif Şener 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Zülfükar İzol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 

. 5 . 

- 4 0 2 -



T.B.M.M. 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
TOKAT 
Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Hikmet Sami Türk 

BARTIN 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu (Kabul) 

ADANA 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
Erol Çevikçe 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Mustafa Küpeli 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
Ahmet Çelik 
AFYON 
SaitAçba 
İsmet Attila 
Osman Hazer 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Cemalcttin Lafçı 

B : 9 3 
UŞAK 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 

14 .5 .1997 0 : 1 
YOZGAT 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 

(Mükerrer Oylar) 

YALOVA 
Cevdet Aydın (Kabul) 

(Oya Katılmayanlar) 

Haydar Oymak 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Nejat Arseven 
Yılmaz Ateş 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (İ. A.) 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 

Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
M. Fatih A tay 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
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 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Saf der Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas İnceayan 

- 4 0 3 -



T.B.M.M. 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Yusuf Ekinci 
Kazım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Abdülkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Cemal Külahlı 
Feridun Pehlivan 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçmbayır 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Hilmi Develi 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.) 
Haluk Müftüler 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 
Seyyit Haşim Haşimi 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Cihan Paçacı 

B : 9 3 1 4 . 5 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Kahraman Emmioğlu 
Ali Ilıksoy 
Mehmet Bedri İncetahtacı 
Mustafa Yılmaz (İ. A.) 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdülkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap 
Levent Mıstıkoğlu 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Mustafa Köylü 
Erkan Mumcu 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 

1997 O : 1 
Saffet Benli 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
Turhan Güven 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay 
Rüştü Kazım Y ücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yıldırım Aktuna 
Mehmet Aydın 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
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 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Mehmet Ali Şahin 
Güneş Taner 
Bülent Tanla 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 

- 404 -



T.B.M.M. 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Turhan Arınç 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Hasan Denizkurdu 
î. Kaya Erdem 
Sabri Ergül 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü .Saraçoğlu 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Hadi Dilekçi 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Osman Çilsal 
Ayvaz Gökdemir 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 

B : 9 3 1 4 . 5 . 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
İsmail Kalkandelen 
Onur Kumbaractbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Hüseyin An 
Abdullah Turan Bilge 
Nezir Büyükcengiz 
Veysel Candan 
Remzi Çetin 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Ali Gutlaydın 
Mustafa Ünaldı 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
EminKaraa 
İsmail Karakuyu (B.) 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Tevfık Diker 
Ayseli Göksoy 
Hüsan Gülay 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Erdoğan Yetenç 

- 4 0 5 -

1997 O 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Süleyman Çelebi 
Ömer Ertaş 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
LaleÂytaman 
Zeki Çakıroğlu 
Mustafa Dedeoğlu 
Enis Yalım Erez 
MUŞ 

- Necmettin Dede 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Abdulkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kırathoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Ergun Özkan 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 

, İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
Ahmet Mesut Yılmaz 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Ertuğrul Yılmaz 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ayhan Gürel 
Murat Karayalçın 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 



T.B.M.M. 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Mehmet Emin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Tahsin Irmak 
Mahmut Işık 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik (İ. A.) 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyilp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
BayarÖkten 
Mehmet Tatar-
Mehmet Salih Yıldırım 

KIRŞEHİR : 1 

B : 9 3 14 
TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 
Hasan Peker 
Enis Sülün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Hanefi Çelik 
Ali Şevki Erek 
Metin Gürdere 
Ahmet Fevzi İnceöz 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 
AH Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Kemalettin Göktaş 
Şeref Malkoç ' 
İsmail İlhan Sungur 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 

(Açık Üyelikler) 

BURSA : 1 

5.1997 0 : 1 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldınm Aktürk 
Hasan Karakaya 
VAN 
Mustafa Bayram 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Lutfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Osman Mümtaz Soysal 

- 4 0 6 -



T.B.M.M. B:93 14.5.1997 O r l 
Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oylann Sonucu : 
Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Yakup Budak 
Mehmet Büyükyılmaz 
M. Halit Dağh 
Mustafa Küpeli 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON 
H. İbrahim Özsoy 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Celal Esin 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
ANKARA 
Saffet Arıkan Bedük 
Ahmet Bilge 
Ömer Ekinci 
Mehmet Gölhan 
Agah Oktay Güner 
İrfan Köksalan 
M. Seyfi Oktay 
Ahmet Tekdal 

Üye Sayısı 

Kullanılan Oylar 
Kabul Edenler 

Reddedenler 
Çekimserler 

Mükerrer Oylar 

Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

(Kabul Edenler) 

Rıza Ulucak 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Arif Mehmet Denizolgun 
Metin Şahin 
AYDIN 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
İsmail Özgün 
BARTIN 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
'BATMAN 
Musa Okçu 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Feti Görür 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 

550 
189 

184 
0 
0 

5 
0 

364 

2 

BURSA 
Ali Rahmi Beyreli 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Hayati Korkmaz 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
ZülfikarGazi 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
Seyyit Haşim Haşimi 
Yakup Hatipoğlu 
EDİRNE 
Mustafa İlimeri 
ELAZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Bclhan 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 

- 407 -



T.B.M.M. 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Hanifi Demirkol 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Ali Günay 
Nihat Matkap 
Atilla Sav 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
İÇEL 
Oya Araslı 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Meral Akşener 
Ziya Aktaş 
Yıldırım Aktuna 
Sedat Aloğlu 
Tayyar Altıkulaç 
Ahat Andican 
Refik Araş 
Azmi Ateş 
Gürcan Dağdaş 
Ekrem Erdem 
İsmail Kahraman 
Hüseyin Kansu 
M. Cavit Kavak 
Osman Kılıç 
Ali Oğuz 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Ahmet Tan 

B : 9 3 14. 
Zekeriya Temizel 
Osman Yumakoğullan 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Aydın Güven Gürkan 
Birgen Keleş 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
Zerrin Yeniceli 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
Erol Karan 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Abdullah Gül 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Hacı Filiz 
Mikail Korkmaz 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Halil Çalık 
Necati Çelik 
Şevket Kazan 
KONYA 
Veysel Candan 
Necati Çetinkaya 
Abdullah Gencer 
Teoman Rıza Güneri 
Mehmet Keçeciler 
Hasan Hüseyin Öz 
Lütfi Yalman 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Metin Perli 

1997 0 : 1 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk , 
Yaşar Canbay 
MANİSA 
Cihan Yazar 
MARDİN 
Fchim Adak 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
.Enis Yalım Erez 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Nedim İlci 
NİĞDE 
Akın Gönen 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Teoman Akgiir 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Yalçın Gürtan 
Nafiz Kurt 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
SİVAS 
Musa Demirci 
Temel Karamollaoğlu 
Abdüllatif Şener 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Zülfükar İzol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Ay tekin 

5. 
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T.B.M.M. 
Bayram F|rat Dayanıklı 
TOKAT 
Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
Hikmet Sami Türk 

AĞRI 
M. Sıddık Altay (Kabul) 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay (Kabul) 

ADANA 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
Erol Çevikçe 
Veli Andaç Durak (İ. A.) 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
Ahmet Çelik 
AFYON 
SaitÂçba 
İsmet Attila 
Osman Hazer 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 

e 

Nevzat Köse 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 

B : 93 
UŞAK 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN . 
Maliki Ejder Arvas 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 

14 .5 .1997 
YOZGAT 
Abdullah Örnek 

ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 

• Ömer Barutçu 

Hasan Gemici 

0 : 1 

(Mükerrer Oylar) 

İÇEL 
Ayfer Yılmaz (Kabul) 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın (Kabul) 

(Oya Katılmayanlar) 

Cemalettin Lafçı 
Haydar Oymak 
ANKARA 
İlhan Akiizüm 
Nejat Arseven 
Yılmaz Ateş 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (İ. A.) 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal ' 
Osman Berberoğlu 
Hayri Doğan 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 

YALOVA 
Cevdet Aydın (Kabul) 

Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
M. Fatih Atay 
Ali Rıza Gönül (B.) 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
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 Özdcmir 
BAYBURT 
Ülkü Güney 
BİLECİK 
Şerif Çim 

- 4 0 9 -



T.B.M.M. 
BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmranİnan 
BOLU 
AvniAkyol 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Yusuf Ekinci 
Kazım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Cemal Külahlı 
Feridun Pehlivan 
Ali Osman Sönmez 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Hilmi Develi 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.) 
Haluk Müftüler 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 

B : 9 3 14 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Demir Berberoğlu 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Kahraman Emmioğlu 
Ali Ilıksoy 
Mehmet Bedri İncctahtacı 
Mustafa Yılmaz (İ. A.) 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
ErgunÖzdemir 
Rasim Zaimoğlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdulkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Süleyman Metin Kalkan 
Levent Mıstıkoğlu 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 

- 410 -

1997 O : 1 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Erkan Mumcu 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
Turhan Güven 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay 
Rüştü Kazım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Mehmet Aydın 

. Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Ali Coşkun 
Nami Çağan 
Tansu Çiller (B.) 
H. Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit g 

Süleyman Arif Emre 
Hasan Tekin Encrem 
Mehmet Fuat Fırat 
Algan Hacaloğlu 
Metin Işık 
Cefı Jozef Kamhi 
Ercan Karakaş 
Yılmaz Karakoyunlu 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğul tay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 

. 5 . 



T.B.M.M. B : 9 3 14 .5 .1997 O 
Âli Talip Özdemir 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Mehmet Ali Şahin 
Güneş Taner 
Bülent Tanla 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 

' Bahattm Yücel (B.) 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Turhan Arınç 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Hasan Denizkurdu 
İ. Kaya Erdem 
Sabri Ergül 
Şükrü Sina Gürel 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 

Hadi Dilekçi 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Osman Çil sal 
Ayvaz Gökdemir 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
İsmail Kalkandelen 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Hüseyin An 
Abdullah Turan Bilge 
Nezir Büyükcengiz 
Remzi Çetin 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Ali Günaydın 
Mustafa (İnaldı 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 
İsmail Karakuyu (B.) 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 

Fikret Karabekmez 
M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Tevfik Diker 
Ayseli Göksoy 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Süleyman Çelebi 
Mahmut Duyan 
ÖmerErtaş 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
Mustafa Dedcoğlu 
MUŞ 

Necmettin Dede 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Abdulkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kırathoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Ergun Özkan 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 
Şevki Yılmaz 

- 4 1 1 -



T.B.M.M. 
SAKARYA 
Ertuğrul Yılmaz 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ayhan Gürel 
Murat Karayalçın 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Tahsin Irmak 
Mahmut Işık 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 

KIRŞEHİR : 1 

B : 9 3 14 
İbrahim Halil Çelik (İ. A.) 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Tatar 
Mehmet Salih Yıldınm 
TEKİRDAĞ 
Nihan İl gün 
Hasan Peker 
Enis Sülün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Hanefi Çelik 
Ali Şevki Erek 
Metin Günlere 
Ahmet Fevzi İnceöz 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Şeref Malkoç 
İsmail İlhan Sungur 

(Açık Üyelikler) 

BURSA : 1 

5 .1997 O : 1 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Hasan Karakaya 
VAN 
Mustafa Bayram 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Lutfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Tahsin Boray Baycık 
Osman Mümtaz Soysal 

- 4 1 2 -



T.B.M.M. B : 9 3 14 .5 .1997 0 : 1 
Türkiye Cumhuriyeti ve Lıtvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 

Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısına Verilen Oylann Sonucu : 
Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Yakup Budak 
Mehmet Büyükyılmaz 
M. Halit Dağlı 
Mustafa Küpeli 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON 
Sait Açba 
H. İbrahim Özsoy 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altınsoy 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
ANKARA 
Saffet Arıkan Bedük 
Ömer Ekinci 
Mehmet Gölhan 
Agah Oktay Güner 
irfan Köksalan 
M. Seyfi Oktay 
Ahmet Tekdal 
Rıza Ulucak 

Üye Sayısı 

Kullanılan Oylar 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 

Mükerrer Oylar 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 

Açık Üyelikler 
(Kabul Edenler) 

Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Arif Ahmet Denizolgun 
Hayri Doğan 
Metin Şahin 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
İsmail Özgün 
BARTIN 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Musa Okçu 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Feti Görür 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 

550 

198 

193 
0 
0 

5 
0 

355 

2 

BURSA 
Ali Rahmi Beyreli 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Hayati Korkmaz 
Ali Osman Sönmez 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Zülfikar Gazi 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 
Seyyit Haşim Haşimi 
Yakup Hatipoğlu 
EDİRNE 
Mustafa İlimen 
ELAZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Ahmet Cemil Tunç 

- 4 1 3 -



T.B.M.M. 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Demir Berberoğlu 
Hanifi Demirkol 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Ali Günay 
Nihat Matkap 
Atilla Sav 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
İÇEL 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Meral Akşener 
Ziya Aktaş 
Yıldırım Aktuna 
Sedat Aloğlu 
Tayyar Altıkulaç 
Ahat Andican 
Refik Araş 
Azmi Ateş 
Ali Coşkun , 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
Ekrem Erdem 
İsmail Kahraman 
Hüseyin Kansu 
M. Cavit Kavak 

B : 9 3 14. 
Osman Kılıç 
Ali Oğuz 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Ahmet Tan 
Zekeriya Temizel 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Şükrü Sina Gürel 
Aydın Güven Gürkan 
Birgen Keleş 
Ahmet Piriştina 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
Zerrin Yeniceli 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
Erol Karan 
KASTAMONU 
Murat Başcsgioğlu 
Nurhan Tekinel 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Abdullah Gül 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Hacı Filiz 
Mi kail Korkmaz 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Halil Çalık 
Necati Çelik 
Şevket Kazan 
KONYA i 
Veysel Candan 

5.1997 0 : 1 
Necati Çetinkaya 
Abdullah Gencer 
Teoman Rıza Güneri 
Mehmet Keçeciler 
Hasan Hüseyin Öz 
Lütfi Yalman 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Metin Perli 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Yaşar Canbay 
MANİSA 
Cihan Yazar 
MARDİN 
Fehim Adak 
Mahmut Duyan 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Nedim İlci 
NİĞDE 
Akın Gönen 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Nezir Aydın 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Yalçın Gürtan 
Nafiz Kurt 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
SİVAS 
Musa Demirci 
Temel Karamollaoğlu 

- 4 1 4 -



T.B.M.M. 
Abdüllatif Şener 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Zülfükar İzol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
TOKAT 
Bekir Sobacı 

AĞRI 
M. Sıddık Altay (Kabul) 
BURSA 
Ali Osman Sönmez (Kabul) 

ADANA 
Uğur Aksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
Erol Çevikçe 
Veli Andaç Durak (İ. A.) 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
Ahmet Çelik 
AFYON 
İsmet Attila 
Osman Hazer 
Yaman Töriiner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
Celal Esin 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
Murtaza Özkanlı 

B : 93 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 
UŞAK 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Fethullah Erbaş 

14 . 5 .1997 O 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 

(Mükerrer Oylar) 

ÇANKIRI 
Ahmet Uyanık (Kabul) 
ÇORUM 
Bekir Aksoy (Kabul) 

(Oya Katılmayanlar) 

Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Cemalettin Lafçı 
Haydar Oymak 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Nejat Arseven 
Yılmaz Ateş 
Ahmet Bilge 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Gökhan Çapoğlu 
Cemil Çiçek 
Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (İ. A.) 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 

KIRIKKALE 
Hacı Filiz (Kabul) 

Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
M. Fatih Atay 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 
BALIKESİR 
Abdülbaki Ataç 
Ahmet Bilgiç 
Safa Giray 
Tamer Kanber 
Hüsnü Sıvalıoğlu 
İlyas Yılmazyıldız 
BARTIN 
Zeki Çakan 
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Koksal Toptan 
BATMAN 
Alaattin Sever Aydın 
Ataullah Hamidi 
Faris Özdemir 
BAYBURT 
Ülkü Güney . 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Yusuf Ekinci 
Kazım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Cemal Külahlı 
Feridun Pehlivan 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçmbayır 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Ahmet Küçük 
Nevfcl Şalıin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
Hilmi Develi 
Mehmet Gözlükaya 

B : 93 1 4 . 5 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.) 
Haluk Müftüler 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Kahraman Emmioğlu 
Ali Ilıksoy 
Mehmet Bedri İncetahtacı 
Mustafa Yılmaz (İ. A.) 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdulkadir Akgöl 
Fuat Çay 

1997 O : 1 
Süleyman Metin Kalkan 
Levent Mıstıkoğlu 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Erkan Mumcu 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Oya Araslı 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
Turhan Güven 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay 
Rüştü Kazım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Mehmet Aydın 

, Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
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 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
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T.B.M.M. 
Emin Kul v 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
AltanÖymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigcn 
Mehmet Âli Şahin 
Güneş Taner 
Bülent Tanla 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Turhan Arınç 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Hasan Denizkurdu 
İ. Kaya Erdem 
Sabri Ergül 
Gcncay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Rüştü Saraçoğlu 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
Fikret Ünlü 

B ; 93 14 . 5 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Hadi Dilekçi 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
İsmail Cem. 
Osman Çil sal 
Ayvaz Gökdemir 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Recep Mızrak 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
ÖmcrDcmir 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
İsmail Kalkandelen 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagiil 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Hüseyin Arı 
Abdullah Turan Bilge 
Nezir Büyükcengiz 
Remzi Çetin 
Necmettin Erbakan (B.) 
Ali Günaydın 
Mustafa Ünal di 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 

1997 O : 1 
İsmail Karakuyu (B.) 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Rıza Akçalı 
Bülent Arınç 
Tevfik Diker 
Ayseli Göksoy 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Erdoğan Yetcnç 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Süleyman Çelebi 
Ömer Eıtaş 
MUĞLA 
İıfettin Akar 
Lale Aytaman 
Zeki Çakı roğlu 
Mustafa Dedeoğlu 
Enis Yalım Erez 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Erkan Kemaloğlu 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Abdulkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Ergun Özkan 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
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Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür ' 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Ertuğrul Eryılmaz 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ayhan Gürel 
Murat Karayalçın 
Biltekin Özdemir 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Tahsin Irmak 

KIRŞEHİR ; 1 

B : 9 3 14 
Mahmut Işık 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik (İ. A.) 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
BayarÖkten 
Mehmet Tatar 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 
Hasan Peker 
Enis Sülün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Hanefi Çelik 
Ali Şevki Erek 
Metin Gürdere 
Ahmet Fevzi İnceöz 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 
Ali Kemal Başaran 

(Açık Üyelikler) 

BURSA : 1 

5 .1997 O : 1 
İbrahim Cebi 
Şeref Malkoç 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Hasan Karakaya 
VAN 
Mustafa Bayram 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Lutfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Osman Mümtaz Soysal 

~ 418 -



T.B.M.M. B : 93 14.5 .1997 O : 1 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk ye İşbirliği 

Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansına Verilen Oyların 
Sonucu: 

Kanunlaşmıştır. 

' ' . 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Yakup Budak 
Mehmet Büytikyılmaz 
M.HalitDağlı 
Veli Andaç Durak 
Mustafa Küpeli 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Doğan 
Celal Topkan 
AFYON 
H. İbrahim Özsoy 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Celal Esin 
Mi Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altıhsoy 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Saffet Arıkan Bedük 
Ahmet Bilge 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Cemil Çiçek 
Ömer Ekinci 

, Üye Sayısı 
Kullanılan Oylar 

Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Mükerrer Oylar 

Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 

Açık Üyelikler 
(Kabul Edenler) 

Agah Oktay Güner 
İrfan Koksal an 
M. Seyfi Oktay 
Ahmet Tekdal 
Rıza Ulucak 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Arif Ahmet Denizolgun 
Hayri Doğan 
Metin Şahin 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Mustafa Güven Karahan 
İ. Önder Kırlı 
İsmail Özgün 
BARTIN 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Musa Okçu 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 

550 
209 
205 

o 
0 
4 

0 
343 ' • • - • • ' 

• ' .2 

BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korku ta ta 
BİTLİS 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Feti Görür 
Necmi Hoşver 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüpğlu 
BURSA 
Ali Rahmi Beyreli 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Ali Osman Sönmez 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Zülfikar Gazi 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
M. Salim Ensarioğlu 
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T.B.M.M. 
Sacit Günbey 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
EDİRNE 
Mustafa İli men 
ELAZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
ERZURUM . 
Lütfü Esengün 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Demir Berberoğlu 
Hanifi Demirkol 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Ali Günay 
Nihat Matkap 
Atila Sav 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
İÇEL 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Meral Akşener 
Ziya Aktaş 
Sedat Aloğlu 
Tayyar Altıkulaç 
Ahat Andican 
Refik Araş 
Azmi Ateş 

B : 9 3 14. 
Ali Coşkun 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
Ekrem Erdem 
İsmail Kahraman 
Hüseyin Kansu 
M. Cavit Kavak 
Osman Kılıç 
Ali Oğuz 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Ahmet Tan 
Zekeriya Temizcl 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
Bahri Zengin " 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Şükrü Sina Gürel 
Aydın Güven Gürkan 
Birgen Keleş 
Ahmet Piriştina 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilckcan 
Erol Karan 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
KAYSERİ 
Memduh Büyiikkılıç 
Abdullah Gül 
Nurettin Kaldırımcı 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Kemal Albayrak 
Hacı Filiz 
Mi kail Korkmaz 
Recep Mızrak 

- 4 2 0 -
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KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Halil Çalık 
Necati Çelik 
Şevket Kazan 
KONYA 
Veysel Candan 
Necati Çetinkaya 
Abdullah Gencer 
Teoman Rıza Güneri 
Mehmet Keçeciler 
Hasan Hüseyin Öz 
Lütfi Yalman 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Metin Perl i 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Yaşar Canbay 
MANİSA 
Bülent Arınç 
Yahya Uslu 
Cihan Yazar 
MARDİN 
Fehim Adak 
Mahmut Duyan 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Nedim İlci 
Erkan Kemaloğlu 
NİĞDE 
Akın Gönen 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
SAKARYA . 
Teoman Akgür 
Nezir Aydın 
Cevaf Ayhan 
Nevzat Ercan 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Yalçın Gürtan 



T.B.M.M. 
Nafiz Kurt 
Biltekin Özdemir 
Latif Öztek 
Musa Uzunkaya 
SİİRT 
Mehmet Emin Aydın 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Musa Demirci 
Temel Karamollaoğlu 
Abdüllatif Şener 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 

AĞRI 
M. Sıddık Altay (Kabul) 
Celal Esin (Kabul) 

ADANA 
UğurAksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
Erol Çevikçe 
Tuncay Karay tuğ 
Orhan Kavuncu 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 
Ahmet Çelik 
AFYON 
Sait Açba 
İsmet Attila 
Osman Hazer 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
Cemil Erhan 

B : 93 
Ziilfükar İzol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
TOKAT 
Bekir Sobacı 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 

14 .5 .1997 0 : 1 
UŞAK 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Mustafa Bayram 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 

(Mükerrer Oylar) 

BURSA 
Ali Osman Sönmez (Kabul) 

(Oya Katılmayanlar) 

Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
Murtaza Özkanlı 
Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Cemal ettin Lafçı 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Nejat Arseven 
Yılmaz Ateş 
Gökhan Çapoğlu 
Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Mehmet Gölhan 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (İ. A.) 

YALOVA 
Cevdet Aydın (Kabul) 

İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Bcrberoğlu 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
M. Fatih Atay 
Sema Pişkinsüt 
İsmet Sezgin 
Yüksel Yalova 

- 4 2 1 -



T.B.M.M. 
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 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Avni Akyol 
Abbas înceayan 
BURDUR 
Mustafa Çil oğlu 
Yusuf Ekinci 
Kazım Üstüner 
BURSA 
YUksel Aksu 
Cavit Çağlar 
îlhan Kesici 
Hayati Korkmaz 
Cemal Külahlı 
Feridun Pehlivan 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
ibrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 

B : 93 1 4 . 5 . 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Hilmi Develi 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.) 
Haluk Müftüler 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 
Seyyit Haşim Haşimi 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Kahraman Emmioğlu 
Ali Ilıksoy 
Mehmet Bedri Incetahtacı 
Mustafa Yılmaz (İ. A.) 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 

1997 O t l 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
HAKKÂRİ 
Naim Gcylani 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdulkadir Akgöl 
Fuat Çay 
Süleyman Metin Kalkan 
Levent Mıstıkoğlu 
Mehmet Sılay 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla 
İĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 
A. Aykon Doğan 
Erkan Mumcu 
Halil Yıldız 
İÇEL 
OyaAraslı 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
Turhan Güven 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa İstemihan Talay 
Rüştü Kazım Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yıldırım Aktuna 
Mehmet Aydın 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
Nami Çağan 
H. Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Süleyman Arif Emre 
Hasan Tekin Enerem 
Mehmet Fuat Fırat 
Algan Hacaloğlu 
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T.B.M.M. 
Metin Işık 
Cefı Jozef Kamhi 
Ercan Karakaş 
Yılmaz Karakoyunlu 
Ahmet Güryiiz Ketenci 
Hayrı Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Mehmet Ali Şahin 
Güneş Taner 
Bülent Tanla 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Turhan Arınç 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Hasan Denizkurdu 
İ. Kaya Erdem 
Sabri Ergül 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Rüşdü Saraçoğlu 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 

B : 9 3 1 4 . 5 . 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Hadi Dilekçi 
Nurhan Tekinel 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Osman Çilsal 
Ayvaz Gökdemir 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
İsmail Kalkandelen 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Alkan 
Hüseyin Arı 
Abdullah Turan Bilge 
Nezir Büyükcengiz 
Remzi Çetin 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Ali Günaydın 
Mustafa Ünaldı 
Mehmet Ali Yavuz 

1997 O : 1 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
Emin Karaa 
İsmail Karakuyu (B.) 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Fikret Kârabekmez 
M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Rıza Akçalı 
Tevfik Diker 
Ayseli Göksoy 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Süleyman Çelebi 
Ömer Ertaş 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
Mustafa Dedeoğlu 
Enis Yalım Erez 

• MUŞ' 

Necmettin Dede 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Abdülkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
Esat.Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Ergun Özkan 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
Nabi Poyraz 

- 4 2 3 -



TJi.M.M. 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Ertuğrul İEryılmaz 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ayhan Gürel 
Murat Karayalçın 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Nizamettin Sevgili 
SİVAS 
Tahsin Irmak 
Mahmut Işık 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 

B : 93 14 .5 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik (İ. A.) 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
BayarÖkten 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Nihan İlgün 
Hasan Peker 
Enis Sülün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 
Hanefi Çelik 
Ali Şevki Erek 
Metin Gürdere 
Ahmet Fevzi İnceöz 
TRABZON . 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 

(Açık Üyelikler) 

1997 O : 1 
Kemalettin Göktaş 
Şeref Malkoç 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Yıldırım Aktürk 
Hasan Karakaya 

v V A N 

Şerif Bedirhanoğlu 
Mahmut Yılbaş 
YALOVA 
Yaşar Okuyan 
YOZGAT 
İlyas Arslan 
Kazım Arslan 
Yusuf Bacanlı 
Lutfullah Kayalar 
İsmail Durak Ünlü 
ZONGULDAK 
Veysel Atasoy 
Osman Mümtaz Soysal 

KIRŞEHİR : 1 BURSA : 1 
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T.B.M.M. B:93 14.5.1997 0 : 1 
İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu Denetim 
Mekanizmasının Yeniden Yapılanlanmasına İlişkin 11 No.Iu Protokolün Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısına Yerilen Oyların Sonucu : 
Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Yakup Budak 
Mehmet Büyükyılmaz 
M. Halit Dağlı 
Mustafa Küpeli 
İbrahim Ertan Yülek 
ADIYAMAN 
Mahmut Nedim Bilgiç 
Ahmet Doğan 
AFYON 
Sait Açba 
H. İbrahim Özsoy 
AĞRI 
M. Sıddık Altay 
Celal Esin 
M. Ziyattin Tokar 
AKSARAY 
Mehmet Altmsoy 
AMASYA 
Ahmet İyimaya 
ANKARA 
İlhan Aküzüm 
Saffet Arıkan Bediik 
Ahmet Bilge 
Hasan Hüseyin Ceylan 
Cemil Çiçek 
Ömer Ekinci 

Üye Sayısı 
Kullanılan Oylar 
Kabul Edenler 
Reddedenler 

Çekimserler 

Mükerrer Oylar 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 

Açık Üyelikler 
(Kabul Edenler) 

Agah Oktay Güner 
İrfan Köksalan 
M. Seyfi Oktay 
Ahmet Tekdal 
Rıza Ulucak 
Hikmet Uluğbay 
ANTALYA 
Arif Ahmet Denizolgun 
Hayri Doğan 
Metin Şahin 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Nahit Menteşe 
Muhammet Polat 
BALIKESİR 
Mustafa Güven Karahan 
İsmail Özgün 
BARTIN 
Cafer Tufan Yazıcıoğlu 
BATMAN 
Musa Okçu 
BAYBURT 
Suat Pamukçu 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 
BİNGÖL 
Kazım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 

550 
226 

213 
0 

o 
13 
0 

335 
2 

BİTLİS 
Abdulhaluk Mutlu 
BOLU 
Avni Akyol 
Feti Görür 
Mustafa Karslıoğlu 
Mustafa Yünlüoğlu 
BURSA 
Ali Rahmi Beyreli 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
Hayati Korkmaz 
Ali Osman Sönmez 
Turhan Tayan 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
Ahmet Uyanık 
ÇORUM 
Bekir Aksoy 
Mehmet Aykaç 
Zülfikar Gazi 
DENİZLİ 
Mehmet Gözlükaya 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
M. Salim Ensarioğlu 
Sacit Günbey 

- 4 2 5 -



T.B.M.M. 
Ömer Vehbi Hatipoğlu 
Yakup Hatipoğlu 
EDİRNE 
Mustafa İlimen 
ELAZIĞ 
Ömer Naimi Barım 
Hasan Belhan 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Tevhit Karakaya 
Naci Terzi 
ERZURUM 
Lütfü Esengün 
Ömer Özyılmaz 
Aslan Polat 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Necati Albay 
Demir Berberoğlu 
Hanifi Demirkol 
Mahmut Erdir 
GAZİANTEP 
Nurettin Aktaş 
Mustafa R. Taşar 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Turhan Alçelik 
GÜMÜŞHANE 
Lütfi Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HATAY 
Ali Günay 
Süleyman Metin Kalkan 
Nihat Matkap. 
Atila Sav 
Mehmet Sılay 
İSPARTA 
Mustafa Köylü 
İÇEL 
Ayfer Yılmaz 
İSTANBUL 
Meral Akşencr 
Ziya Aktaş 
Sedat Aloğlu 
Tayyar Altıkulaç 

B : 93 14 
AhatAndican 
Refik Araş 
Azmi Ateş 
Ali Coşkun 
Nami Çağan 
Tansu Çiller 
Gürcan Dağdaş 
Ekrem Erdem 
Metin Işık 
İsmail Kahraman 
Hüseyin Kansu 
M. Cavit Kavak 
Osman Kılıç 
Ali Oğuz 
H. Hüsamettin Özkan 
Yusuf Pamuk 
Ahmet Tan 
Zekeriya Temizel 
Osman Yumakoğulları 
Bahattin Yücel 
Bahri Zengin 
Namık Kemal Zeybek 
İZMİR 
Şükrü Sina Gürel 
Aydın Güven Gürkan 
Birgen Keleş 
Işılay Saygın 
Ufuk Söylemez 
Sabri Tekir 
Zerrin Yeniceli 
İsmail Yılmaz 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
Mustafa Kamalak 
Mehmet Sağlam 
KARABÜK 
Hayrettin Dilekcan 
Erol Karan 
KASTAMONU 
Murat Başesgioğlu 
Haluk Yıldız 
KAYSERİ 
Memduh Büyükkılıç 
Abdullah Gül 
Nurettin Kaldırımcı 

- 4 2 6 -

5 .1997 O : 1 
Salih Kapusuz 
KIRIKKALE 
Kemal Al bayrak 
Mikail Korkmaz 
Recep Mızrak 
KIRŞEHİR 
Ömer Demir 
KİLİS 
Mustafa Kemal Ateş 
KOCAELİ 
Halil Çalık 
Necati Çelik 
Şevket Kazan 
KONYA 
Hüseyin Arı 
Abdullah Turan Bilge 
Veysel Candan 
Necati Çetinkaya 
Abdullah Gencer 
Teoman Rıza Güneri 
Mehmet Keçeciler 
Hasan Hüseyin Öz 
Lütfi Yalman 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 
Emin Karaa 
Metin Perl i -• > 
MALATYA 
Oğuzhan Asiltürk 
Yaşar Canbay 
MANİSA 
Bülent Arınç 
Cihan Yazar 
MARDİN 
FehimAdak 
Mahmut Duyan 
Hüseyin Yıldız 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Fikret Uzunhasan 
MUŞ 
Nedim İlci 
Erkan Kemaloğlu 
NİĞDE 
Akın Gönen 



T.B.M.M. 
Mehmet Salih Katırcıoğlu 
RİZE 
Avni Kabaoğlu 
Ahmet Kabil 
SAKARYA 
Teoman Akgür 
Nezir Aydın 
Cevat A y h a n . ' " 
Nevzat Ercan 
SAMSUN 
Ahmet Demircan 
Ayhan Gürel 
Yalçın Gürtari 
Nafiz Kurt 
Biltekin Özdemir 
Latif Öztek 
MusaUzunkaya 
SİİRT 
Ahmet Nurettin Aydın 
Mehmet Emin Aydın 

B : 9 3 
SİNOP 
Metin Bostancıoğlu 
Kadir Bozkurt 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Musa Demirci 
Tahsin Irmak 
Temel Karamollaoğlu 
Abdüllatif Şener 
ŞANLIURFA 
Necmettin Cevheri 
Zülfükarîzol 
Ahmet Karavar 
Abdülkadir Öncel 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu 
ŞIRNAK 
Mehmet Tatar 
TEKİRDAĞ 
Fevzi Aytekin 
Bayram Fırat Dayanıklı 
TOKAT 
Bekir Sobacı 

14 .5 .1997 O : İ 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Kemalettin Göktaş 
İsmail İlhan Sungur 
Hikmet Sami Türk 

. UŞAK 
Mehmet Yaşar Ünal 
VAN 
Maliki Ejder Arvas 
Fethullah Erbaş 
Şaban Şevli 
YALOVA 
Cevdet Aydın 
YOZGAT 
Abdullah Örnek 
ZONGULDAK 
Necmettin Aydın 
Ömer Barutçu 
Tahsin Boray Baycık 
Hasan Gemici 

AĞRI 
M. Sıddık Altay (Kabul) 
AMASYA 
Ahmet İyimaya (Kabul) 
BİNGÖL 
Hüsamettin Korkutata (Kabul) 
BURSA 
Hayati Korkmaz (Kabul) 

ADANA 
UğurAksöz 
İmren Aykut 
İbrahim Yavuz Bildik 
M. Ali Bilici 
Sıtkı Cengil 
İ. Cevher Cevheri 
Erol Çevikçe ' 
Veli Andaç Durak (İ. A.) 
Tuncay Karaytuğ 
Orhan Kavuncu 
Arif Sezer 
ADIYAMAN 
Mahmut Bozkurt 

(Mükerrer Oylar) 

Ali Osman Sönmez (Kabul) 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu (Kabul) 
Ömer Vehbi Hatipoğlu (Kabul) 
İSTANBUL 
Tayyar Altıkulaç (Kabul) 
KÜTAHYA 
Emin Karaa (Kabul) 

(Oya Katılmayanlar) 

Ahmet Çelik 
Celal Topkan 
AFYON 
İsmet Attila 
Osman Hazer 
Yaman Törüner 
Kubilay Uygun 
Nuri Yabuz 
AĞRI 
Cemil Erhan 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Nevzat Köse 
Murtaza Özkanlı 

ŞANLIURFA 
M. Fevzi Şıhanlıoğlu (Kabul) 
VAN 
Fethullah Erbaş (Kabul) 
Şaban Şevli (Kabul) 
YALOVA 
Cevdet Aydın (Kabul) 

Sadi Somuncuoğlu 
AMASYA 
Aslan Ali Hatipoğlu 
Cemalettin Lafçı 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Nejat Arseven 
Yılmaz Ateş 
Gökhan Çapoğlu 
Ali Dinçer 
Mehmet Ekici 
Eşref Erdem 
Ünal Erkan 
Mehmet Gölhan 
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T.B.M.M. 
Halis Uluç Gürkan (Bşk. V.) 
Şaban Karataş 
Mehmet Sağdıç 
Önder Sav 
Yücel Seçkiner (İ. A.) 
İlker Tuncay 
Aydın Tümen 
Ersönmez Yarbay 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Osman Berberoğlu 
Emre Gönensay 
İbrahim Gürdal 
Bekir Kumbul 
Sami Küçükbaşkan 
Yusuf Öztop 
ARDAHAN 
İsmet Atalay 
Saffet Kaya 
ARTVİN 
Metin Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
M. Fatih Atay 
Sema Pişkinsiit 
İsmet Sezgin 
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 

B : 93 14 . 5 . 
BİLECİK 
Şerif Çim 
BİNGÖL 
Mahmut Sönmez 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 
BOLU 
Necmi Hoşver 
Abbas İnceayan 
BURDUR 
Mustafa Çiloğlu 
Yusuf Ekinci 
Kazım Üstüner 
BURSA 
Yüksel Aksu 
Cavit Çağlar 
İlhan Kesici 
Cemal Külahlı 
Feridun Pehlivan 
Yahya Şimşek 
Ertuğrul Yalçınbayır 
İbrahim Yazıcı 
ÇANAKKALE 
Hikmet Aydın 
Ahmet Küçük 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpmarlar 
ÇANKIRI 
Mete Bülgün 
ÇORUM 
Hasan Çağlayan 
Yasin Hatiboğlu (Bşk. V.) 
Ali Haydar Şahin 
DENİZLİ 
M. Kemal Aykurt 
Hilmi Develi 
Adnan Keskin 
Hasan Korkmazcan (Bşk. V.) 
Haluk Müftüler 
Ramazan Yenidede 
DİYARBAKIR 
Muzaffer Arslan 
Ferit Bora 
Seyyit Haşim Haşimi 

1997 O : 1 
Sebgetullah Seydaoğlu 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Ümran Akkan 
Evren Bulut 
Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Mehmet Ağar 
Cihan Paçacı 
ERZİNCAN 
Mustafa Kul 
Mustafa Yıldız 
ERZURUM 
Zeki Ertugay ' 
Abdulilah Fırat 
Necati Güllülü 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Kahraman Emmioğlu 
Ali Ilıksoy 
Mehmet Bedri İncctahtacı 
Mustafa Yılmaz (İ. A.) 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdulkadir Akgül 
Fuat Çay 
Levent Mıstıkoğlu 
Ali Uyar 
Hüseyin Yayla J 
IĞDIR 
Adil Aşırım 
Şamil Ayrım 
İSPARTA 
Ömer Bilgin 

- 4 2 8 -



T.B.M.M. 
A. Aykon Doğan 
ErkanMumcu 
Halil Yıldız 
İÇEL 
Oya Araslı 
Fevzi Arıcı 
Mehmet Emin Aydınbaş 
Saffet Benli 
Halil Cin 
Ali Er 
Abdülbaki Gökçel 
Turhan Güven 
D. Fikri Sağlar 
Mustafa Istemihan Talay 
Rüştü Kazımı Yücelen 
İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Yıldırım Aktuna 
Mehmet Aydın 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
H. Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Bülent Ecevit 
Süleyman Arif Emre 
Hasan Tekin Enerem 
Mehmet Fuat Fırat 
Algan Hacaloğlu 
Cefi Jozef Kamhi 
Ercan Karakaş 
Yılmaz Karakoyunlu 
Ahmet Güryüz Ketenci 
Hayri Kozakçıoğlu 
Mehmet Tahir Köse 
Emin Kul 
Göksal Küçükali 
Aydın Menderes 
Necdet Menzir 
Mehmet Moğultay 
Yusuf Namoğlu 
Altan Öymen 
Korkut Özal 
Ali Talip Özdemir 
Mehmet Cevdet Selvi 
Mehmet Sevigen 
Mehmet Ali Şahin 

B : 9 3 1 4 . 5 
Güneş Taner 
Bülent Tanla 
Erdoğan Toprak 
Ali Topuz 
Şadan Tuzcu 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Turhan Arınç 
Ali Rıza Bodur 
Işın Çelebi 
Hasan Denizkurdu 
İ. Kaya Erdem 
Sabri Ergül 
Gencay Gürün 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Metin Öney 
Ahmet Piriştina 
Rüşdü Saraçoğlu 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Hakan Tartan 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Ali Doğan 
Avni Doğan 
Ahmet Dökülmez 
Ali Şahin 
KARABÜK 
Şinasi Altıner 
KARAMAN 
Abdullah Özbey 
Zeki Ünal 
Fikret Ünlü 
KARS 
Y. Selahattin Beyribey 
Çetin Bilgir 
Sabri Güner 
Zeki Karabayır 
KASTAMONU 
Fethi Acar 
Hadi Dilekçi 
Nurhan Tekincl 
KAYSERİ 
İsmail Cem 
Osman Çilsal 

1997 O : 1 
Ayvaz Gökdemir 
Recep Kırış 
İbrahim Yılmaz 
KIRIKKALE 
Hacı Filiz 
KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
A. Sezai Özbek 
Cemal Özbilen 
Necdet Tekin 
KIRŞEHİR 
Cafer Güneş 
KİLİS 
Doğan Güreş 
KOCAELİ 
Bülent Atasayan 
İsmail Kalkandelen 
Onur Kumbaracıbaşı 
Osman Pepe 
Hayrettin Uzun 
Bekir Yurdagül 
KONYA 
Ahmet Al kan 
Nezir Büyükcengiz 
Remzi Çetin 
Necmettin Erbakan (Başbakan) 
Ali Günaydın 
Mustafa Ünaldı 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli (Başkan) 
İsmail Karakuyu (B.) 
Mehmet Korkmaz 
MALATYA 
Miraç Akdoğan 
Metin Emiroğlu 
Ayhan Fırat 
Fikret Karabekmez 
M. Recai Kutan (B.) 
MANİSA 
Abdullah Akarsu 
Rıza Akçalı 
Tevfik Diker 
Aysel i Göksoy 
Hasan Gülay 
Sümer Oral 
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T.B.M.M. 
Ekrem Pakdemirli 
Yahya Uslu 
Erdoğan Yetenç 
MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Süleyman Çelebi 
Ömer Ertaş 
MUĞLA 
Lale Aytaman 
Zeki Çakıroğlu 
Mustafa Dedeoğlu 
Enis Yalım Erez 
MUŞ 
Necmettin Dede 
Sabahattin Yıldız 
NEVŞEHİR 
Abdillkadir Baş 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Ergun Özkan 
ORDU 
Hüseyin Olgun Akın 
İhsan Çabuk 
Mustafa Bahri Kibar 
Müjdat Koç 
Mustafa Hasan Öz 
Nabi Poyraz 
Refaiddin Şahin 
Şükrü Yürür 

B : 9 3 1 4 . 5 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 
Şevki Yılmaz 
SAKARYA 
Ertuğrul Eryilmaz 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Murat Karayalçm 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Nizamettin Sevgili 
SİVAS 
Mahmut Işık 
Nevzat Yanmaz 
Muhsin Yazıcıoğlu 
ŞANLIURFA 
Sedat Edip Bucak 
İbrahim Halil Çelik (İ. A.) 
Seyit Eyyüpoğlu 
Eyyüp Cenap Gülpınar 
ŞIRNAK 
Bayar Ökten 
Mehmet Salih Yıldırım 
TEKİRDAĞ 
Nihan İl gün 
Hasan Peker 
Enis Sülün 
TOKAT 
Abdullah Arslan 

(Açık Üyelikler) 

1997 0 : 1 
Hanefi Çelik 
Ali Şevki Erek 
Metin Gürdere 
Ahmet Fevzi İnceöz 
TRABZON 
Eyüp Aşık 
Yusuf Bahadır 
Ali Kemal Başaran 
İbrahim Cebi 
Şeref Malkoç 
TUNCELİ 
Kamer Genç (Bşk. V.) 
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ GÜNDEMİ 
93 ÜNCÜ BİRLEŞİM 14 . 5 . 1997 ÇARŞAMBA Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

, 2 , 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Niğde Milletvekili Akın Gönen ve 60 arkadaşının, Emniyet Genel Müdü
rünün görevinden alınmasında hukuka ve devlet geleneklerine aykırı davranarak gö
revini kötüye kullandığı ve 'bu eyleminin Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi
ne uyduğu iddiasıyla İçişleri Bakanı Meral Akşener hakkında Anayasanın 100 üncü 
ve İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Meclis soruşturması açılmasma ilişkin 
önergesi (9/13) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) (Görüşme günü : 20.5.1997 Salı) 

3 
S E Ç İ M 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
MECLİS SORUŞTURMASI RAPORLARI 

6 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

7 
SÖZLÜ SORULAR 
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8 
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 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 içişleri Komisyonu Raporu (1/217) 
(S. Sayısı : 132) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996) 

% — 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 Kurumlan Kanunu ile 222 Sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 254 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ile 625 Sayılı özel öğretim Kurumlan 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. — Türk Kanunu Medenisinin 153 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/534) (S. Sayısı : 
285) (Dağıtma tarihi : 9.4,1997) 

6. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün 2547 Sayılı Yüksek Öğretim 
Kanununun 36 ncı Maddesinin Bir Bendinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ile İstanbul Milletvekili Tayyar Altıfculaç'ın 4.11.1981 
Tarih ve 2547 Sayılı Yüksek öğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik 
ve Spor komisyonları raporları (2/706, 2/757) (S. Sayısı : 306) (Dağıtma tarihi : 
2.5.1997) 

X! 7. — 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: J2.11.1996) 

X Bi — Türkiye Cumhuriyeti ye Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/328) (S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi : 12.11.1996) 

X 9< — 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) 

X 10. — Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Oımhuriyeti Arasında Konsolosluk An* 
laşmasımn Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/329) (S. Sayısı : 116) (Dağıtma tarihi : 14.11.1996) 
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X: 11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk 
ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raponı (1/332) (S. Sayısı : 118) (Dağıtma tarihi : 
14.11.1996) 

X 12. — İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin Oluş
turduğu Denetim Mekanizmasının Yeniden Yapılanmasına İlişkin ll.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! 13j — 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 14. — 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 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma >e Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/387) (S. Sayısı : 156) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 16. —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 17. — 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 18. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan 
Ebedî Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanım Tasarısı (1/514) (S. Sayısı : 220) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

19. — Refah Partisi Grup Başkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ve 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Aydın Milletvekili Ali Rıza Gönül'ün; 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) 

2Ö<— Türk Ceza Kanunu ile Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/530) (S. Sayısı : 
146) (Dağıtma tarihi: 25.11.1996) 

—• 3_ — (93 üncü Birleşim) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

21'. — Muş Milletvekili Necmettin Dede'nin Karayolları Trafik Kanununda 
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/586) 
(S. Sayısı : 192) (Dağıtma tarihi : 24.12.1996) 

22, — Mera Kanunu Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Ra
poru (1/509) (S, Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

23, — Refah Partisi Grup Başkauvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili Mehmet Gözlükaya'nm, 
Arsa Ofisi Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(2/581) (Sa Sayısı : 181) (Dağıtma tarihi : 23.12.1996) 

24, — Millî Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutan
lıklarınla Bağlı Kurumlarda Döner Sermaye Teşkili ve İşletilmesine İlişkin Kanun ile 
Gülhanc Askerî Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ile Ankara Milletvekili Yücel Seçkincr'in Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifi 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (i/397, 2/Î62) (S. Sayısı : 136) (Dağıtma ta
rihi : 22.11.1996) 

25, — 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 
Ecevit, 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) 

2Ö< — 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) 

27< — Ağrı Milletvekili M. Sıddık Altay ve 8 Arkadaşının, Yükseköğretim Ku
rumlan 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) 

28i — İdarî Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu'Raporu (1/531) (S. Sayısı : 145) (Dağıtma tarihi: 
25.11.1996) 

_ 4 __ 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

29. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner'in, 4.7.1934 Tarih ve 2559 Sayılı Po
lis Vazife ve Salahiyet Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanım 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/64) (S. Sayısı : 15) (Dağıtma tarilıi : 14.5.1996) 

30. — Yabancıların Türkiye'de ikâmet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun İki 
Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/385) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 27.6.1996) 

Sİ1., — 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) 

32. — İstanbul Milletvekili Bülent Ecevit ve 5 Arkadaşının; Genel Nüfus Tespiti 
Yapılması ve Seçmen Kütüklerinin Güncelleştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (2/216) (S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi: 
8.7,1996) 

33. — Eski Yugoslavya'da işlenen Bazı Suçların Kovuşturulması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/467) (S. Sayısı : 42) (Dağıtma tarihi : 
9.7.1996) 

34, — 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) 

35, — 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Ko
runması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet 
Komisyonu Raporu (î/461) (S. Sayısı : 56) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

3Ö< — 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) 

37. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Bir Ek 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarılan 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 Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/443, 
1/464, 2/348, 2/352) (S. Sayısı : 61) (Dağıtma tarihi : 15.7.1996) 

38, — Türk Vatandaşlığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/460) (S. Sayısı: 62) Dağıtma tarihi: 24.7.1996) 
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39. — Uzman Jandarma Kanununda Değişildik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı vo İçişleri Komisyonu Raporu (1/463) (S. Sayısı-: 64) (Dağıtma tarihi: 
28.8.1996) 

40. — Siirt Milletvekili Mehmet Emin Aydm'ın, Yabancıların Türkiye'de İkâ
met ve Seyahatleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişilik Yapılması" Hakkın
da Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/342) (S. Sayısı : 65) (Dağıtma ta
rihi : 28.8.1996) 

41< — 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) 

42< — 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) 

43. — 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) 

44f — Topyekûn. Savunma Sivil Hizmetleri Kanunu Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/406) (S. Sayısı : 72) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

45i — Bazı Kurum ve Kuruluşların 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) 

46. — Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun İki Mad
desinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Ra
poru (1/485) (S. Sayısı : 74) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

47. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/454) (S. Sayısı : 76) (Dağıtma tarihi : 28.8.1996) 

48. •— Askerî Ceza Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasa
rısı ve'Adalet Komisyonu Raporu (1/394) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi: 28.8.1996) 

49. — 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) 

50. — Sıtma ve Frengi İlaçları İçin Kanunun Yürürlükten Kaldmlmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu (İ/507) 
(S. Sayısı : 114) (Dağıtma tarihi : 7.11.1996) 

51. — 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) 
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X; 52. — 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 53. — 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) 

X 54. — 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 komisyonları raporları (1/429) (S. Sayısı : 137) (Dağıtma tarihi : 22.11.1996) 

X 55. — 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'! 56. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kültür ve 
Güzel Sanatlar Alanında İşbirliğine İlişkin 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 57. — 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 İşler ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/315) (S. Sayısı : 141) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

X 58. — 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 İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/313) (S. Sayısı : 142) (Dağıtma tarihi : 25.11.1996) 

59. — 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) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili Avni Doğan ve 56 Arkadaşının, Elbistan İl
çesinin 11 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 6I.J — 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) 
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Xi 62. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/390) (S. Sayısı : 157) (Dağıtma tarihi : 16.12.1996) 

X 63. —Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus 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) 

X' 64i — 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 6S — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile israil 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 : 16.12.1996) 

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 21 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine İlişkin Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Raporu (2/580) (S. Sayısı : 177) (Da
ğıtma tarihi : 23.12.1996) 

X 69. — Afyon İli Dinar ilçesinde Meydana Gelen Deprem Afetinden Zarar Gö
renlerin Gelir, Kurumlar ve Geçici Vergilerinin Terkini Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Büçe Komisyonu Rapora (1/301) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi: 23.12.1996) 

XI 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 Kanım Tasarısı ve Millî Savunma ve 
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Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/474, 1/484) (S. Sayısı : 182) (Dağıtma tari
hi : 23.12.19.96) 

71'< — Refah Partisi Grup iBaşkanvekili Kayseri Milletvekili Salih Kapusuz ile 
Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Denizli Milletvekili. Mehmet Gözlükaya'nm, 
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) 

72i — Yozgat Milletvekilleri İsmail Durak Ünlü, Yusuf Bacanh ve Lütfullah 
Kayalar'ın, Yüksek öğretim Kurumları 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 Kurumları 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 İçtüzüğün 
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-ı 
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 içişleri ve Dışişleri komisyonları raporları (1/383) (S. Sayısı : 190) (Dağıtma 
tarihi : 9.1.1997) 

X 77. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti üe 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) 

X 78. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna - Hersek Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Askerî Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşmasının Onay-
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Ummasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/376) (S. Sayısı : 191) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 79. — 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 Raporu (1/522, 
2/468) (S. Sayısı : 197) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 80. — 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 81. — Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî 
ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanım Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/335) (S, 
Sayısı : 202) (Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 82. — Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hukukî konu
larda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/369) (S. Sayısı : 204) 
(Dağıtma tarihi : 29.1.1997) 

X 83. — 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 84. — 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) 

X 85. — 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 86. — 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) 
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X' 87 — 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 (î/382) (S. Sayısı : 198) (Da
ğıtma tarihi : 31.1.1997) 

X 88. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avustralya Arasında Suçluların Geri Verilmesi 
Andlaşması ile Bu Andîaşmada 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 89.. — 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 90. —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) 

91'< — 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 92. — Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Dostane İlişkiler ve İş
birliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri Komisyonu Raporu (1/505) (S. Sayısı : 218) (Dağıtma tarihi : 4.2.1997) 

X 93. — 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) 

94. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanu
nun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu (1/455) (S. Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi : 4.2,1997) 

X 95. — 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 96. — Uluslararası Sergilere İlişkin Sözleşme ile Sözleşmeye Değişiklik Getiren 
Uluslararası Sergiler Bürosu Genel Kurulu Kararına Katılmamızın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/352) 
(S. Sayısı : 223) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 
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X 97. — Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
Komisyonu Raporu (1/370) (S. Sayısı : 224) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

X 98. — Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Tarım Aja
nında Bilimsel, Teknik ve Ekonomik İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Tarım, Orman ve Köyişleri ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/314) (S.. Sayısı : 225) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

99. — 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.İ997) 

100. — İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/555) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi : 17.2.1997) 

101. -— 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararna
menin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Plan 
ve Bütçe komisyonları raporları (1/552) (S. Sayısı : 229) (Dağıtma tarihi : 21.2.1997) 

X 102. — 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 103. — 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 104. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Litvanya Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, îmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/334) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 
X 105. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Ara

sında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/546) (S. Sayısı : 236) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1997) 
X 106. — 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 107. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti 

Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaş-
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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) 

108. — 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 (1/568) (S. Sayısı : 241) (Dağıtma tarihi : 7.3.1997) 

109. —Tokat Milletvekili Ahmet Feyzi İnceöz 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) 

110.; — Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin 
Kutulusu ve Görevlen Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/538) (S. Sayısı : 244) (Dağıtma tarihi : 
10.3.1997) 

111. — Amasya Milletvekili Aslan Ali Hatipoğlu 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 noi Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma 
Önergesi (2/190) (S. Sayısı: 230) (Dağıtma tarihi: 11.3.1997) 

112. — 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) 

113. —Tekirdağ Milletvekili Enis Sülün ve 11 Arkadaşının, Yükseköğretim Ku
rumlan 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 (2/536) (S. Sayısı : 246) (Dağıtma tarihi : 
11.3.1997) 

114. — Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bcdük'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. Sayısı : 252) (Dağıtma tarihi : 14.3.1997) 

115. — Adıyaman Milletvekili Celal Topkan ve 8 Arkadaşı ile Hatay Milletvekili 
Mehmet Sılay ve 15 Arkadaşının, Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Teklifleri ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 
Raporu (2/427, 2/431) (S. Sayısı : 253) (Dağıtma tarihi : 19.3.1997) 

116. — Burdur Milletvekili Yusuf Ekinci ve 9 Arkadaşının, 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Yüksek Öğretim Ku-
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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) 

117, — Bayburt Milletvekili Ülkü Güney'in, Yüksek öğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hülcmünde 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) 

118. — 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) 

119, —• 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) 

120. — 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) 

121,, — 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 122. — 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 123. —- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Ara
sında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Tadiline İlişkin Anlaşmanm 
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) 

• — 14 — . . . . . 
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X 124. — 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 125. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek Cumhuriyeti Hükümeti Arasın
daki Hava Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/472) (S. Sayısı: 263) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

X 126. — Motorlu Taşıtlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/367) (S. Sayısı : 265) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

127. — 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 Yetenç'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 Oğuzlıan Asiltürk'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, 2/637) (S. Sayısı : 268) (Dağıtma tarihi : 31.3.1997) 

128< — İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu 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) 

129, — 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 130. — Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Çevre ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/532) (S. Sayısı : 266) (Dağıtma tarihi : 2.4.1997) 

131* — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Siyasî Parti Gruplarını Tem-
silen 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-
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kili Deniz Baykal ve 30 Arkadaşının ve Gümüşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu 
ve 3 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/558, 1/521, 2/412, 2/454) (S. Sayısı : 271) (Dağıtma tarihi : 2.4.1997) 

132. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Siyasî Parti Gruplarını Tem
silci! 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) 

133. — Bazı Suç Failleri Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanunda De
ğişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ile Yalova. Milletvekili Yaşar Okuyan 
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 134. —Ekonomik işbirliği Teşkilatı (EiT), Ulusal Temsilciler ve Uluslararası 
Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Djşişleri Komisyonu Raporu (1/587) (S. Sayısı : 275) (Da
ğıtma tarihi -4.4.1997) 

X 135. — İzmir Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/586) (S. Sayısı : 276) (Dağıtma tari
hi : 4.4.1997) 

136. — Erzurum Milletvekili İsmail Köse'nin, Güvenlik Şeref Madalyası ve Gü
venlik Üstün Hizmet Madalyası Kanunu Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/593) 
(S. Sayısı : 279) (Dağıtma tarihi : 4.4.1997) 

137. — Kars Milletvekili Selahattin Beyribey'in, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bı
çaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna 29.8.1996 Gün ve 4178 Sayılı Kanunla 
Eklenen Geçici Madde 9'da Yer /Klan Sürenin Uzatılmasına Dair Kanun Teklifi ile 
Bingöl Milletvekili Hüsamettin Korkutata ve 16 Arkadaşının Aynı Mahiyetteki Ka
nım Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/653, 2/735) (S. Sayısı : 280) (Dağıtma 
tarihi : 9.4.1997) 

138. —• Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Siyasî Parti Gruplarını Tem-
silen 10 Milletvekilinin, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarına ilişkin 
Kanunların Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Aynı Mahi
yetteki Kanun Tasarısı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 30 Arkadaşının, Gü
müşhane Milletvekili M. Oltan Sungurlu ve 3 Arkadaşının ve İstanbul Milletvekili 
Bülent Ecevit ve 7 Arkadaşının, Aynı Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Anayasa Ko-
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misyonu Raporu (2/559, 1/565, 2/406, 2/456, 2/611) (S. Sayısı : 281) (Dağıtma ta
rihi : 9.4.1997) 

139. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür ve 5 Arkadaşının, Erbaş ve Er Aileleri
nin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Rapo
ru ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/285) 
(S. Sayısı : 282) (Dağıtma tarihi.: 9.4.1997) 

140ı —Sosyal Sigortalar Kanununun 9 uncu Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/581) (S. Sayısı : 283) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997) 

141. — Hatay Milletvekilleri Ali Uyar ve Hüseyin Yayla'nın, Üç İlçe ve Bir İl Ku
rulması ile ilgili Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gün
deme Alınma Önergesi (2/585) (S. Sayısı : 284) (Dağıtma tarihi : 9.4.1997) 

142. — 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Kanun, 24.5.1983 Tarih ve 2829 Sayılı Ka
nun ile 17.10.1983 Tarih ve 2925 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ile İstanbul Milletvekili Emin Kul'un ve İstanbul Milletvekili Cevdet 
Selvi ve Altı Arkadaşının Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Plan ve Bütçe ve 
Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler komisyonları raporları (1/572, 2/378, 2/387) 
(S. Sayısı : 286) (Dağıtma tarihi : 11.4.1997) 

143., — Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına İlişkin Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/421) (S. Sayısı : 289) (Dağıtma tarihi : 

28.4.1997) 

144/—Türkiye Cumhuriyeti Ordusu Subay, Askerî Memur ve Muadilleriyle 
Astsubayların Giyeceğine Dair Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İliş
kin Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Millî Savunma komisyonları raporları (1/548) (S. 
Sayısı : 290) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) . ' . ' 

145. — Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/549) 
(S. Sayısı : 291) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

146^ — Askerî Havaalanları Çevresinde Uygulanacak inşaat ve Her Türlü Mania 
Sınırlamaları Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (1/405) 
(S. Sayısı : 292) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

X 147. — Inmarsat Gemi Yer İstasyonlarının Karasularında ve Limanlarda Kulla
nılması Uluslararası Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/554) (S. Sayısı : 293) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

iX 148. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı Anlaşması ve Uy
dular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı İşletme Anlaşmasında Yapılan 
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Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayın
dırlık, imar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (I /450) (S. Sa
yısı : 296) (Dağıtma tarihi : 28.4.1997) 

X 149. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı İşletme Anlaş
masında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/517) (S. Sayısı : 294) (Dağılma tarihi : 29.4.1997) 

X 150. — Uydular Aracılığı ile Haberleşme Avrupa Teşkilatı Sözleşmesinde Yapı
lan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Ba
yındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları raporları (1/488) (S. 
Sayısı : 295) (Dağıtma tarihi : 29.4.1994) 

X 151. — Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı Sözleş
mesi ve İşletme Anlaşmasında Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/362) (S. Sayısı : 297) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) ' 

X 152. — Uydular Aracılığı ile Telekomünikasyon Uluslararası Örgütüne (İntelsat) 
İlişkin Anlaşmada Yapılan Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları 
raporları (1/363) (S. Sayısı : 298) (Dağıtma tarihi : 29.4.1997) 

153. — Den'izli Milletvekili Hasan Korkmazcan ile Siyasî Parti Gruplarını Tem-
silen 10 Milletvekilinin; Sendikalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Teklifi ile Antalya Milletvekili Deniz Baykal ve 30 Arkadaşının, Gümüşhane 
.Milletvekili M. Oltan Sungurlu ve 3 Arkadaşının ve İstanbul Milletvekili Bülent 
Ecevit ve 7 Arkadaşının -Benzer Mahiyetteki Kanun Teklifleri ve Anayasa Komis
yonu Raporu. (2/693, 2/405, 2/448, 2/629) (S. Sayısı : 300) (Dağıtma tarihi: 29.4.1997) 

154. —- Adıyaman Milletvekili Ahmet Çelik ve 10 Arkadaşının, Yüksek öğretim 
Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişti
rilerek Kabulüne Dair Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Madde
sine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/467) (S. Sayısı : 304) (Dağıtma 
tarihi : 2.5.1997) 

155. — İzmir Milletvekili Hakan Tartan ve 4 Arkadaşının, İstiklal Madalyası 
Verilmiş Bulunanlara Vatanî Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkın
da Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Mad
desine Göre Doğrudan Gündeme Alınma Önergesi (2/388) (S. Sayısı : 308) (Dağıt
ma tarihi : 9.5.1997) 

— 13 — 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

156. — Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumunun Kuruluş ve 
İdaresine İlişkin Kanun Tasarısı ve Ankara Milletvekili M. Seyfi Oktay'ın Benzer 
Mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/576, 
2/137) (S. Sayısı : 303) (Dağıtma tarihi : 12.5.1997) 

157. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 16 Arkadaşının 28.3.1983 Tarih ve 
2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçtüzüğün 37 nci Maddesine Göre Doğrudan Gündeme 
Alınma önergesi (2/149) (S. Sayısı : 305) (Dağıtma tarihi : 12.5.1997) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir.: 





Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 285) 

Türk Kanunu Medenisinin 153 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının 
Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu 

(1/534) 

T.C. 
Başbakanlık < 

Kanunlar ve Kararlar y 5.11.1996 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: 101-51414413 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 25.9.1996 tarihinde kararlaştırılan "Türk Ka
nunu Medenisinin 153 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Ta
sarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Kadının evlenmeden evvel meslek ve iş hayatında tanınmış olması halinde veya bazı düşün
celerle eski soyadını kaybetmek istememesi durumunda, kocasının soyadı ile birlikte bekârlık so
yadını da kullanabilmesine imkân tanınması günümüzde bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmış bulun
maktadır. 

Getirilen hüküm ile kadın, kocasının soyadı ile birlikte bekârlık soyadını da kullanmak ister
se, bunu evlendirme memuruna söyleyecek veya daha sonra nüfus memuruna yazılı olarak bildire
cek ve ondan sonra kullanabilecektir. Bu şekildeki kullanma halinde evlilikten önceki bekârlık so
yadı önde yer alacaktır. 

Tasarı bu amaçla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. - 7 4 3 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 153 üncü maddesinde "Kan, kocasının aile 
ismini taşır" biçimindeki birinci fıkra hükmü kadını bu bakımdan mutlak anlamda kocaya tabi kıl
maktadır. Yeni düzenleme ile kural olarak kadının evlenmekle kocasının soyadını alması benim
senmekte ise de, kadına dilerse evlenme sırasında veya daha sonra ilgili mercie başvurarak bekar
lık soyadını da taşıma olanağı verilmektedir. Bu durum kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi, 
hem sosyal gereksinmelerin bir sonucu olarak kadının kendi aile soyadını kullanma ihtiyacına ya
nıt vermek, hem de çocukların soyadı konusunda ortaya çıkacak sorunları gidermek açısından mad
denin tasarıda yer aldığı şekilde düzenlenmesi gerekli görülmüştür. 

Madde 2. - Kanunun yürürlüğe gireceği tarihi belirlemektedir. 
Madde 3. - Kanunu yürütmekle görevli makamı belirtmektedir. 
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Adalet Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No: 1/534 
Karar No ; 51 

3 A.1997 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türk Kanunu Medenisinin 153 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka

nun Tasarısı, Devlet Bakanı Işılay Saygın'ın, Adalet ve Devlet bakanlıkları temsilcilerinin de ka
tılmalarıyla, Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek, maddelerine ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Tasarının çerçeve 1 inci maddesinin başına, kanun tekniğine uygun olarak Kanunun tarihi de 
ilave edilmiş, 2 ve 3 üncü maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Kadınlara karşı ayrımcılığın önlenmesi ve sosyal gereksinmelerin bir sonucu olarak, kadının 
kendi aile soyadını kullanma ihtiyacına cevap vermek amacıyla hazırlanan Tasarının, kamuoyun
daki beklentileri de dikkate alarak bir an önce Kanunlaşmasını uygun gören Komisyonumuz, İçtü
züğün 52 nci maddesi gereğince, Genel Kurulda öncelikli görüşülmesine oybirliği ile karar vermiş
tir. ' ' ' : ' . 

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

Başkan 
Ahmet Tekdal 

Ankara 
Katip 

İ. Cevher Cevheri 
Adana 

Üye 
Hasan Belhan 

Elazığ 
Üye 

Ali Günay 
Hatay 
Üye 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Üye 
Fikret Karabekmez 

Malatya 
Üye 

Abdulkadir Öncel 
Şanlıurfa 

Üye 
Şeref Malkoç 

Trabzon 

Başkanvekili 
Ergun Özkan 

Niğde 
Üye 

Ömer Ekinci 
Ankara 

Üye 
İsmail Köse 

Erzurum 
Üye . 

Ahmet Güryüz Ketenci 
İstanbul 
. Üye 

M. Necati Çetinkaya 
Konya 

Üye 
Ayhan Gürel 

Samsun 
Üye 

Ali Şevki Erek 
Tokat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 285) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Türk Kanunu Medenisinin 153 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 

Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 üncü maddesinin birinci fıkrası aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak kadın, evlendirme memuruna veya daha 

sonra nüfus idaresine yapacağı başvuru ile kocasının soyadı ile birlikte bekarlık soyadını da kul
lanabilir. Bu takdirde bekarlık soyadı önde yer alır." 

MADDE 2. - B u Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. Necmettin Erbakan 
Başbakan 

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.V. 
M. Sağlam 

Devlet Bakanı 
M Ercan 

Devlet Bakanı 
/. Saygın 

Devlet Bakanı V. 
B. Şeker 

Devlet Bakanı 
N.K. Zeybek 

Devlet Bakanı 
M. S. Ensariağlu 

Devlet Bakanı 
B.Aksoy 

Devlet Bakanı V. 
B. Aksoy 

Devlet Bakanı V. 
Y.Erez 

Devlet Bakanı 
B. Şeker 

Adalet Bakanı 
Ş. Kazan 

İçişleri Bakanı 
M. Ağar 

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 
İ. Kahraman 

Orman Bakanı V. 
M. Ağar 

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 
T. R. Güneri 

Devlet Bakanı 
Prof.Dr.S.Günbey 

Devlet Bakanı 
Dr. A. Demircan 

Millî Savunma Bakanı V. 
N. Ercan 

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 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 285) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 
Türk Kanunu Medenisinin 153 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine 

Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - 17.2.1926 tarihli ve 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 153 üncü maddesi

nin̂  birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak kadın, evlendirme memuruna veya daha 

sonra nüfus idaresine yapacağı başvuru ile kocasının soyadı ile birlikte bekarlık soyadını da kul
lanabilir. Bu takdirde bekarlık soyadı, önde yer alır." 

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: 285) 





Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 306) 

Ankara Milletvekili Saffet Arıkan Bedük'ün 2547 Sayılı 
Yüksek Öğretim Kanununun 36 ncı Maddesinin Bir Bendi
nin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi İle İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç'ın 
4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tekli
fi ve Plan ve Bütçe ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 

Komisyonları Raporları (2/706, 2/757) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 36 ncı Maddesinin Bir Bendinin Değiştirilmesi ve 

Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Saffet Arıkan Bedük 
. - " • . • Ankara 

DYP Grup Başkanvekili 
GENEL GEREKÇE 

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun çalışma esaslarını düzenleyen 36 ncı maddesi pro
fesör ve doçentleri üniversitede devamlı veya kısmî statüde görev yapanlar olarak ikiye ayırmıştır : 

Devamlı statüde görev yapanlar, bütün mesailerinin kanunda belirtilen koşullarla üniversite ile 
ilgili çalışmalara hasrederler. 

Kısmî statüde görev yapanlar ise her defasında iki yıl için atanırlar ve haftada en az yirmi sa
at üniversitede bulunarak eğitim-Öğretim, uygulama ve araştırma görevlerini yerine getirirler. Bun
lar, devamlı statüde çalışan profesör ve doçentlere nazaran idarî, maaş dışında malî ve yurtdışı ça
lışma hak ve imkânlarından yararlanamazlar. 

Kanunkoyucu, öğretim üyelerinin tüm mesailerini üniversiteye hasretmelerini sağlamak için 
devamlı statüyü özendirici, kısmî statüyü ise caydırıcı ve zorlaştırıcı hükümler vaz etmiştin Yuka
rıda genel olarak açıklanan idarî ve malî imkânlardan mahrumiyetten ayrı olarak kısmî statüye geç
mek için devamlı statüde en az beş yıl çalışmış olma şartını da getirmiştir. Bununla ilgili olan ve 
değiştirilmesi teklif edilen 36 ncı maddenin ilgili bendi aynen şöyledir: 

"Devamlı statü ile atananlar, aradan beş yıl geçmeden, kısmî statüye geçmek için başvuramazlar." 
Bu bend, üniversitelerde farklı yorumlanmakta ve dolayısı ile farklı uygulamalar olmaktadır: 
Bazı üniversiteler bu hükmü, atanılan her kademe yani doçentlik ve profesörlükte beşer yıl (pro

fesörler için bu süre toplam on yıl olmaktadır) geçmesi gerektiği şeklinde yorumlanmakta ve kısmî sta
tüye geçmek isteyen profesörlerin taleplerini reddetmektedir. 

Diğer üniversiteler ise doçentlikte beş yıl devamlı statüde çalışmış olmayı yeterli bulup kısmî sta
tüye geçme izni vermektedir. Konu ile ilgili açılan iptal davalarında da İdare Mahkemeleri bu ikinci 
görüş istikametinde karar vermektedir. 
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Bu değişik uygulama eşitsizliğe, adaletsizliğe, hukukî keşmekeşliğe ve toplum olarak çok ih
tiyaç duyulan öğretim üyelerinin üniversitelerden kopmalarına neden olmaktadır. 

> Maddenin birinci yorumu Anayasanın başlangıcına, zorla çalıştırma ile ilgili 18, ücrette ada
letin sağlanması ile ilgili 55 inci maddesine de aykırıdır. Ancak Anayasanın geçici 15 inci madde
si nedeni ile konu Anayasa Mahkemesine intikal ettirilememektedir. 

Ayrıca Anayasanın 10 uncu maddesine göre idare makamları bütün işlemlerinde kanun önün
de eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır.Uygulamada farklı yorum bu eşitliği ih
lâl etmektedir. 

Teklif bu sakıncaları gidermek, uygulamada birliği sağlamak amacı ile hazırlanmıştır. 
MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1.— Genel Gerekçede açıklanan nedenlerle bu madde düzenlenmiş ve doçentliğe ata
nan bir öğretim üyesinin doçentlikte beş yıl devamlrstatüde çalıştıktan sonra kısmî statüye geçebi
leceği; profesörlüğe atanan bir öğretim üyesinin de doçent olarak beş yıl daimî statüde çalışmış ol
masının kısmî statüye geçebilmesi için yeterli olduğu, yabancı ülkelerde alınan doçentlik ve profe
sörlük unvanları ile Türkiye üniversitelerinde görev ifa eden öğretim üyeleri için de ayni koşul ge
tirilerek tereddütler giderilmiş ve eşitlik sağlanmıştır. 

Geçici madde — Kısmî statüye geçmek isteyip de bu talepleri reddedilmiş olan profesörlere 
bir defaya mahsus olmak üzere ve üç aylık bir zaman içinde müracaat etmeleri koşulu ile bir hak 
tanınmış ve böylece eşitlik sağlanmıştır. 

Madde 2.— Yürürlük ile ilgilidir. 
Madde 3.—Uygulama ile ilgilidir. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun bir maddesinin değiştirilmesine 

dair kanun teklifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Dr. Tayyar Altıkulaç 
İstanbul 

GEREKÇE 
2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin 2 nci fıkrasında "Öğretim elemanlarından kendile

rine yurtdışı kuruluşlarınca burs veya ücret sağlananlar, görev yapacakları sürece Yükseköğretim 
Kurulunun belirleyeceği esaslara göre üniversite yönetim kurulunun kararı ile aylıklı veya aylıksız 
izinli sayılabilirler." denilmektedir. Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yürürlüğe konulan "Yurti
çinde ve Dışında Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" in 5 inci maddesin
de ise "Öğretim üyelerinin aylıklı yurtdışı görevlendirme süresi bir yılı aşamaz. Bir yıl sonunda is
teği üzerine gerekli görüldüğü takdirde bu süre aylıksız olarak bir yıla kadar uzatılabilir." hükmü
ne yer verilmektedir. 

Bu duruma göre yurtdışındaki bir yüksek öğretim kurumunda görevlendirilen öğretim eleman
ları ancak bir yıl çalışabilmekte, bir yıl sonra aylıkları kesildiği ve bütün özlük hakları durduruldu
ğu için geri dönmek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Bu ise özellikle Türk Cumhuriyetlerindeki 
yüksek öğretim kurumlarına gönderilen öğretim elemanları açısından son derece sakıncalar doğur
makta, öğrencilerini ancak tanıyan ve onlara daha çok faydalı olabilecek duruma gelen bu eleman
ları geri dönmek zorunda bırakmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 306) 
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Aslında bu öğretim kurumlarına verilen eleman desteğinde önemli bir aksama sözkonusu değil
se de, gereksiz gidiş-dönüşler ve bunun getireceği maddî külfetler bir yana, daha faydalı duruma ge
len öğretim elemanından öğrencilerinin ve ilgili yüksek öğretim kurumunun mahrum kalması gibi 
önemli bir sakınca sözkonusu olmaktadır. Bu elemanlara üniversitelerinin yönetim kurullarınca en 
çok 5 yıla kadar izin verilmesi durumunda bu sakıncalı uygulama ortadan kalkacak ve kendilerin
den kardeş toplumlar daha çok yararlanmış olacaklardır. 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Plan ve Bütçe Komisyonu . 24.4.1997 
Esas No.: 2/757 
Karar No.: 95 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç tarafından hazırlanarak, Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça Esas Komisyon olarak Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor 
Komisyonu'na, Talî Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen "4.11.1981 Tarih ve 2547 sa
yılı Yüksek Öğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" Ko
misyonumuzun 24.4.1997 tarihinde yaptığı 52 nci Birleşimde Millî Eğitim Bakanlığı, Maliye Ba
kanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcileri ile Teklif sahibinin de katılımıyla in
celenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, 4.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 39 uncu maddesinin 
ikinci fıkrası ve "Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetme
lik" in beşinci maddesi hükümlerine göre, yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumunda görevlendi
rilen öğretim elemanları, ancak bir yıl çalışabilmekte, bir yıl sonra aylıkları kesildiği ve bütün özlük 
hakları durdurulduğu için geri dönmek mecburiyetinde kalmaktadırlar. Bu durum ise; hem gönderi
len öğretim elemanları, hem de söz konusu yurtdışı kurumlarda öğretim gören öğrenciler açısından 
bir çok sakıncalar doğurmaktadır. 

Teklif ve gerekçesi incelendiğinde, söz konusu öğretim elemanlarının, Türk Cumhuriyetlerin
de ve soydaş toplumların yoğunlukla yaşadığı ülkelerden davet almaları halinde görevlendirilmele
rinin temini amacıyla, üniversitelerin yönetim kurullarınca en çok beş yıla kadar izin verilmesinin 
amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; Hükümet adına ve Teklif sahibince yapılan tamamla
yıcı açıklamaları müteakip, öğretim elemanlarının görevlendirilmesinde takdir edilen beş yıllık sü
renin üç yıl olarak düzenlenmesinde yarar bulunduğu, 

— Sosyalist blokun dağılmasından sonra Türkiye'nin yeni bir misyonu yüklenmesi neticesinde 
ortaya çıkan bir ihtiyacın karşılanmasına yönelik bu düzenlemenin olumlu karşılandığı, 

— Öğretim elemanlarının "izinli sayılmaları" yerine "görevli sayılmialarının" mevcut mevzu
atımızda yeralan düzenlemelere göre, maaş ödemeleri açısından daha uygun olacağı, 

— Konunun önemine binaen Hükümet düzeyinde ele alınmasında ve bir kanun tasarısı olarak 
Meclise sunulmasında yarar bulunduğu, 

— Teklifte 'Türk Cumhuriyetleri" ifadesinin kullanılmasının uluslararası ilişkilerde bazı sa
kıncalar doğurabileceği, 

— Görevlendirilen öğretim elemanlarına ülkemizce ödenecek maaşlarına ek olarak görevlendi
rilecekleri ülkelerce, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde bir ücret ödenmesinin de gerektiği, 
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— Türk Cumhuriyetleri ve soydaşlarımızın yoğunlukta bulunduğu bölgeler yanında, kültürel 
bağlarla bağlı bulunduğumuz ülkelerin de kapsama alınmasında yarar bulunduğu, 

İfade edilmiştir., 

Bu görüşmeleri takiben Teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddelerinin 
görüşülmesine geçilmiştir. 

Teklifin 
— Çerçeve 1 nci maddesi; yapılan görüşmelere paralel olarak yeniden düzenlemek suretiyle, 

— Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri ise aynen, 

Kabul edilmiştir. 
Ayrıca, Teklifin başlığı, kanun yapma tekniğine uygun olarak "Yüksek Öğretim Kanununun 

Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" şeklinde yeniden düzenlenmiştir. 

Raporumuz, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun bilgisine sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile arzolunur. 

Başkan 
/. Ertan Yülek 

Adana 
Üye 

Alaattin Sever Aydın 
Batman 

Üye 
Zekeriya Temizel 

tstanbul 
(İmzada Bulunamadı) 

Üye 
Fethi Acar 
Kastamonu 

Üye 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Üye ' 

Biltekin Özdemir 
Samsun 

Başkan vekil i 
Mustafa Çiloğlu 

Burdur 
Üye 

Necmi Hoşver 
Bolu 
Üye 

Esat Bütün 
Kahramanmaraş 

Üye 
Nurettin Kaldırımcı 

Kayseri 
Üye 

Miraç Akdoğan 
Malatya 

Üye 
Musa Uzunkaya 

Samsun 

Bu Raporun Sözcüsü 
Mustafa Kamalak 
Kahramanmaraş 

Üye 
Azmi Ateş 
İstanbul 

Üye 
Zeki Karabayır 

Kars 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Üye 

Nezir Aydın 
Sakarya 

Üye 
Kâzım Arslan 

Yozgat 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞÎ METİN 
YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNUNUN BİR MADDESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA 

DAİR KANUN TEKLİFİ 
MADDE 1. - 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun değişik 39 uncu 

maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
"Türk Cumhuriyetleri ile akraba veya kültürel bağlarımız bulunan toplulukların yoğunlukla 

yaşadığı ülkelerdeki yüksek öğretim kurumlarından davet alan öğretim elemanlarına üniversite yö
netim kurullarınca üç yılı aşmamak üzere aylıklı izin verilebilir. 

Bu şekilde izin verilenler, bütün özlük haklan saklı kalmak kaydıyla görevli sayılırlar ve bun
lara ayrıca yolluk ve yevmiye ödenmez. | 

MADDE 2.-Teklifin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. - Teklifin 3 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 
Spor Komisyonu 29.4.1997 

Esas No.: 21706, 21 757 
Karar No.: 7 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

"Ankara Milletvekili Saffet Ankan Bedük"ün; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 36 ncı 
maddesinin bir bendinin değiştirilmesi ve bir geçici madde eklenmesine dair kanun teklifi (2/706) 
ile İstanbul Milletvekili Tayyar Altıkulaç'ın; 4.11.1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Ka
nununun bir maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi (2/757); komisyonumuzun 
24.4.1997 tarihli 8 inci Birleşiminde Millî Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam ve müşavirle
ri, Yüksek Öğretim Kurulu temsilcileri ve teklif sahiplerinin de iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

Her iki teklifin; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklikler yaptığını dikkate alan 
Komisyonumuz bu sebeple söz konusu tekliflerin birleştirilerek görüşülmesini ve (2/706) Esas Sa
yılı Teklifin görüşmelere esas alınmasını kararlaştırmıştır. 

Komisyonumuzca konu üzerinde yapılan müzakerelerden sonra, Teklifin maddelerinin görü
şülmesine geçilmesi kabul edilmiştir. 

Görüşmelere esas alınan Teklifin 1 inci maddesi 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 36 
ncı maddesinde bir değişikliği içermektedir. Halen yürürlükte olan 36 ncı maddenin (a) fıkrasının 
1 nolu bendinin üçüncü fıkrası "Devamlı statü ile atananlar, aradan beş yıl geçmeden, kısmî statü
ye geçmek için başvuramazlar" hükmünü taşımaktadır. Bu hüküm gerek Yüksek Öğretim Kurulu, 
gerek üniversiteler ve gerekse idarî yargıda farklı kararlar alınmasına ve dolayısıyla farklı uygula
malara sebebiyet vermektedir. 

Uygulamada görülen bu eşitsizlik ve adaletsizlik sebebiyle üniversitelerde ve öğretim üyeleri 
arasında huzursuzluk meydana gelmektedir. Oysaki kısmî satatü de devamlı statü gibi üniversite 
öğretim üyeliğinde yaygın olarak uygulanan geçerli bir çalışma biçimidir. Komisyonumuzca; uy
gulamadaki bu farklılıklardan doğan eşitsizliğin ve adaletsizliğin giderilmesinin yararlı olacağı dü
şünülmektedir. 

Komisyonumuzca; Teklifin 1 inci maddesinin sonuna, beş yılın hangi statüde olduğuna açık
lık getirilmesi bakımından "beş yıl" ibaresinden sonra gelmek üzere "devamlı statüde çalışma" iba
resi eklenmiş ve madde değişik bu şekliyle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
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Birleştirilen (2/757) esas nolu Teklifin 1 inci maddesi ile; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanu
nunun "Yurt içinde ve yurt dışında görevlendirme" başlıklı 39 uncu maddesine bir fıkra eklenmek
tedir. Söz konusu maddenin 2 nci fıkrasına dayanılarak Yüksek Öğretim Kurulu tarafından yürür
lüğe konulan yönetmelik hükümlerine göre de "Öğretim üyelerinin aylıklı yurt dışı görevlendirme 
süresi bir yılı aşamaz. Bir yıl sonunda isteği üzerine gerekli görüldüğü takdirde bu süre aylıksız ola
rak bir yıla kadar uzatılabilir" denilmektedir. 

Mevcut bu uygulama ile yurt dışında bir yükseköğretim kurumunda görevlendirilen öğretim 
elemanı bir yılın sonunda, aylığı kesildiği için geri dönmek zorunda kalmaktadır. Bu durum ise; 
özellikle Türk Cumhuriyetlerindeki Yüksek Öğretim Kurumlarında çalışan öğretim elemanlarının 
ve oradaki öğrencilerin aleyhine bir gelişme oluşturmaktadır. Yurt dışı görevlendirmede gerek öğ
retim elemanı ve gerekse öğrenciler açısından eğitim-öğretimin amacı tam olarak gerçekleşmemek
tedir. 

Eğitim ve öğretimdeki bu sakıncaları ortadan kaldırmaya yönelik olarak hazırlanan söz konu
su Teklif ile; yurt dışındaki bu süre 5 yıla çıkarılmaktadır. Ancak yapılan görüşmeler sonunda; Tek
lif metnindeki 5 yıllık süre fazla bulunarak 3 yıla indirilmiş; ayrıca davetin "resmî davet" olması 
zorunluluğu getirilmiş, yurt dışına görevlendirmeye karar verecek olan "üniversite yönetim kurulu 
kararının", Millî Eğtim Bakanlığının onayı ile geçerli olacağı hükme bağlanmış, böylece madde ya
pılan bu değişiklikle ve 2 nci madde olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Görüşmeye esas alınan Teklifin geçici maddesi ile daha önce kısmî statüye geçmek için baş
vuruları reddedilmiş öğretim üyelerinin, 3 ay içinde başvurmaları halinde, kısmî statüye geçebile
cekleri hükmü getirilmektedir. 

Geçici madde hükümlerinden yararlanacak öğretim üyelerinin daha önceki hizmetlerinin ne
rede olduğuna açıklık getirilmesi bakımından madde metninin 3 üncü satırına "üniversite" kelime
si eklenmiş ve geçici madde değişik bu şekliyle ve çerçeve 3 üncü madde olarak Komisyonumuz
ca kabul edilmiştir. , 

Teklifin başlığı usulüne uygun düzenlenerek komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Teklifin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 2 ve 3 üncü maddeleri komisyonumuzca 4 ve 5 inci 

maddeler olarak kabul edilmiştir. 
Teklifin tümü oylanarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Tayyar Altıkulaç 

İstanbul 
Sözcü 

Yusuf Bacanlı 
Yozgat 

Üye 
Celal Topkan 

Adıyaman 
Üye 

Cemalettin Lafçı 
Amasya 

Başkanvekili 
Ö. Vehbi Hatipoğlu 

Diyarbakır 
Kâtip 

Mikail Korkmaz 
Kırıkkale 

Üye 
Sadi Somuncuoğhı 

Aksaray 
Üye 

Şaban Karataş 
Ankara 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 306) 



- 7 -

Üye 

Yusuf Ekinci 
Burdur 

Üye 

Ahat Andican 
İstanbul 

Üye 

Avni Doğan 
Cahramanmaraş 

Üye 

Halil Çalık 
Kocaeli 

Uye 

Ömer Özyıltnaz 
Erzurum 

Üye 

Hasan Dikici 
Kahramanmaraş 

Üye 

İbrahim Yılmaz 
Kayseri 
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ANKARA MİLLETVEKİLİ SAFFET ARIKAN BEDÜK'ÜN TEKLİFİ 

2547 SAYILI YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNUNUN 36 NCI MADDESİNİN BİR BENDİNİN 
DEĞİŞTİRİLMESİ VE BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. - 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 36 ncı maddesinin (a) fıkrasının birin
ci bendinin dördüncü alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Devamlı statü ile atanmış olup, kısmî statüye geçmek isteyen doçent'lerde en.az beş yıl süre 
ile devamlı statüde çalışmış olmak şartı aranır. Üniversitelerde devamlı statüde beş yıl çalışan do
çentlerin, devamlı statüde profesörlüğe atanmaları halinde kısmi statüye geçmeleri için yeniden beş 
yıl şartı aranmaz." 

GEÇİCİ MADDE 44. - Devamlı statüye atanmış olup kısmi statüye geçmek için vaki talep
leri üniversite veya idari yargı tarafından reddedilmiş bulunan profesör ve doçentler bu akademik 
kadroların birinde devamlı statüde beş yıl çalışmış olmaları kaydı ile bu kanunun yürürlük tarihin
den itibaren üç ay içinde kısmi statüye geçme talebinde bulunabilirler. 

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

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ TAYYAR ALTIKULAÇTN TEKLİFİ 

4.11.1981 TARİH VE 2547 SAYILI YÜKSEK ÖĞRETİM KANUNUNUN BİR MADDESİNDE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ 

MADDE 1. —4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 39 uncu maddesi
ne aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

Türk Cumhuriyetlerinde ve Soydaş Toplumların yoğunlukla yaşadığı ülkelerdeki Yüksek Öğ
retim Kurumlarından davet alan öğretim elemanlarına Üniversite Yönetim Kurullarınca 5 yılı aş
mamak üzere maaşlı izin verilebilir. Bu gibilere ayrıca yolluk ve yevmiye ödenmez. 

MADDE2.-BuKanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 
TEKLİFİ 

MADDE 1. -4.11.1981 tarih ve 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 36 ncı maddesinin 
(a) fıkrasının 1 nolu bendinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Devamlı statü ile atanmış olup, kısmî statüye geçmek isteyen doçentlerde en az beş yıl süre ile 
devamlı statüde çalışmış olmak şartı aranır. Üniversitelerde devamlı statüde beş yıl çalışan doçent
lerin, devamlı statüde profesörlüğe atanmaları halinde kısmî statüye geçmeleri için yeniden beş yıl 
devamlı statüde çalışma şartı aranmaz. 

MADDE 2. - 2547 Sayılı Kanunun 39 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklanndaki Yüksek Öğretim Kurumlarından resmî da
vet alan öğretim elemanlarına 3 yılı aşmamak ve bütün özlük haklan saklı kalmak üzere üniversi
te yönetim kurulunun kararı ve Millî Eğitim Bakanlığının onayı ile aylıklı izin verilebilir. 

MADDE 3. - 2547 Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 44. - Devamlı statüye atanmış olup kısmi statüye geçmek için vaki talep
leri üniversite veya idari yargı tarafından reddedilmiş bulunan profesör ve doçentler üniversitede 
bu akademik kadroların birinde devamlı statüde beş yıl çalışmış olmaları kaydı ile bu Kanunun yü
rürlük tarihinden itibaren üç ay içinde kısmî statüye geçme talebinde bulunabilirler. 

MADDE 4. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

<§ 
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Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 117) 

Türkiye Cumhuriyeti ye Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konso
losluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka

nun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/324) 

T.C. 
Başbakanlık 26.4.1996 

Kanunlar ve Kararlar 
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 yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

7/750 Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (S. Sayısı: 715) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar - - • 4.7.1994 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/101-624/03553 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 3.6.1994 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile ge
rekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GEREKÇE 

Uluslararası düzeyde konsolosluk ilişkileri, konsolosların hukukî statüleri, görev ve yetkileri, 
24.4.1963 tarihli "Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi" ile düzenlenmiştir. Türki
ye bu çok taraflı Sözleşmeye, 1976 yılında katılmıştır. 

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

Bu çerçevede, bir zamanlar Kazakistan'ın da dahil bulunduğu Sovyetler Birliği ile Türkiye 
arasında da 27.4.1988 tarihinde bir Konsolosluk Sözleşmesi imzalanmış ve bu Sözleşme 3.12.1989 



tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığına 
kavuşan Kazakistan Cumhuriyeti, ülkemiz ile yeni bir Konsolosluk Sözleşmesi imzalama arzusu
nu izhar etmiş ve bu konuda iki ülke arasında varılan mutabakat gereğince, 2.9.1993 tarihinde An
kara'da İşbu Konsolosluk Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Bu suretle, Türkiye ile Kazakistan arasında ekonomik, ticarî ve kültürel ilişkilerin her geçen 
"gün daha da artmakta olması ve insan trafiğinin gittikçe yoğunluk kazanması gözönünde tutularak, 
konsolosluk hizmetlerinin hukukî bir esasa bağlanması sağlanmış bulunmaktadır. 

Sözleşme, amacın belirtildiği başlangıç kısmının dışında, 5 Bölümden ve 60 Maddeden oluş
maktadır. -

1. Bölüm; ön hükümleri (Madde 1), 
2. Bölüm; Konsoloslukların kurulmasını, görev alanlarını, konsolosluk mensuplarının uyruk

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

şıklıkları (Madde 12-32), 
4. Bölüm; Konsolosluk görevlerini, yetkilerini ve bunlara ilişkin bazı istisnaları (Madde 33-56), 
5..Bölüm; Sözleşmenin genel ve nihaî hükümlerini düzenlemektedir. 
Sözleşme, onay belgelerinin teatisini izleyen otuzuncu günde yürürlüğe girecek ve süresiz olarak 

yürürlükte kalacaktır. Önceden bildirim yoluyla, sözleşmenin taraflardan biri tarafından feshi müm
kündür. Bu takdirde, Sözleşme fesih gününden itibaren 6 ay içinde yürürlükten kalkmış olacaktır. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 31.10.] 996 
Esas No. : 1/324 

Karar No. : 4 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 24.10.1996 tarihli 2 nci 
Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı Temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

İki ülke arasındaki ekonomik, ticarî ve kültürel ilişkilerin artması ve insan trafiğinin yoğunluk 
kazanması gözönünde bulundurularak hazırlanan tasarı, Komisyonumuzca uygun bulunmuş ve 
aynen kabul edilmiştir. 

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

Cemal Külahlı 
Bursa 
Üye 

Ali Rahmi Beyreli 
Bursa 
Üye 

Mukadder Başeğmez 
İstanbul 

Üye 
Bülent Tanla 

İstanbul 
Üye 

Yaşar Canbay 
/' Malatya 

Kâtip 
Cevdet Akçalı 

Adana 
Üye 

Hikmet Çetin 
Gaziantep 

Üye 
Hasan Tekin Enerem 

İstanbul 
Üye 

Haluk Yıldız 
Kastamonu 

Üye 
Bayram Fırat Dayanıklı 

Tekirdağ 

• Ü y e 
Kâmran İnan 

Bitlis 
Üye . 

Halil Yıldız 
İsparta 

Üye 
Hüseyin Kahsu 

İstanbul 
- • ' • Ü y e 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Üye 
Enis Sülün 
Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cum
huriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesi
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cum
huriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesi
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 2 Eylül 1993 tarihinde An
kara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ve 
Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolos
luk Sözleşmesi'nin onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihin
de 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. Aktuna 
Devlet Bakanı 

İ.Tez 
Devlet Bakanı 

T,Akyol 
Devlet Bakanı 

N.Kurt 
Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem . 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
M. K. Dinç 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

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. 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 

N. Tekinel 
Adalet Bakanı 

M.S.Oktay 
İçişleri Bakanı 

N. Menteşe 
Maliye Bakanı • 

İ.Attila 
Bay. ve İskân Bakanı 

O. Kumbaracıbaşı 
Ulaştırma Bakanı V. 

A. Ataç 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı . 

M. Moğultay 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

V. Atasoy 
Turizm Bakanı 

A. Ateş 
Çevre Bakanı 

R. Akçalı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 117) 



) 



TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
VE I . 

KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ 
ARASINDA . 

KONSOLOSLUK SÖZLEŞMESİ 

Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuyeti iki ülke arasındaki dostane ilişkileri daha,da 
geliştirmek arzusuyla ve konsolosluk konularını düzenlemek üzere bir Konsolosluk Sözleşmesi ak-
tolunmasını kararlaştırmışlar ve aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır. 

BÖLÜM I 

ÖNHÜKÜMLER 
Madde 1 

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

tirdiği Âkit Taraf, 
c — "Konsolosluk", tüm Başkonsolosluk, Konsolosluk, Muavin Konsolosluk ve Konsolos

luk Ajanlığı, 
d — "Konsolosluk Görev Çevresi", bir Konsolosluğa, Konsolosluk görevlerini yerine getir

mesi amacıyla tahsis edilen bölge, 
e — "Konsolosluk Şefi" bu sıfatla hareket etmekle görevlendirilmiş kişi, 
f — "Konsolosluk Memuru", gönderen Devlet tarafından Konsolosluk şefi dahil konsolosluk 

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

g — "Konsolosluk Hizmetlisi", bir konsolosluğun idarî ve teknik hizmetlerinde istihdam edi
len kişiler, 

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

met personeli, 
i — "Konsolosluk Personeli Mensubu", Konsolosluk şefi dışındaki konsolosluk memurları, 

konsolosluk hizmetlileri ve hizmet personeli, 
j — "Özel Personel", konsolosluk memurlarından birinin münhasıran özel hizmetinde kulla

nılan ve birlikte oturulan kişiler, 
k — "Aile Fertleri", bir konsolosluk mensubunun eşi ile bunların veya eşlerin reşit olmayan 

çocukları ve gönderen Devlet mevzuatı uyarınca bakmakla yükümlü oldukları ve kendileri ile bir
likte oturan ana ve babalan; 

1 — "Konsolosluk Arşivleri", konsolosluğa ait tüm evrak, belgeler, yazışmalar, kitaplar, ga
zeteler, filmler, ses ve görüntülü'bantlar, resimler, kayıt defterleri ve şifre malzemesi ile bunların 
saklanmasına ve korunmasına yarayan her çeşit eşya; 
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m — "Konsolosluk Binaları", maliki kim olursa olsun, konsolosluk şefinin ikametgâhı da da
hil, münhasıran konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi için kullanılan binalar ve/veya bina kı
sımları, müştemilatı ve bunların üzerinde bulundukları arsalar, 

n — "Vatandaş", gönderen Devlet mevzuatına göre bu Devletin uyrukluğunu haiz her kişi, 
o — "Tüzelkişi", gönderen Devlet mevzuatına göre kurulmuş ve merkezi bu Devlette bulu

nan kuruluşlar, 
ö — "Gemi", gönderen Devlet'in bizzat sahip oldukları da dahil, bu devlet mevzuatına göre 

tescil edilmiş ve bu Devletin bayrağını taşımasına müsaade edilmiş savaş gemileri dışındaki tüm 
deniz taşıtları; 

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

r — "Âkit Taraflar", işbu Anlaşmayı imzalayan Devletler anlamına gelir. 
BÖLÜM II 

KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİNİN KURULMASI VE YÜRÜTÜLMESİ 
Madde 2 

Konsoloslukların Kurulması ve Görev Alanları 
1) Bir Konsolosluk, kabul eden Devletin ülkesinde ancak bu Devletin rızası ile kurulabilir ve 

idame ettirilebilir. 
2) Konsolosluğun yeri, sınıfı ve Konsolosluk görev çevresi gönderen Devlet tarafından tespit 

olunur ve kabul eden Devletin tasvibine sunulur. 
3) Bir konsolosluğun bulunduğu yerden başka bir yerde bir muavin konsolosluk veya konso

losluk ajanlığı açılmak istendiği takdirde yine kabul eden Devletin muvafakati gereklidir. 
4) Mevcut bir Konsolosluğun bir bölümünü teşkil eden bir büronun Konsolosluğun bulundu

ğu yerin dışında açılması için de keza kabul eden Devletin muvafakati gereklidir. 
5) Bir Konsolosluk memuru kendi görev çevresi dışında ancak kabul eden Devletin peşin mu

vafakati ile vazife yapabilir. 
6) Gönderen Devlet, ilgili Devletlere bildirdikten sonra bu Devletlerin muvafakati ile bir dev

lette kurulan bir Konsolosluğu diğer bir Devlette de konsolosluk görevlerini yapması hususunda 
görevlendirebilir..Kabul eden Devlet, bu muvafakatini her zaman herhangi bir sebep göstermeksi
zin geri alabilir. 

7) Bir gönderen Devletin Konsolosluğu, kabul eden Devlete usulüne uygun şekilde bildirildik
ten ve bu Devletin muvafakatini sağladıktan sonra kabul eden Devlette üçüncü bir Devlet hesabı
na Konsolosluk görevlerini yerine getirebilir. Kabul eden Devlet, bu muvafakatini her zaman her
hangi bir sebep göstermeksizin geri alabilir. 

8) Fahri konsoloslukların açılması 24 Nisan 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Vi
yana Sözleşmesi hükümlerine tabidir. 

Madde 3 
Konsolosluk Mensuplarının Uyrukluğu 

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

ancak kendi veya kabul eden Devlet vatandaşlarını istihdam edebilirler. 
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Madde 4 

Konsolosluk Mensuplarının Çalışma Statüsü 

Gönderen Devletin vatandaşı olan Konsolosluk mensupları resmî görevlerinin dışında kabul 
eden Devletin ülkesinde ticarî veya başka hiçbir meslekî faaliyette bulunamazlar. Bu kural gönde: 

ren Devlet vatandaşı olan özel personel ve aile fertleri için de geçerlidir. 

Madde 5 

Konsolosluk Şefinin Atanması 

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

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

3) Yukarıdaki işlemi müteakip, kabul eden Devlet, meccanen şekli ne olursa olsun bir "Buy
rultu" veya başka bir muvafakat belgesi verir. Kabul eden Devlet, "Buyrultu" veya muvafakat bel
gesinin verilmesine değin, konsolosluk şefinin geçici olarak görevine başlamasına ve Sözleşme hü
kümlerinden yararlanmasına rıza gösterebilir. 

4) Bununla beraber, kabul eden Devlet, "Buyrultu"nun veya başka bir muvafakat belgesinin 
verilmesini herhangi bir sebep göstermeksizin reddedebilir. 

Madde 6 

Konsolosluk Şefinin Atanmasının Konsolosluk Görev Çevresindeki Makamlara Bildirilmesi 

Konsolosluk şefinin, geçici de olsa, göreve başlaması kabul edilir edilmez, kabul eden Devlet, 
durumu konsolosluk görev çevresindeki yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdür. Kabul eden 
Devlet, ayrıca, konsolosluk şefinin görevlerini yapabilmesi ve işbu sözleşme hükümlerinden yarar
lanabilmesi için gerekli tedbirleri de almakla yükümlüdür. 

Madde 7 

Konsolosluk Şefinin Herhangi Bir Sebeple Görevini Yerine Getirememesi 

1) Konsolosluk Şefi herhangi bir nedenle görevini ifa edemeyecek durumda kaldığı veya kon
solosluk makamı geçici veya sürekli olarak boşaldığı takdirde, konsolosluk görev ve işlerinin yö
netimi, konsolosluğun bir memuru, gönderen Devletin kabul eden Devletteki diğer bir"konsoloslu
ğunun memuru, gönderen devletin kabul eden Devletteki diplomatik personeli mensuplarından bi
risi veya gönderen Devletin merkez teşkilatından bir memur tarafından geçici olarak vekâleten ted
vir edilebilir. Bu son halde geçici tedvir süresi bir takvim yılı içinde üç ayı geçemez. Bununla be
raber, mücbir durumlar halinde, bu süre diplomatik yoldan sağlanacak müsaade ile uzatılabilir. 

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

3) Konsolosluk görevlerini bu şekilde vekâleten yürütecek kişiye, geçici konsolosluk şefi ola
rak bu Sözleşmenin hükümleri uygulanır. 

4) Bu maddenin 1 inci fıkrası uyarınca, konsoloslukta görevlendirilen kabul eden Devlet nez-
dindeki diplomatik temsilciliğinin diplomasi memuru, diplomatik ayrıcalık ve dokunulmazlıklar
dan yararlanmaya devam eder. 
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Madde 8 

Diğer Konsolosluk Mensuplarının Varışları, Ayrılışları, Statülerindeki Değişikliklere İlişkin 
Bildirim 

1) Gönderen Devlet, konsolosluk şefinden başka bütün konsolosluk mensuplarının ad ve so
yadlarını, uyrukluğunu, sıfatını, varışlarını, kesin ayrılışlarını, statülerindeki değişiklikleri, kabul 
eden Devletteki özel adreslerini kabul eden Devletin Dışişleri Bakanlığına bildirir. 

2) Bunun dışında, 

a — Aile fertlerinin kimlikleri ile birlikte geliş ve ayrılışlarını; 

b — Özel personelin kimliği, göreve başlayış ve kesin ayrılışları ile bu sıfatla görevlerinin so
na ermesi; 

c — Kabul eden Devlet vatandaşı kimselerin konsolosluk hizmetlisi, hizmet personeli ve özel 
personel olarak işe alınmaları veya işlerine son verilmesi konularında gerekli bilgiler mahallî ma
kamlara verilecektir. 

Madde 9 

Konsolosluk Mensuplarının Görevlerinin Sona Ermesi 

Bir Konsolosluk mensubunun görevinin sona ermesi ezcümle, 

a — Konsolosluk mensubunun görevinin sona erdiğinin gönderen Devlet tarafından kabul 
eden Devlete bildirilmesi ile; 

b — "Buyrultu"nun veya başka bir muvafakat belgesinin geri alındığının diplomatik kanaldan 
bildirilmesi ile; 

c — Kabul eden Devlet, her zaman bir Konsolosluk memurunun istenmeyen kişi olduğunu 
(persona non grata) veya bir Konsolosluk hizmetlisinden veya hizmet personelinden birinin isten
mediğini gönderen Devlete, kararının nedenlerini açıklamaya yükümlü olmaksızın bildirebilir. 

Bu durumda, gönderen Devlet, Konsolosluk memurunu veya uyrukluğunu haiz ise Konsolos
luk hizmetlisini veya hizmet personelini en kısa zamanda ülkesine geri çağırır. 

Gönderen Devlet konsolosluk hizmetlisi veya hizmet personeli kendi vatandaşı değil ise bu ki
şilerin görevine derhal son verir. 

Konsolosluk memurunun aile mensubunun kabul eden Devlette ikameti ve özel personelin ça
lışması kabul eden Devletin müsaadesi ile mümkün olur. Kabul eden Devlet bu müsaadeyi her za
man, herhangi bir gerekçe göstermeksizin iptal ettiğini bildirebilir. Bu durumda, gönderen Devlet, 
yukarıdaki paragrafta belirtilen koşullar çerçevesinde hareket eder. 

Madde 10 

Kimlik Kartları 

1) Kabul eden Devletin yetkili makamları, her konsolosluk memuruna kimliğini ve sıfatını ka
nıtlayan bir belgeyi ücretsiz olarak kendi usullerine göre tanzim ederek verirler. 

2) Bu maddenin 1 inci fıkrası hükümleri, kabul eden Devlet vatandaşı olmaması veya bu ül
kede oturması kaydıyla konsolosluk hizmetlileri, hizmet personeli, özel personel ve aile fertleri için 
de uygulanır. 
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Madde 11 ' 
Diplomatik Temsilcilikte Konsolosluk İşlerinin Yürütülmesi 

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

2) İşbu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen konsolosluk görevlerinin diplomatik temsilcili
ğin mensupları tarafından görülmesi, bunların diplomatik temsilcilik mensubu sıfatıyla faydalan
dıkları ayrıcalık ve bağışıklıklara halel getirmez. 

BÖLÜM III 
KOLAYLIKLAR, AYRICALIKLAR VE DOKUNULMAZLIKLAR 

Madde 12 
Konsolosluk Faaliyetleri ile İlgili Olarak Konsolosluğa ve Konsolosluk Memurlarına 

Tanınan Kolaylıklar 

Kabul eden Devlet, Konsolosluk görevlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli her türlü ko
laylığı gösterir ve konsolosluk memurlarının resmî görevlerini ifade edebilmeleri ve bunların bu 
Sözleşme ile bahşedilen haklar, ayrıcalıklar ve bağışıklıklardan yararlanabilmeleri için uygun ted
birleri alır. 

Madde 13 
Bina ve Mesken Edinme 

1) Kabul eden Devlet, kendi mevzuatı ve düzenlemeleri çerçevesinde, gönderen Devletin Kon
solosluğa gerekli binaları ve/veya bina kısırnalannı iktisap etmesine veya kiralamasına; bu amaçla 
iktisap ettiği arsalar üzerinde inşaat yapmasına veya mevcut binaları düzenlemesine; bunların mül
kiyetini devretmesine yardımcı olur. 

2) Kabul eden Devlet, keza, konsolosluk mensuplarına uygun mesken temini hususunda kon
solosluğa yardımda bulunur. 

3) Gönderen Devlet, yaptıracağı inşaatta veya mevcut, binaların düzenlenmesinde, inşaatın şe
hircilik mevzuatına ve uygulanan diğer kısıtlamalara uymak yükümlülüğünden muaf değildir. 

Madde 14 

Ulusal Bayrağın ve Armanın Kullanılması 

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

2) Gönderen Devletin ulusal bayrağı ile arması konsolosluk binası ile konsolosluk şefinin ika
metgâhının üzerine, giriş kapılarının üstüne çekilebilir ve konabilir. Gönderen Devletin ulusal bay
rağı görev gereği kullanıldıkları zaman, konsolosluk şefinin taşıtlarına da çekilebilir. 

3) Bu madde ile tanınan hakkın kullanılmasında, kabul eden Devletin kanunları, düzenleme
leri ve teamülleri göz önünde tutulur. 

Madde 15 

. Konsolosluk Binalarının Dokunulmazlığı 
1) Konsolosluk binalarının dokunulmazlığı vardır. Kabul eden Devletin makamları, ancak 

konsolosluk şefinin, veya gönderen Devletin diplomatik temsilcilik şefinin veya bunlardan birinin 
yetki verdiği kişinin izniyle buralara girebilirler. 
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Acil koruma tedbirlerinin alınmasını gerektiren yangın veya sair felaket halinde konsolosluk 
şefinin muvafakati mümkün olan en kısa sürede verilecektir. 

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

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

Madde 16 

Konsolosluk Arşiv ve Belgelerinin Dokunulmazlığı 
Konsolosluk arşiv ve belgelerinin nerede bulunurlarsa bulunsunlar her zaman dokunulmazlık

ları vardır. 
Madde 17 . 

Haberleşme Serbestliği 

1) Kabul eden Devlet, Konsolosluğun her türlü resmî amaçla yaptığı haberleşme serbestliğine 
müsaade eder ve bunu korur. Konsolosluk, gönderen Devletin Hükümeti ile ve nerede bulunurlar
sa bulunsunlar, diplomatik temsilcilikleri ve diğer konsoloslukları ile haberleşmede, diplomatik ve
ya konsolosluk kuryeleri, diplomatik torba veya konsolosluk torbası, kripto veya şifre de dahil ol
mak üzere, uygun göreceği her türlü haberleşme vasıtalarını kullanabilir. Bununla beraber, konso
losluk, ancak kabul eden devletin muvafakati ile telsiz cihazı koyabilir ve kullanabilir. Umuma 
mahsus haberleşme yollan kullanılırsa, diplomatik temsilcilik için geçerli koşullar, konsolosluğa 
da uygulanır. 

2) Konsolosluğun resmî haberleşmesine dokunulamaz. Konsolosluk torbası ne açılabilir ne de 
torbaya el konulabilir. Bununla beraber, yetkili makamlar, torbanın, resmî yazışmalar veya resmî 
kullanıma yönelmiş belge ve eşyalardan başka şeyler ihtiva ettiğine inanmak için ciddî nedenlere 
sahip oldukları takdirde, bu makamlar torbanın kendi önlerinde, gönderen Devletin yetkili bir.tem-
silcisi tarafından açılmasını isteyebilirler. Eğer gönderen Devletin makamları talebi reddederlerse, 
torba çıkış yerine geri çevrilir. 

3) Konsolosluk torbasını teşkil eden paketler, niteliklerini belirten dış alametleri taşımalıdır
lar. Bunlar ancak resmî yazışmalar ve münhasıran resmî kullanıma yönelmiş belge veya eşyaları 
ihtiva edebilirler. 

4) Gönderen Devletin konsolosluk kuryesi, sıfatını gösteren ve konsolosluk torbasını teşkil 
eden paketlerin sayısını belirten resmî belgeleri haiz olmak şartıyla, kabul eden Devlet ülkesinde 
diplomatik kuryenin yararlandığı haklar, ayrıcalıklar ve bağışıklıklardan aynen yararlanır. Bu du
rum, geçici kuryeler için de geçerlidir. Ancak, bu hak, ayrıcalık ve bağışıklıklar konsolosluk torba
sının muhatabına teslimiyle son bulur. 

5) Konsolosluk torbası, müsaade edilmiş bir giriş noktasına gelecek bir ticarî geminin veya 
uçağın kaptanına verilebilir. Bu kaptan, torbayı teşkil eden paketlerin sayısını gösteren resmî bir 
belgeyi haiz olmalıdır. Fakat kaptan bir konsolosluk kuryesi sayılmaz. Bir konsolosluk mensubu 
torbayı gemi veya hava taşıtı kaptanının elinden.doğrudan doğruya ve serbestçe teslim alabilir ve
ya aynı şekilde torbayı ona teslim edebilir. 

6) Resmî haberleşme deyiminden, Konsoloslukla ve Konsolosluk görevleri ile ilgili tüm ha
berleşme anlaşılır. 
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MaddelS 

Konsolosluk Memurlarının Korunması 

Kabul eden Devlet, konsolosluk memurlarına, onlara gösterilmesi gereken saygı ile muamele 
edecek ve onların şahıslarına, hürriyetlerine ve onurlarına yapılabilecek her türlü tecavüzü önlemek 
amacıyla gerekli bütün tedbirleri alacaktır. 

Madde 19 

Konsolosluk Memurlarının Kişisel Dokunulmazlığı 
1) Konsolosluk memurları ancak, kabul eden Devletin mevzuatına göre hürriyeti sınırlayıcı 5 

yılı aşkın bir cezayı gerektiren suçlardan ötürü ve yetkili adlî makamın kararı üzerine tutuklanabi
lir veya gözaltına alınabilir. 

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

3) Aleyhine cezaî bir dava ikame edilen konsolosluk memuru yetkili makamların önüne çık
mak zorundadır. Bununla beraber konsolosluk memurunun desmî durumu icabı kendisine gereken 
saygı gösterilecek ve dava bu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen hâl hariç olmak üzere, konso
losluk görevlerini yerine getirmesini en az etkileyecek biçimde yürütülecektir. Bu maddenin 1 in
ci fıkrasında zikredilen hallerde bir konsolosluk memurunun gözaltına alınması gerektiği takdirde, 
aleyhine ikame edilecek dava en kısa zamanda açılmalıdır. 

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

Madde 20 

Yargı Bağışıklığı 
1) Konsolosluk memurları ve hizmetlileri konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi sırasın

da işledikleri fiillerden dolayı kabul eden Devletin adlî ve idarî makamlarının yargısına tabi değil
dirler. 

2) Bununla beraber, bu maddenin 1 inci fıkrası hükümleri 
a — Bir Konosolosluk memurunun veya bir konsolosluk hizmetlisinin açıkça veya zımnen 

gönderen Devletin vekili sıfatıyla akdetmediği bir mukaveleden doğan, veya 
b — Kabul eden Devlet ülekesinde bir taşıt aracının, bir geminin veya hava taşıtınin sebebiyet 

verdiği zarar yüzünden üçüncü kişi tarafından açılan hukuk davalarına uygulanmaz. 
Madde 21 

Tanıklık Yapmak Yükümlülüğü 
1) Konsolosluk mensupları adlî ve idarî davalar sırasında tanıklık yapmaya çağrılabilirler. 

Konsolosluk hizmetlileri ve hizmet personeli mensupları bu maddenin 3 üncü fıkrasında zikredilen 
durumlar dışında tanıklık yapmayı reddedemezler. Bir konsolosluk memuru tanıklık yapmayı red
dettiği takdirde ona hiçbir zorlayıcı tedbir veya. başka müeyyide uygulanamaz. 

2) Tanıklığı talep eden makam konsolosluk memurlarının görevlerini yerine getirmelerini sek
teye uğratmaktan kaçınmalıdır. Bu makam, mümkün olan her halde konsolosluk memurunun tanık
lıkla ilgili ifadesini, konsolosluk mensubunun ikametgâhında veya konsoloslukta alabilir veya kon
solosluk mensubunun yazılı beyanını kabul edebilir. 
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3) Konsolosluk mensupları, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olaylar hakkında tanıklık 
yapmak veya bununla ilgili resmî yazışma veya belgeleri göstermek zorunda değildirler. Konsolos
luk mensupları, keza, gönderen Devletin ulusal kanunları hakkında bilirkişi olarak tanıklık yapma
yı reddetmek hakkına da sahiptirler. • 

Madde 22 

Ayrıcalık ve Bağışıklıklardan Feragat 
1) Gönderen Devlet, bir konsolosluk mensubu hakkında, 19, 20 ve 21 inci maddelerde öngö

rülen ayrıcalık ve bağışıklıklardan feragat edebilir. Ayrıcalık ve bağışıklıklardan feragat daima açık 
olmalı ve kabul eden Devlete yazılı olarak bildirilmelidir. 

2) Bir konsolosluk memuru veya bir konsolosluk hizmetlisi 20 nci madde uyarınca yargı ba
ğışıklığından yararlandığı bir konuda dava ikamet ederse, esas talebe doğrudan doğruya bağlı her
hangi bir mukabil talep hakkında yargı bağışıklığını ileri süremez. 

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

Madde 23 
Kanunî ve Kişisel Yükümlülüklerden Bağışıklık 

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

Madde 24 
Yabancıların Kayıt ve Oturma Müsaadesinden Bağışıklık 

Konsolosluk memurları ve hizmetlileri ve bunlarla birlikte yaşayan aile efradı kabul eden Dev
letin kanunları ve düzenlemelerinin yabancıların kayıt ve ikametleri konusunda öngördüğü bütün 
yükümlülüklerden muaftır. 

Madde 25 
Çalışma Müsaadesi Bağışıklığı 

Gönderen Devlet vatandaşı Konsolosluk mensupları, gönderen Devlete yaptıkları hizmetlerde, 
kabul eden Devletin yabancı işgücü kullanımı ile ilgili kanun ve düzenlemelerinin çalışma müsa
adesi konusunda koyduğu yükümlülüklerden muaftır. 

Madde 26 
Sosyal Güvenlik Rejiminden Bağışıklık 

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

2) Bu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen bağışıklık, münhasıran konsolosluk mensupları
nın hizmetinde bulunan özel personel mensuplarına da keza aşağıdaki şartlarla uygulanır. 

a — Kabul eden devlet vatandaşı olmamaları ve kabul eden Devlette devamlı ikametgâhları 
bulunmaması ve 

b — Gönderen Devlette veya üçüncü bir Devlette yürürlükte olan sosyal güvenlik hükümle
rine tabi olmaları. ' 
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3) Hizmetlerinde bu maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen bağışıklığın uygulanmadığı kişiler 
bulunan konsolosluk mensupları, kabul eden Devletin sosyal güvenlik mevzuatının işverene yük
lediği yükümlülüklere uymalıdırlar. 

4) Bu maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında öngörülen bağışıklık kabul eden Devlet mevzuatının 
müsaade etmesi şartıyla, bu Devletin sosyal güvenlik rejimine isteyerek tabi olabilme olanağını or
tadan kaldırmaz. 

Madde 27 
Akçalı Bağışıklık 

1) Konsolosluk memurları, Konsolosluk hizmetlileri ve keza aileleri efradı aşağıda yazılanlar 
dışında, şahsî veya ayni, ulusal, bölgesel ve belediyeye ait her türlü vergi ve resimlerden muaftır
lar. 

a — Normal olarak eşya veya hizmetlerin fiyatına dahil edilmiş bulunan dolaylı vergiler; 

b — 28 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, kabul eden Devlet ülkesinde bulunan özel 
taşınmaz mallara ait vergi ve resimler; 

c — Bu maddenin 4 üncü fıkrasının b bendi hükümleri saklı kalmak üzere, kabul eden Devlet 
tarafından tahsil olunan veraset ve intikal vergileri, 

d — Kaynağı kabul eden Devlette bulunan, her türlü özel gelirlerden alınan vergi ve resimler, 

e — İfa olunan özel hizmetler karşılığı olarak tahsil edilen vergi ve resimler, 
f — 28 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, kayıt, mahkeme, ipotek ve pul harçları. 
2) Gönderen Devlet vatandaşı Konsolosluk mensupları ve özel personeli hizmetleri karşılığı 

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

bu Devlet kanun ve düzenlemelerinin gelir vergisi konusunda öngördüğü yükümlülüklere uymak 
zorundadır. 

4) Bir konsolosluk mensubunun veya ailesi efradının ölümü halinde kabul eden Devlet: 

a — Bu ülkede iktisap edilmiş olup müteveffanın ölümü sırasında ihracı yasaklanmış bulu
nanlar hariç olmak üzere müteveffaya ait taşınır malların ihracına müsaade etmelidir; ve 

b — Müteveffanın konsolosluk mensubu veya konsolosluk mensuplarından birinin ailesi efra
dından olması nedeniyle bu ülkede bulunan taşınır malları, miras, intikale ilişkin ulusal, bölgesel 
ve belediyeye ait vergi ve resimlere tabi tutmamalıdır. 

Madde 28 
Konsolosluk Binalarının ve Bazı Taşınır Malların Akçalı Bağışıklığı 

1) Gönderen Devletin maliki ve kiracısı olduğu konsolosluk binaları ile konsolosluk şefinin 
ikametgâhı yapılan özel hizmetler karşılığı bedeller dışındaki ulusal, bölgesel veya belediyeye ait 
tüm vergi ve her nevi harçtan muaftırlar. Bu muafiyet, sözkonusu taşınmazların iktisabına ilişkin 
sözleşme ve hukukî işlemlere de uygulanır. 

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

3) Bu maddenin 1 ve 2 nci fıkralarının hükümleri, gönderen Devletin mülkiyetinde bulunan ve 
münhasıran Konsolosluğun ihtiyaçları için kullanılan taşınır mallara da uygulanır. 
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Madde29 

Gümrük Muayenesinden ve Gümrük Resimlerinden Bağışıklık 
1) Kabul eden Devlet, yürürlükteki kânun ve düzenlemeler hükümleri çerçevesinde, aşağıda 

yazılı kalemlerin girişine müsaade eder ve depolama, ulaşım ve benzeri hizmetlerle ilgili masraflar 
dışındaki bütün gümrük resimleri, harçlar ve bununla ilgili sair vergilerde bağışıklık tanır: 

a — Konsolosluğun resmî kullanımına matuf eşyalar. 
b — Yerleşme eşyaları da dahil olmak üzere, konsolosluk memurunun ve aile efradının kişi

sel kullanımına ait eşyalar. Tüketim mallan, ilgililerin doğrudan doğruya kendi kullanımları için 
gerekli miktarı geçmemelidir. -

2) Gönderen Devlet vatandaşı Konsolosluk hizmetlileri, yerleşimlerinin ilk 6 ayında ithal et
miş oldukları eşyalar konusunda, bu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen ayrıcalık ve bağışıklık
lardan yararlanırlar. 

3) Eşya tanımlamasına taşıt araçları da dahildir. 
4) Konsolosluk memurlarının ve bunların aile efradının yanlarındaki kişisel bagajları gümrük 

muayenesinden muaftır. Sözkonusu kişiler, ancak bagajların bu maddenin, 1 inci fıkrasının (b) ben
dinde zikredilenlerden başka eşyalar veya kabul eden Devletin kanun ve düzenlemeleriyle ithali ve
ya ihracı yasaklanmış veya karantina kanun ve düzenlemelerine tabi eşyalar ihtiva ettiği hususun
da ciddî nedenlerin varlığı halinde gümrük muayenesine tabi tutulabilirler. Bu muayene, ancak 
konsolosluk memurunun veya ailesinin bir ferdinin huzurunda yapılabilir. 

Madde 30 

Seyahat Serbestliği 
Ulusal güvenlik nedenleriyle girilmesi yasaklanmış veya nizama bağlanmış bölgeler ile ilgili 

kanun ve düzenlemeler saklı kalmak üzere, kabul eden Devlet, ülkesi üzerinde konsolosluğun bü
tün mensuplarına ve bunların aileleri efradına mütekabiliyet esasları çerçevesinde yer değiştirme 
ve seyahat etme serbestliğini sağlar. 

Madde 31 
Taşıt Araçları Sigortası 

Gönderen Devletin mülkiyetinde bulunan ve konsolosluğun kullanımına matuf taşıt araçlarıy
la konsolosluk mensuplarının mülkiyetinde bulunan taşıt araçları mecburî sigortaya tabidirler. Bu 
konuda Konsolosluk, kabul eden Devlet Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak bildirimlere uya
caktır. -

Madde 32 
Ayrıcalık ve Bağışıklıklarla İlgili Genel Hükümler 

1) Kabul eden Devlet vatandaşı olan konsolosluk hizmetlileri görevlerinin ifası dışında kabul 
eden Devletin yargısına tabidirler ve sadece 21 inci maddenin 3 üncü fıkrasında öngörülen bağışık
lıklardan yararlanırlar. 

2) Bir konsolosluk mensubunun ailesi efradı, kabul eden Devletin vatandaşı olmaları, mutad 
meskenlerinin bu Devlet ülkesinde bulunmaması, kazanç getiren özel bir işte çalışmamaları şartıy
la bu sözleşmede belirlenen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar. 

3) Kabul eden Devlet bu maddenin 1 ve 2 nci fıkralarında sözü edilen kişiler üzerinde yargı 
yetkisini, konsolosluğun görevlerinin yerine getirilmesini aşırı bir şekilde sekteye uğratmaktan ka
çınacak bir biçimde kullanmalıdır. 
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BÖLÜMIV 

KONSOLOSLUK GÖREVLERİ 

Madde 33 

Görevlerin Kapsamı 

Konsolosluk memuru aşağıdaki hususlarda yetkilidir : 
a — Kabul eden Devlette, gönderen Devletin ve bu Devletin vatandaşlarının haklarını ve men

faatlerini korumak. 

b — Gönderen Devletle kabul eden Devlet arasındaki ticarî, iktisadî, kültürel, bilimsel ve tu
ristik ilişkilerin gelişmesini kolaylaştırmak ve iki ülke arasında dostluk ilişkilerini geliştirmek. 

c —. Kabul eden Devletin ticarî, iktisadî kültürel, bilimsel ve turistik hayatının gelişimi ve du
rumu konusunda her türlü meşru yollardan bilgi edinmek, bu konuda gönderen Devletin Hüküme
tine rapor ve ilgili kişilere bilgi vermek. 

Madde 34 

Kabul Eden Devlet Makamlarıyla Temas 
Konsolosluk memuru görevlerini yerine getirirken : 
a — Konsolosluk görev çevresindeki yetkili mahallî makamlara; 
b — Kabul eden Devletin kanun ve düzenlemeleri ile teamüllerin ve milletlerarası anlaşmala

rın müsaade ettiği ölçüde, kabul eden Devletin yetkili merkezî makamlarına müracaatta bulunabi
lir. 

- . • ' • • Madde 35 \ 

Kabul Eden Devlet Makamları Önünde Vatandaşların Temsili 
1) Konsolosluk memuru vatandaşlarının hazır bulunmamaları veya başka herhangi bir neden

le haklarını ve menfaatlerini koruyamamaları halinde, kabul eden Devletin kanunlarına ve düzen
lemelerine uygun olarak kabul eden Devletin mahkemeleri ve diğer makamları huzurunda gönde
ren Devlet vatandaşlarının münasip bir şekilde temsil edilmeleri için gerekli önlemleri almak yet
kisini haizdir. 

2) Bu maddenin 1 inci paragrafında öngörülen temsil, temsil olunan kişinin bir vekil tayin et
mesiyle veya haklarını ve menfaatlerini savunmayı kendisinin üstlenmesiyle sona erer. 

Madde 36 

Vatandaşların Kayıt Edilmeleri, Pasaport ve Vize Verilmesi 
Konsolosluk memuru aşağıdaki hususlarda yetkilidir: 
a — Gönderen Devletin vatandaşlarının kaydını yapmak; 
b — Gönderen Devletin vatandaşlarının, vatandaşlık konusunda talep ve beyanlarını kabul et

mek ve konuyla ilgili belgeleri vermek; 
c — Gönderen Devlet vatandaşlarına pasaport ve seyahat belgeleri vermek, yenilemek, değiş

tirmek ve iptal etmek; , 
d — Kabul eden Devlet ile üçüncü Devletlerin vatandaşlarına vize vermek. 

Madde 37 

Şahsî Hallerle İlgili Görevler 
; 1) Kabul eden devletin mevzuatının izin verdiği ölçüde, konsolosluk memuru aşağıdaki husus

larda yetkilidir; 
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a — Gönderen Devlet vatandaşlarının doğum ve ölüm belgelerini düzenlemek ve tescil etmek; 

b — Müstakbel evlilerin her ikisinin de gönderen Devlet vatandaşı olmaları halinde nikâh kıy
mak ve ilgili belgeleri düzenlemek. Kabul eden Devletin mevzuatının gerektirmesi halinde konso
losluk, kabul eden Devletin yetkili makamlarına kıyılan nikâhlar hakkında bilgi verecektir. 

c — Taraflardan hiç olmazsa birinin gönderen Devletin vatandaşı olması şartıyla kabul eden 
Devletin kanunları uyarınca kıyılan nikâhı veya karar verilen boşanmayı tescil etmek. 

d — Gönderen Devletin vatandaşlarının aile münasebetlerine ilişkin beyanlarını kabul etmek. 

2) 1 inci fıkra hükümleri, ilgili kişileri, kabul eden Devlet mevzuatının öngördüğü beyanlarda 
bulunmak yükümlülüğünden muaf kılmaz. 

3) Kabul eden Devletin yetkili makamları, idarî amaçlarla kendilerinden istenen ve gönderen 
Devlet vatandaşlarıyla ilgili şahsî hâl kayıtlarının suret veya örneklerini, gecikmeksizin ve ücretsiz 
olarak düzenleyerek konsolosluğa gönderirler. 

Madde 38 

Noterlik Görevleri ' 
1) Konsolosluk memuru, aşağıdaki hususlarda yetkilidir : 
a — Gönderen Devlet vatandaşlarının her türlü beyanlarını kabul etmeye, düzenlemeye ve 

onaylamaya, 
b — Gönderen Devlet vatandaşlarının vasiyetnamelerini, diğer belgelerini ve beyanlarını dü

zenlemeye, onaylamaya ve saklamak üzere kabul etmeye, 
c — Gönderen Devlet vatandaşları arasında mukaveleleri düzenlemeye, onaylamaya ve muha

faza etmeye. Bu hüküm, kabul eden Devlette bulunan gayrimenkuller üzerindeki hakların tesisine, 
devrine ve iptaline ilişkin mukavelelere uygulanmaz. 

d — Gönderen Devlet vatandaşlarının imzalarının doğruluğunu ve aslına uygunluğunu tasdik 
etmeye, 

e — Gönderen Devletin veya kabul eden Devletin yetkili makamlarınca verilen bütün işlem ve 
belgeleri tercüme ve onaylamaya ve bu belgelerin tercümelerini, kopyalarını ve örneklerini tasdik 
etmeye, 

f — Gönderen Devlet mevzuatına uygun olarak diğer noterlik görevlerini yapmaya. 

2) Gönderen Devletin konsolosluk memuru tarafından düzenlenen, onaylanan veya aslına uy
gunluğu tasdik edilen bu maddenin 1 inci fıkrasında sayılan belgeler gerektiği gibi onaylanmış res
mî belgeler olarak kabul edilirler ve kabul eden Devletin kanun ve düzenlemelerine aykırı olma
mak şartıyla, kabul eden Devletin yetkili makamları tarafından onaylanmış veya aslına uygunluğu 
tasdik edilmiş belgelerle aynı ispat gücünü haizdirler ve aynı neticeleri doğururlar. 

Madde 39 

Muhafaza Etmek Üzere Eşya Kabul Etme 

1) Kabul eden Devletin mevzuatına aykırı olmamak şartıyla konsolosluk memuru, gönderen 
Devlet vatandaşlarına ait belgeler, para, kıymetli eşya ve diğer mallan saklamak üzere kabul ede
bilir. 

Sözü edilen belgeler, para, kıymetli eşya ve mallar, kabul eden Devletten, ancak bu Devletin 
mevzuatına uymak şartıyla çıkarılabilir. 
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2) Konsolosluk memuru, gönderen Devlet vatandaşları tarafından, kabul eden Devletteki ika
metleri sırasında kaybettikleri eşyaları sahiplerine göndermek amacıyla, aynı şekilde kabul edebi
lir. 

Madde 40 

Vesayet ve Kayyımlık 
1) Kabul eden Devlet makamları, orada sürekli veya geçici olarak oturan gönderen Devletin 

bir vatandaşına vasi veya kayyım tayin edileceği hallerde, durumu öğrendikleri zaman bunu yetki
li konsolosluğa bildirirler. 

2) Bu Sözleşmenin 35 inci maddesi hükümleri küçüklerin veya mahcurların haklarının ve 
menfaatlerinin muhafazası ve korunması konusunda uygulanır. 

3) Konsolosluk memuru, vasi veya kayyım tayini ve özellikle bu görevleri yerine getirecek 
adayları teklif etmek konusunda kabul eden Devlet yetkili makamları nezdinde girişimde buluna
bilir. 

4) Küçüklerin veya mahcurların mallarının idaresinin sağlanmaması halinde, konsolosluk me
muru, bu mallara idareci tayini sağlayabilir veya kabul eden Devlet yetkili makamlarından, bu 
amaçla gerekli tedbirlerin alınmasını isteyebilir. 

5) Konsolosluk memuru, gönderen Devlet mevzuatına uygun olarak, bu devletin vatandaşı 
olup kabul eden Devlette yaşayan bir küçüğün bakımını sağlayabilir. 

Madde 41 

Gönderen Devlet Vatandaşlarıyla Temas 
1) Konsolosluk memuru, gönderen Devlet vatandaşlarıyla temas etmeye, bunların kabul eden 

Devletin yetkili makamları ile ilişkilerinde, bu makamlar tarafından yürütülen işlerde yardımda bu
lunmaya ve onlara avukat, tercüman ve bu amaçla başka bir şahıs tutmaya yetkilidir. 

2) Kabul eden Devlet, gönderen Devlet vatandaşının konsoloslukla yazışmalarını kısıtlamaz 
ve onun konsolosluk binalarına girişini engellemez. 

3) Kabul eden Devletin yetkili makamları, konsolosluk memuruna, gönderen Devlet vatandaş
larından biri hakkında bilgi edinmek, bu vatandaşlarla irtibat-kurmak ve görüşmek hususunda yar
dımcı olacaklardır. 

Madde 42 
Hürriyetleri Kısıtlanmış Vatandaşlarla Temas 

1) Kabul eden Devletin yetkili makamları, gönderen Devletin Konsolosluğunu bu Devletin va
tandaşlarından birisinin, konsolosluk görev çevresinde gözaltına alınması, tutuklanması veya hür
riyeti kısıtlayıcı diğer herhangi bir tedbire tâbi tutulması halinde en kısa zamanda ve en geç 5 gün . 
içinde haberdar edeceklerdir. Kabul eden Devletin yetkili makamları böyle bir kişinin konsoloslu
ğa gönderdiği mektupları gecikmeksizin ileteceklerdir. Bu makamlar, ilgiliye, bu madde uyarınca 
sahip olduğu haklarını gecikmeden bildireceklerdir. 

2) Konsolosluk memuru gözaltına alınmış, tutuklanmış veya herhangi bir hürriyeti kısıtlayıcı 
tedbire tâbi tutulmuş gönderen Devlet vatandaşını ziyaret etmek ve görüşmek veya onunla yazış
mak ve savunmasının yapılmasında ona yardım etmek hakkına sahiptir. Ayrıca, hürriyeti kısıtlayı
cı bir ceza çekmekte olan herhangi bir gönderen Devlet vatandaşını ziyaret etmek hakkı da vardır. 
Kabul eden Devlet yetkili makamları konsolosluk memuruna, anılan vatandaşının gözaltına alın-
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masından, tutuklanmasından veya hürriyeti kısıtlayıcı herhangi bir diğer tedbire tâbi tutulmasından 
en geç 7 gün sonra ve bilâhare makul aralıklarla ziyaret etmesine müsaade edeceklerdir. 

3) Bu maddede belirtilen haklar, kabul eden Devletin kanun ve düzenlemelerine uygun olarak, 
bu kanun ve düzenlemelerin bu hakları ilga etmemeleri koşuluyla kullanılacaktır. 

Madde 43 
Vatandaşların İfade Vermeleri ve Tebligat 

Konsolosluk memuru, gönderen Devlet yetkili makamlarının talebi üzerine, gönderen Devlet 
vatandaşlarının, taraf, şahit ve bilirkişi olarak, isteğe bağlı ifadelerini kabul etmek ve onlara adlî ve 
gayrı adlî belgeleri tebliğ etmek hak ve yetkisini haizdir. Bu işlemlerin yapılmasında, zorlama va
sıtalarının kullanılması veya kullanılacağı tehdidinde bulunulması yasaktır. 

Madde 44 

Trafik Kazaları 
Kabul eden Devletin yetkili makamları, gönderen Devlet vatandaşlarının öldüğü veya ciddî şe

kilde yaralandıkları bütün kazaları konsolosluk memuruna gecikmeksizin bildireceklerdir. 
Madde 45 

Vatandaşın Ölümü 

Kabul ederi Devletin yetkili makamları, gönderen Devlet Vatandaşının ölümünü gecikmeksi
zin konsolosluğa bildirir ve ölüm belgesinin bir örneğini ücretsiz olarak düzenleyerek gönderir. 

Madde 46 

Miras ve Koruyucu Tedbirler 
1) Kabul eden Devletin yetkili makamları, gönderen Devlet vatandaşlarından birinin ölmesi 

sonucu mirasın açılmasından ve ölenin vatandaşlığı ne olursa olsun, gönderen Devletin bir vatan
daşının mirasçı, hak sahibi veya mansup mirasçı olarak ilgili olması halinde yine mirasın açılma-
sından konsolosluk memurunu gecikmeksizin haberdar ederler. 

2) Kabul eden Devletin yetkili makamları mirası korumak ve vasiyetname ölen tarafından dü
zenlenmiş ise vasiyetin örneğini, Sosyal Sigortalardan, iradlardan, sigorta poliçelerinden ileri ge
len meblağlar dahil, mirasta hakkı olanlar, bunların ikametgâhları ve bulundukları yer, mirasın de
ğeri ve muhtevası konusunda sahip oldukları bütün bilgileri konsolosluk memuruna iletmek ama
cıyla, kabul eden Devletin kanun ve düzenlemelerinde öngörülen gerekli tedbirleri alacaklardır. 

3) Konsolosluk memuru aşağıdaki hususların yerine getirilmesini istemek hakkını haizdir : 
a —Mirasın muhafazasını, mühürlenmesini ve mührün kaldırılmasını, miras yöneticisinin 

atanması da dahil olmak üzere mirasın korunması için tedbirlerin alınmasını ve bu işlemlere katıl
masını; 

b — Mirası teşkil eden malların satışını ve kendisinin hazır bulunabilmesi için bu satış için tes
pit edilen tarihin bildirilmesini; 

4) Miras davasının veya diğer resmî işlemlerin sonucundan kabul eden Devletin yetkili ma
kamları, konsolosluk memurunu gecikmeksizin haberdar edecekler ve borçların, vergi ve rüsumun 
ödenmesinden sonra mirası veya ilgili kişilere düşen paylan, üç ay içinde ona göndereceklerdir. 

5) Mirasın değeri önemsiz ise, konsolosluk memuru miras mallarının kendisine teslimini iste
yebilecektir. Bu takdirde bunu ilgili şahıslara göndermek hakkına sahip olacaktır. 
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6) Konsolosluk memuru, ilgili şahıslara göndermek amacıyla gönderen Devletin kabul eden 
Devlette oturmayan vatandaşlarına düşen kişisel paylar ve miras, tazminat, emeklilik, sosyal sigor
ta, ödenmemiş ücretler ve'sigorta poliçelerinden ilgili şahıslara düşen miktarı kabul etmek hakkına 
da sahiptir. 

7) Bu maddenin 4, 5 ve 6 ncı fıkraları hükümlerinin uygulanması babında eşya ve alacakların 
gönderen Devlete gönderilmesi ancak kabul eden Devletin mevzuatına uygun olarak yapılacaktır. 

Madde 47 

Daimi Surette Oturmayan Vatandaşın Ölümü 

1) Gönderen Devletin kabul eden Devlette oturmayan bir vatandaşının bu Devletteki yolculu
ğu sırasında ölmesi halinde müteveffanın malları, kabul eden Devlet yetkili makamlarınca koruna
cak ve özel bir usule tabi olmaksızın gönderen Devletin konsolosluk memuruna verilecektir. Kon
solosluk memuru, müteveffanın kabul eden Devlette ikameti sırasında önceden yüklendiği borçla
rı, geri verilen malların değeri ile sınırlı olmak üzere ödeyecektir. 

2) 46 ncı maddenin 7 nci fıkrası hükmü, bu maddenin 1 inci fıkrasında sözü edilen mallara da 
uygulanır. 

Madde 48 

Gemilere Yardım 

1) Konsolosluk memuru, limanlar da dahil olmak üzere, kabul eden Devletin karasularında ve 
iç sularında bulundukları sürede gönderen Devletin gemilerine ve bu gemilerin mürettebatına her 
türlü yardımda bulunmak hakkını haizdir. Konsolosluk memuru gönderen Devletin gemileri ve 
mürettebatı üzerinde gözetim ve denetleme haklarını haizdir. 

2) Kaptan veya mürettebattan biri Konsoloslukla serbestçe haberleşebilir. 

3) Kabul eden Devletin yetkili makamları, konsolosluk memurunun gönderen Devlet kanun
ları ve düzenlemeleri uyarınca bu Devletin gemileri ve mürettebatı ile ilgili olarak aldığı önlemle
re saygı gösterirler. Konsolosluk memuru, bu görevlerini yerine getirirken, kabul eden Devletin 
yetkili makamlarından yardım isteyebilir. 

Madde 49 

Konsolosluk Memurlarının Gemi ve Mürettebatına İlişkin Yetkileri 

Konsolosluk memuru, gönderen Devlet Kanunları uyarınca ve kabul eden Devletin kanun ve 
diğer düzenlemelerine aykırı olmamak şartıyla deniz ulaşımı ile ilgili her türlü faaliyette ve özel
likle aşağıdaki konularda faaliyette bulunmak hakkını haizdir : 

a — Bir geminin vatandaşlığı, mülkiyeti ve diğer aynî haklar ile durumu ve işletilmesi ile il
gili konularda her türlü belgeyi kabul etmek, düzenlemek veya imzalamak; 

b — Gemi kaptanını veya mürettebatın diğer mensuplarını sorguya çekmek, geminin belgele
rini kontrol, kabul ve tasdik etmek, gemiyle ve geminin yükü, yolculuğu ile ilgili beyanları kabul 
etrhek ve keza geminin limana girişi, kalışı ve çıkışını kolaylaştıracak faaliyetlerde bulunmak; 

c — Kaptanın ve mürettebattan birinin hastanelerde tedavi görmesi veya ana yurda gönderil
mesini sağlamak üzere gerekli tüm tedbirleri almak; 

d — Kaptan veya mürettebattan herhangi birine, kabul eden Devletin mahkemeleri ve diğer 
makamları ile olan ilişkilerinde yardım etmek ve bu amaçla onlara, adlî yardım ve bir tercümanın 
veya bir başka şahsın yardımını sağlamak. 
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Madde50 

Gemide İşlenen Suçlarda YargıYetkisi 
1) Kabul eden Devletin mahkemeleri ve diğer yetkili adlî makamları yargı yetkilerini, gönde

ren devlet gemisinde işlenmiş suçlar sözkonusu ise, ancak aşağıdaki hallerde kullanabilirler : 

a — Kabul eden Devlet vatandaşı tarafından veya ona karşı, ya da mürettebat dışındaki her
hangi bir şahıs tarafından veya ona karşı işlenmiş suçlar; 

b — Kabul eden Devletin karasuları, içsuları ya da limanının huzur ve güvenliğini bozan suç
lar; 

c — Kabul eden Devletin, kamu sağlığı, denizde insan hayatı kurtarma, yabancıların girişi, 
gümrük hükümleri, deniz kirlenmesi veya her türlü kaçakçılıkla ilgili kanun ve düzenlemelerine 
karşı işlenmiş suçlar; 

d — Kabul eden Devlet mevzuatına göre, en az üç yıl veya daha ağır hürriyeti bağlayıcı ceza
yı gerektiren suçlar. • 

2) Bununla birlikte, kabul eden Devletin mahkeme ve diğer yetkili makamları konsolosluk me
murunun talebi üzerine veya muvafakatiyle yargı yetkilerini gönderen Devlet gemisi için de kulla
nabilirler. 

Madde 51 

Kabul Eden Devlet Makamlarının Gemiye Müdahalesi 
1) Kabul eden devletin yetkili makamları, gönderen Devlet gemisinde, kaptan, mürettebattan 

bir başkası, bu geminin bir yolcusu veya kabul eden Devlet vatandaşı olmayan herhangi bir şahsı 
ziyaret etmek, tutuklamak veya gözaltına almak veya gemideki bir mala el koymak niyetinde bu
lundukları takdirde, bu tür müdahalelere girişmeden önce, konsolosluğu, konsolosluk memurunun 
hazır bulunmasına imkân verecek şekilde haberdar ederler. 

Bu amaçla gönderilen duyuru kesin.bir saat belirtir. Konsolosluk memuru veya temsilcisi ha
zır bulunmadıkları takdirde sözkonusu makamlara müracaatla, olan bî en hakkındaki her türlü bil
ginin kendilerine verilmesini isteyebilirler. Bu hükümler, kaptan veya mürettebattan birinin kabul 
eden Devlet makamlarınca sorguya çekilmesi halinde de uygulanır. 

2) Acil hallerde veya soruşturma kaptanın talebi üzerine yapılmışsa, konsolosluk memuru so-, 
ruşturma sırasında ve en kısa zamanda haberdar edilmelidir. 

Konsolosluk memurunun talebi üzerine kendisine yokluğunda tamamlanmış soruşturma hak
kında da bilgi verilir. 

Madde 52 
İstisnai Haller 

48,49 ve 51 inci maddeler hükümleri, kabul eden Devletin gümrük mevzuat ve düzenlemele
rinin, sağlık karantinası tedbirlerinin ve kamu sağlığı, deniz kirlenmesi , liman*polisince malların 
güvenliği ve yabancıların girmesine ilişkin diğer kontrol tedbirlerinin uygulanmasında kabul eden 
Devlete karşı ileri sürülemez. 

Madde 53 
Geminin Batması veya Avaryaya Uğraması 

1) Gönderen Devletin bir gemisi, kabul eden Devletin karasuları veya içsuları dahilinde batar, 
parçalanır, hasara uğrar, karaya oturur, sahile vurur veya herhangi bir diğer avaryaya uğrarsa, ka-
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bul eden Devletin yetkili makamları konsolosluk memurunu gecikmeksizin haberdar edecek ve ge
minin yolcuların, mürettebatın, onların mallarının ve yükün kurtarılması ve korunması için alına
cak tedbirler hakkında bilgi vereceklerdir. 

2) Konsolosluk memurunun talebi üzerine, kabul eden Devletin yetkili organları, 1 inci fıkra
da belirlenen durumla ilgili olarak alacağı önlemlerde, konsolosluk memuruna gerekli her türlü yar
dımı yapacaklardır. 

3) Gönderen Devletin bir gemisi battığı ve mürttebatı, yükü, evrakı ve gemide bulunan eşya 
kabul eden Devlet sahili veya yakınlarında bulunduğu ya da bu devletin limanına sürüklendiği ve 
ne geminin kaptanı, ne vekili ne de gemi sahibi sigorta şirketlerinin temsilcileri hazır olmadıkları 
veya bu eşyaların muhafazası veya müteakip varış yerleri hususunda tedbir alamadıkları takdirde, 
konsolosluk memuru gemi sahibi hazır bulunsaydı aynı amaçla alabileceği tedbirleri almaya yet
kilidir. 

4) Konsolosluk memuru, 3 üncü fıkrada öngörülen tedbirleri, kabul eden Devletin sahilinde 
veya sahili yakınlarında bulunmuş veya limanına sürüklenmiş, bir avaryaya uğramış, karaya otur
muş ya da batmış olan geminin milliyetine bakmaksızın, bu gemiye veya yüküne ve gönderen Dev
letin bir vatandaşına ait her türül eşya hakkında alabilir. Kabul eden Devletin yetkili makamları 
böyle bir eşyanın varlığınadan konsolosluk memurunu derhal haberdar edeceklerdir. 

5) Avaryaya uğramış olan geminin donanımı, yükü ve erzakı kabul eden Devlet içinde kulla
nıma veya tüketime bırakılmamak şartıyla, gümrük veya diğer benzeri vergi ve resme konu ola
maz. 

Madde 54 

Gemi Mürettebatından Birinin Ölmesi veya Kaybolması 
1) Gönderen Devletin bir gemisinin mürettebatından biri kabul eden Devlet içinde gemi üze

rinde veya karada ölür-ya da kaybolursa, ölünün veya gaibin bırakıtğı eşya, değerler ve diğer mal
ların dökümünü yapmaya ve malların korunması ve terekenin tasfiyesi amacıyla devri için gerekli 
işlemlere girişmeye tek yetkili kişi kaptan veya yerine bakan kişi veya gönderen Devletin konso
losluk memurudur. Ancak, ölü ya da gaib kabul eden Devlet vatandaşı ise kaptan veya yerine ba
kan kişi ölüm ya da kaybolmanın tespit edildiği anda eşyaların dökümünü yapar. Bu dökümün bir 
nüshası, malların korunması ve ihtiyaç varsa terekenin tasfiyesi için zorunlu olan her türlü girişim
lerde bulunmaya yetkili olan kabul eden Devlet makamlarına verilir. Bu makamlar gönderen Dev
let konsolosluğunu bütün girişimlerinden haberdar.ederler. 

2) Bir konsolosluk memuru, miras konusunda, bu maddenin 1 inci fıkrasında sözü edilen yet
kileri kullandığı hallerde, kabul eden Devletin yasa ve düzenlemelerine uymak zorundadır. 

Madde 55 
Hava Taşıtları 

Bu Sözleşmenin 48-54 üncü maddeleri hükümleri, mümkün olduğu ölçüde, gönderen Devle
tin hava taşıtlarına da uygulanır. . 

Madde 56 
Konsolosluk Resim ve Harçları 

1) Konsolosluk, kabul eden Devlet ülkesinde, gönderen Devletin düzenleme ve yasalarına uy
gun olarak, yaptığı konsolosluk hizmetleri karşılığında resim ve harçlar alabilir. 

2) Bu maddenin 1 inci fıkrasında sözü edilen konsolosluk hizmetleri için alınan bedeller, ka
bul eden Devletin her türlü vergi ve harcından muaftır. 
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BÖLÜMV 

GENEL VE NİHAÎ HÜKÜMLER 

Madde 57 

Diğer Konsolosluk Görevleri -
Konsolosluk memuru, gönderen Devletin kendisine verdiği, kabul eden Devlet mevzuatının 

yasaklamadığı ve kabul eden Devletin karşı çıkmadığı ya da iki ülke arasında yürürlükte olan ulus
lararası anlaşmalarda belirtilmiş her türlü diğer görevi de ifa edebilir. 

Madde 58 
Kabul Eden Devletin Yasa ve Düzenlemelerine Saygı 

1) Bu Sözleşme hükümleriyle ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan bütün kişiler, ayrıcalık 
ve bağışıklıklarına zarar getirmeksizin, kabul eden Devletin yasa ve düzenlemelerine saygılı ol
makla yükümlüdürler. Aynı şekilde, bu Devletin içişlerine karışmamak da bu kişilerin ödevidir. 

2) Konsolosluk binaları, konsolosluk görevleri ile bağdaşmayacak şekilde kullanılmayacak
lardır. 

Madde 59 

Tüzel Kişilere Uygulanacak Yöntem 
Bu Sözleşmenin gönderen Devlet vatandaşları hakkındaki hükümleri, tüzel kişilere de uygula

nır. 
Madde 60 

Onay ve Yürürlük 
1) Bu Sözleşme onaya tabi olacak ve onay belgelerinin teatisi tarihini izleyen otuzuncu gün

de yürürlüğe girecektir. 

2) Bu Sözleşme, sürçsiz olarak yürürlükte kalacaktır. Bu sözleşme, bildirim yoluyla, Âkit Ta
raflardan her biri tarafından feshedilebilir. Bu halde Sözleşme, fesih gününü izleyen altı ay içinde 
yürürlükten kalkacaktır. 

Bu hükümleri teyiden, Âkit Taraflardan yetkili temsilcileri bu Sözleşmeyi imzalamışlar ve 
mühürlerini basmışlardır. 

Ankara'da 2 Eylül 1993 tarihinde üç nüsha halinde Türkçe, Kazakça ve Rusça olarak düzen
lenmiş olup her üç metin de aynı şekilde geçerlidir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ 

ADINA ADINA 
Hikmet Çetin Tuleutay S. SULEYMENOV 

Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 
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Dönem : 20 Yasama Yı l ı : 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 119) 

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolos
luk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/328) 
N T.C. • 

Başbakanlık 26.4.1996 
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI196-34211788 

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 

11764 Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (S. Sayısı: 725) 

. ' • ' • • T.C. 
Başbakanlık 21.9.1994 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.02.0.KKGI 101-766104121 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 8.7.1994 , 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Kon
solosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile ge
rekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

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

24.6.1963 tarihli Viyana Konsoloslok "Sözleşmesi ile düzenlenmiştir. Türkiye, bu Sözleşmeye 
20.3.1976 tarihi itibariyle taraf olmuştur. 

Öte yandan, Viyana Konsoloslok Sözleşmesine taraf olmayan ülkelerle veya ikili ilişkilerimiz 
bakımından konsolosluk konularının daha geniş kapsamda düzenlenmesinin zorunlu olduğu bazı 
ülkelerle de ikili konsolosluk sözleşmeleri imzalanmaktadır. 

t 



Bu çerçevede, vaktiyle Özbekistan'ın da dahil bulunduğu Sovyetler Birliği ile Türkiye arasın
da 27.4.1988 tarihinde bir Konsolosluk Sözleşmesi imzalanmış ve bu Sözleşme 3.12.1989 tarihi iti
bariyle yürürlüğe girmişti. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra bağımsızlığına kavuşan Özbe
kistan ile Türkiye arasında yeni bir konsolosluk sözleşmesi imzalanması arzusu taraflarca izhar 
edilmiş ve bu konuda iki ülke arasında varılan mutabakat gereğince, Özbekistan Cumhurbaşkanı 
İslam Kerimov'un 23-24 Haziran 1994 tarihlerinde ülkemize yaptığı resmî ziyaret sırasında iki ül
ke Dışişleri Bakanları tarafından 23.6.1994 tarihinde işbu Konsolosluk Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Böylece, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ekonomik, ticarî ve kültürel ilişkilerin her geçen 
gün artmakta olması ve buna paralel olarak insanî ilişkilerin de gittikçe yoğunluk kazanması gözö-
nünde tutularak, konsolosluk hizmetlerinin ahdî bir esasa bağlanması sağlanmış bulunmaktadır. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 31.10.1996 
Esas No.: 1/328 

Karar No: : 5 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 24.10.1996 tarihli 2 nci 
Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

İki ülke arasında artmakta olan ekonomik, ticarî ve kültürel ilişkilerin sonucunda imzalanan 
Sözleşme Komisyonumuzca benimsenmiş ve Tasarı aynen kabul edilmiştir. 

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

Cemal Külahlı 
Bursa 
Üye 

Kâmran İnan 
Bitlis 
Üye 

Hikmet Çetin 
Gaziantep 

Üye 
Mukadder Başeğmez 

İstanbul 
Üye 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 
Cemal Özbilen 

Kırklareli 
Üye 

Bayram Fırat Dayanıklı 
< Tekirdağ 

Kâtip 
Cevdet Akçalı 

Adana 
Üye 

Ali Rahmi Beyreli 
Bursa 
Üye 

Halil Yıldız 
İsparta 

Üye 
Hasan Tekin Enerem 

İstanbul 
Üye 

Bülent Tanla 
İstanbul 

Üye 
Yaşar Canbay 

Malatya 
Üye 

Enis Sülün 
Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLtF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cum
huriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesi
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cum
huriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesi
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 23 Haziran 1994 tarihinde 
Ankara'da imzalanan Türkiye' Cumhuriyeti ve 
Özbekistan Cmuhuriyeti Arasında Konsolos
luk Sözleşmesinin onaylanması uygun bulun
muştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihin
de 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. Aktuna 
Devlet Bakanı 

/. Tez 
Devlet Bakanı 

T.Akyol 
Devlet Bakanı 

N.Kurt 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 

N. Tekinel 
Adalet Bakanı 

MS. Oktay 
İçişleri Bakanı 

N. Menteşe 
Maliye Bakanı 

İ.Attila 
Bay. ve İskan Bakanı 

O. Kumbaracıbaşı 
Ulaştırma Bakanı 

M. Kostepen 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 

M. Moğultay 
Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 

V. Aiasoy 
Turizm Bakanı 

A. Ateş 

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. 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 
M. Ali Yılmaz 
Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
.M. Gölhan 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Milli Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
M. K. Dinç 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
VE ;..'/•• 

ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ 
ARASINDA 

KONSOLOSLUK SÖZLEŞMESİ 

Türkiye Cumhuriyeti 

v e ' • • • . . • ' 

Özbekistan Cumhuriyeti 

İki ülke arasındaki dostane ilişkileri daha da geliştirmek arzusuyla ve konsolosluk konularını 
düzenlemek üzere, 24 Nisan 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi hü
kümlerini de dikkate alarak, bir Konsolosluk Sözleşmesi aktolunmasını kararlaştırmışlar ve aşağı
daki şekilde anlaşmışlardır: 

BÖLÜM I 
ÖN HÜKÜMLER 

Madde 1 

Tanımlar 

İşbu SÖzleşme'de, 
a) "Gönderen Devlet" Konsolosluk mensuplarını atayan Âkit Taraf, 
b) "Kabul Eden Devlet", Konsolosluk mensuplarının, ülkesi üzerinde görevini yerine getirdi

ği Âkit Taraf, 
c) "Konsolosluk", tüm Başkonsolosluk, Konsolosluk, Muavin Konsolosluk ve Konsolosluk 

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

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

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

ğ) "Konsolosluk Hizmetlisi", bir konsolosluğun idari ve teknik hizmetlerinde istihdam edilen 
kişiler, 

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

personeli, 
t) "Konsolosluk Personeli Mensupları", Konsolosluk Şefi dışındaki konsolosluk memurları, 

konsolosluk hizmetlileri ve hizmet personeli, 
j) "Özel Personel", konsolosluk memurlarından birinin münhasıran özel hizmetinde kullanılan 

ve birlikte oturulan kişiler, 
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k) "Aile Fertleri", bir konsolosluk mensubunun eşi ile bunların veya eşlerin reşit olmayan ço
cukları ve gönderen devlet mevzuatı uyarınca bakmakla yükümlü oldukları ve kendileri ile birlik
te oturan ana ve babaları; 

1) "Konsolosluk Arşivleri", konsolosluğa ait tüm evrak, belgeler, yazışmalar, kitaplar, gazete
ler, filimler, ses ve görüntü bantları, resimler, kayıt defterleri ve şifre malzemesi ile bunların sak
lanmasına ve korunmasına yarayan her çeşit eşya; 

m) "Konsolosluk Binaları", maliki kim olursa olsun, konsolosluk şefini ikametgâhı da dahil, 
münhasıran konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi için kullanılan binalar ve / veya bina kısım
ları, müştemilatı ve bunların üzerinde bulundukları arsalar, 

n) "Vatandaş", gönderen Devlet mevzuatına göre bu Devletin uyrukluğunu haiz her kişi, 
o) "Tüzel Kişi", gönderen Devlet mevzuatına göre kurulmuş ve merkezi bu Devlet'te bulunan 

kuruluşlar, 

ö) "Gemi", gönderen Devlet'in bizzat sahip oldukları da dahil, bu Devlet mevzuatına göre tes-
- cil edilmiş ve bu Devletin bayrağını taşımasına müsaade edilmiş, savaş gemileri dışındaki, tüm de

niz taşıtları; 
p) "Uçak", gönderen Devlet'in bizzat sahip oldukları da dahil, bu Devlet mevzuatına göre tes

cil edilmiş ve bu Devlete aidiyetini gösterir belirtici işaret taşımasına müsaade edilmiş, savaş uçak
ları dışındaki, tüm hava taşıtları; < 

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

BÖLÜM II 

KONSOLOSLUKLARIN KURULMASI VE KONSOLOSLUK 
MEMURLARININ ATANMASI 

Madde 2 

Konsoloslukların Kurulması ve Görev Alanları 

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

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

3) Bir Konsolosluğun bulunduğu yerden başka bir yerde, bir Muavin Konsolosluk veya Kon
solosluk Ajanlığı açılmak istendiği takdirde, yine kabul eden Devletin muvafakati gereklidir. 

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

5) Bir Konsolosluk Memuru, Konsolosluğun görev çevresi dışında ancak kabul eden Devletin 
peşin muvafakati ile görev yapabilir. 

6) Gönderen Devlet, ilgili Devletlere bildirdikten sonra, bu Devletlerin muvafakati ile, bir 
Devlet'te kurulan bir Konsolosluğu, diğer bir Devlet'te de konsolosluk görevlerini yapması husu
sunda görevlendirebilir. Gönderilen Devlet, bu muvafakatim her zaman herhangi bir sebep göster
meksizin geri alabilir. 
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7) Kabul Eden Devlet'e usulüne uygun şekilde bildirildikten ve bu Devlet'in muvafakati sağ
landıktan sonra, gönderen Devlet'in konsolosluğu, Kabul Eden Devlet'te üçüncü bir Devlet adına 
da Konsolosluk görevlerini yerine getirebilir. Gönderilen Devlet, bu muvafakatini her zaman her
hangi bir sebep göstermeksizin geri alabilir. 

8) Fahri konsoloslukların kurulması ile ilgili işlemlerde 24.4.1963 tarihli Viyana Konsolosluk 
Sözleşmesi hükümleri uygulanır. 

Madde 3 
Konsolosluk Mensupları Uyrukluğu 

1) Âkit Taraflar, Konsolosluk Memuru olarak ancak kendi vatandaşlarını atayabilirler. 

2) Âkit Taraflar, Konsolosluk Hizmet Personeli ve Özel Personel olarak ancak kendi veya Ka
bul Eden Devlet vatandaşlarını istihdam edebilirler. 

Madde 4 
Konsolosluk Mensuplarının Çalışma Statüsü 

Gönderen Devlet'in vatandaşı bulunan Konsolosluk Mensupları, Kabul Eden Devlet'in ülke
sinde, resmi görevlerinin dışında ticari veya başka bir mesleki faaliyette bulunamazlar. Bu kural, 
Gönderen Devlet vatandaşı olan Özel Personel ve aile efradı için de geçerlidir. 

Madde 5 

Konsolosluk Şefinin Atanması 

1) Gönderen Devlet, Konsolosluk Şefi sıfatıyla atanan bir şahsı Kabul Eden Devlet'in Dışiş
leri Bakanlığına bildirmek ve bu tayine dair bir atama belgesi veya bununla ilgili başka bir belge
yi, hayat öyküsü ile birlikte, bu makama göndermekle yükümlüdür. 

2) Atama belgesi, özellikle Konsolosluk Şefinin adı, soyadı, vatandaşlığı, sınıfı ile görev ya
pacağı konsolosluk yeri ve görev çevresine ilişkin bilgileri içerir. 

3) Yukardaki işlemi müteakip, Kabul Eden Devlet, Konsolosluk Şefi için, şekli ne olursa ol
sun, ücretsiz olarak bir "Buyrultu" veya muvafakat belgesinin verilmesine değin, Konsolosluk Şe
finin geçici olarak görevine başlamasına ve sözleşme hükümlerinden yararlanmasına rıza göstere
bilir. 

4) Bununla beraber Kabul Eden Devlet, "Buyrultu" nun veya başka bir muvafakat belgesinin 
verilmesini herhangi bir sebep göstermeksizin reddedebilir. , 

Madde 6 i 

Konsolosluk Şefinin Atanmasının Konsolosluk Görev 

Çevresindeki Makamlara Bildirilmesi 

Konsolosluk Şefinin, geçici de olsa, göreve başlaması kabul edilir edilmez, Kabul Eden Dev
let, durumu konsolosluk görev çevresindeki yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdür. Kabul 
Eden Devlet, ayrıca, Konsolosluk Şefinin görevlerini yapabilmesi ve işbu Sözleşme hükümlerin
den yararlanabilmesi için gerekli tedbirleri de almakla yükümlüdür. 
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Madde 7 
Konsolosluk Şefinin Herhangi bir Sebeple Görevini 

Yerine Getirememesi 

1) Konsolosluk Şefi herhangi bir nedenle görevini ifa edemeyecek durumda kaldığı veya kon
solosluk makamı geçici veya sürekli olarak boşaldığı takdirde, konsolosluk görev ve işlerininyö-
netimi, konsolosluğun bir memuru, Gönderen Devletin Kabul Eden Devlet'teki diğer bir konsolos
luğunun memuru, Gönderen Devletin Kabul Eden Devlet'teki diplomatik personeli mensupların
dan birisi veya Gönderen Devletin merkez teşkilatından bir memur tarafından geçici olarak vekâ
leten tedvir edilebilir. Bu son halde geçici tedvir süresi bir takvim yılı içinde üç ayı geçemez. Bu
nunla beraber, mücbir durumlar halinde; bu süre diplomatik yoldan sağlanacak müsaade ile uzatı
labilir. 

2) Bu şekilde görevlendirilen kişinin kimliğine ilişkin bilgiler, Kabul Eden Devletin Dışişleri 
Bakanlığına bildirilir. 

3) Konsolosluk görevlerini bu şekilde vekâleten yürütecek kişiye, geçici Konsolosluk Şefi ola
rak bu Sözleşmenin hükümleri uygulanır. 

4) Bu maddenin 1. fıkrası uyarınca, konsoloslukta görevlendirilen Kabul Eden Devlet nezdin-
deki diplomatik temsilciliğin diplomasi memuru, diplomatik ayrıcalık ve dokunulmazlıklardan ya
rarlanmaya devam eder. 

Madde 8 

Diğer Konsolosluk Mensuplarının Varışları, Ayrılışları, 
Statülerindeki Değişikliklere İlişkin Bildirim 

1) Gönderen Devlet, Konsolosluk Şefi dışındaki bütün Konsolosluk Mensuplarının ad ve so
yadlarını, uyrukluk ve sıfatlarını, vanşlarını, kesin ayrılışlarını, statülerindeki değişiklikleri, Kabul 
Eden Devlet'teki özel adreslerini Kabul Eden Devlet'in Dışişleri Bakanlığına bildirir. 

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

ermesi; 
c) Kabul Eden Devlet vatandaşı kimselerin Konsolosluk Hizmetlisi, Hizmet Personeli ve Özel 

Personel olarak işe alınmaları veya işlerine son verilmesi 
konularında gerekli bilgiler mahalli makamlara verilecektir. 

Madde 9 
Konsolosluk Mensuplarının Görevlerinin Sona Ermesi 

1) Bir Konsolosluk mensubunun görevi, ezcümle, 

a) Konsolosluk Mensubunun görevinin sona erdiğinin Gönderen Devlet tarafından Kabul 
Eden Devlet'e bildirilmesi ile; 
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b) "Buyrultu" nun veya başka bir muvafakat belgesinin geri alındığının diplomatik kanaldan 
bildirilmesi ile sona erer; 

c) Ayrıca Kabul Eden Devlet; her zaman bir Konsolosluk Memurunun istenmiyen kişi oldu
ğunu (persona non grata) veya bir Konsolosluk Hizmetlisinden veya Hizmet Personelinden birinin 
istenmediğini, Gönderen Devlet'e, kararının nedenlerini açıklamaya yükümlü olmaksızın, bildire
bilir. 

Bu durumda, Gönderen Devlet, Konsolosluk Memurunu veya uyrukluğunu haiz ise, Konso
losluk Hizmetlisini veya Hizmet Personelini en kısa zamanda ülkesine geri çağırır. 

Konsolosluk Hizmetlisi veya Hizmet Personeli kendi vatandaşı değil ise, Gönderen Devlet bu 
kişilerin görevine derhal son verir. 

2) Konsolosluk Memurunun ailesi mensubunun Kabul Eden Devlet'te ikameti ve Özel Perso-, 
nelin çalışması, Kabul Eden Devlet'in müsaadesi ile mümkün olur. Kabul Eden Devlet bu müsa
adeyi, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin iptal ettiğini bildirebilir.,Bu durumda, Gön
deren Devlet, yukardaki paragrafta belirtilen koşullar çerçevesinde hareket eder. 

3) İstenmeyen şahıs "persona non grata" olarak ilan edilen konsolosluk memuru hakkında 
24.4.1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 23'üncü maddesi hü
kümleri uygulanır. 

' ' .'. Madde 10 
Kimlik Kartları 

1) Kabul Eden Devlet'in yetkili makamları, her Konsolosluk Memuruna, kimliğini ve sıfatını 
kanıtlayan bir belgeyi, ücretsiz olarak, kendi usûllerine göre tanzim ederek verirler. 

2) Bu maddenin 1. fıkrası hükümleri, Kabul Eden Devlet vatandaşı olmaması ve bu ülkede 
oturmaması kaydıyla, Konsolosluk Hizmetlileri, Hizmet personeli, Özel personel ve Aile Fertleri 
için de uygulanır. ' 

Madde 11 
Diplomatik Temsilicilikte Konsolosluk İşlerinin Yürütülmesi 

1) Gönderen Devlet, Kabul Eden Devlet nezdinde akredite diplomatik temsilcilik mensupla
rından bir veya bir kaçını konsolosluk işlerini yürütmekle de görevli kılabilir. Bu kişilerin kimlik
leri, Dışişleri Bakanlığına yazı ile bildirilir. 

2) İşbu maddenin 1. fıkrasında öngörülen konsolosluk görevlerinin diplomatik temsilciliğin 
mensupları tarafından görülmesi, bunların diplomatik temsilcilik mensubu sıfatıyla faydalandıkla
rı ayrıcalık ve bağışıklıklara halel getirmez. 

BÖLÜM III 
KOLAYLIK, AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLAR 

Madde 12 
Konsolosluk Faaliyetleri ile İlgili Olarak 

Konsolosluğa ve Konsolosluk Memurlarına 
: , ' • • ' • Tanınan Kolaylıklar 

Kabul Eden Devlet, konsolosluk görevlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli her türlü ko
laylığı gösterir ve Konsolosluk Memurlarının resmi görevlerini ifa edebilmeleri ve bunların, bu 
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Sözleşme ile bahşedilen haklar, ayrıcalıklar ve bağışıklıklardan yararlanabilmeleri için uygun ted
birleri alır. ' 

Madde 13 
Bina ve Mesken Edinme 

1) Kabul Eden Devlet, kendi mevzuatı ve düzenlemeleri çerçevesinde, Gönderen Devlet'in 
Konsolosluğa gerekli binaları ve / veya bina kısımlarını iktisap etmesine veya kiralamasına; bu 
amaçla iktisap ettiği arsalar üzerinde inşaatta bulunmasına veya mevcut binaları düzenlemesine; 
bunların mülkiyetini devretmesine yardımcı olur. 

2) Kabul Eden Devlet, Konsolosluk Mensuplarına uygun mesken temini hususunda keza Kon
solosluğa yardımda bulunur. 

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

Madde 14 
Ulusal Bayrağın ve Armanın Kullanılması 

1) Gönderen Devlet, bu madde hükümleri uyarınca, ulusal bayrağını ve devlet armasını Kabul 
Eden Devlet'te kullanmak hakkına sahiptir. 

2) Gönderen Devlet'in ulusal bayrağı ile arması Konsolosluk binası ile Konsolosluk Şefinin 
ikametgâhının üzerine, giriş kapılarının üstüne çekilebilir ye konabilir. Gönderen Devlet'in ulusal 
bayrağı, görev gereği kullanıldıkları zaman, Konsolosluk Şefinin taşıtlarına da çekilebilir. 

3) Bu madde ile tanınan hakkın kullanılmasında, Kabul Eden Devlet'in kanunları, düzenleme
leri ve teamülleri gözönünde tutulur. 

Madde 15 
Konsolosluk Binalarının Dokunulmazlığı 

1) Konsolosluk binalarının dokunulmazlığı vardır. Kabul Eden Devletin makamları, ancak 
Konsolosluk Şefinin, veya Gönderen Devlet'in diplomatik temsilcilik şefinin veya bunlardan biri
nin yetki verdiği kişinin izniyle buralara girebilirler. 

Acil koruma tedbirlerinin alınmasını gerektiren yangın veya sair felaket halinde, Konsolosluk 
Şefinin muvafakati, mümkün olan en kısa sürede verilir. 

2) Kabul Eden Devlet'in, Konsolosluk binalarına müsaadesiz girilmesine veya binaların tah
rip edilmesine ve keza konsolosluğun huzurunun bozulmasına veya konsolosluğun onurunun kırıl
masına engel olmak amacıyla gerekli her türlü tedbirleri almak gibi, özel yükümlülüğü vardır. 

3) Konsolosluk binaları, mobilyaları, Konsoloslukta bulanan diğer eşyalar ve ulaşım araçları, 
hiçbir arama, el koyma, haciz veya icrai tedbire konu olamazlar. 

Madde 16 
Konsolosluk Arşiv ve Belgelerinin Dokunulmazlığı 

Nerede bulunurlarsa bulunsunlar Konsolosluk arşiv ve belgelerinin her zaman dokunulmaz
lıkları vardır. -
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Maddel? 

Haberleşme Serbestliği 

1) Kabul Eden Devlet, Konsolosluğun resmi amaçla yaptığı her türlü haberleşmeye müsaade 
eder ve haberleşme özgürlüğünü korur. Gönderen Devlet'in Konsolosluğu, Hükümeti ile, ve nere
de bulunurlarsa bulunsunlar diplomatik temsilcilikleri ve diğer konsoloslukları ile haberleşmede, 
diplomatik veya konsolosluk kuryeleri, diplomatik torba veya konsolosluk torbası, kripto veya şif
re de dahil olmak üzere, uygun göreceği her türlü haberleşme vasıtasını kullanabilir. Bununla be
raber, Konsolosluk, ancak Kabul Eden Devlet'in muvafakati ile telsiz cihazı koyabilir ve kullana
bilir. Umuma mahsus haberleşme yolları kullanılırsa, diplomatik temsilcilik için geçerli koşullar, 
Konsolosluğa da uygulanır. . 

2) Konsolosluğun resmi haberleşmesine dokunulamaz. Resmi haberleşme deyiminden, Kon
soloslukla ve Konsolosluk görevlileri ile tüm haberleşme anlaşılır. 

3) Konsolosluk torbası, münhasıran resmi kullanım amaçlı olduğunu tevsik eden ve torbanın 
niteliklerini belirten dış alametlerle işaretlendiği takdirde açılamaz ve sevkiyatı geciktirilemez. Ka
bul Eden Devlet makamlarınca torbanın nitelikleri ve işaretleriyle ilgili şüphe duyulduğu takdirde, 
bu makamlar torbanın kendi önlerinde, Gönderen Devlet'in yetkili bir temsilcisi tarafından açılma
sını talep edebilirler. Bu talep reddedildiği taktirde, torba, çıkış yerine geri gönderilir. 

4) Konsolosluk torbası, giriş noktasına gelecek olan bir ticari geminin veya uçağın kaptanına 
verilebilir. Bu kaptan, torbayı teşkil eden paketlerin sayısını gösteren resmi bir belgeyi hamil olma
lıdır. Ancak, kaptan bir Konsolosluk kuryesi sayılmaz. Konsolosluk, gemi veya uçak kaptanından 
Konsolosluk torbasını serbestçe teslim alabilir veya aynı şekilde torbayı ona teslim edebilir. 

5) Gönderen Devlet'in Konsolosluk kuryesi, sıfatını gösteren ve konsolosluk torbasını teşkil 
eden paketlerin sayısını belirten resmi bir belgeyi hamil olduğu taktirde, Kabul Eden Devlet nez-
dinde diplomatik kuryenin yararlandığı hak, bağışıklık ve ayrıcalıklardan aynen yararlanır. Kurye 
olarak, ancak gönderen devlet vatandaşları seçilebilir. Bu, geçici Konsolosluk kuryeleri içinde ge
çerlidir. Ancak, bu hak, bağışıklık ve ayrıcalıklar Konsolosluk torbasının muhatabına teslimiyle 
'son bulur. 

Madde 18 
Konsolosluk Memurlarının Korunması 

Kabul Eden Devlet, Konsolosluk Memurlarına, onlara gösterilmesi gereken saygı ile muame
le eder ve onların şahıslarına, hürriyetlerine ve onurlarına yapılabilecek her türlü tecavüzü önlemek 
amacıyla gereki bütün tedbirleri alır. 

Madde 19 

Konsolosluk Memurlarının Kişisel 

Dokunulmazlığı 

1) Konsolosluk memurları, ağır bir suç ve yetkili adli makamın kararı olmadıkça, tutuklana
maz veya gözaltına alınamaz. 
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2) Bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen hâl saklı kalmak üzere, konsolosluk memurları, ke
sinleşmiş bir adli kararın uygulanması dışında, hapsedilemez ve herhangi bir şekilde kişisel hürri
yetleri kısıtlanamaz. 

3) Aleyhine cezai bir dava ikame edilen Konsolosluk Memuru yetkili makamların önüne çık
mak zorundadır. Bununla beraber, Konsolosluk Memurunun resmi duruma icabı, kendisine gere
ken saygı gösterilecek ve dava, bu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen hâl hariç olmak üzere, 
Konsolosluk Memurunun Konsolosluk görevlerini yerine getirmesini etkilemeyecek biçimde yürü
tülür. Bu maddenin 1 inci fıkrasında zikredilen hallerde, bir Konsolosluk Memurunun gözaltına 
alınması gerektiği takdirde, aleyhine ikame edilecek dava en kısa zamanda açılır. 

4) Bir Konsolosluk Memurunun tutuklanması veya gözaltına alınması veya kovuşturmaya ta
bi tutulması halinde, Kabul Eden Devlet durumdan konsolosluk memurunun bağlı olduğu diploma
tik misyon veya Konsolosluğu derhal haberdar eder. 

Madde 20 
Yargı Bağışıklığı 

1) Konsolosluk Memurları ve Hizmetlileri Konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi sırasın
da işledikleri fiillerden dolayı Kabul Eden Devlet'in adli Ve idari makamlarının yargısına tabi de
ğildir. 

2) Bununla beraber, bu maddenin 1 inci fıkrası hükümleri 
a) Bir Konsolosluk Memurunun veya bir Konsolosluk Hizmetlisinin, açıkça veya zımnen, 

Gönderen Devletin vekili sıfatıyla akdetmediği bir mukaveleden doğan veya 

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

hukuk davalarına uygulanmaz. 

Madde 21 
Tanıklık Yapmak Yükümlülüğü 

1) Konsolosluk Mensupları adli ve idari davalar sırasında tanıklık yapmaya çağrılabilirler. 
Konsolosluk Hizmetlileri ve Hizmet Personeli Mensupları bu maddenin 3 üncü fıkrasında zikredi
len durumlar dışında tanıklık yapmayı reddedemezler. Bir Konsolosluk Memuru tanıklık yapmayı 
reddettiği takdirde, ona, hiçbir zorlayıcı tedbir veya başka müeyyide uygulanamaz. 

2) Tanıklığı talep eden makam, Konsolosluk Memurlarının görevlerini yerine getirmelerini 
sekteye uğratmaktan kaçınmalıdır. Bu makam, mümkün olduğu her halde, Konsolosluk Memuru
nun tanıklıkla ilgili ifadesini, Konsolosluk Mensubunun ikametgâhında veya Konsoloslukta alabi
lir veya Konsolosluk Mensubunun yazılı beyanını kabul edebilir. 

3) Konsolosluk Mensupları, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olaylar hakkında tanıklık 
yapmak veya bununla ilgili resmi yazışma veya belgeleri göstermek zorunda değildirler. Konsolos
luk Mensupları, keza, Gönderen Devlet'in ulusal kanunları hakkında bilirkişi olarak tanıklık yap
mayı reddetmek hakkına da-sahiptirler. 
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Madde22 
Ayrıcalık ve Bağışıklıklardan 

. Feragat 

. 1 ) Gönderen Devlet, bir Konsolosluk Mensubu hakkında, 19,20 ve 21 inci maddelerde öngö
rülen ayrıcalık ve bağışıklıklardan feragat edebilir. Ayrıcalık ve bağışıklıklardan feragat, daima 
açık olmalı ve Kabul Eden Devlet'e yazılı olarak bildirilmelidir. 

2) Bir Konsolosluk Memuru veya bir Konsolosluk Hizmetlisi 20 nci madde uyarınca yargı ba
ğışıklığından yararlandığı bir konuda dava ikame ederse, esas talebe doğrudan doğruya bağlı her
hangi bir mukabil talep hakkında, yargı bağışıklığını ileri süremez. 

3) Hukuki veya idari bir dava ile ilgili olarak yargı bağışıklığından feragat, kararın uygulan
masına ait tedbirlere ilişkin bağışıklıktan da feragat edildiği anlamına gelmez. Bunlar için de ayrı 
bir feragat gereklidir. . 

, Madde 23 
Kanuni ve Kişisel Yükümlülüklerden 

Bağışıklık 

' Kabul Eden Devlet, Konsolosluk Mensuplarıyla aile efradını her türlü kişisel yükümlülük ve 
hangi neviden olursa olsun kamuyararı hizmetleriyle, istimval, yardım ve konaklama gibi'asker
likle ilgili yükümlülüklerden muaf tutar. 

Madde 24 
Yabancıların Kayıt ve Oturma Müsaadesi Yükümlülüğünden Bağışıklık 

Konsolosluk Memurları ve Hizmetlileri ve bunlarla birlikte yaşayan aile efradı Kabul Eden 
Devlet'in kanunları ve düzenlemelerinin, yabancıların kayıt ve ikametleri konusunda öngördüğü 
bütün yükümlülüklerden muaftır. 

Madde 25 
Çalışma Müsaadesi Yükümlülüğünden Bağışıklık 

Gönderen Devlet vatandaşı Konsolosluk Mensupları, Gönderen Devlet'e yaptıkları hizmetler
de, Kabul Eden Devlet'in yabancı işgücü kullanımı ile ilgili kanun ve düzenlemelerinin, çalışma 
müsaadesi konusunda koyduğu yükümlülüklerden muaftır. 

Madde 26 
Sosyal Güvenlik Rejiminden Bağışıklık 

1) Bu maddenin 3 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, Gönderen Devlet'e gördükleri 
hizmetler konusunda Konsolosluk Mensupları ve aileleri efradı, Kabul Eden Devlet'te yürürlükte 
bulunan sosyal güvenlik hükümlerinden muaftırlar. 
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2) Bu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen bağışıklık, münhasıran Konsolosluk Mensupları
nın hizmetinde bulanan Özel Personel Mensuplarına da • 

a) Kabul Eden Devlet vatandaşı olmamaları ve Kabul Eden Devlet'te devamlı ikametgâhları 
bulunmaması ve 

b) Gönderen Devlet'te veya üçüncü bir devlette yürürlükte olan sosyal güvenlik hükümlerine 
tabi olmaları 

şartlarıyla uygulanır. 

3) Hizmetlerinde bu maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen bağışıklığın uygulanmadığı kişiler 
bulunan Konsolosluk Mensupları, Kabul Eden Devlet'in sosyal güvenlik mevzuatının işverene 
yüklediği yükümlülüklere uymalıdırlar. ; 

4) Bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarında öngörülen bağışıklık, Kabul Eden Devlet mevzu
atının müsaade etmesi şartıyla, bu Devlet'in sosyal güvenlik rejimine isteyerek tabi olabilme ola
nağını ortadan kaldırmaz. 

Madde 27 
Akçalı Bağışıklık 

1) Konsolosluk Memurları, Konsolosluk Hizmetlileri ve keza aileleri efradı, aşağıda yazılan
lar dışında, şahsi veya aynı, ulusal, bölgesel ve belediyeye aît her türlü vergi ve resimlerden muaf
tırlar : 

a) Normal olarak eşya veya hizmetlerin fiyatına dahil edilmiş bulunan dolaylı vergiler ; 

b) 28 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, Kabul Eden Devlet ülkesinde bulunan özel ta
şınmaz mallara ait vergi ve resimler ; 

c) Bu maddenin 4 üncü fıkrasının b bendi hükümleri saklı kalmak üzere, Kabul Eden Devlet 
tarafından tahsil olunan veraset ve intikal vergileri, 

d) Kaynağı Kabul Eden Devlet'te bulunan, her türlü özel gelirlerden alınan vergi ve resimler, 

. e) İfa olunan özel hizmetler karşılığı olarak tahsil edilen vergi ve resimler, 

f) 28 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, kayıt, mahkeme, ipotek ve pul harçları. 

2) Gönderen Devlet vatandaşı Konsolosluk Mensupları ve Özel Personel, hizmetleri karşılığı 
olarak aldıkları ücretlerden dolayı vergi ve harçlardan muaftır. 

3) Kabul Eden Devlet vatandaşı Konsolosluk Mensupları ile Özel Personel için Konsolosluk, 
bu Devlet Kanun ve düzenlemelerinin gelir vergisi konusunda öngördüğü yükümlülüklere uymak 
zorundadır. 

4) Bir Konsolosluk Mensubunun veya ailesi efradının ölümü halinde Kabul Eden Devlet: 

a) Bu ülkede iktisap edilmiş olup, müteveffanın ölümü sırasında ihracı yasaklanmış bulunan
lar hariç olmak üzere, müteveffaya ait taşınır malların ihracına müsaade eder ; ve 

b) Müteveffanın Konsolosluk Mensubu veya Konsolosluk Mensuplarından birinin ailesi 
efradından olması nedeniyle, Kabul Eden Devlet'te bulunan taşınır mallardan, miras, intikâle 
ilişkin ulusal, bölgesel ve belediyeye ait vergi ve resimleri tahsil etmez. 
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Madde 28 
Konsolosluk Binalarının ve Bazı Taşınır Mallarnın Akçalı Bağışıklığı 

1) Gönderen Devlet'in maliki ve kiracısı olduğu Konsolosluk binaları ile Konsolosluk Şefinin 
ikametgâhı, yapılan Özel hizmetler karşılığı bedeller dışındaki ulusal, bölgesel veya belediyeye ait 
tüm vergi ve her nevi harçtan muaftırlar. Bu muafiyet, sözkonusu taşınmazlann iktisabına ilişkin 
sözleşme ve hukuki işlemlere de uygulanır. 

2) Bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen vergi bağışıklığı, Kabul Eden Devlet yasa ve düzen
lemeleri uyarınca Gönderen Devlet'le sözleşme yapan kişiye yüklenen vergi ve resimlere uygulan
maz. 

3) Bu maddenin 1. ve 2. fıkralarının hükümleri, Gönderen Devlet'in mülkiyetinde bulunan ve 
münhasıran Konsolosluğun ihtiyaçları için kullanılan taşınır mallara da uygulanır. 

Madde 29 
Gümrük Muayenesinden ve Gümrük Resimlerinden Bağışıklık 

1) Kabul Eden Devlet, yürürlükteki kanun ve düzenlemeler hükümleri çerçevesinde, aşağıda 
yazılı kalemlerin girişine müsaade eder ve depolama, ulaşım ve benzeri hizmetlerle ilgili masraflar 
dışındaki bütün gümrük resimleri, harçlar ve bununla ilgili sair vergilerde bağışıklık tanır : 

a) Konsolosluğun resmi kullanımına matuf eşyalar ; 

b) Yerleşme eşyaları da dahil olmak üzere, Konsolosluk Memurunun ve aile efradının kişisel 
kullanımına ait eşyalar. Tüketim malları, ilgililerin kendi kullanımları için gerekli miktarı geçme
melidir. 

2) Gönderen Devlet vatandaşı Konsolosluk Hizmetleri, yerleşimlerinin ilk 6 ayında ithal etmiş 
oldukları eşyalar konusunda, bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen ayrıcalık ve bağışıklıklardan ya
rarlanırlar. , 

3) Eşya tanımlamasına taşıt araçları da dahildir. 

4) Konsolosluk memurlarının ve bunların aile efradının yanlarındaki kişisel bagajları gümrük 
muayenesinden muaftır. Sözkonusu kişilerin, bagajları ancak bu maddenin, 1. fıkrasının (b) ben
dinde zikredilenlerden başka eşyalar veya Kabul Eden Devlet'in kanun ve düzenlemeleriyle ithali 
veya ihracı yasaklanmış veya karantina kanun ve düzenlemelirine tabi eşyalar ihtiva ettiği hususun
da ciddi nedenlerin varlığı halinde gümrük muayenesine tabi tutulabilir. Bu muayene, ancak Kon
solosluk Memurunun veya ailesinin bir ferdinin huzurunda yapılabilir. 

Madde 30 
Seyahat Serbestliği 

Ulusal güvenlik nedenleriyle girilmesi yasaklanmış veya nizama bağlanmış bölgeler ile ilgili 
kanun ve düzenlemeler saklı kalmak üzere, Kabul Eden Devlet, Konsolosluğun bütün mensupları
na ve bunların aileleri efradına, mütekabiliyet esasları çerçevesinde, ülkesi üzerinde yer değiştirme 
ye seyahat etme serbestliğini sağlar. 
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Madde 31 
Taşıt Araçları Sigortası 

Gönderen Devlet'in mülkiyetinde bulunan ve Konsolosluğun kullanımına matuf, araçlarıyla 
Konsolosluk Mensuplarının mülkiyetinde bulunan taşıt araçları, mecburi sigortaya tabidirler. Bu 
konuda Konsolosluk, Kabul Eden Devlet Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak bildirimlere uyar. 

Madde 32 

Ayrıcalık ve Bağışıklılarla İlgili Genel Hükümler 

1) Kabul Eden Devlet vatandaşı olan Konsolosluk Hizmetleri, görevlerinin ifası dışında Kabul 
Eden Devlet'in yargısına tabidirler ve sadece 21. maddenin 3. fıkrasında öngörülen bağışıklıklar
dan yararlanırlar. 

2) Bir Konsolosluk Mensubunun ailesi efradı, Kabul Eden Devlet'in vatandaşı olmamaları, 
mutad meskenlerinin bu Devlet ülkesinde bulunmaması, kazanç getiren özel bir işte çalışmamala
rı şartıyla bu Sözleşmede belirlenen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar. 

3) Kabul Eden Devlet, bu maddenin 1. fıkrasında zikredilen kişiler üzerindeki yargı yetkisini, 
Konsolosluğun görevlerinin yerine getirilmesini aşırı bir şekilde sekteye uğramaktan kaçınacak bir 
biçimde kullanır. 

BÖLÜM IV 
KONSOLOSLUK GÖREVLERİ 

Madde 33 

Görevlerin Kapsamı 

Konsolosluk Memuru aşağıdaki hususlarda yetkilidir; 

a) Devletler hukukunca kabul edilen sınırlar çerçevesinde, Kabul Eden Devlet'te, Gönderen 
Devlet'in hak ve menfaatleri ile bu Devlet vatandaşlarının hakları ve menfaatlerini korumak. 

b) Gönderen Devletle Kabul Eden Devlet arasındaki ticari, iktisadi, kültürel, bilimsel ve turis
tik ilişkilerin gelişmesini kolaylaştırmak ve iki ülke arasında dostluk ilişkilerini geliştirmek. 

c) Kabul Eden Devlet'in ticari, iktisadi, kültürel, bilimsel ve turistik hayatının gelişimi ve du
rumu konusunda meşru yollardan her türlü bilgi edinmek, bu konuda Gönderen Devlet'in Hüküme
tine rapor ve ilgili kişilere bilgi vermek. 

Madde 34 

Kabul Eden Devlet Makamlarıyla Temas 

Konsolosluk Memuru görevlerini yerine getirirken - . . ' • • 
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a) Konsolosluk Görev Çevresindeki yetkili mahalli makamlara ; 

b) Kabul Eden Devlet'in kanun, düzenlemeler ve teamülleri ile milletlerarası anlaşmaların mü: 

saade ettiği ölçüde, Kabul Eden Devlet'in yetkili merkezi makamlarına müracaatta bulunmak hak
kına sahiptirler. 

" " . ' " - Madde 35 
Kabul Eden Devlet Makamları Önünde Vatandaşların Temsili 

i) Konsolosluk memuru, vatandaşlarının hazır bulunmamaları veya başka herhangi bir neden
le haklarını ve menfaatlerini koruyamamaları halinde, Kabul Eden Devlet'in, kanunlarına vç dü
zenlemelerine uygun olarak, vatandaşlarının Kabul Eden Devlet'in mahkemeleri ve diğer makam
ları huzurunda münasip bir şekilde temsil edilmeleri için gerekli önlemleri almak yetkisine haizdir. 

2) Bu maddenin 1. paragrafında öngörülen temsil, temsil olunan kişinin bir vekil tayin etme
siyle veya haklarını ve menfaatlerini savunmayı kendisinin üstlenmesiyle sona erer. 

Madde 36 
Vatandaşların Kayıt Edilmeleri, Pasaport ve Vize Verilmesi. 

Konsolosluk memuru aşağıdaki hususlarda yetkilidir : 

a) Gönderen Devlet'in vatandaşlarının kaydını yapmak ; 
b) Gönderen Devlet'in vatandaşlarının, vatandaşlık konusunda talep ve beyanlarını kabul et

mek ve konuyla ilgili belgeleri yermek. 
c) Gönderen Devlet vatandaşlarına pasaport ve seyahat belgeleri vermek, yenilemek, değiştir

mek ve iptal etmek, 
d) Kabul Eden Devlet ile Üçüncü Devlet vatandaşlarına vize vermek. 

Madde 37 

Şahsi Hallerle İlgili Görevler 

1) Konsolosluk Memuru aşağıdaki hususlarda.Kabul Eden Devlet'in mevzatının izin verdiği 
ölçüde yetkilidir ; 

a) Gönderen Devlet vatandaşlarının doğum ve ölüm belgelerini düzenlemek ve tescil etmek ; 
b) Müstakbel evlilerin her ikisinin de Gönderen Devlet vatandaşı olmaları halinde, nikâhları

nı kıymak ve buna ilişkin belgeleri düzenlemek; Kabul Eden Devlet'in mevzuatının gerektirmesi 
halinde Konsolosluk Kabul Eden Devlet'in yetkili makamlarına kıyılan nikâhlar hakkında bilgi ve
rir. 

c) Tarafların hiç olmazsa birinin Gönderen Devlet'in vatandaşı olması şartıyla, Kabul Eden 
Devlet'in kanunları uyarınca kıyılan nikâhı veya karar verilen boşanmayı tescil etmek. 

d) Gönderen Devlet'in vatandaşlarının aile münasebetlerine ilişkin beyanlarını kabul etmek. 
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2) 1. fıkra hükümleri, ilgili kişileri, Kabul Eden Devlet mevzuatının öngördüğü beyanlarda bu
lunmak yükümlülüğünden muaf kılmaz. 

3) Kabul eden Devlet'in yetkili makamları, idari amaçlarla kendilerinden istenen ve Gönderen 
Devlet vatandaşlarıyla ilgili şahsi hâl kayıtlarının suret veya örneklerini, gecikmeksizin ve ücretsiz 
olarak Konsolosluğa gönderirler. 

Madde 38 
Noterlik Görevleri 

1) Konsolosluk memuru, aşağıdaki hususlarda yetkilidir : 

a) Gönderen Devlet vatandaşlarının her türlü beyanlarını kabul etmeye, düzenlemeye ve onay
lamaya, 

b) Gönderen Devlet vatandaşlarının vasiyetnamelerini, diğer belgelerini ve beyanlarını düzen
lemeye, onaylamaya ve saklamak üzere kabul etmeye, 

c) Gönderen Devlet vatandaşı arasında mukaveleleri düzenlemeye, onaylamaya ve muhafaza 
etmeye. Bu hüküm, Kabul Eden Devlet'te bulunan gayrimenkuller üzerindeki hakların tesisine, 
devrine ve iptaline ilişkin mukavelelere uygulanmaz. 

d) Gönderen Devlet vatandaşlarının imzalarının doğruluğunu ve aslına uygunluğunu tasdik et
meye, 

e) Gönderen veya Kabul Eden Devlet'in yetkili makamlarınca verilen bütün belgeleri tercüme 
ve tasdik etmeye ve bu belgelerin tercümelerinin, kopyalarının ve örneklerinin aslına uygunluğunu 
tasdik etmeye, 

f) Gönderen Devlet mevzuatına uygun olarak diğer noterlik görevlerini yapmaya. 
2) Gönderen Devlet'in Konsolosluk Memuru tarafından düzenlenen, onaylanan veya aslına uy

gunluğu tasdik edilen, bu maddenin 1. fıkrasında sayılan belgeler gerektiği gibi onaylanmış resmi 
belgeler olarak kabul edilirler ve Kabul Eden Devlet'in kanun, ve düzenlemelerine aykırı olmamak 
şartıyla, Kabul Eden Devletin yetkili makamları tarafından onaylanmış veya aslına uygunluğu tas
dik edilmiş belgelerle aynı isbat gücünü haizdirler ve aynı neticeleri doğururlar. 

Madde 39 
Mahafaza Etmek Üzere Eşya Kabul Etme 

1) Konsolosluk Memuru, Gönderen Devlet vatandaşlarına ait belgeleri, para, kıymetli eşya ve 
diğer mallan Kabul Eden Devlet'in mevzuatına aykırı olmamak şartıyla saklamak üzere kabul ede
bilir. 

Sözü edilen belgeler, para, kıymetli eşya ve mallar, Kabul Eden Devlet'tcn, ancak bu Devlet'in 
mevzuatına uymak şartıyla çıkarılabilir. 

2) Konsolosluk memuru, Kabul Eden Devlet'tekiikâmetleri sırasında Gönderen Devlet vatan
daşlarının kaybettikleri eşyaları, sahiplerine göndermek amacıyla, aynı şekilde kabul edebilir. 
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Madde40 

Vesayet ve Kayyımlık . 

1) Kabul Eden Devlet'te, sürekli veya geçici olarak oturan Gönderen Devlet'in bir vatandaşı
na vasi veya kayyım tayin edileceği hallerde, Kabul Eden Devlet makamları durumu öğrendikle
rinde bunu yetkili Konsolosluğa bildirirler. 

2) Küçüklerin veya mahcurların haklarının ye menfaatiarinin muhafazası ve korunması konu
sunda bu Sözleşmenin 35. maddesi hükümleri uygulanırlar. 

3) Konsolosluk memuru, vasi veya kayyım tayini ile ve özellikle bu görevleri yerine getirecek 
adayları teklif etmek konusunda Kabul Eden Devlet yetkili makamları nezdinde girişimde buluna
bilir. 

4) Küçüklerin veya mahcurların mallarının idaresinin sağlanmaması halinde, Konsolosluk 
Memuru, bu mallara idareci tayini sağlayabilir veya Kabul Eden Devlet yetkili makamlarından, bu 
amaçla gerekli tedbirlerin alınmasını isteyebilir. 

5) Konsolosluk memuru, Gönderen Devlet mevzuatına uygun olarak, bu Devlet'in vatandaşı 
olup, Kabul Eden Devlet'te yaşayan bir küçüğün bakımını sağlayabilir. 

Madde 41 

Gönderen Devlet Vatandaşlarıyla Temas 

1) Konsolosluk Memuru, Gönderen Devlet Vatandaşlarıyla temas etmeye, bunların Kabul 
Eden Devlet'in yetkili makamlarıyla ilişkilerinde yardımcı olmaya ve bu amaçla onlara avukat, ter
cüman ve başka bir şahıs tutmaya yetkilidir. -

2) Kabul Eden Devlet Gönderen Devlet vatandaşının Konsoloslukla yazışmalarını kısıtlamaz 
ve onun Konsolosluk binalarına girişini engellemez. 

3) Kabul Eden Devlet'in yetkili makamları, Konsolosluk Memuruna, Gönderen devlet vatan
daşlarından biri hakkında bilgi edinmek, bu vatandaşlarla irtibat kurmak ve görüşmek hususunda 
yardımcı olur. 

Madde 42 

Hürriyetleri Kısıtlanmış Vatandaşlarla Temas 

1) Gönderen Devlet'in vatandaşlarından birisinin, Konsolosluk Görev Çevresinde gözaltına 
alınması, tutuklanması veya hürriyeti kısıtlayıcı diğer herhangi bir tedbire tâbi tutulması halinde 
Kabul Eden Devlet'in yetkili makamları Konsolosluğu en kısa zamanda ve en geç 5 gün içinde ha
berdar ederler. Kabul Eden Devlet'in yetkili makamları böyle bir kişinin Konsolosluğa gönderdiği 
mektupları gecikmeksizin yerine iletirler. Bu makamlar, ilgiliye, bu madde uyarınca sahip olduğu 
haklarını gecikmeden bildirirler. 

2) Konsolosluk Memuru, gözaltına alınmış, tutuklanmış veya herhangi bir hürriyeti kısıtlayı
cı tedbire tâbi tutulmuş Gönderen Devlet vatandaşını ziyaret etmek ve görüşmek veya onunla ya
zışmak ve avukat tutulmasında ona yardım etmek hakkına sahiptir. Konsolosluk Memurunun ayrı-
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ca , hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza çekmekte olan Gönderen Devlet vatandaşlarını ziyaret etmek hak
kı da vardır. Kabul Eden Devlet yetkili makamları, Konsolosluk Memuruna, vatandaşını, gözaltı
na alınmasından, tutuklanmasından veya hürriyeti kısıtlayıcı herhangi bir diğer tedbire tâbi tutul
masından en geç 7 günsonra ve bilâhare makul aralıklarla ziyaret etmesini müsaade eder. 

3) Bu maddede belirtilen haklar, Kabul Eden Devlet'in kanun ve düzenlemelerine uygun ola
rak, bu kanun ve düzenlemelerin bu haklan ilga etmemeleri koşuluyla kullanır. 

. Madde 43 
Vatandaşların İfade Vermeleri ve Tebligat 

Konsolosluk Memuru, Gönderen Devlet yetkili makamlarının talebi üzerine, Gönderen Dev
let vatandaşlarının, taraf, şahit ve bilirkişi olarak, isteğe bağlı ifadelerini veya yazılı beyan ve mü
racaatlarını kabul etmek ve onlara adli ve gayri adli belgeleri tebliğ etmek hak ve yetkisine sahip
tir. Bu işlemlerin yapılmasında, zorlama vasıtalarının kullanılması veya kullanılacağı tehdidinde 
bulunulması yasaktır. 

Madde 44 
Trafik Kazaları -

Kabul Eden Devletin yetkili makamları, Gönderen Devlet vatandaşlarının öldüğü veya ciddi 
şekilde yaralandıkları bütün kazaları Konsolosluk Memuruna gecikmeksizin bildirirler. 

Madde 45 
Vatandaşın Ölümü 

Kabul Eden Devletin yetkili makamları, Gönderen Devlet vatandaşlarının ölümü gecikmeksi
zin Konsolosluğa bildirirler ve ölüm belgesinin bir örneğini ücretsiz olarak gönderirler. 

Madde 46 

Miras ve Koruyucu Tedbirler 

1) Kabul Eden Devlet'in yetkili makamları, hem Gönderen Devlet vatandaşlarından birinin öl
mesi sonucu mirasın açılmasından hem de, ölenin vatandaşlığı ne olursa olsun, Gönderen Devletin 
bir vatandaşının mirasçı, hak sahibi veya mansup mirasçı olarak ilgili olması halinde mirasın açıl
masından Konsolosluk Memurunu gecikmeksizin haberdar ederler. 

2) Kabul eden Devletin yetkili makamları, mirası korumak ve vasiyetname ölen tarafından dü
zenlenmiş ise, vasiyetin örneğini, sosyal sigortalardan, iradlardan, sigorta poliçelerinden ileri gelen 
meblağlar dahil, mirasta hakkı olanlar, bunların ikâmetgâhları ve bulundukları yer, mirasın değeri 
ve muhtevası konusunda sahip oldukları bütün bilgileri Konsolosluk Memuruna iletmek amacıyla, 
Kabul Eden Devlet'in kanun ve düzenlemelerinde öngörülen gerekli tedbirleri alırlar. 

3) Konsolosluk memuru aşağıdaki hususların yerine getirilmesini istemek hakkını haizdir : 
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a) Mirasın muhafazasını, mühürlenmesini ve mührün kaldırılmasını, miras yöneticisinin atan
ması da dahil olmak üzere mirasın korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını ve bu işlemlere ka
tılmasını ; 

b) Mirası teşkil eden malların satışını ve kendisinin hazır bulunabilmesi için bu satış için tes-
bit edilen tarihin bildirilmesini ; 

4) Miras davasının veya diğer resmi işlemlerin hitamında, Kabul Eden Devlet'in yetkili ma
kamları, Konsolosluk Memurunu gecikmeksizin haberdar ederler ve borçların, vergi ve rüsumların 
ödenmesinden sonra mirası veya ilgili kişilere düşen payları, üç ay içinde ona gönderirler. , 

5) Mirasın değeri önemsiz ise, Konsolosluk Memuru, miras mallarının kendisine teslimini is
teyebilir. Bu takdirde, bunu ilgili şahıslara göndermek hakkına o sahip olur. 

6) Konsolosluk Memuru, Gönderen Devletin Kabul Eden Devlet'te oturmayan vatandaşlarına 
düşen kişisel paylar ve miras, tazminat, emeklilik, sosyal sigorta, ödenmemiş ücretler ve sigorta po
liçelerinden ilgili şahıslara düşen miktarı ilgili şahıslara göndermek amacıyla kubul etmek hakkına 
da sahiptir. 

7) Bu maddenin 4, 5 ve 6. fıkraları hükümlerinin uygulanması babında eşya ve alacakların 
Gönderen Devlete gönderilmesi, ancak Kabul Eden Devletin mevzuatına uygun olarak yapılır. 

Madde 47 

Daimi Surette Oturmayan Vatandaşın Ölümü 

1) Gönderen Devlet'in Kabul Eden Devlet'te daimi surette oturmayan bir vatandaşının bu Dev-
let'teki bir yolculuğu sırasanda ölmesi halinde, müteveffanın malları, Kabul Eden Devlet yetkili 
makamlarınca korunur ve, özel bir usule tabi olmaksızın, Gönderen Devlet'in Konsolosluk Memu
runa verilir. Konsolosluk Memuru, müteveffanın Kabul Eden Devlet'te ikâmeti sırasında önceden 
yüklendiği borçları, geri verilen malların değeri ile sınırlı olmak üzere, öder. 

2) 46. maddenin 7. fıkrası hükmü, bu maddenin 1. fıkrasında sözüedilen mallara da uygulanır. 

Madde 48 

Gemilere Yardım 

1) Konsolosluk Memuru, limanlar da dahil olmak üzere, Kabul Eden Devlet'in karasularında 
ve iç sularında bulundukları sürede Gönderen Devlet'in gemilerine ve bu gemilerin mürettebatına 
her türlü yardımda bulunmak hakkını haizdir. Konsolosluk Memuru Gönderen Devlet'in gemileri 
ve onların mürettebatı üzerinde gözetim ve denetleme haklarını haizdir. 

2) Kaptan veya mürettebattan herbiri Konsoloslukla serbestçe haberleşebilir. 

3) Kabul Eden Devlet'in yetkili makamları, Konsolosluk Memurunun Gönderen Devlet kanun
ları ve düzenlemeleri uyarınca bu Devlet'in gemileri ve mürettebatı ile ilgili olarak aldığı önlemle
re saygı gösterirler. Konsolosluk memuru, bu görevlerini yerine getirirken. Kabul Eden Devlet'in 
yetkili makamlarından yardım isteyebilir. 
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Madde 49 

Konsolosluk Memurlarının Gemi ve Mürettebatına İlişkin Yetkileri 

Konsolosluk, Memuru, Gönderen Devlet kanunları uyarınca ve Kabul Eden Devlet'in kanun 
ve diğer düzenlemelerine aykırı olmamak şartıyla, deniz ulaşımı ile ilgili her türlü faaliyette bulun
mak hakkını haizdir: 

a) Bir geminin uyrukluğu, mülkiyeti ve diğer ayni haklar ile durumu ve işletilmesi ile ilgili ko
nularda her türlü belgeyi kabul etmek, düzenlemek veya imzalamak ; 

b) Gemi kaptanını veya mürettebatı sorguya çekmek, geminin belgelerini kontrol, kabul ve 
tasdik etmek, gemiyle ve geminin yükü, yolculuğu ile ilgili beyanları kabul etmek ve keza gemi
nin limana girişi, kalışı ve çıkışını kolaylaştıracak faaliyetlerde bulunmak ; 

c) Kaptanın ve mürettebattan birinin hastanede tedavi görmesi veya yurda gönderilmesini sağ
lamak üzere gerekli tüm tedbirleri almak ; 

d) Kaptan veya mürettebattan herhangi birine, Kabul Eden Devlet'in mahkemeleri ve diğer 
makamları ile olan ilişkilerinde yardım etmek ve bu amaçla onlara, adli yardım ve bir tercümanın 
veya bir başka şahsın yardımını sağlamak. 

Madde 50 
Gemide İşlenen Suçlarda Yargı Yetkisi 

1) Kabul Eden Devlet'in mahkemeleri ve diğer yetkili adli makamları yargı yetkilerini, Gön
deren Devlet gemisinde işlenmiş suçlar sözkonusu ise, ancak aşağıdaki hallerde kullanabilirler : 

a) Kabul Eden Devlet vatandaşı tarafından veya ona karşı, ya da mürettebat dışındaki herhan
gi bir şahıs tarafından veya ona karşı işlenmiş suçlar. 

b) Kabul Eden Devlet'in karasuları, içsulan ya da limanının huzur ve güvenliğini bozan suç
lar; . 

c) Kabul Eden Devlet'in, kamu sağlığı, denizde insan hayatı kurtarma, yabancıların girişi, 
gümrük hükümleri, deniz kirlenmesi veya her türlü kaçakçılıkla ilgili kanun ve düzenlemelerine 
karşı işlenmiş suçlar; 

d) Kabul Eden Devlet mevzuatına göre, en az üç yıl veya daha ağır hürriyeti bağlayıcı cezayı 
gerektiren suçlar. 

2) Bununla birlikte, Kabul Eden Devlet'in mahkeme ve diğer yetkili, makamları Konsolosluk 
Memurunun talebi üzerine veya muvafakatiyle yargı yetkilerini Gönderen Devlet'in gemisi üzerin
de de kullanabilirler. 

Madde 51 
Kabul Eden Devlet Makamlarının Gemiye Müdahaleleri 

1) Kabul Eden Devlet'in yetkili makamları, Gönderen Devlet gemisinden kaptan, mürettebat
tan bir başkası, bu geminin bir yolcusu veya Kabul Eden Devlet vatandaşı olmayan herhangi bir 
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şahsı ziyaret etmek, tutuklamak veya gözaltına almak veya gemideki bir mala el koymak niyetin
de bulundukları takdirde, bu tür müdahalelere girişmeden önce, Konsolosluğu, Konsolosluk Me
murunun hazır bulunmasına imkân verecek şekilde, haberdar ederler. 

Bu amaçla gönderilen duyuru, kesin bir saat belirtir. Konsolosluk Memuru veya temsilcisi ha
zır bulunmadıkları takdirde, sözkonusu makamlara müracaatla, olan biten hakkındaki her türlü bil
ginin kendilerine verilmesini isteyebilirler. Bu hükümler, kaptan veya mürettebattan birinin Kabul 
Eden Devlet makamlarınca sorguya çekilmesi halinde de uygulanır. 

2) Acil hallerde veya soruşturma Kaptanın talebi üzerine yapılmışsa Konsolosluk Memuru so
ruşturma sırasında ve en kısa zamanda haberdar edilir. . 

Konsolosluk Memurunun talebi üzerine kendisine yokluğunda tamamlanmış soruşturma hak
kında da bilgi verilir. 

Madde 52 

İstisnai Haller 

48,49 ve 51. maddeler hükümleri, Kabul Eden Devlet'in gümrük mevzuat ve düzenlemeleri
nin, sağlık karantinası tedbirlerinin ve kamu sağlığı, deniz kirlenmesi, liman polisi, malların güven
liği ve yabancıların ülkeye girişine izin verilmesine ilişkin diğer kontrol tedbirlerinin uygulanma
sında, Kabul Eden Devlet'e karşı ileri sürülemez. 

Madde 53 
Geminin Batması veya Avaryaya Uğraması 

1) Gönderen Devlet'in bir gemisi, Kabul Eden Devlet'in karasuları veya içsuları dahilinde ba
tar, parçalanır, hasara uğrar, karaya oturur, sahile vurur veya herhangi bir diğer avaryaya uğrarsa, 
Kabul Eden Devlet'in yetkili makamları, Konsolosluk Memurunu gecikmeksizin haberdar eder ve 
geminin, yolcuların, mürettebatın, onların mallarının ve yükün kurtarılması ve korunması için alı
nan tedbirler hakkında bilgi verirler.. 

2) Konsolosluk Memurunun talebi üzerine, Kabul Eden Devlet'in yetkili organları, 1. fıkrada 
belirlenen durumla ilgili olarak alacağı önlemlerde, ona gerekli her türlü yardımı yaparlar. 

3) Gönderen Devlet'in bir gemisi battığı ve mürettebatı, yükü, evrakı ve gemide bulunan eşya, 
Kabul Eden Devlet sahili veya yakınlarında bulunduğu ya da bu devletin limanına sürüklendiği ve 
ne geminin kaptanı, ne vekili, ne gemi sahibi, ne de sigorta şirketlerinin temsilcileri hazır olmadık
ları veya bu eşyaların muhafazası veya müteakip varış yerleri hususunda tedbir alamadıkları tak
dirde Konsolosluk Memuru gemi sahibi hazır bulunsaydı aynı amaçla alabileceği tedbirleri alma
ya yetkilidir. 

4) Konsolosluk memuru, 3. fıkrada öngörülen tedbirleri, Kabul Eden Devlet'in sahilinde veya 
sahili yakınlarında bulunmuş veya limanına sürüklenmiş, bir avaryaya uğramış, karaya oturmuş ya 
da batmış olan geminin milliyetine bakılmaksızın bu gemiden veya yükünden çıkan ve Gönderen 
Devlet'in bir vatandaşına ait olan her türlü eşya hakkında alabilir. Kabul Eden Devlet'in yetkili ma
kamları böyle bir eşyalım varlığından Konsolosluk Memurunu gecikmeksizin haberdar ederler. 
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5) Avaryaya uğramış olan geminin donanımı, yükü ve erzakı Kabul Eden Devlet içinde kulla
nıma veya tüketime bırakılmamak şartıyle, gümrük veya diğer benzeri vergi ve resme konu olamaz. 

Madde 54 
Gemi Mürettebatından Birinin Ölmesi veya Kaybolması 

1) Gönderen Devlet'in bir gemisinin mürettebatının bir mensubu Kabul Eden Devlet'te gemi
de veya karada ölür ya da kaybolursa, kaptan veya yerine bakan kişi veya Gönderen Devlet'in Kon
solosluk Memuru, ölünün veya gaibin bıraktığı eşya, değerler ve diğer malların dökümünü yapma
ya ve malların korunması ve terekenin tasfiyesi amacıyla devri için gerekli işlemlere girişmeye tek 
yetkilidir. Ancak, ölü ya da gâib Kabul Eden Devlet vatandaşı ise kaptan veya yerine bakan kişi 
ölüm ya da kaybolmanın tesbit edildiği anda eşyaların dökümünü yapar. Bu dökümün bir nüshası, 
malların korunması ve ihtiyaç varsa terekinin tafsiyesi için zorunlu olan her türlü girişimlerde bu
lunmaya yetkili olan Kabul Eden Devlet makamlarına verilir. Bu makamlar Gönderen Devlet Kon
solosluğunu bütün girişimlerinden haberdar ederler. 

2) Bir Konsolosluk Memuru, miras konusunda, bu maddenin 1. fıkrasında sözüedilen yetkile
ri kullandığı hallerde, Kabul Eden Devlet'in yasa ve düzenlemelerine uymak zorundadır. 

Madde 55 * 
Hava Taşıtları 

Bu sözleşmenin 48-54 maddeleri hükümleri, mümkün olduğu Ölçüde, Gönderen Devlet'in ha
va taşıtlarına da uygulanır. 

Madde 56 

Konsolosluk Resim ve Harçları 

1).Konsolosluk, Kabul Eden Devlet ülkesinde, gönderen Devletin düzenleme ve yasalarına uy
gun olarak, yaptığı Konsolosluk hizmetleri karşılığında resim ve harçlar alabilir. 

2) Bu maddenin 1. fıkrasında sözüedilen, Konsolosluk hizmetleri için alınan bedeller, Kabul 
Eden Devlet'in her türlü vergi ve harcından muaftır. 

BÖLÜM V • 
GENEL VE NİHAİ HÜKÜMLER 

Madde 57 
Diğer Konsolosluk Görevleri 

Konsolosluk Memuru, Gönderen Devlet'in kendisine verdiği, Kabul Eden Devlet mevzuatının 
yasaklamadığı ve Kabul Eden Dcvlet'in karşı çıkmadığı ya da iki ülke arasında yürürlükte olan 
uluslararası anlaşmalarda belirtilmiş her türülü diğer görevi de ifa edebilir. 
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Madde58 
Kabul Eden Devlet'in yasa ve Düzenlemelerine Saygı 

1) Bu Sözleşme hükümleriyle ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan bütün kişiler, ayrıcalık 
ve bağışıklıklarına zarar getirmeksizin, Kabul Eden Devlet'in yasa ve düzenlemelerine saygılı ol
makla yükümlüdürler. Aynı şekilde, bu Devlet'in içişlerine karışmamak da bu kişilerin ödevidir. 

2) Konsolosluk binaları, Konsolosluk görevleri ile bağdaşmayacak şekilde kullanılamazlar. 

Madde 59 
Tüzel Kişilere Uygulanacak Yöntem 

Bu sözleşmenin Gönderen Devlet vatandaşları hakkındaki hükümleri, tüzel kişilere de uygu
lanır. 

Madde 60 
Onay ve Yürürlülük 

1) işbu Sözleşme, Taraflarca kendi milli mevzuatları hükümleri gereğince, onaylanacak ve dü
zenlenecek onay belgelerinin teati tarihinden otuz gün sonra yürürlüğe girecektir. 

2) İşbu Sözleşme, süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. Akit Taraflardan herbiri diplomatik 
yoldan Sözleşmeyi feshedebilir. Böyle bir durumda, Sözleşme, fesih tarihinden altı ay sonra yürür
lükten kalkacaktır. 

Yukarıdaki hükümleri teyiden, Akit Tarafların yetkili temsilcileri bu Sözleşmeyi imzalamışlar 
ve mühürlerini tatbik etmişlerdir. 

Ankara'da 23 Haziran 1994 tarihinde Türkçe ve Özbekçe ikişer nüsha düzenlenmiş olup, her 
iki dildeki metin de aynı şekilde geçerlidir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ 
ADINA ADINA 

Hikmet ÇETİN Saidmuhtar SAİDKASIMOV 
Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı 

m 
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Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 121) 

Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/353) 

T.C. 
Başbakanlık ' 26.4.1996 

Kanunlar ve Kararlar• 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI196-34211788 
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 yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

7/526 Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (S. Sayısı : 822) 

T.C. 
Başbakanlık 2.2.1995 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü . 

Sayı : B.02.0.KKGI 101-8291506 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 6.1.1995 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolos
luk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi 
ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

Uluslararası düzeyde konsolosluk ilişkileri, konsolosların hukukî statüleri, görev ve yetkileri 
24.6.1963 tarihli Viyana Konsolosluk Sözleşmesi ile düzenlenmiştir. Türkiye, bu Sözleşmeye 
20.3.1976 tarihi itibariyle taraf olmuştur. 

Öte yandan, Viyana Konsolosluk Sözleşmesine taraf olmayan ülkelerle veya ikili ilişkilerimiz 
bakımından konsolosluk konularının daha geniş kapsamda düzenlenmesinin zorunlu olduğu bazı 
ülkelerle de ikili konsolosluk sözleşmeleri imzalanmaktadır. 
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Bu çerçevede, vaktiyle Kırgızistan'ın da dahil bulunduğu Sovyetler Birliği ile Türkiye arasın
da 27.4.1988 tarihinde bir Konsolosluk Sözleşmesi imzalanmış ve bu Sözleşme 3.12.1989 tarihi iti
bariyle yürürlüğe girmişti. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra bağımsızlığına kavuşan Kırgı
zistan ile Türkiye arasında yeni bir konsolosluk sözleşmesi imzalanması arzusu taraflarca izhar 
edilmiş ve bu konuda iki ülke arasında varılan mutabakat gereğince, Kırgızistan Dışişleri Bakanı 
Rosa Otunbaeva'nın 13-14 Ekim 1994 tarihlerinde ülkemize yaptığı resmî ziyaret sırasında Adalet 
Bakanımız Sayın Mehmet Moğultay ile Kırgızistan Dışişleri Bakanı Rosa Otunbaeva tarafından 
14.10.1994 tarihinde işbu Konsolosluk Sözleşmesi imzalanmıştır. 

Böylece, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki ekonmik, ticarî ve kültürel ilişkilerin her geçen 
gün artmakta olması ve buna paralel olarak insanî ilişkilerin de gittikçe yoğunluk kazanması göz 
önünde tutularak, konsolosluk hizmetlerinin ahdi bir esasa bağlanması sağlanmış bulunmaktadır. 

Sözleşme, amacın belirtildiği başlangıç kısmı hariç, 5. bölümden ve 60 maddeden oluşmaktadır. 
1 inci bölüm; ön hükümleri (Madde 1), 

2 nci bölüm; konsoloslukların kurulmasını, görev alanlarını, konsolosluk mensuplarının uy
rukluğunu, atanmalarını, görevlerinin son bulmasını, çalışma statülerini (Madde 2-11), 

3 üncü bölüm; konsolosluğa ve mensuplarına tanınan kolaylık, ayrıcalık, dokunulmazlık ve 
bağışıklıkları (Madde 12-32), 

4 üncü bölüm; konsolosluk görevlerini, yetkilerini ve bunlara ilişkin bazı istisnaları (Madde 
33-56), 

5 inci bölüm; Sözleşmenin genel ve nihaî hükümlerini düzenlemektedir. (Madde 57-69). 
Sözleşme, onay belgelerinin teatisini izleyen otuzuncu günde yürürlüğe girecek ve süresiz ola

rak yürürlükte kalacaktır. Önceden bildirim yoluyla Sözleşmenin taraflardan biri tarafından feshi 
mümkündür. Bu takdirde, Sözleşme, fesih gününden itibaren 6 ay sonunda yürürlükten kalkmış 
olacaktır. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 31.10.1996 
Esas No.: 1/353 

Karar No. : 7 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 24.10.1996 Tarihli 2 nci Bir
leşiminde Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

İki ülke arasındaki ekonomik, ticarî ve kültürel ilişkilerin artmakta olması ve buna paralel 
olarak insanî ilişkilerin yoğunluk kazanması göz önünde bulundurularak, Tasarı Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

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

Cemal Külahlı Cevdet Akçalı Kattıran İnan 
Bursa Adana Bitlis 

Üye 
Halil Yıldız 

İsparta 

Üye 
Ali Rahmi Beyreli 

Bursa 

Üye 
Hikmet Çetin 

Gaziantep 
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Üye 
Mukadder Başeğmez 

İstanbul 
Üye 

Bülent Tanla 
İstanbul 

Üye 
Yaşar Canbay 

Malatya 

Üye 
Hasan Tekin Enerem 

İstanbul 
Üye 

Haluk Yıldız 
Kastamonu 

Üye 
Bayram Fırat Dayanıklı 

Tekirdağ 

Üye 
Hüseyin Kansu 

İstanbul 
Üye 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Üye 
Enis Sülün 
Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

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

MADDE 1 . - 1 4 Ekim 1994 tarihinde Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ye Kırgız 
Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesi"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 

Başb. Yrd. ve Dışişleri Bakanı 
M. Karayalçın 
Devlet Bakanı 

Y. Aktıtna 
Devlet Bakanı 
M. Gülce gün 
Devlet Bakanı 

Ö. Alpago 
Devlet Bakanı 

N. Kurt 
Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
S. Sümer 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Adalet Bakanı 
M. Moğııltay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

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 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B.S.Daçe 

Devlet Bakanı 
A. E. Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Köyltioğlu 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Devlet Bakanı 
B. Alagöz 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Maliye Bakanı 
/. Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
H. Çulhaoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
. M. Kös tepen 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
\N. Matkap 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı V. 
R. Şahin 

Turizm Bakanı 
Ş. Ulusoy 

Çevre Bakanı 
R. Akçalı 

(S. Sayısı: 121) 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

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

MADDE 1. - Tasanmn 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Tasarının 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. - Tasanmn 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 121) 



Türkiye Cumhuriyeti 
Ve 

Kırgız Cumhuriyeti 
Arasında 

Konsolosluk Sözleşmesi 

Türkiye Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti iki ülke arasındaki dostane ilişkileri daha da ge
liştirmek arzusuyla ve konsolosluk konularını düzenlemek üzere bir Konsolosluk Sözleşmesi akto-
lunmasını kararlaştırmışlar ve aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır. 

A : 

BÖLÜM I 
ÖNHÜKÜMLER 

Madde 1 

Tanımlamalar 
İşbu Sözleşmede aşağıdaki deyimler, 

a) "Gönderen Devlet" Konsolosluk mensuplarını atayan Akit Taraf; 
b) "Kabul Eden Devlet", Konsolosluk mensuplarının, ülkesi üzerinde görevini yerine getirdi

ği Âkit Taraf; 
c) "Konsolosluk", tüm Başkonsolosluk, Konsolosluk, Muavin Konsolosluk ve Konsolosluk 

Ajanlığı; 

d) "Konsolosluk Görev Çevresi", bir Konsolosluğa, Konsolosluk görevlerini yerine getirmesi 
amacıyla tahsis edilen bölge; 

e) "Konsolosluk Şefi" bu sıfatla hareket etmekle görevlendirilmiş kişi; 
f) "Konsolosluk Memuru", gönderen Devlet tarafından Konsolosluk şefi dahil konsolosluk 

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

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

h) "Hizmet Personeli", bir konsolosluğun iç hizmetlerinde istihdam edilen kişiler; 
i) "Konsolosluk Mensupları" tüm konsolosluk memurları, konsolosluk hizmetlileri ve hizmet 

personeli; 

i) "Konsolosluk Personeli Mensubu", Konsolosluk şefi dışındaki konsolosluk memurları, 
konsolosluk hizmetlileri ve hizmet personeli; 

j) "Özel Personel", konsolosluk memurlarından birinin münhasıran özel hizmetinde kullanı
lan ve birlikte oturulan kişiler; 

k) "Aile Fertleri", bir konsolosluk mensubunun eşi ile bunların veya eşlerin reşit olmayan ço
cukları ve bakmakla yükümlü oldukları ve kendileri ile birlikte oturan ana ve babalan; 

1) "Konsolosluk Arşivleri", konsolosluğa ait tüm evrak, belgeler, yazışmalar, kitaplar, gazete
ler, filmler, ses ve görüntü bantları, resimler, kayıt defterleri ve şifre malzemesi ile bunların sak- , 
lanmasınâ ve korunmasına yarayan her çeşit eşya; " . . ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 121) 
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m) "Konsolusluk Binaları", maliki kim olursa olsun, konsolosluk şefinin ikametgâhı da dahil, 
münhasıran konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi için kullanılan binalar ve/veya bina kısım
ları, müştemilatı ve bunların üzerinde bulundukları arsalar; 

h) "Vatandaş" gönderen Devlet mevzuatına göre bu Devletin uyrukluğunu haiz her kişi; 

o) "Tüzelkişi", gönderen Devlet mevzuatına göre kurulmuş ve merkezi bu Devlette bulunan 
kuruluşlar; 

ö) "Gemi", gönderen Devletin bizzat sahip oldukları da dahil, bu Devlet mevzuatına göre tes
cil edilmiş ve bu Devletin bayrağını taşımasına müsaade edilmiş savaş gemileri dışındaki tüm de
niz taşıtları; 

p) "Uçak", gönderen Devletin bizzat sahip oldukları da dahil, bu Devlet mevzuatına göre tes
cil edilmiş ve bu Devlete aidiyetini gösterir belirtici işaret taşımasının müsaade edilmiş savsa uçak
ları dışındaki tüm hava taşıtları; 

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

BÖLÜM II 

KONSOLOSLUK İLİŞKİLERİNİN KURULMASI VE YÜRÜTÜLMESİ 

Madde 2 . 
Konsoloslukların Kurulması ve Görev alanları 

1. Bir Konsolosluk, kabul eden Devletin ülkesinde ancak bu Devletin rızası ile kurulabilir ve 
idame ettirilebilir. 

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

3. Bir Konsolosluğun bulunduğu yerden başka bir yerde bir muavin konsolosluk veya konso
losluk ajanlığı açılmak istendiği takdirde yine Kabul Eden Devletin muvafakati gereklidir. 

4. Mevcut bir Konsolosluğun bir bölümünü teşkil eden bir büronun Konsolosluğun bulundu
ğu yerin dışında açılması için de keza kabul eden Devletin muvafakati gereklidir. 

5. Bir Konsolosluk memuru kendi görev çevresi dışında ancak kabul eden Devletin peşin mu
vafakati ile vazife yapabilir. 

6. Gönderen Devlet, ilgili Devletlere bildirdikten sonra bu Devletlerin muvafakati ile bir dev
lette kurulan bir Konsolosluğu diğer bir Devlette de konsolosluk görevlerini yapması hususunda 
görevlendirebilir. Kabul Eden Devlet, bu muvafakatini her zaman herhangi bir sebep göstermeksi
zin geri alabilir. 

7. Bir gönderen Devletin Konsolosluğu, Kabul Eden Devlete usulüne uygun şekilde bildiril
dikten ve bu Devletin muvafakatini sağladıktan sonra Kabul Eden Devlette üçüncü bir Devlet he
sabına Konsolosluk görevlerini yerine getirebilir. Kabul Eden Devlet, bu muvafakatini her zaman 
herhangi bir sebep göstermeksizin geri alabilir. 

8. Fahrî konsoloslukların açılması 24 Nisan 1963 tarihli Konsolosluk İlişkeleri Hakkında Vi
yana Sözleşmesi hükümlerine tabidir. ' 
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Madde 3 
Konsolosluk Mensuplarının Uyrukluğu 

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

ancak kendi veya Kabul Eden Devlet vatandaşlarını istihdam edebilirler. 

Madde 4 
Konsolosluk Mensuplarının Çalışma Statüsü 

Gönderen devletin vatandaşı olan Konsolosluk mensupları resmî görevlerinin dışında Kabul 
Eden Devletin ülkesinde ticarî veya başka hiçbir meslekî faaliyette bulunamazlar. Bu kural Gönde
ren Devlet vatandaşrolan özel personel ve aile fertleri için de geçerlidir. 

Madde 5 
Konsolosluk Şefinin Atanması 

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

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

3. Yukarıdaki işlemi müteakip, Kabul Eden Devlet, ücretsiz olarak şekli ne olursa olsun bir 
"Buyrultu" veya başka bir muvafakat belgesi verir. Kabul Eden Devlet, "Buyrultu" veya muvafa
kat belgesinin verilmesine değin, konsolosluk şefinin geçici olarak görevine başlamasına ve Söz
leşme hükümlerinden yararlanmasına rıza gösterebilir. 

4. Bununla beraber, Kabul Eden Devlet, "Buyrultu"nun veya başka bir muvafakat belgesinin 
verilmesini herhangi bir sebep göstermeksizin reddedebilir. 

Madde 6 
Konsolosluk Şefinin Atanmasının Konsolosluk 
Görev Çevresindeki Makamlara Bildirilmesi 

Konsolosluk şefinin, geçici de olsa, göreve başlaması kabul edilir edilmez, Kabul Eden Dev
let,, durumu konsolosluk görev çevresindeki yetkili makamlara bildirmekle yükümlüdür. Kabul 
Eden Devlet, ayrıca, konsolosluk şefinin görevlerini yapabilmesi ve işbu Sözleşme hükümlerinden 
yararlanabilmesi için gerekli tedbirleri de almakla yükümlüdür. 

Madde 7 
Konsolosluk Şefinin Herhangi Bir Sebeple Görevini Yerine Getirememesi 

1. Konsolosluk Şefi herhangi bir nedenle görevini ifa edemeyecek durumda kaldığı veya kon
solosluk makamı geçici veya sürekli olarak boşaldığı takdirde, konsolosluk görev ve işlerinin yö
netimi, konsolosluğun bir memuru, Gönderen Devletin Kabul Eden Devletteki diğer bir konsolos
luğunun memuru, Gönderen Devletin Kabul Eden Devletteki diplomatik personeli mensuplarından 
birisi veya Gönderen Devletin Dışişleri Bakanlığından bir memur tarafından geçici olarak vekâle
ten tedvir edilebilir. Bu son halde geçici tedvir süresi bir takvim yılı içinde üç ayı geçemez. Bunun
la beraber, mücbir durumlar halinde, bu süre diplomatik yoldan sağlanacak müsaade ile uzatılabilir. 

2. Bu şekilde görevlendirilen kişinin kimliğine ilişkin bilgiler Kabul Eden Devletin Dışişleri 
Bakanlığına bildirilir. 

3. Konsolosluk görevlerini bu şekilde vekâleten yürütecek kişiye, geçici konsolosluk şefi ola
rak bu Sözleşmenin hükümleri uygulanır. 
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4. Bu maddenin 1 inci fıkrası uyarınca, konsoloslukta görevlendirilen Kabul Eden Devlet nez-
dindeki diplomatik temsilciliğinin diplomasi memuru, diplomatik ayrıcalık ve dokunulmazlıklar
dan yararlanmaya devam eder. 

Madde 8 

Diğer Konsolosluk Mensuplarının Varışları, Ayrılışları, 

Statülerindeki Değişikliklere İlişkin Bildiri 

1. Gönderen Devlet, konsolosluk şefinden başka bütün konsolosluk mensuplarının ad ve so
yadlarını, uyrukluğunu, sıfatını, varışlarını, kesin ayrılışlarını, statülerindeki değişiklikleri, Kabul 
Eden Devletteki özel adreslerini Kabul Eden Devletin Dışişleri Bakanlığına bildirir. 

2. Bunun dışında, 

a) Aile fertlerinin kimlikleri ile birlikte geliş ve ayrılışları; 

b) Özel personelin kimliği, göreve başlayış ve kesin ayrılışları ile bu sıfatla görevlerinin sona 
ermesi; 

c) Kabul Eden Devlet vatandaşı kimselerin konsolosluk hizmetlisi, hizmet personeli ve özel 
personel olarak işe alınmaları veya işlerine son verilmesi; 

konularında gerekli bilgiler mahallî makamlara verilir. 

Madde 9 

Konsolosluk Mensuplarının Görevlerinin Sona Ermesi 

Bir Konsolosluk mensubunun görevinin sona ermesi ezcümle, 

a) Konsolosluk mensubunun görevinin sona erdiğinin Gönderen Devlet tarafından Kabul 
Eden Devlete bildirilmesi ile olur. 

b) "Buyrultu"nun veya başka bir muvafakat belgesinin geri alındığının diplomatik kanaldan 
bildirilmesi ile olur. 

c) Kabul Eden Devlet, her zaman bir konsolosluk memurunun istenmeyen kişi olduğunu (per-
sona non grata) veya bir konsolosluk hizmetlisinden veya hizmet personelinden birinin istenmedi
ğini Gönderen Devlete, kararının nedenlerini açıklamaya yükümlü olmaksızın bildirebilir. 

Bu durumda, Gönderen Devlet, konsolosluk memurunu veya uyrukluğunu haiz ise konsolos
luk hizmetlisini veya hizmet personelini en kısa zamanda ülkesine geri çağırır. 

Gönderen Devlet konsolosluk hizmetlisi veya hizmet personeli kendi vatandaşı değil ise bu ki
şilerin görevine derhal son verir. 

Konsolosluk memurunun aile mensubunun Kabul Eden Devlette ikameti ve özel personelin 
çalışması Kabul Eden Devletin müsaadesi ile mümkün olur. Kabul Eden Devlet bu müsaadeyi her 
zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, iptal ettiğini bildirebilir. Bu durumda, Gönderen Dev
let, yukarıdaki paragrafta belirtilen koşullar çerçevesinde hareket eder. 

Madde 10 
Kimlik Kartları 

1. Kabul Eden Devletin yetkili makamları, her konsolosluk memuruna kimliğini ve sıfatını 
kanıtlayan bir belgeyi kendi usullerine göre tanzim ederek ücretsiz olarak verirler. 

2. Bu maddenin 1 inci fıkrası hükümleri, Kabul Eden Devlet vatandaşı olmaması ve bu ülke-
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de oturması kaydıyla konsolosluk hizmetlileri, hizmet personeli, özel personel ve aile fertleri için 
de uygulanır. 

Madde 11 

Diplomatik Temsilcilikte Konsolosluk İşlerinin Yürütülmesi 
1. Gönderen Devlet, Kabul Eden Devlet nezdinde akredite diplomatik temsilcilik mensupla

rından bir veya birkaçını konsolosluk işlerini yürütmekle de görevli kılabilir. Bu kişilerin kimlik
leri, Dışişleri Bakanlığına yazı ile bildirilir. 

2. İşbu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen konsolosluk görevlerinin diplomatik temsilcili
ğinin mensupları tarafından görülmesi, bunların diplomatik temsilcilik mensubu sıfatıyla faydalan
dıkları ayrıcalık ve bağışıklıklara halel getirmez. 

BÖLÜM III 
KOLAYLIKLAR, AYRICALIKLAR VE DOKUNULMAZLIKLAR 

Madde 12 . -.. 

Konsolosluk Faaliyetleri ile İlgili Olarak Konsolosluğa ve 
Konsolosluk Memurlarına Tanınan Kolaylıklar 

Kabul Eden Devlet, konsolosluk görevlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli her türlü ko
laylığı gösterir ve konsolosluk memurlarının resmî görevlerini ifa edebilmeleri ve bunların bu Söz
leşme ile bahşedilen haklar, ayrıcalıklar ve bağışıklıklardan yararlanabilmeleri için uygun tedbirle
ri alır. 

Madde 13 
Bina ve Mesken Edinme 

1. Kabul Eden Devlet, kendi mevzuatı ve düzenlemeleri çerçevesinde, Gönderen Devletin 
Konsolosluğa gerekli binaları ve/veya bina kısımlarını iktisap etmesine veya kiralamasına, bu 
amaçla iktisap ettiği arsalar üzerinde inşaat yapmasına veya mevcut binaları düzenlemesine; bun
ların mülkiyetini devretmesine yardımcı olur, 

2. Kabul Eden Devlet, keza, konsolosluk mensuplarına uygun mesken temini hususunda kon
solosluğa yardımda bulunur. 

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

Madde 14 
Ulusal Bayrağın ve Armanın Kullanılması 

1. Gönderen Devlet, bu madde hükümleri uyarınca, ulusal bayrağını ve devlet armasını Kabul 
Eden Devlette kullanmak hakkına sahiptir. 

2. Gönderen Devletin ulusal bayrağı ile arması konsolosluk binası ile konsolosluk şefinin ika
metgâhının üzerine, giriş kapılarının üstüne çekilebilir ve konabilir. Gönderen Devletin ulusal bay
rağı görev gereği kullanıldıkları zaman, konsolosluk şefinin taşıtlarına da çekilebilir. 

3. Bu madde ile tanınan hakkın kullanılmasında, Kabul Eden Devletin kanunları, düzenleme
leri ve teamülleri göz önünde tutulur. 

Madde 15 
Konsolosluk Binalarının Dokunulmazlığı 

1. Konsolosluk binalarının dokunulmazlığı vardır. Kabul Eden Devletin makamları, ancak 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 121) 



- 11 -

konsolosluk şefinin veya Gönderen Devletin diplomatik temsilcilik şefinin veya bunlardan birinin 
yetki verdiği kişinin izniyle buralara girebilirler. 

Acilkoruma tedbirlerinin alınmasını gerektiren yangın veya sair felaket halinde konsolosluk 
şefi muvafakatini mümkün olan en kısa sürede verir. 

2. Kabul Eden Devletin konsolosluk binalarına müsaadesiz girilmesine veya binaların tahrip 
edilmesine ve keza konsolosluğun huzurunun bozulmasına veya konsolosluğun onurunun kırılma
sına engel olmak amacıyla gerekli her türlü tedbirleri almak gibi, özel yükümlülüğü vardır. 

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

Madde 16 

Konsolosluk Arşiv ve Belgelerinin Dokunulmazlığı 

Konsolosluk arşiv ve belgelerinin nerede bulunurlarsa bulunsunlar her zaman dokunulmazlık
ları vardır. 

Madde 17 
Haberleşme Serbestliği 

1. Kabul Eden Devlet, konsolosluğun her türlü resmî amaçla yaptığı haberleşmeye müsaade 
eder ve bunu korur. Konsolosluk, Gönderen Devletin Hükümeti ile ve nerede bulunurlarsa bulun
sunlar, diplomatik temsilcilikleri ve diğer konsoloslukları ile haberleşmede, diplomatik veya kon
solosluk kuryeleri diplomatik torba veya konsolosluk torbası, kripto veya şifre de dahil olmak üze
re, uygun göreceği her türlü haberleşme vasıtalarını kullanabilir. Bununla beraber, konsolosluk, an
cak Kabul Eden Devletin muvafakati ile telsiz cihazı kurabilir ve kullanabilir. Umuma mahsus ha
berleşme yollan kullanılırsa, diplomatik temsilcilik için geçerli koşullar, konsolosluğa da uygula
nır. . 

2. Konsolosluğun resmî haberleşmesine dokunulamaz. Konsolosluk torbası ne açılabilir ne de 
torbaya el konulabilir. Bununla beraber, yetkili makamlar, torbanın, resmî yazışmalar veya resmî 
kullanıma yönelmiş belge ve eşyalardan başka şeyler ihtiva ettiğine inanmak için ciddî nedenlere 
sahip oldukları takdirde, bu makamlar torbanın kendi önlerinde, Gönderen Devletin yetkili bir tem
silcisi tarafından açılmasını isteyebilirler. Eğer Gönderen Devletin makamları talebi reddederlerse, 
torba çıkış yerine geri çevrilir. 

3. Konsolosluk torbasını teşkil eden paketler, niteliklerini belirten dış alametleri taşımalıdır
lar. Bunlar, ancak resmî yazışmalar ve münhasıran resmî kullanıma yönelik belge veya eşyaları ih
tiva edebilirler. 

4. Gönderen Devletin konsolosluk kuryesi, sıfatını gösteren ve konsolosluk torbasını teşkil 
eden paketlerin sayısını belirten resmî belgeleri haiz olmak şartıyla, Kabul Eden Devlet ülkesinde 
diplomatik kuryenin yararlandığı haklar, ayrıcalıklar ve bağışıklıklardan aynen yararlanır. Konso
losluk kuryesi, Kabul Eden Devlette devamlı ikamet sahibi olmamak şartıyla, Gönderen Devletin 
uyruğu olacaktır. Bu durum, geçici kuryeler için de geçerlidir. Ancak, bu hak, ayrıcalık ve bağışık
lıklar konsolosluk torbasının muhatabına teslimiyle son bulur. 

5. Konsolosluk torbası, müsaade edilmiş bir giriş noktasına gelecek bir ticarî geminin veya 
uçağın kaptanına verilebilir. Bu kaptan, torbayı teşkil eden paketlerin sayısını gösteren resmî bir 
belgeyi haiz olmalıdır. Fakat kaptan bir konsolosluk kuryesi sayılmaz. Bir konsolosluk mensubu 
torbayı gemi veya hava taşıtı kaptanının elinden doğrudan doğruya ve serbestçe teslim alabilir ve
ya aynı şekilde torbayı ona teslim edebilir. 
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6. Resmî haberleşme deyiminden, konsoloslukla ve konsolosluk görevlileri ile ilgili tüm ha
berleşme anlaşılır. 

Madde 18 
Konsolosluk Memurlarının Korunması 

Kabul Eden Devlet, konsolosluk memurlarına, onlara gösterilmesi gereken saygı ile muamele 
eder ve onların şahıslarına, hürriyetlerine ve onurlarına yapılabilecek her türlü tecavüzü önlemek 
amacıyla gerekli bütün tedbirleri alır. 

Madde 19 

Konsolosluk Memurlarının Kişisel Dokunulmazlığı 

1. Konsolosluk memurlarının tutuklanmaları veya gözaltına alınmaları, ancak, ağır bir suç ha
linde ve yetkili adlî makamın kararı ile olur. 

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

3. Aleyhine cezaî bir dava ikame edilen konsolosluk memuru yetkili makamların önüne çık
mak zorundadır. Bununla beraber konsolosluk memurunun resmî.durumu icabı kendisine gereken 
saygı gösterilecek ve dava bu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen hâl hariç olmak üzere, konso
losluk görevlerini yerine getirmesini en az etkileyecek biçimde yürütülecektir. Bu maddenin 1 in
ci fıkrasında zikredilen hallerde bir konsolosluk memurunun gözaltına alınması gerektiği takdirde, 
aleyhine ikame edilecek dava en kısa zamanda açılmalıdır. 

4. Bir konsolosluk memurunun tutuklanması veya gözaltına alınması veya kovuşturmaya ta
bi tutulması halinde, Kabul Eden Devlet, durumdan, konsolosluk memurunun bağlı olduğu diplo
matik misyonu veya konsolosluğu en kısa zamanda haberdar eder. 

Madde 20 

Yargı Bağışıklığı 

1. Konsolusluk memurları ve hizmetlileri konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi sırasın
da işledikleri fiillerden dolayı Kabul Eden Devletin adlî ve idarî makamlarının yargısına tabi değil
dirler. 

2. Bununla beraber, bu maddenin 1 inci fıkrası hükümleri 

a) Bir konsolosluk memurunun veya bir konsolosluk, hizmetlisinin açıkça veya zımnen Gön
deren Devletin vekili sıfatıyla akdetmediği bir mukaveleden doğan, veya 

b) Kabul Eden Devlet ülkesinde bir taşıt aracının, bir geminin veya hava taşıtının sebebiyet 
verdiği zarar yüzünden üçüncü kişi tarafından açılan hukuk davalarına uygulanmaz. 

Madde 21 
Tanıklık Yapmak Yükümlülüğü 

1. Konsolosluk Mensupları adlî ve idarî davalar sırasında tanıklık yapmaya çağrılabilirler. 
Konsolosluk hizmetlileri ve hizmet personeli mensupları bu maddenin 3 üncü fıkrasında zikredilen 
durumlar dışında tanıklık yapmayı reddedemezler. Bir konsolosluk memuru tanıklık yapmayı red
dettiği takdirde ona hiçbir zorlayıcı tedbir veya başka müeyyide uygulanamaz. 

2. Tanıklığı talep eden makam konsolosluk memurlarının görevlerini yerine getirmelerini 
sekteye uğratmaktan kaçınmalıdır. Bu makam, mümkün olan her halde konsolosluk memurunun 
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tanıklıkla ilgili ifadesini, konsolosluk mensubunun ikametgâhında veya konsoloslukta alabilir ve
ya konsolosluk mensubunun yazılı beyanını kabul edebilir. 

3. Konsolosluk mensupları, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olaylar hakkında tanıklık 
yapmak veya bununla ilgili resmî yazışma veya belgeleri göstermek zorunda değildirler. Konsolos
luk mensupları, keza, Gönderen Devletin ulusal kanunları hakkında bilirkişi olarak tanıklık yapma
yı reddetmek hakkına da sahiptirler. 

Madde 22 
Ayrıcalık ve Bağışıklıklardan Feragat 

1. Gönderen Devlet, bir konsolosluk mensubu hakkında, 19, 20 ve 21 inci maddelerde öngö
rülen ayncalık ve bağışıklıklardan feragat edebilir. Ayrıcalık ve bağışıklıklardan feragat daima açık 
olmalı ve Kabul Eden Devlete yazılı olarak bildirilmelidir. 

2. Bir konsolosluk memuru veya bir konsolosluk hizmetlisi 20 nci madde uyarınca yargı ba
ğışıklığından yararlandığı bir konuda dava ikame ederse, esas talebe doğrudan doğruya bağlı her
hangi bir mukabil talep hakkında yargı bağışıklığını ileri süremez. 

3. Hukukî veya idarî bir dava ile ilgili olarak yargı bağışıklığından feragat, kararın uygulan
masına ait tedbirlere ilişkin bağışıklıktan da feragat edildiği anlamına gelmez. Bunlar için de ayrı 
bir feragat gereklidir. 

Madde 23 
Kanunî ve Kişisel Yükümlülüklerden Bağışıklık 

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

Madde 24 
Yabancıların Kayıt ve Oturma Müsaadesinden Bağışıklık 

Konsolosluk memurları ve hizmetlileri ve bunlarla birlikte yaşayan aile efradı Kabul Eden 
Devletin kanunları ve düzenlemelerinin yabancıların kayıt ve ikametleri konusunda öngördüğü bü
tün yükümlülüklerden muaftır. 

Madde 25 
Çalışma Müsaadesi Bağışıklığı 

Gönderen Devlet vatandaşı konsolosluk mensupları, Gönderen Devlete yaptıkları hizmetlerde, 
Kabul Eden Devletin yabancı işgücü kullanımı ile ilgili kanun ve.düzenlemelerinin çalışma müsa
adesi konusunda koyduğu yükümlülüklerden muaftırlar. 

Madde 26 
Sosyal Güvenlik Rejiminden Bağışıklık 

1. Bu maddenin 3 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, Gönderen Devlete gördükleri 
hizmetler konusunda konsolosluk mensupları ve aileleri efradı, Kabul Eden Devlette yürürlükte bu
lunan sosyal güvenlik hükümlerinden muaftırlar. 

2. Bu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen bağışıklık, münhasıran konsolosluk mensupları
nın hizmetinde bulunan özel personel mensuplarına da keza aşağıdaki şartlarla uygujanır. 

a) Kabul Eden Devlet vatandaşı olmamaları ve Kabul Eden Devlette devamlı ikametgâhları 
bulunmaması ve 

b) Gönderen Devlette veya üçüncü bir Devlette yürürlükte olan sosyal güvenlik hükümlerine 
tabi olmaları. 
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3. Hizmetlerinde bu maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen bağışıklığın uygulanmadığı kişiler 
bulunan konsolosluk mensupları, Kabul Eden Devletin sosyal güvenlik mevzuatının işverene yük
lediği yükümlülüklere uymalıdırlar. 

4. Bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarında öngörülen bağışıklık Kabul Eden Devlet mevzu
atının müsaade etmesi şartıyla, bu Devletin sosyal güvenlik rejimine isteyerek tabi olabilme olana
ğını ortadan kaldırmaz. 

Madde 27 
Akçalı Bağışıklık 

1. Konsolosluk memurları, konsolosluk hizmetlileri ve keza aileleri efradı aşağıda yazılanlar 
dışında, şahsî veya aynî, ulusal, bölgesel ve belediyeye ait her türlü vergi ve resimlerden muaftır
lar : -! 

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

taşınmaz mallara ait vergi ve resimler; 
c) Bu maddenin 4 üncü fıkrasının b bendi hükümleri saklı kalmak üzere, Kabul Eden Devlet 

tarafından tahsil olunan veraset ve intikal vergileri, 
d) Kaynağı Kabul Eden Devlette bulunan, her türlü özel gelirlerden alınan vergi ve resimler, 
e) İfa olunan özel hizmetler karşılığı olarak tahsil edilen vergi ve resimler, 
f) 28 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, kayıt, mahkeme, ipotek ve pul harçları. 
2. Gönderen Devlet vatandaşı konsolosluk mensupları ve özel personel hizmetleri karşılığı 

olarak aldıkları ücretlerden dolayı vergi ve harçlardan muaftırlar. 
3. Konsolosluk, Kabul Eden Devlet vatandaşı konsolosluk mensupları ile özel personel için 

bu Devlet kanun ve düzenlemelerinin gelir vergisi konusunda öngördüğü yükümlülüklere uymak 
zorundadır. 

4. Bir konsolosluk mensubunun veya ailesi efradının ölümü halinde Kabul Eden Devlet: 
a) Bu ülkede iktisap edilmiş olup, müteveffanın ölümü sırasında ihracı yasaklanmış bulunan

lar hariç olmak üzere, müteveffaya ait taşınır malların ihracına müsaade etmelidir; ve 
b) Müteveffanın konsolosluk mensubu veya konsolosluk mensuplarından birinin ailesi efra

dından olması nedeniyle bu ülkede bulunan taşınır malları, miras ve intikale ilişkin ulusal, bölge
sel ve belediyeye ait vergi ve resimlere tabi tutmamalıdır, 

Madde 28 
Konsolosluk Binalarının ve Bazı Taşınır Malların Akçalı Bağışıklığı 

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

2. Bu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen vergi bağışıklığı, Kabul Eden Devlet yasa ve dü
zenlemeleri uyarınca Gönderen Devletle sözleşme yapan kişiye yüklenen vergi ve resimlere uygu
lanmaz. 

3. Bu maddenin İ inci ve 2 nci fıkralarının hükümleri, Gönderen Devletin mülkiyetinde bulu
nan ve münhasıran konsolosluğun ihtiyaçları için kullanılan taşınır mallara da uygulanır. 
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Madde 29 
Gümrük Muayenesinden ve Gümrük Resimlerinden Bağışıklık 

1. Kabul Eden Devlet, yürürlükteki kanun ve düzenlemeler hükümleri çerçevesinde, aşağıda 
yazılı kalemlerin girişine müsaade eder ve depolama, ulaşım ve benzeri hizmetlerle ilgili masraflar 
dışındaki bütün gümrük resimleri, harçlar ve bununla ilgili sair vergilerde bağışıklık tanır : 

a) Konsolosluğun resmî kullanımına matuf eşyalar. 
b) Yerleşme eşyaları da dahil olmak üzere, konsolosluk memurunun ve aile efradının kişisel 

kullanımına ait eşyalar. Tüketim malları, ilgililerin doğrudan doğruya kendi kullanımları için ge
rekli miktarı geçmemelidir. 

2. Gönderen Devlet vatandaşı Konsolosluk hizmetlileri yerleşimlerinin ilk 6 ayında ithal et
miş oldukları eşyalar konusunda, bu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen ayrıcalık ve bağışıklık
lardan yararlanırlar. 

3. Eşya tanımlamasına taşıt araçları da dahildir. 

4. Konsolosluk memurlarının ve bunların aile efradının yanlarındaki kişisel bagajları gümrük 
muayenesinden muaftır. Söz konusu kişiler, ancak bagajların bu maddenin, 1 inci fıkrasının (b) 
bendinde zikredilenlerden başka eşyalar veya Kabul Eden Devletin kanun ve düzenlemeleriyle it
hali veya ihracı yasaklanmış veya karantina kanun ve düzenlemelerine tabi eşyalar ihtiva ettiği hu
susunda ciddî nedenlerin varlığı halinde gümrük muayenesine tabi tutulabilirler. Bu muayene, an
cak konsolosluk memurunun veya ailesinin bir ferdinin huzurunda yapılabilir. 

Madde 30 
Seyahat Serbestliği 

Ulusal güvenlik nedenleriyle girilmesi yasaklanmış veya nizama bağlanmış bölgeler ile ilgili 
kanun ve düzenlemeler saklı kalmak üzere, Kabul Eden Devlet, ülkesi üzerinde konsolosluğun 
bütün mensuplanna ve bunların aileleri efradına mütekabiliyet esasları çerçevesinde yer değiştirme 
ve seyahat etme serbestliğini sağlar. 

Madde 31 
Taşıt Araçları Sigortası 

Gönderen Devletin mülkiyetinde bulunan ve konsolosluğun kullanımına matuf taşıt araçlarıy
la konsolosluk mensuplarının mülkiyetinde bulunan taşıt araçları mecburî sigortaya tabidirler. Bu 
konuda Konsolosluk, Kabul Eden Devlet Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak bildirimlere uyar. 

Madde 32 

Ayrıcalık ve Bağışıklıklarla İlgili Genel Hükümler 
1. Kabul Eden Devlet vatandaşı.olan konsolosluk hizmetlileri görevlerinin ifası dışında Kabul 

Eden Devletin yargısına tabidirler ve sadece 21 inci maddenin 3 üncü fıkrasında öngörülen bağı
şıklıklardan yararlanırlar. 

2. Bir konsolosluk mensubunun ailesi efradı, Kabul Eden Devletin vatandaşı olmamaları, mu-
tad meskenlerinin bu Devlet ülkesinde bulunmaması, kazanç getiren özel bir işte çalışmamaları şar
tıyla bu Sözleşmede belirlenen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar. 

3. Kabul Eden Devlet bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarında sözü edilen kişiler üzerinde 
yargı yetkisini, konsolosluğun görevlerinin yerine getirilmesini aşırı şekilde sekteye uğratmaktan 
kaçınacak bir biçimde kullanır. 
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BÖLÜMIV 

KONSOLOSLUK GÖREVLERİ 

Madde 33 

Görevlerin Kapsamı 

Konsolosluk memuru aşağıdaki hususlarda yetkilidir : 
a) Kabul Eden Devlette, Gönderen Devletin ve bu Devletin vatandaşlarının haklarını ve men

faatlerini korumak, 

b) Gönderen Devletle Kabul Eden Devlet arasındaki ticarî iktisadî, kültürel, bilimsel ve turis
tik ilişkilerin gelişmesini kolaylaştırmak ve iki ülke arasında dostluk ilişkilerini geliştirmek, 

c) Kabul Eden Devletin ticarî, iktisadî, kültürel, bilimsel ve turistik hayatının gelişimi ve du
rumu konusunda her türlü meşru yollardan bilgi edinmek, bu konuda Gönderen Devletin Hüküme
tine rapor ve ilgili kişilere bilgi vermek. 

' • . Madde 34 
Kabul Eden Devlet Makamlarıyla Temas 

Konsolosluk memuru görevlerini yerine getirirken : 

a) Konsolosluk görev çevresindeki yetkili mahallî makamlara; 
b) Kabul Eden Devletin kanun ve düzenlemeleri ile teamüllerin ve milletlerarası anlaşmaların 

müsaade ettiği ölçüde, Kabul Eden Devletin yetkili merkezi makamlarına müracaatta bulunabilir. 

Madde 35 
Kabul Eden Devlet Makamları Önünde Vatandaşların Temsili 

1. Konsolosluk memuru, vatandaşlarının hazır bulunamamaları veya başka herhangi bir ne
denle haklarını ve menfaatlerini koruyamamaları halinde, Kabul Eden Devletin kanunlarına ve dü
zenlemelerine uygun olarak, Kabul Eden Devletin mahkemeleri ve diğer makamları huzurunda, 
Gönderen Devlet vatandaşlarının münasip bir şekilde temsil edilmeleri için gerekli önlemleri almak 
yetkisini haizdir. 

2. Bu maddenin 1 inci paragrafında öngörülen temsil, temsil olunan kişinin bir vekil tayin et
mesiyle veya haklarını ve menfaatlerini savunmayı kendisinin üstlenmesiyle sona erer. 

Madde 36 
Vatandaşların Kayıt Edilmeleri, Pasaport ve Vize Verilmesi 

Konsolosluk memuru aşağıdaki hususlarda yetkilidir : 

a) Gönderen Devletin vatandaşlarının kaydını yapmak; 
b) Gönderen Devletin vatandaşlarının, vatandaşlık konusunda talep ve beyanlarını kabul et

mek ve konuyla ilgili belgeleri vermek; 

• c) Gönderen Devlet vatandaşlarına pasaport ve seyahat belgeleri vermek, yenilemek, değiştir
mek ve iptal etmek; 

d) Kabul Eden Devlet ile üçüncü Devletlerin vatandaşlarına vize vermek. 

Madde 37 
Şahsî Hallerle İlgili Görevler ^ 

1. Kabul Eden Devletin mevzuatının izin verdiği ölçüde, konsolosluk memuru aşağıdaki hu
suslarda yetkilidir; 
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a) Gönderen Devlet vatandaşlarının doğum ve ölüm belgelerini düzenlemek ve tescil etmek; 

b) Müstakbel evlilerin her ikisinin de Gönderen Devlet vatandaşı olmaları halinde nikâh kıy
mak ve ilgili belgeleri düzenlemek. Kabul Eden Devletin mevzuatının gerektirmesi halinde konso
losluk, Kabul Eden Devletin yetkili makamlarına kıyılan nikâhlar hakkında bilgi verir. 

c) Taraflardan hiç olmazsa birinin Gönderen Devletin vatandaşı olması şartıyla Kabul Eden 
Devletin kanunları uyarınca kıyılan nikâhı veya karar verilen boşanmayı tescil etmek, 

d) Gönderen Devletin vatandaşlarının aile münasebetlerine ilişkin beyanlarını kabul etmek. 
2. 1 inci fıkra hükümleri, ilgili kişileri, Kabul Eden Devlet mevzuatının öngördüğü beyanlar

da bulunmak yükümlülüğünden muaf kılmaz. 

3. Kabul Eden Devletin yetkili makamları, idarî amaçlarla kendilerinden istenen ve Gönderen 
Devlet vatandaşlarıyla ilgili şahsî hâl kayıtlarının suret veya örneklerini, gecikmesizin ve ücretsiz 
olarak düzenleyerek konsolosluğa gönderirler. 

Madde 38 ~ 

Noterlik Görevleri 
1. Konsolosluk memuru, aşağıdaki hususlarda yetkilidir : 
a) Gönderen Devlet vatandaşlarının her türlü beyanlarını kabul etmek, düzenlemek ve onay

lamak, 
b) Gönederen Devlet vatandaşlarının vasiyetnamelerini, diğer belgelerini ve beyanlarını dü

zenlemek, onaylamak ve saklamak üzere kabul etmek, 
c) Gönderen Devlet vatandaşları arasındaki mukaveleleri düzenlemek, onaylamak ve muha

faza etmek. Bu hüküm, Kabul Eden Devlette bulunan gayrimenkuller üzerindeki hakların tesisine, 
devrine ve iptaline ilişkin mukavelelere uygulanmaz. 

d) Gönderen Devlet vatandaşlarının imzalarının doğruluğunu ve aslına uygunluğunu tasdik 
etmek, 

e) Gönderen Devletin veya Kabul Eden Devletin yetkili makamlarınca verilen bütün işlem ve 
belgeleri tercüme etmek ve onaylamak ve bu belgelerin tercümelerini, kopyalarını ve örneklerini 
tasdik etmek, ' 

f) Gönderen Devlet mevzuatına uygun olarak diğer noterlik görevlerini yapmak. 

2. Gönderen Devletin konsolosluk memuru tarafından düzenlenen, onaylanan veya aslına uy
gunluğu tasdik edilen bu maddenin 1 inci fıkrasında sayılan belgeler gerektiği gibi onaylanmış res
mî belgeler olarak kabul edilirler ve Kabul Eden Devletin kanun ve düzenlemelerine aykırı olma
mak şartıyla, Kabul Eden Devletin yetkili makamları tarafından onaylanmış veya aslına uygunlu
ğu tasdik edilmiş belgelerle aynı ispat gücünü haizdirler ve aynı neticeleri doğururlar. 

Madde 39 
Muhafaza Etmek Üzere Eşya Kabul Etme 

1. Kabul Eden Devletin mevzuatına aykırı olmamak şartıyla konsolosluk memuru, Gönderen 
Devlet vatandaşlarına ait belgeler, para, kıymetli eşya ve diğer malları saklamak üzere kabul edebilir. 

. Sözü edilen belgeler, para, kıymetli eşya ve mallar, Kabul Eden Devletten, ancak bu Devletin 
mevzuatına uymak şartıyla çıkarılabilir. 

2. Konsolosluk memuru, Gönderen Devlet vatandaşları tarafından, Kabul Eden Devletteki 
ikametleri sırasında kaybettikleri eşyaları sahiplerine göndermek amacıyla, aynı şekilde kabul ede
bilir. 
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Madde 40 

Vesayet ve Kayyımlık 

1. Kabul Eden Devlet makamları; orada sürekli veya geçici olarak oturan Gönderen Devletin 
bir vatandaşına vasi veya kayyım tayin edileceği hallerde, durumu öğrendikleri-zaman bunu yetki
li konsolosluğa bildirirler. 

2. Bu Sözleşmenin 35 inci maddesi hükümleri küçüklerin veya mahcurların haklarının ve 
menfaatlerinin muhafazası ve korunması konusunda uygulanır. 

3. Konsolosluk memuru, vasi veya kayyım tayini ve özellikle bu görevleri yerine getirecek 
adayları teklif etmek konusunda Kabul Eden Devlet yetkili makamları nezdinde girişimde buluna
bilir. 

4. Küçüklerin veya mahcurların mallarının idaresinin sağlanmaması halinde, konsolosluk me
muru, bu mallara idareci tayini sağlayabilir veya Kabul Eden Devlet yetkili makamlarından, bu 
amaçla gerekli tedbirlerin alınmasını isteyebilir. 

5. Konsolosluk memuru, Gönderen Devlet mevzuatına uygun olarak, bu Devletin vatandaşı 
olup Kabul Eden Devlette yaşayan bir küçüğün bakımını sağlayabilir. 

Madde 41 
Gönderen Devlet Vatandaşlarıyla Temas 

1. Konsolosluk memuru, Gönderen Devlet vatandaşlarıyla temas etmeye, bunların Kabul 
Eden Devletin yetkili makamları ile ilişkilerinde, bu makamlar tarafından yürütülen işlerde yardım
da bulunmaya ve onlara avukat, tercümen ve bu amaçla başka bir şahıs tutmaya yetkilidir. 

2. Kabul Eden Devlet, Gönderen Devlet vatandaşlarının konsoloslukla yazışmalarını kısıtla-
. maz ve konsolosluk binalarına girişini engellemez. 

3. Kabul Eden Devletin yetkili makamları, konsolosluk memuruna, Gönderen Devlet vatan
daşlarından biri hakkında bilgi edinmek, bu vatandaşlarla irtibat kurmak ve görüşmek hususunda 
yardımcı olurlar. 

• Madde 42 

Hürriyetleri Kısıtlanmış Vatandaşlarla Temas 

1. Kabul Eden Devletin yetkili makamları, Gönderen Devletin konsolosluğunu bu Devletin 
vatandaşlarından birisinin, konsolosluk görev çevresinde gözaltına alınması, tutuklanması veya 
hürriyeti kısıtlayıcı diğer herhangi bir tedbire tabi tutulması halinde en kısa zamanda ve en geç 5 
gün içinde haberdar ederler. Kabul Eden Devletin yetkili makamları böyle bir kişinin konsoloslu- -
ğa gönderdiği mektupları gecikmeksizin iletirler. Bu makamlar, ilgiliye, bu madde uyarınca sahip 
olduğu haklarını gecikmeden bildirirler. 

2. Konsolosluk memuru gözaltına alınmış, tutuklanmış veya herhangi bir hürriyeti kısıtlayıcı 
tedbire tabi tutulmuş Gönderen Devlet vatandaşını ziyaret etmek ve görüşmek veya onunla yazış
mak ve savunmasının yapılmasında ona yardım etmek hakkına sahiptir. Konsolosluk memurunun, 
ayrıca, hürriyeti kısıtlayıcı bir ceza çekmekte olan herhangi bir Gönderen Devlet vatandaşını ziya
ret etmek hakkı da vardır. Kabul Eden Devlet yetkili makamları konsolosluk memuruna, anılan va
tandaşını, onun gözaltına alınmasından, tutuklanmasından veya hürriyeti kısıtlayıcı herhangi bir di
ğer tedbire tabi tutulmasından en geç 7 gün sonra ve bilahare makul aralıklarla ziyaret etmesine i/.in 
verirler. 

3. Bu maddede belirtilen haklar, Kabul Eden Devletin kanun ve düzenlemelerine uygun ola
rak, bu kanun ve düzenlemelerin bu hakları ortadan kaldırmama koşuluyla kullanılır. 
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Madde43 
Vatandaşların İfade Vermeleri ve Tebligat 

Konsolosluk memuru, Gönderen Devlet yetkili makamlarının talebi üzerine, Gönderen Devlet 
vatandaşlarının, taraf, şahit ve bilirkişi olarak, isteğe bağlı ifadelerini kabul etmek ve onlara adlî ve 
gayrî adlî belgeleri tebliğ etmek hak ve yetkisini haizdir. Bu işlemlerin yapılmasında, zorlama va
sıtalarının kullanılması veya kullanılacağı tehdidinde bulunulması yasaktır. 

Madde 44 

Trafik Kazaları 
Kabul Eden Devletin yetkili makamları, Gönderen Devlet vatandaşlarının öldüğü veya ciddî 

şekilde yaralandıkları bütün kazaları konsolosluk memuruna gecikmeksizin bildirirler. 

Madde 45 
Vatandaşın Ölümü 

Kabul Eden Devletin yetkili makamları, Gönderen Devlet vatandaşının ölümünü gecikmeksi
zin konsolosluğa bildirir ve ölüm belgesinin bir örneğini ücretsiz olarak düzenleyerek gönderir. 

Madde 46 

Miras ve Koruyucu Tedbirler 

1. Kabul Eden Devletin yetkili makamları, Gönderen Devlet vatandaşlarından birinin ölmesi 
sonucu mirasın açılmasından ve ölenin vatandaşlığı ne olursa olsun, Gönderen Devletin bir vatan
daşının mirasçı, hak sahibi veya mansup mirasçı olarak ilgili olması halinde keza mirasın açılma
sından konsolosluk memurunu gecikmeksizin haberdar ederler. , 

2. Kabul Eden Devletin yetkili makamları, mirası korumak ve vasiyetname, ölen tarafından 
düzenlenmiş ise vasiyetin örneğini, Sosyal Sigortalardan, iradlardan, sigorta poliçelerinden ileri ge
len meblağlar dahil, mirasta hakkı olanlar, bunların ikametgâhları ve bulundukları yer, mirasın de
ğeri ve muhtevası konusunda sahip oldukları bütün bilgileri konsolosluk memuruna iletmek ama
cıyla, Kabul Eden Devletin kanun ve düzenlemelerinde öngörülen gerekli tedbirleri alırlar. 

3. Konsolosluk memuru 
a) Mirasın muhafazasını, mühürlenmesini ve mührün kaldırılmasını, miras yöneticisinin atan

ması da dahil olmak üzere mirasın korunması için tedbirlerin alınmasını ve bu işlemlere katılmasını; 

b) Mirası teşkil eden malların satışını ve kendisinin hazır bulunabilmesi için bu satış için tes
pit edilen tarihin bildirilmesini; 

istemek hakkını haizdir. 

4. Miras davasının veya diğer resmî işlemlerin sonucundan Kabul Eden Devletin yetkili ma
kamları, konsolosluk memurunu gecikmeksizin haberdar ederler ve borçların, vergi ve rüsumun 
ödenmesinden sonra mirası veya ilgili kişilere düşen payları, üç ay içinde ona gönderirler. 

5. Mirasın değeri önemsiz ise, konsolosluk memuru miras mallarının kendisine teslimini iste
yebilir. Bu takdirde bunu ilgili şahıslara göndermek hakkına sahip olur. 

6. Konsolosluk memuru, ilgili şahıslara göndermek amacıyla Gönderen Devletin Kabul Eden 
Devlette oturmayan vatandaşlarına düşen kişisel paylar ve miras, tazminat, emeklilik, sosyal sigor
ta, ödenmemiş ücretler ve sigorta poliçelerinden ilgili şahıslara düşen miktarı kabul etmek hakkına 
da sahiptir. 
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7. Bu maddenin 4, 5 ve 6 ncı fıkraları hükümlerinin uygulanması babında eşya ve alacakların 
Gönderen Devlete gönderilmesi ancak Kabul Eden Devletin mevzuatına uygun olarak yapılır. 

Madde 47 

Daimî Surette Oturmayan Vatandaşın Ölümü 

1. Gönderen Devletin Kabul Eden Devlette oturmayan bir vatandaşının bu Devletteki yolcu
luğu sırasında ölmesi halinde müteveffanın malları, Kabul Eden Devlet yetkili makamlarınca ko
runur ve özel bir usule tabi olmaksızın Gönderen Devletin konsolosluk memuruna verilir. Konso
losluk memuru, müteveffanın Kabul Eden Devlette ikameti sırasında önceden yüklendiği borçları, 
geri verilen malların değeri ile sınırlı olmak üzere öder. 

2. 46 ncı maddenin 7 ncı fıkrası hükmü, bu maddenin 1 inci fıkrasında sözü edilen mallara da 
uygulanır. • • ' ' , 

Madde 48 

Gemilere Yardım 
1. Konsolosluk memuru, limanlar da dahil olmak üzere, Kabul Eden Devletin karasularında 

ve iç sularında bulundukları sürede Gönderen Devletin gemilerine ve bu gemilerin mürettebatına 
her türlü yardımda bulunmak hakkını haizdir. Konsolosluk memuru Gönderen Devletin gemileri ve 
mürettebatı üzerinde gözetim ve denetim haklarını haizdir. 

2. Kaptan veya mürettebattan biri konsoloslukla serbestçe haberleşebilir.' 

3. Kabul Eden Devletin yetkili makamları, konsolosluk memurunun Gönderen Devlet kanun
ları ve düzenlemeleri uyarınca bu Devletin gemileri ve mürettebatı ile ilgili olarak aldığı önlemle
re saygı gösterirler. Konsolosluk memuru, bu görevlerini yerine getirirken, Kabul Eden Devletin 
yetkili makamlarından yardım isteyebilir.' 

Madde 49 
Konsolosluk Memurlarının Gemi ve Mürettebatına İlişkin Yetkileri 

Konsolosluk memuru, Gönderen Devlet kanunları uyarınca ve Kabuİ Eden Devletin kanun ve 
diğer düzenlemelerine aykırı olmamak şartıyla deniz ulaşımı ile ilgili her türlü faaliyette, ve özel
likle aşağıdaki konularda faaliyette bulunmak hakkını haizdir : 

a) Bir geminin vatandaşlığı, mülkiyeti ve diğer aynî haklar ile durumu ve işletilmesi ile ilgili 
konularda her türlü belgeyi kabul etmek, düzenlemek veya imzalamak; 

b) Gemi kaptanını veya mürettebatın diğer mensuplarını sorguya çekmek, geminin belgeleri
ni kontrol, kabul ve tasdik etmek, gemiyle ve geminin yükü, yolculuğu ile ilgili beyanları kabul et
mek ve keza geminin limana girişi, kalışı ve çıkışını kolaylaştıracak faaliyetlerde bulunmak; 

c) Kaptanın ve mürettebattan birinin hastanede tedavi görmesi veya yurda gönderilmesini 
sağlamak üzeregerckli tüm tedbirleri almak; 

d) Kaptan veya mürettebattan herhangi birine, Kabul Eden Devletin mahkemeleri ve diğer 
makamları ile olan ilişkilerinde yardım etmek ve bu amaçla onlara, adlî yardım ve bir tercümanın 
veya bir başka şahsın yardımını sağlamak. 

Madde 50 
Gemide İşlenen Suçlarda Yargı Yetkisi , 

1. Kabul Eden Devletin mahkemeleri ve diğer yetkili adlî makamları yargı yetkilerini, Gön
deren Devlet gemisinde işlenmiş suçlar söz konusu ise, ancak aşağıdaki hallerde kullanabilirler : 

a) Kabul Eden Devlet vatandaşı tarafından veya ona karşı, ya da mürettebat dışındaki herhan
gi bir şahıs tarafından veya ona karşı işlenmiş suçlar; 
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b) Kabul Eden Devletin karasuları, içsuları ya da limanının huzur ve güvenliğini bozan suçlar; 
c) Kabul Eden Devletin, kamu sağlığı, denizde insan hayatı kurtarma, muhaceret; gümrük, de

niz kirlenmesi veya her türlü kaçakçılıkla ilgili kanun ve düzenlemelerine karşı işlenmiş suçlar; 
d) Kabul Eden Devlet mevzuatına göre, en az üç yıl veya daha ağır hürriyeti bağlayıcı ceza

yı gerektiren suçlar. 
2. Bununla birlikte, Kabul Eden Devletin mahkeme ve diğer yetkili makamları konsolosluk 

memurunun talebi üzerine veya muvafakatiyle yargı yetkilerini Gönderen Devlet gemisi için de 
kullanabilirler. 

Madde 51 
Kabul Eden Devlet Makamlarının Gemiye Müdahalesi 

1. Kabul Eden Devletin yetkili makamları, Gönderen Devlet gemisinde, kaptan, mürettebat
tan bir başkası, bu geminin bir yolcusu veya Kabul Eden Devlet vatandaşı olmayan herhangi bir 
şahsı ziyaret etmek, tutuklamak veya gözaltına almak veya gemideki bir mala el koymak niyetin
de bulundukları takdirde, bu tür müdahalelere girişmeden önce, konsolosluğu, konsolosluk memu
runun hazır bulunmasına imkân verecek şekilde haberdar ederler. 

Bu amaçla gönderilen duyuru kesin bir saat belirtir. Konsolosluk memuru veya temsilcisi hazır 
bulunmadıkları takdirde, söz konusu makamlara müracaatla, olay hakkındaki her türlü bilginin 
kendilerine.verilmesini isteyebilirler. Bu hükümler, kaptan veya mürettebattan birinin Kabul Eden 
Devlet makamlarınca sorguya çekilmesi halinde de uygulanır. 

2. Acil hallerde veya soruşturma, kaptanın talebi üzerine yapılmışsa, konsolosluk memuru so
ruşturma sırasında ve en kısa zamanda haberdar edilir. 

Konsolosluk memurunun talebi üzerine kendisine yokluğunda tamamlanmış soruşturma hak
kında da bilgi verilir. 

Madde 52 
İstisnai Haller 

48, 49 ve 51 inci maddeler hükümleri, Kabul Eden Devletin gümrük mevzuat ve düzenleme
lerinin sağlık karantinası tedbirlerinin ve kamu sağlığı, deniz kirlenmesi, liman polisince malların 
güvenliği ve muhacerete ilişkin diğer kontrol tedbirlerinin uygulanmasında Kabul Eden Devlete 
karşı ileri sürülemez. 
, Madde 53 

Geminin Batması veya Avaryaya Uğraması 
1. Gönderen devletin bir gemisi, Kabul Eden Devletin karasuları veya içsuları dahilinde ba

tar, parçalanır, hasara uğrar, karaya oturur, sahile vurur veya herhangi bir diğer avaryaya uğrarsa, 
Kabul Eden Devletin yetkili makamları konsolosluk memurunu gecikmeksizin haberdar ederler ve 
geminin, yolcuların, mürettebatın, onların mallarının ve yükün kurtarılması ve korunması için alı
nacak tedbirler hakkında bilgi verirler. 

2. Konsolosluk memurunun talebi üzerine, Kabul Eden Devletin yetkili organları, 1 inci fık
rada belirlenen durumla ilgili olarak alacağı önlemlerde, konsolosluk memuruna gerekli her türlü 
yardımı yaparlar. 

3. Gönderen Devletin bir gemisi battığı ve mürettebatı, yükü, evrakı ve gemide bulunan eşya 
Kabul Eden Devlet sahili veya yakınlarında bulunduğu ya da bu Devletin limanına sürüklendiği ve 
ne geminin kaptanı, ne vekili, ne gemi sahibi ve ne de sigorta şirketlerinin temsilcileri hazır olma
dıkları veya bu eşyaların muhafazası veya müteakip varış yerleri hususunda tedbir alamadıkları 
takdirde, konsolosluk memuru gemi sahibi hazır bulunsaydı aynı amaçla alabileceği tedbirleri al
maya yetkilidir. 
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. 4 . Konsolosluk memuru, 3 üncü fıkrada öngörülen tedbirleri, Kabul Eden Devletin sahilinde 
veya sahili yakınlarında bulunmuş veya limanına sürüklenmiş, bir avaryaya uğramış, karaya otur
muş ya da batmaş olan geminin milliyetine bakmaksızın, bu gemiye veya yüküne ye Gönderen 
Devletin bir vatandaşına ait her türlü eşya hakkında alabilir. Kabul Eden Devletin yetkili makam
ları böyle bir eşyanın varlığından konsolosluk memurunu derhal haberdar ederler. 

5. Avaryaya uğramış olan geminin donanımı, yükü ve erzakı Kabul Eden Devlet içinde kul
lanıma veya tüketime bırakılmamak şartıyla, gümrük veya diğer benzeri vergi ve resme tabi olmaz. 

Madde 54 
Gemi Mürettebatından Birinin Ölmesi veya Kaybolması 

1. Gönderen Devletin bir gemisinin mürettebatından biri Kabul Eden Devlet içinde gemi üze
rinde veya karada ölür ya da kaybolursa, ölünün veya gaibin bıraktığı eşya, değerler ve diğer mal
ların dökümünü yapmaya ve malların korunması ve terekenin tasfiyesi amacıyla devri için gerekli 
işlemlere girişmeye tek yetkili kişi kaptan veya yerine bakan kişi veya Gönderen Devletin konso
losluk memurudur. Ancak, ölü ya da gaip Kabul Eden Devlet vatandaşı ise kaptan veya yerine 
bakan kişi ölüm ya da kaybolmanın tespit edildiği anda eşyaların dökümünü yapar. Bu dökümün 
bir nüshası, malların korunması ve ihtiyaç varsa terekenin tasfiyesi için zorunlu olan her türlü giri
şimlerde bulunmaya yetkili olan Kabul Eden Devlet makamlarına verilir. Bu makamlar Gönderen 
Devlet konsolosluğunu bütün girişimlerinden haberdar ederler. 

2. Bir konsolosluk memuru, miras konusunda, bu maddenin 1 inci fıkrasında sözü edilen yet
kileri kullandığı hallerde, Kabul Eden Devletin yasa ve düzenlemelerine uymak zorundadır. 

Madde 55 
Hava Taşıtları 

Bu Sözleşmenin 48 - 54 üncü maddeleri hükümleri, mümkün olduğu ölçüde, Gönderen Dev
letin hava taşıtlarına da uygulanır. 

Madde 56 
Konsolosluk Resim ve Harçları 

1. Konsolosluk, Kabul Eden Devlet ülkesinde, Gönderen Devletin düzenleme ve yasalarına 
uygun olarak yaptığı konsolosluk hizmetleri karşılığında resim ve harç alır. 

2. Bu maddenin 1 inci fıkrasında sözü edilen konsolosluk hizmetleri için alınan bedeller, Ka
bul Eden Devletin her türlü vergi ve harcından muaftır. 

BÖLÜM V 
GENEL VE NİHAÎ HÜKÜMLER 

Madde 57 
Diğer Konsolosluk Görevleri 

Konsolosluk memuru, Gönderen Devletin kendisine verdiği Kabul Eden Devlet mevzuatının 
yasaklamadığı ve Kabul Eden Devletin karşı çıkmadığı ya da iki ülke arasında yürürlükte olan ulus
lararası anlaşmalarda belirtilmiş her türlü diğer görevi de ifa edebilir. 

Madde 58 ' 
Kabul Eden Devletin Yasa ve Düzenlemelerine Saygı 

1. Bu Sözleşme hükümleriyle ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan bütün kişiler, ayrıcalık 
ve bağışıklıklarına zarar getirmeksizin, Kabul Eden Devletin yasa ve düzenlemelerine saygılı ol
makla yükümlüdürler* Aynı şekilde, bu Devletin içişlerine karışmamak da bu kişilerin ödevidir. 

2. Konsolosluk binaları, konsolosluk görevleri ile bağdaşmayacak şekilde kullanılamazlar. 
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Madde 59 
Tüzelkişilere Uygulanacak Yöntem 

Bu Sözleşmenin Gönderen Devlet vatandaşları hakkındaki hükümleri, tüzelkişilere de uygula
nır/ 

Madde 60 
Onay ve Yürürlük 

1. Bu Sözleşme onaya tabi olacak ve onay belgelerinin teati tarihini izleyen otuzuncu günde 
yürürlüğe girecektir. 

2. Bu Sözleşme, süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. Bu sözleşme, bildirim yoluyla, Âkit Ta
raflardan her biri tarafından feshedilebilir. Bu halde Sözleşme, fesih gününü izleyen altı ay içinde 
yürürlükten kalkacaktır. 

Bu hükümleri teyiden, Âkit Tarafların yetkili temsilcileri bu Sözleşmeyi imzalamışlar ve mü
hürlerini tatbik etmişlerdir. 

Ankara'da 14 Ekim 1994 tarihinde ikişer nüsha halinde Kırgızca, Türkçe ve Rusça olarak dü
zenlenmiş olup her üç metin de aynı şekilde geçerlidir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KIRGIZ CUMHURİYETİ 
ADINA ADINA 

Mehmet MOĞULTAY Rosa OTUNBAEVA 
Adalet Bakanı Dışişleri Bakanı 
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Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 116) 

Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolos
luk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/329) 

T.C. 26.4.1996 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
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 yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 

Mesut Yılmaz 
Başbakan 

17766 Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (S. Sayısı: 724) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 21.9.1994 
Genel Müdürlüğü 

Sayı :B.02.0.KKGJ101-771/04533 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 15.8.1994 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konso
losluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerek
çesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

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

24.6.1963 tarihli Viyana Konsolosluk Sözleşmesi ile düzenlenmiştir. Türkiye, bu Sözleşmeye 
20.3.1976 tarihi itibariyle taraf olmuştur. 

Öte yandan, Viyana Konsolosluk Sözleşmesine taraf olmayan ülkelerle veya anılan sözleşme
ye taraf olduğu halde ikili ilişkilerimiz bakımından konsolosluk konularının ilgili ülkelerin özel du-
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rumları göz önünde tutularak, daha ayrıntılı bir şekil ve içerikte düzenlenmesinin gerekli olduğu 
hallerde de konsolosluk anlaşmaları imzalanmaktadır. 

Bu çerçevede, taraflarca, Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra bağımsızlığına kavuşan 
Litvanya ile Türkiye arasında bir konsolosluk anlaşması imzalanması arzusu izhar edilmiş ve bu 
konuda iki ülke arasında varılan mutabakat gereğince, Dışişleri Bakanı Hikmet Çetin'in 11 Tem
muz 1994 tarihinde Litvanya'ya yaptığı resmî ziyaret sırasında iki ülke Dışişleri Bakanları tarafın
dan 11.7.1994 tarihinde işbu Konsolosluk Anlaşması imzalanmıştır. 

Böylece, Türkiye ile Litvanya arasındaki ekonomik, ticarî ve kültürel ilişkilerin her geçen gün 
artmakta olması ve buna paralel olarak insanî ilişkilerin de gittikçe yoğunluk kazanması göz önün
de tutularak, her iki ülke vatandaşlarına daha etkili bir düzeyde konsolosluk hizmetleri verilmesi ve 
icabında konsolosluk himayesi sağlanması amacıyla konsolosluk ilişkileri ahdi birpsasa bağlanmış 
bulunmaktadır. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 3L 10.1996 
Esas No. : 1/329 

Karar No. : 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 24.10.1996 tarihli 2 nci Bir
leşiminde Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bağımsızlığına kavuşan Litvanya ile artmakta olan 
ekonomik, ticarî, kültürel ilişkilerimizin bir sonucu olarak imzalanan Anlaşma, Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

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

Başkanvekili 
Cemal Külahlı 

Bursa 

Üye 
Ali Rahmi Beyreli 

Bursa 

Üye 
Mukadder Başeğmez 

İstanbul 
Üye 

Bülent Tanla 
İstanbul 

Üye 
Yaşar Canhay 

Malatya 

Kâtip 
Cevdet Akçalı 

Adana 

Üye 
Hikmet Çetin 

Gaziantep 

Üye 
Hasan Tekin Ener em 

İstanbul 
Üye 

Haluk Yıldız 
Kastamonu 

Uya. 
Bayram Fırat Dayanıklı 

Tekirdağ 

Üye 
Kâmran İnan 

Bitlis 
Üye 

Halil Yıldız 
İsparta : 

Üye 
Hüseyin Kansu 

İstanbul 
Üye 

Cemal Özbilen 
Kırklareli 

Üye 
Enis Sülün 
Tekirdağ 
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HÜKUMETIN TEKLİF ETTIGI METİN DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhu
riyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 11 Temmuz 1994 tarihinde 
Vilnius'ta imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ve 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
VE 

LİTVANYA CUMHURİYETİ 
ARASINDA ' - ' •• 

KONSOLOSLUK ANLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti; 
dostluğa ve işbirliğine dayalı ikili ilişkilerini konsolosluk ve hukukî konularda geliştirmek ve 

güçlendirmek arzusundan esinlenerek, 

Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti arasında tesis edilen konsolosluk ilişkilerinin 
diğer alanlardaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine yardımcı olacağından emin olarak, 

Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti'nin 24 Nisan 1963 tarihli Konsolosluk İlişki
leri Hakkındaki Viyana Sözleşmesi'ne Taraf olduklarını hatırda tutarak, 

iki ülke arasındaki konsolosluk konularını düzenlemek arzusuyla, 
işbu Konsolosluk Anlaşması'nm aktolunmasını kararlaştırmışlar ve aşağıdaki şekilde anlaş

mışlardır .': 
BÖLÜM I 

ÖN HÜKÜMLER 
Madde 1 
Tanımlar 

İşbu Anlaşma'da aşağıdaki deyimlerden, aşağıda kendilerine verilen anlamlar anlaşılacaktır : 
1) "Âkit Taraflar" işbu Anlaşmayı imzalayan Devletler, 
2) "Gönderen Devlet" Konsolosluk mensuplarını atayan Âkit Taraf, 
3) "Kabul Eden Devlet", Konsolosluk memurlarının, ülkesi üzerinde görevini yerine getirdiği 

Âkit Taraf, 
' 4) "Konsolosluk", tüm Başkonsolosluk, Konsolosluk, Muavin Konsolosluk ve Konsolosluk 

Ajanlığı, . 
. 5) "Konsolosluk Görev Çevresi", bir konsolosluğa, konsolosluk görevlerini yerine getirmesi 

amacıyla tahsis edilen bölge, 
6) "Konsolosluk Şefi" bu sıfatla hareket etmekle görevlendirilmiş kişi, 
7) "Konsolosluk Memuru", Gönderen Devlet tarafından konsolosluk şefi dahil konsolosluk 

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

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

9) "Hizmet Personeli", bir konsolosluğun iç hizmetlerinde istihdam edilen kişiler, 
10) "Konsolosluk Mensupları" tüm konsolosluk memurları, konsolosluk hizmetlileri ve hiz

met personeli, 
11) "Konsolosluk Personeli Mensupları", Konsolosluk Şefi dışındaki konsolosluk memurları, 

konsolosluk hizmetlileri ve hizmet personeli, 
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12) "Özel Personel", konsolosluk mensuplarından birinin münhasıran özel hizmetinde kulla
nılan ve birlikte oturulan kişiler, 

• 13) "Aile Fertleri", bir konsolosluk mensubunun eşi ile bunların veya eşlerinin reşit olmayan 
çocukları ve Gönderen Devlet mevzuatı uyarınca bakmakla yükUmlü oldukları ve kendileri ile bir
likte oturan ana ve babaları, " 

14) "Konsolosluk Arşivleri", konsolosluğa ait tüm evrak, belgeler, yazışmalar, kitaplar, gaze
teler, filmler, ses ve görüntü bantları, resimler, kayıt defterleri ve şifre malzemesi ile bunların sak
lanmasına ve korunmasına yarayan her çeşit eşya, 

15) "Konsolosluk Binaları", maliki kim olursa olsun, konsolosluk şefinin ikametgâhı da dahil 
münhasıran konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi için kullanılan binalar veya bina kısımları, 
müştemilatı ve bunların üzerinde bulundukları arsalar, 

16) "Vatandaş", Gönderen Devlet mevzuatına göre bu Devletin uyrukluğunu haiz kişi, 

17) "Tüzel Kişi", Gönderen Devlet mevzuatına göre kurulmuş ve merkezi bu Devlet'te bulu
nan kuruluşlar, 

18) "Gemi", Gönderen Devlet'in bizzat sahip oldukları da dahil, bu Devlet mevzuatına göre 
tescil edilmiş ve bu Devletin bayrağını taşımasına müsaade edilmiş, savaş gemileri dışındaki tüm 
deniz taşıtları, 

19) "Uçak", Gönderen Devlet'in'bizzat sahip oldukları da dahil, bu devlet mevzuatına göre 
tescil edilmiş ve bu Devlete aidiyetini gösterir belirtici işaret taşımasına müsaade edilmiş, savaş 
uçakları dışındaki tüm hava taşıtları. 

BÖLÜM II 

KONSOLOSLUĞUN KURULMASI VE 

KONSOLOSLUK MENSUPLARININ ATANMASI 

Madde 2 
' Konsoloslukların Kurulması ve Görev Alanları 

1. Bir Konsolosluk, Kabul Eden Devletin ülkesinde ancak bu Devletin rızası ile kurulabilir ve 
idame ettirilebilir. 

2. Konsolosluğun yeri, sınıfı ve görev çevresi Gönderen Devlet tarafından tespit olunur ve Ka
bul Eden Devletin tasvibine sunulur. 

3. Bir Başkonsolosluğun veya konsolosluğun bulunduğu yerin dışında bir muavin konsolosluk 
veya konsolosluk ajanlığı açılmak istendiği takdirde keza Kabul Eden Devletin muvafakati gerek
lidir. 

4. Mevcut bir konsolosluğun bir bölümünü teşkil eden bir büronun konsolosluğun bulunduğu 
yerin dışında açılması için de keza, Kabul Eden Devletin muvafakati gereklidir. 

5. Bir konsolosluk memuru, kendi görev çevresi dışında ancak Kabul Eden Devletin ön mu
vafakati ile görev yapabilir. 

6. Gönderen Devlet, ilgili Devletlere bildirimde bulunduktan sonra, bir Devlet'te kurulmuş bir 
konsolosluğunu bu Devletlerin muvafakati ile üçüncü bir Devlet'te de konsolosluk görevlerini ye
rine getirmekle görevlendirebilir. Kabul Eden Devlet, bu muvafakatini, her zaman, herhangi bir se
bep göstermeksizin geri alabilir. 
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7. Gönderen Devlet'in bir konsolosluğu, Kabul Eden Devlete usulüne uygun olarak bildirim
de bulunduktan ve bu Devlet'in muvafakatini sağladıktan sonra Kabul Eden Devlette üçüncü bir 
Devlet adına konsolosluk görevlerini yerine getirebilir. Kabul Ederi Devlet, bu muvafakatini, her 
zaman, herhangi bir sebep göstermeksizin geri alabilir. 

Madde 3 

Konsolosluk Mensupları 

ve Özel Personelinin Uyrukluğu 

1. Âkit Taraflar, konsolosluk memuru olarak ancak Kabul Eden Devlette sürekli ikamet etme
yen kendi vatandaşlarını atayabilirler. 

2. Âkit Taraflar, konsolosluk hizmetlisi, konsolosluk hizmet personeli ve özel personel olarak 
ancak kendi veya Kabul Eden Devlet vatandaşlarını istihdam edebilirler. 

Madde 4 

Konsolosluk Memurları 

ve Hizmetlilerinin Çalışma Statüsü 

Gönderen Devletin vatandaşı olan Konsolosluk mensupları, hizmetlileri ve özel personel, Ka
bul Eden Devletin ülkesinde resmî görevlilerinin dışında ticari veya başka bir mesleki faaliyette bu
lunamazlar. Bu kural aile fertleri için de geçerlidir. 

Madde 5 

Konsolosluk Şefinin Atanması ' 

ve Göreve Başlaması 
1. Gönderen Devlet, konsolosluk şefi sıfatıyla atanan bir şahsı Kabul Eden Devlet'in Dışişle

ri Bakanlığına bir atama belgesi veya buna dair başka bir belge ve şahsın özgeçmişi ile birlikte dip
lomatik kanallardan bildirmekle yükümlüdür. 

2. Atama belgesi veya buna dair başka bir belge, özellikle konsolosluk şefinin, adı, soyadı, uy
ruğu, sınıfı ile görev yapacağı konsolosluk yeri ve görev çevresine ilişkin bilgileri içerir. 

3. Yukarıdaki işlemi müteakip, Kabul Eden Devlet, konsolosluk şefine şekli ne olursa olsun 
ücretsiz düzenlenecek bir Buyrultu veya başka bir muvafakat belgesi verir. Kabul Eden Devlet, 
Buyrultu veya muvafakat belgesinin verilmesine değin, konsolosluk şefinin, geçici olarak görevi
ne başlamasına ve Anlaşma hükümlerinden yararlanmasına rıza gösterebilir. 

4. Bununla beraber, Kabul Eden Devlet, Buyrultunun veya başka bir muvafakat belgesinin ve
rilmesini herhangi bir sebep göstermeksizin reddedebilir. 

Madde 6 

Konsolosluk Şefinin Atanmasının Konsolosluk 

Görev Çevresindeki Makamlara Bildirilmesi 

Konsolosluk şefinin, geçici de olsa, göreve başlaması kabul edilir edilmez. Kabul Eden Dev
let, durumu konsolosluk görev çevresindeki yetkili makamlara derhal bildirir. Kabul Eden Devlet, 
ayrıca, konsolosluk şefinin görevlerini yerine getirebilmesi ve işbu Anlaşma hükümlerinden yarar
lanabilmesi için gerekli tedbirleri alır. 
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Madde 7 
Konsolosluk Şefinin Görevlerini 
Geçici Olarak Yerine Getirmesi 

1. Konsolosluk Şefi herhangi bir nedenle görevini ifa edemeyecek durumda kaldığı veya kon
solosluk makamı geçici veya sürekli olarak boşaldığı takdirde, Gönderen Devlet, bu konsolosluğun 
bir memurunu, Kabul Eden Devletteki diğer bir Konsolosluğunun memurunu Gönderen Devletin 
Kabul Eden Devletteki diplomatik temsilciliği mensuplarından birini veya Dışişleri Bakanlığından 
bir memuru Konsolosluğu geçici konsolosluk şefi sıfatıyla vekâleten tedvir etmekle görevlendire
bilir. Bu son halde geçici tedvir süresi bir takvim yılı içinde üç ayı geçemez. Bununla beraber, ge
rektiğinde, bu süre diplomatik yoldan sağlanacak müsaade ile uzatılabilir. 

2. Bu Madde'nin 1. fıkrasında zikrolunduğu şekilde görevlendirilen kişinin kimliğine ilişkin 
bilgiler Kabul Eden Devletin Dışişleri Bakanlığına önceden bildirilir. 

3. îşbu Anlaşmanın hükümleri geçici konsolosluk şefi olarak Konsolosluk görevlerini bu şe
kilde vekaleten yürütecek kişiye de uygulanır. 

4. Bu maddenin 1. fıkrası uyarınca, konsoloslukta görevlendirilen Gönderen Devletin Kabul 
Eden Devlet nezdindeki diplomatik temsilciliğinin diplomasi memuru, diplomatik ayrıcalık ve do
kunulmazlıklardan yararlanmaya devam eder. 

,. Madde 8 
Diğer Konsolosluk Mensuplarının Atanmaları, Varışları, 

Ayrılışları ve Statülerindeki Değişikliklere İlişkin Bildirim 
1. Gönderen Devlet, konsolosluk şefinden başka diğer konsolosluk mensuplarının, ad ve so

yadlarını, uyruklularını, sınıflarını, sıfatlarını, varışlarını, ayrılışlarını veya görevlerinin sona erme
sini, statülerindeki ve Kabul Eden Devletteki özel adreslerindeki değişiklikleri Kabul Eden Dev-
let'in Dışişleri Bakanlığına önceden bildirir. 

2. Bunun dışında, 

a) Aile fertlerinin kimlikleri ile birlikte geliş ve ayrılışları; 
b) Özel personelin kimliği, göreve başlayış ve kesin ayrılışları ile bu sıfatla görevlerinin sona 

ermesi; . 

c) Kabul Eden Devlet vatandaşlarının konsolosluk hizmetlisi, hizmet personeli ve özel perso
nel olarak işe alınmaları veya işlerine son verilmesi 

hakkında gerekli bilgiler mahalli makamlara verilir. 
Madde 9 

Konsolosluk Mensuplarının Görevlerinin Sona Ermesi 
Bir Konsolosluk mensubunun görevinin sona ermesi ezcümle 

a) Konsolosluk mensubunun görevinin sona erdiğinin Gönderen Devlet tarafından Kabul Eden 
Devlete bildirilmesi ile olur. 

b) "Buyrultu"nun veya başka bir muvafakat belgesinin geri alınması ile olur. 

c) Kabul Eden Devlet; her zaman bir Konsolosluk memurunun istenmiyen kişi olduğunu (per-
sona non grata) veya bir konsolosluk hizmetlisinden veya hizmet personelinden birinin istenmedi
ğini Gönderen Devlet'e, kararının nedenlerini açıklamaya yükümlü olmaksızın bildirebilir. Bu du-
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rumda, Gönderen Devlet, Konsolosluk memurunu veya uyrukluğunu haiz ise konsolosluk hizmet
lisini veya hizmet personelini en kısa zamanda ülkesine geri çağınr. 

Konsolosluk hizmetlisi veya hizmet personeli kendi vatandaşı değil ise Gönderen Devlet bu 
kişilerin görevine derhal son verir. 

Gönderen Devlet, bu Maddede belirtilen yükümlülüklerini reddeder veya makul bir süre için
de bunları yerine getirmezse, Kabul Eden Devlet, olayın özelliğini gözönünde bulundurarak, ilgili 
şahsa ilişkin buyrultuyu veya diğer muvafakat belgesini geri alabilir veya onu konsolosluk perso
neli mensubu olarak kabul etmekten imtina edebilir. 

Madde 10 

Kimlik Kartları 
1. Kabul Eden Devletin yetkili makamları, her konsolosluk memuru ve ailesi mensubu için 

kimlik, sıfat ve statülerini kanıtlayan birer belgeyi kendi usullerine göre tanzim ederek ücretsiz ola
rak verirler. 

2. Bu maddenin 1. fıkrası hükümleri, Kabul Eden Devlet vatandaşı olmaması kaydıyla konso
losluk hizmetlileri ve bunların aileleri üyelerine, hizmet personeline ve özel personele uygulanır. 

Madde 11 

Konsolosluk Görevlerinin Bir Diplomatik 
Temsilcilik Tarafından Yerine Getirilmesi 

1. Gönderen Devlet, Kabul Eden Devlet nezdindc akredite diplomatik temsilcilik mensupla
rından bir veya bir kaçını konsolosluk işlerini yürütmekle görevli kılabilir. Böyle bir durumda, bu 
kişilerin kimlikleri, Kabul Eden Devlet Dışişleri Bakanlığına yazılı olarak bildirilir. 

2. İşbu maddenin 1. fıkrasında öngörülen konsolosluk görevlerinin diplomatik temsilciliğin 
mensupları tarafından ifa edilmesi, bunların diplomatik temsilcilik mensubu sıfatıyla faydalandık
ları ayrıcalık ve bağışıklıklara halel getirmez. 

BÖLÜM III 

KOLAYLIKLAR, AYRICALIKLAR VE BAĞIŞIKLIKLAR 

Madde 12 
Konsolosluk Faaliyetleri İle İlgili Olarak 

Konsolosluğa ve Konsolosluk Memurlarına 
Tanınan Kolaylıklar 

Kabul Eden Devlet, konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi için gerekli her türlü kolaylı
ğı gösterir ve Konsolosluk memurlarının resmi görevlerini ifa edebilmeleri ve bu Anlaşma ile bah
şedilen haklar, ayrıcalıklar ve bağışıklıklardan yararlanabilmeleri için uygun tedbirleri alır. 

Madde 13 • . ... 
Bina ve Mesken Edinme 

1. Kabul Eden Devlet, Gönderen Devletin Konsolosluğuna, gerekli binaları ve/veya bina kı
sımlarını iktisap ederken veya kiralarken; iktisap ettiği arsalar üzerinde bu amaçla inşaat yaparken 
veya mevcut binaları restore ederken ve bunların mülkiyetini devrederken kendi mevzuatı ve dü
zenlemeleri çerçevesinde yardımcı olur. 

2. Kabul Eden Devlet, konsolosluk mensuplarına uygun mesken temini hususunda da konso
losluğa yardımcı olur. 
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3. Gönderen Devlet, yeni inşaatlar veya mevcut binaların restorasyonu durumlarında, şehircilik 
mevzuatına veya yürürlükte bulunan diğer kısıtlamalara uyma yükümlülüğünden bağışık değildir. 

Madde 14 

Ulusal Bayrağın ve Armanın Kullanılması 

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

2. Gönderen Devletin ulusal bayrağı konsolosluk binasıyla konsolosluk şefinin ikametgâhına 
çekilebilir; arması konsolosluk binasının kapısına asılabilir. Gönderen Devletin ulusal bayrağı gö
rev gereği kullanıldıkları zaman, konsolosluk şefinin taşıtlarına da çekilebilir. 

3. Bu madde ile tanınan hakkın kullanılmasında, Kabul Eden Devletin kanunları, düzenleme
leri ve teamülleri gözönünde tutulur. 

Madde 15 
Konsolosluk Binalarının Dokunulmazlığı 

1. Konsolosluk binalarının dokunulmazlığı vardır. Münhasıran konsolosluk görevleriyle ilgili 
olarak kullanılan bu binalara Kabul Eden Devletin makamları, ancak konsolosluk şefinin, veya 
Gönderen Devletin diplomatik temsilcilik şefinin veya bunlardan birinin yetki verdiği kişinin iz
niyle girebilirler, 

Acil koruma tedbirlerinin alınmasını gerektiren yangın veya. sair felaket hallerinde bu muva
fakat mümkün olan en kısa sürede verilir. 

2. Kabul Eden Devletin, Gönderen Devletin konsolosluk binalarına izinsiz girilmemesi veya 
binaların tahrip edilmemesi ve konsolosluğun huzurunun bozulmaması veya konsolosluğun haysi
yetinin kırılmaması amacıyla gerekli her türlü tedbirleri almak gibi özel bir yükümlülüğü vardır. 

3. Konsolosluk binaları, mobilyaları! mameleki ve ulaşım araçları, Kabul Eden Devletin millî 
savunma veya kamu yararı amaçlarıyla herhangi bir şekilde el koymasından bağışıktırlar. 

Madde 16 
Konsolosluk Arşiv ve Belgelerinin Dokunulmazlığı 

Konsolosluk arşiv ve belgelerinin her yerde ve her zaman dokunulmazlıkları vardır. 
' - - ' ' Madde 17 

Haberleşme Özgürlüğü 

1. Kabul Eden Devlet, Konsolosluğun her türlü resmî amaçlı haberleşmesine izin verir ve bu
nu korur. Gönderen Devletin Konsolosluğu, kendi Hükümeti ile ve Gönderen Devletin diğer dip-
lotaki temsilcilikleri ve konsoloslukları ile haberleşmede, diplomatik kurye veya konsolosluk kur
yesi, diplomatik torba veya konsolosluk torbası, kripto veya şifre de dahil olmak üzere, uygun gö
receği her türlü haberleşme vasıtasını kullanabilir. Bununla beraber, konsolosluk, ancak Kabul 
Eden Devletin muvafakati ile telsiz cihazı kurabilir ve kullanabilir. Umuma mahsus haberleşme 
yollan kullanıldığında, Gönderen Devletin diplomatik,temsilciliği için geçerli ücretler, Konsoloslu
ğa da uygulanır. 

2. Konsolosluğun resmî haberleşmesine dokunulamaz. Resmî haberleşme deyiminden, konso
losluk ve konsolosluk görevleriyle ilgili tüm haberleşme anlaşılır. 

3. Konsolosluk torbası ne açılabilir ne de torbaya el konulabilir. Bununla beraber, Kabul Eden 
Devletin yetkili makamları, torbanın, bu maddenin 4. paragrafında belirtilen resmî yazışma, belge 
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ve eşyalardan başka şeyler ihtiva ettiğine inanmak için ciddî nedenlere sahip oldukları takdirde, tor
banın Gönderen Devletin yetkili bir temsilcisi tarafından kendi önlerinde açılmasını isteyebilirler. 
Gönderen Devletin makamları bu talebi reddederlerse, torba çıkış yerine geri gönderilir. 

4. Konsolosluk torbasını teşkil eden paketler, niteliklerini belirten görünebilir dış alametleri ta
şırlar ve ancak resmî yazışmalar ve münhasıran resmî kullanıma yönelik belge veya eşyaları ihtiva 
edebilirler. 

5. Konsolosluk kuryesi, sıfatını gösteren ve konsolosluk torbasını teşkil eden paketlerin sayı
sını belirten resmî bir belge taşır. Konsolosluk kuryesi, Gönderen Devlet'in uyruğudur. Görevini 
yerine getirirken Kabul Eden Devlet tarafından korunur. Konsolosluk kuryesinin kişisel dokunul
mazlığı vardır ve hiçbir şekilde tutuklanamaz veya gözaltına alınamaz. 

6. Gönderen Devletin kendisi, diplomatik temsilcilikleri ve konsoloslukları geçici konsolosluk kur
yeleri görevlendirebilirler. Bu gibi durumlarda, bu Maddenin 5. paragrafındaki hükümler uygulanır, an
cak orada bahsolunan bağışıklıklar, kuryenin konsolosluk torbasını muhatabına teslimiyle son bulur. 

.. 7. Konsolosluk torbası müsaade edilmiş bir giriş noktasına gelecek bir ticarî geminin veya uça
ğın kaptanına verilebilir. Kaptan, kurye torbasını teşkil eden paketlerin sayışını gösteren resmî bir 
belgeyi haizdir, fakat konsolosluk kuryesi sayılmaz. Yetkili mahallî makamlarla yapacağı bir dü
zenleme ile konsolosluk, torbayı gemi veya uçağın kaptanından doğrudan ve serbestçe almak üze
re bir mensubunu görevlendirebilir. 

Madde 18 
Konsolosluk Memurlarının Korunması 

Kabul Eden Devlet, konsolosluk memurlarına, onlara gösterilmesi, gereken saygı ile muame
le eder ve onların şahıslarına, hürriyetlerine ve haysiyetlerine yapılabilecek her türlü saldırıyı ön
lemek amacıyla gerekli bütün tedbirleri alır. 

Madde 19 
Konsolosluk Memurlarının Kişisel Dokunulmazlığı 

1. Konsolosluk memurları ağır bir suç ve yetkili adli makamın kararı olmadıkça tutuklanamaz 
veya gözaltına alınamaz. 

2. Bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen hal saklı kalmak üzere, konsolosluk memurları kesin
leşmiş adlî kararın uygulanması dışında, hapsedilemez ve kişisel hürriyetleri herhangi bir şekilde 
kısıtlanamaz. 

3. Aleyhine cezaî bir dava ikame edilen konsolosluk memuru yetkili makamların önüne çık
mak zorundadır. Bununla beraber, konsolosluk memurunun resmî durumu icabı kendisine gereken 
saygı gösterilir ve dava, bu Maddenin 1. fıkrasında öngörülen hâl hariç olmak üzere, konsolosluk 
memurunun konsolosluk görevlerini yerine getirmesini etkilemeyecek şekilde yürütülür. Bir kon
solosluk memurunun, bu maddenin 1. fıkrasında zikredilen durumlarda gözaltına alınması gerekti
ği takdirde, aleyhine ikame edilecek dava en kısa zamanda açılır. , . 

4. Bir konsolosluk memurunun tutuklanması veya gözaltına alınması veya cezaî kovuşturma
ya tabi tutulması halinde, Kabul Eden Devlet durumdan konsolosluk memurunun bağlı olduğu dip
lomatik temsilcilik veya konsolosluğu derhal haberdar eder. 

Madde 20 
Yargı Bağışıklığı 

I. Konsolosluk memurları ve hizmetlileri konsolosluk veya resmî görevleri sırasındaki fiille
rinden dolayı Kabul Eden Devletin adlî ve idarî makamlarının yargısına tabi değildirler. 
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2. Bununla beraber, bu maddenin 1, fıkrası hükümleri, 
a) Bir konsolosluk memurunun veya bir konsolosluk hizmetlisinin açıkça veya zımmen Gön

deren Devletin vekili sıfatıyla akdetmediği bir muvakcleden doğan, veya 

b) Kabul Eden Devlet ülkesinde bir taşıt aracının, bir geminin veya hava taşıtının sebebiyet 
verdiği zarar yüzünden üçüncü kişiler tarafından açılan, 

hukuk davalarına uygulanmaz. 
Madde 21 

Tanıklık Yapmak Yükümlülüğü 

1. Konsolosluk mensupları adlî ve idarî davalar sırasında tanıklık yapmaya çağrılabilirler. 
Konsolosluk hizmetlileri ve hizmet personeli mensupları bu maddenin 3. fıkrasında zikredilen du
rumlar dışında tanıklık yapmayı reddedemezler. Bir konsolosluk memuru tanıklık yapmayı reddet
tiği takdirde ona hiçbir zorlayıcı tedbir veya başka ceza uygulanamaz. 

2. Tanıklığı talep eden makam konsolosluk memurlarının görevlerini yerine getirmelerini sek
teye uğratmaktan kaçınır. Bu makam, mümkün olan herhalde konsolosluk memurunun tanıklıkla 
ilgili ifadesini, konsolosluk mensubunun ikametgâhında veya konsoloslukta alabilir veya konsolos
luk mensubunun yazılı beyanını kabul edebilir. 

3. Konsolosluk mensupları, görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili olaylar hakkında tanıklık 
yapmak veya bununla ilgili resmî yazışma veya belgeleri göstermek zorunda değildirler. Konsolos
luk mensupları, keza, Gönderen Devletin ulusal kanunları hakkında bilirkişi olarak tanıklık yapma
yı reddetmek hakkına da sahiptirler. 

Madde 22 
Ayrıcalık ve Bağışıklıklardan Feragat 

1. Gönderen Devlet, bir konsolosluk mensubu hakkında, 19, 20 ve 21. maddelerde öngörülen 
ayrıcalık ve bağışıklıklardan feragat edebilir. 

Ayrıcalık ve bağışıklıklardan feragat daima sarih olur ye Kabul Eden Devlete yazılı olarak 
bildirilir. 

2. Bir konsolosluk memuru veya bir konsolosluk hizmetlisi 20. madde uyarınca yargı bağışık
lığından yararlandığı bir konuda dava ikame ederse, esas talebe doğrudan doğruya bağlı herhangi 
bir mukabil talep hakkında yargı bağışıklığını ileri süremez. 

3. Hukukî veya idarî bir dava ile ilgili olarak yargı bağışıklığından feragat, kararın uygulan
masına ait tedbirlere ilişkin bağışıklıktan da feragat edildiği anlamına gelmez. Bunlar için de ayrı 
bir feragat gereklidir. • - • • - . 

Madde 23 
Kanunî ve Kişisel Yükümlülüklerden Bağışıklık 

Kabul Eden Devlet, konsolosluk mensuplarıyla aile efradını her türlü kişisel yükümlülük ve 
hangi neviden olursa olsun kamu yararı hizmetleriyle, istimval, yardım ve konaklama gibi asker
likle ilgili yükümlülüklerden muaf tutar. 

Madde 24 
Yabancıların Kayıt ve'Oturma Müsaadesinden Bağışıklık 

Konsolosluk memurları ve hizmetlileri ve bunlarla birlikte yaşayan aile efradı Kabul Eden 
Devletin kanunları ve düzenlemelerinin yabancıların kayıt ve ikametleri konusunda öngördüğü bü
tün yükümlülüklerden muaftır. 
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Madde25 
Çalışma Müsaadesi Bağışıklığı 

Gönderen Devlet vatandaşı Konsolosluk mensupları, Gönderen Devlete yaptıkları hizmetler
de, Kabul Eden Devletin yabancı işgücü kullanımı ile ilgili kanun ve düzenlemelerinin çalışma mü
saadesi konusunda koyduğu yükümlülüklerden muaftır. 

Madde 26 
Sosyal Güvenlik Rejiminden Bağışıklık 

1. Konsolosluk mensupları ve aileleri efradı, Gönderen Devlete gördükleri hizmetler konusun
da Kabul Eden Devlette yürürlükte bulunan sosyal güvenlik hükümlerinden bu maddenin 3. fıkra
sı hükümleri saklı kalmak kaydıyla muaftırlar. 

2. Bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen bağışıklık, münhasıran konsolosluk mensuplarının 
hizmetinde bulunan özel personel mensuplarına da 

a) Kabul Eden Devlet vatandaşı olmamaları veya Kabul Eden Devlette devamlı ikametgâhla
rı bulunmaması ve 

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

şartlarıyla uygulanır, 
3. Hizmetlerinde bu maddenin 2. fıkrasında öngörülen bağışıklığın uygulanmadığı kişiler bu

lunan konsolosluk mensupları, Kabul Eden Devletin sosyal güvenlik mevzuatının işverene yükle
diği yükümlülüklere uyarlar. 

4. Bu maddenin 1. ve 2. fıkralarında öngörülen bağışıklık Kabul Eden Devlet mevzuatının mü
saade etmesi şartıyla, bu Devletin sosyal güvenlik sistemine isteyerek katılma olanağını ortadan 
kaldırmaz. 

Madde 27 
Akçalı Bağışıklık 

1. Konsolosluk memurları, Konsolosluk hizmetlileri ve aileleri efradı, aşağıda sayılanlar dışın
da, şahsî veya aynî, ulusal, bölgesel veya belediyeye ait her türlü vergi ve resimlerden muaftırlar : 

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

maz mallara ait vergi ve resimler; 
c) Bu maddenin 4. fıkrasının b bendi hükümleri saklı kalmak üzere, Kabul Eden Devlet tara

fından tahsil olunan emlak, veraset ve intikal vergileri, 
d) Kaynağı Kabul Eden Devlette bulunan, her türlü özel gelirlerden alınan vergi ve resimler, 
e) İfa olunan özel hizmetler karşılığı olarak tahsil edilen vergi ve resimler, 
f) 28. madde hükümleri saklı kalmak üzere, kayıt, mahkeme ipotek ve pul harçları, 
2. Gönderen Devlet vatandaşı olan konsolosluk mensupları ve özel personel hizmetleri karşı

lığı aldıkları ücretlerden dolayı vergi ve harçtan muaftırlar. 
3. Konsolosluk, Kabul Eden Devlet vatandaşı olan konsolosluk mensupları ve özel personel 

ile ilgili olarak, bu Devletin kanun ve düzenlemelerinin gelir vergisi konusunda öngördüğü yüküm
lülüklere uyar. 

4. Bir konsolosluk mensubunun veya ailesi efradının ölümü halinde Kabul Eden Devlet: 
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a) Bu ülkede iktisap edilmiş olup da müteveffanın ölümü sırasında ihracı yasaklanmış bulu
nanlar hariç olmak üzere müteveffaya ait taşınır malların ihracına müsaade eder; ve 

fa) Müteveffanın konsolosluk mensubu veya konsolosluk mensuplarından birinin ailesi efra
dından olması nedeniyle Kabul Eden Devlette bulunan taşınır mallardan, emlak, miras ve intikale 
ilişkin ulusal, bölgesel veya belediyeye ait vergi ve resimleri tahsil etmez. 

Madde 28 
Konsolosluk Binalarının ve Bazı Taşınır 

Malların Akçalı Bağışıklığı , 

1. Gönderen Devletin maliki ve kiracısı olduğu konsolosluk binaları ile konsolosluk şefinin 
ikametgâhı, bunlar için yapılan özel hizmetler karşılığı ödenen bedeller dışında, ulusal, bölgesel ve
ya belediyeye ait her nevi vergi ve harçtan muaftırlar. Bu muafiyet, sözkonusu taşınmazların ikti
sabına ilişkin sözleşme ve hukukî işlemlere de uygulanır. 

2. Bu maddenin 1. fıkrasında öngörülen vergi bağışıklığı, Kabul-Eden Devlet yasa ve düzen
lemeleri uyarınca Gönderen Devletle sözleşme yapan kişi tarafından ödenecek vergi ve resimlere 
uygulanmaz. ' 

3. Bu maddenin 1. ve 2. fıkralarının hükümleri, Gönderen Devletin mülkiyetinde bulunan ve 
münhasıran konsolosluğun ihtiyaçları için kullanılan taşınır mallara da uygulanır. 

Madde 29 
Gümrük Muayenesinden ve Gümrük 

Resimlerinden Bağışıklık 
1. Kabul Eden Devlet, yürürlükteki kanun ve düzenlemeler çerçevesinde, aşağıda yazılı ka

lemlerin girişine müsaade eder ve depolama, nakliye ve benzeri hizmetlerle ilgili masraflar dışın
daki bütün gümrük resimleri, harçlar ve bununla ilgili sair vergilerde bağışıklık tanır : 

a) Konsolosluğun resmî kullanımına ait eşyalar; 
b) Yerleşme eşyaları da dahil olmak üzere, konsolosluk memurunun ve aile efradının kişisel 

kullanımına ait eşyalar. Tüketim malları, ilgililerin doğrudan kendi kullanımları için gerekli mik
tarı geçemez. , 

2. Gönderen Devlet vatandaşı Konsolosluk hizmetlileri, ilk yerleşim anında ithal etmiş oldukla-
ri eşyalar konusunda, bu maddenin 1. fıkrasindaöngörülen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar. 

3. Eşya tanımlamasına taşıt araçları da dahildir. 
4. Konsolosluk memurlarının ve bunların aile efradının beraberindeki kişisel bagajlar gümrük 

muayenesinden muaftırlar. Sözkonusu bagajlar ancak bu maddenin 1. fıkrasının (b) bendinde zik
redilenlerden başka eşyalar veya Kabul Eden Devletin kanun ve düzenlemeleriyle ithali veya ihra
cı yasaklanmış veya karantina kanun ve düzenlemelerine tabi eşyalar ihtiva ettiği hususunda ciddî 
ncdenlerinvarlığı halinde gümrük muayenesine tabi tutulabilirler. Bu muayene, ancak konsolosluk 
memurunun veya ailesinin bir ferdinin huzurunda yapılır. 

Madde 30 \ 
Seyahat Serbestliği 

Ulusal güvenlik nedenleriyle girilmesi yasaklanmış veya nizama bağlanmış bölgeler ile ilgili 
kanun ve düzenlemeler saklı kalmak üzere, Kabul Eden Devlet, konsolosluğun bütün mensupları
na ve bunların aileleri efradına mütekabiliyet esasları çerçevesinde ülkesi üzerinde yer değiştirme 
ve seyahat etme serbestliği sağlar. 
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Madde31 
Taşıt Araçları Sigortası 

Gönderen Devletin mülkiyetinde bulunan ve konsolosluğun kullanımına matuf taşıt araçlarıyla 
konsolosluk mensuplarının mülkiyetinde bulunan taşıt araçları mecburi sigortaya tabidirler. Bu ko
nuda Konsolosluk, Kabul Eden Devlet Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak bildirimlere uyar. 

Madde 32 ' 

Konsolosluk Ayrıcalık ve Bağışıklıklarının 
Başlaması ve Sona Ermesi ve Buna İlişkin Hükümler 

1. Konsolosluğun her mensubu, görev yerine gitmek için Kabul Eden Devlet'in ülkesine giri
şinden itibaren veya daha önceden bu ülkede bulunuyorsa konsolosluktaki görevine başlamasından 
itibaren, bu Anlaşma'da öngörülen ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanır. 

2. Bir konsolosluk mensubunun kendisiyle birlikte yaşayan ailesi efradı ve keza yanında çalı
şan özel personel mensupları da bu Maddenin 1. fıkrası uyarınca, konsolosluk mensubunun ayrıca
lıklardan ve bağışıklıklardan yararlandığı tarihten, Kabul Eden Devlet'in ülkesine girişleri tarihin
den veya o konsolosluk mensubunun ailesi efradına veya özel personel mensuplarına dahil olduk
ları tarihten itibaren bu Anlaşma'da öngörülen ayrıcalıklar ve bağışıklıklardan yararlanırlar. 

3. Bir konsolosluk mensubunun görevi sona erdiği zaman, kendisinin ve keza kendisiyle birlik
te yaşayan aile efradı ile yanında çalışan özel personel mensuplarının da ayrıcalık ve bağışıklıkları 
normal olarak anılan konsolosluk mensubunun Kabul Eden Devlet'in ülkesini terkettiği anda veya 
bu amaçla kendisine tanınan makul bir sürenin bitiminde son bulur. Sözkonusu kişiler ayrıcalık ve 
bağışıklıklarını, silahlı bir çatışma hali dahil o ana kadar muhafaza ederler. Bu Maddenin 2, fıkra
sında belirtilen kişilere gelince, bunların ayrıcalıkları ve bağışıklıkları bir konsolosluk mensubunun 
ailesi efradına veya konsolosluk mensubunun hizmetine dahil olmak durumu ortadan kalkar kalk
maz sona erer. Bununla beraber, eğer bu kişiler makul bir süre içinde Kabul Eden Devletin ülkesini 
terketmek niyetinde iseler şüphesiz ayrıcalık ve bağışıklıkları hareketleri anına kadar devam eder. 

4. Bununla beraber, bir konsolosluk memuru veya bir konsolosluk hizmetlisi tarafından gö
revlerinin yerine getirilmesi sırasında yapılan işlerle ilgili olarak yargı bağışıklığı süresiz olarak de
vam eder. 

5. Bir konsolosluk mensubunun ölümü halinde, kendisiyle birlikte yaşayan ailesi efradı. Ka
bul Eden Devletin ülkesini terkettikleri tarihe veya bu amaçla onlara tanınan makul sürenin bitimi
ne kadar, daha Önce yararlandıkları ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanmaya devam ederler. 

6. Kabul Eden Devlet vatandaşı olan konsolosluk hizmetlileri 21. Maddenin 3. fıkrasında ön
görülen hallerin dışında Kabul Eden Devletin yargısına tabidirler. 

7. Bununla beraber, Kabul Eden Devlet bu Maddenin 6. fıkrasında sözü edilen kişiler üzerin
deki yargı yetkisini, konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesini aşırı bir şekilde sekteye uğrat
maktan kaçınacak bir biçimde kullanır. " 

BÖLÜM IV 
KONSOLOSLUK GÖREVLERİ 

Madde 33 
Görevlerin Kapsamı 

Konsolosluk memuru aşağıdaki hususlarda yetkilidir; 
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a) Kabul Eden Devlette, Gönderen ve bu Devletin vatandaşlarının haklarını ve menfaatlerini 
korumak. 

b) Gönderen Devletle Kabul Eden Devlet arasındaki ticarî, ekonomik, kültürel, bilimsel ve tu
ristik ilişkilerin gelişmesini kolaylaştırmak ve iki ülke arasında dostluk ilişkilerini geliştirmek. 

c) Kabul Eden Devletin ticarî, ekonomik, kültürel, bilimsel ve turistik hayatının gelişimi ve 
durumu konusunda meşru yoldan bilgi edinmek, bu konuda Gönderen Devletin Hükümetine rapor 
ve ilgilenen kişilere bilgi vermek. 

Madde 34 

. Kabul Eden Devlet Makamlarıyla Temas 

Konsolosluk memurları görevlerini yerine getirirken : 

a) Konsolosluk görev çevresindeki yetkili mahalli makamlara ve 
b) Kabul Eden Devletin kanun, düzenleme ve teamülleri ile uluslararası anlaşmaların cevaz 

verdiği ölçüde, Kabul Eden Devletin yetkili merkezi makamlarına müracaatta bulunabilirler. 
Madde 35 

Kabul Eden Devlet Makamları Önünde Vatandaşların Temsili 

1. Konsolosluk memuru, vatandaşlarının hazır bulunmamaları veya başka herhangi bir neden
le haklarını ve menfaatlerini koruyamamaları halinde, Kabul Eden Devletin kanunlarına ve düzen
lemelerine uygun olarak Kabul Eden Devletin mahkemeleri ve diğer makamları huzurunda Gönde-. 
ren Devlet vatandaşlarının münasip bir şekilde temsil edilmeleri için gerekli önlemleri almak yet
kisini haizdir. 

2. Bu Maddenin 1. paragrafında öngörülen temsil, temsil olunan kişinin bir vekil tayin etme
siyle veya haklarını ve menfaatlerini savunmayı kendisinin üstlenmesiyle sona erer. 

Madde 36 

Vatandaşların Kayıt Edilmeleri, Pasaport ve Vize Verilmesi 

Konsolosluk memuru aşağıdaki konularda yetkilidir: 
a) Gönderen Devlet vatandaşlarının kaydını yapmak; 
b) Gönderen Devlet vatandaşlarının, vatandaşlık konusunda talep ve beyanlarını kabul etmek 

ve konuyla ilgili belgeleri vermek; 
c) Gönderen Devlet vatandaşlarına pasaport ve seyahat belgeleri vermek, bunları yenilemek, 

değiştirmek ve iptal etmek, 
d) Kabul Eden Devlet ve üçüncü Devletler vatandaşlarına vize vermek. 

Madde 37 
Şahsî Hallerle İlgili Görevler 

1. Kabul Eden Devlet mevzuatının izin verdiği ölçüde, konsolosluk memuru aşağıdaki konu
larda yetkilidir; 

a) Gönderen Devlet vatandaşlarının doğum ve ölüm belgelerini düzenlemek ve tescil etmek; 
b) Müstakbel çiftin her ikisinin de Gönderen Devlet vatandaşı olmaları halinde nikâh kıymak 

ve bununla ilgili belgeleri düzenlemek. 
c) Taraflardan hiç olmazsa birinin Gönderen Devletin vatandaşı olması şartıyla Kabul Eden 

Devletin kanunları uyarınca kıyılan nikâhı veya karar verilen boşanmayı tescil etmek. 
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d) Gönderen Devletin vatandaşlarının aile münasebetlerine ilişkin beyanlarını kabul etmek. 

2. Bu Maddenin 1. fıkra hükümleri, ilgili kişileri Kabul Eden Devlet mevzuatının öngördüğü 
beyanlarda bulunmak yükümlülüğünden muaf kılmaz. 

3. Kabul Eden Devletin yetkili makamları, idarî amaçlarla kendilerinden istenen ve Gönderen 
Devlet vatandaşlarıyla ilgili şahsî hâl kayıtlarının suret veya örneklerini, gecikmeksizin ve ücretsiz 
olarak konsolosluğa gönderirler. 

Madde 38 

Noterlik Görevleri 
1. Konsolosluk memuru, aşağıdaki konularda yetkilidir : 

a) Gönderen Devlet vatandaşlarının her türlü beyanlarını kabul etmek, düzenlemek ve onayla
mak, 

b) Gönderen Devlet vatandaşlarının vasiyetnamelerini, diğer belgelerini ve beyanlarını düzen
lemek, onaylamak ve saklamak üzere kabul etmek, 

c) Gönderen Devlet vatandaşları arasında mukaveleleri düzenlemek, onaylamak ve muhafaza 
etmek. Bu hüküm, gayrimenkuller üzerindeki hakların tesisine, devrine ve iptaline ilişkin mukave
lelere uygulanmaz. 

d) Gönderen Devlet vatandaşlarının imzalarının doğruluğunu ve aslına uygunluğunu tasdik et
mek, 

e) Gönderen veya Kabul Eden Devletin yetkili makamlarınca düzenlenmiş bütün belgeleri ter
cüme etmek, onaylamak ve bu belgelerin tercümelerini, kopyalarını ve örneklerini tasdik etmek, 

f) Gönderen Devlet mevzuatına uygun olarak diğer noterlik görevlerini yapmak. 
2. Gönderen Devletin konsolosluk memuru tarafından düzenlenen, onaylanan veya aslına uy

gunluğu tasdik edilen bu maddenin 1. fıkrasında sayılan belgeler gerektiği gibi onaylanmış resmî 
belgeler olarak kabul edilirler ve Kabul Eden Devletin kanun ve düzenlemelerine aykırı olmamak 
şartıyla, Kabul Eden Devletin yetkili makamları tarafından onaylanmış veya aslına uygunluğu tas
dik edilmiş belgelerle aynı ispat gücünü haizdirler ve aynı neticeleri doğururlar. 

Madde 39 
Muhafaza Etmek Üzere Eşya Kabul Etme 

1. Konsolosluk memuru, Gönderen Devlet vatandaşlarına ait belgeleri, para, kıymetli eşya ve 
diğer mameleki Kabul Eden Devletin mevzuatına aykırı olmamak şartıyla saklamak üzere kabul 
edebilir. 

Sözü edilen belgeler, para, kıymetli eşya ve mamelek, Kabul Eden Devletten, ancak bu Dev
letin mevzuatına uymak şartıyla çıkarılabilir. 

2. Konsolosluk memuru, Gönderen Devlet vatandaşlarının, Kabul Eden devletteki ikametleri 
sırasında kaybettikleri eşyaları bulunduğunda, sahiplerine iletmek amacıyla, aynı şekilde kabul 
edebilir. 

Madde 40 

Vesayet ve Kayyımlık 

1. Kabul Eden Devlet makamları, sürekli veya geçici olarak ikamet eden Gönderen Devletin 
bir vatandaşına vasi veya kayyım tayin edileceğini öğrendiklerinde durumu yetkili konsolosluğa 
bildirirler. 
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2. Bu Anlaşmanın 35. maddesi hükümleri küçüklerin veya diğer gayri mümeyyiz kişilerin hak
larının ve menfaatlerinin korunması konusunda uygulanır. 

3. Konsolosluk mcrhıiru, vasi veya kayyım tayini ve özellikle bu görevleri yerine getirecek aday
ları teklif etmek-konusunda Kabul Eden Devlet yetkili makamları nezdinde girişimde bulunabilir. 

4. Küçüklerin veya gayri mümeyyizlerin mallarının idaresinin sağlanmaması halinde, konso
losluk memuru, bu mallara idareci tayini sağlayabilir veya Kabul Eden Devlet yetkili makamların
dan, bu amaçla gerekli tedbirlerin alınmasını isteyebilir. 

5. Konsolosluk memuru, Gönderen Devlet mevzuatına uygun olarak, bu Devletin vatandaşı 
olup Kabul Eden Devlette ikamet eden bir küçüğün bakımını sağlayabilir. 

Madde 41 

Gönderen Devlet Vatandaşlarıyla Temas 

1. Konsolosluk memuru, Gönderen Devlet vatandaşlarıyla temas etmeye, bunların Kabul Eden 
Devletin yetkili makamları ile ilişkilerinde yardımcı olmaya ve onlara avukat, tercüman ve bu 
amaçla başka bir şahıs tutmaya yetkilidir. 

2. Kabul Eden Devlet Gönderen Devlet vatandaşının konsoloslukla yazışmasını kısıtlamaz ve 
onun konsolosluk binalarına girişini de engellemez. 

3. Kabul Eden Devletin yetkili makamları, Gönderen Devlet vatandaşlarından biri hakkında 
bilgi edinmek, bu vatandaşlarla irtibat kurmak ve görüşmek hususunda konsolosluk memuruna yar
dımcı olurlar. 

Madde 42 
Hürriyetleri Kısıtlanmış Vatandaşlarla Temas 

1. Kabul Eden Devletin yetkili makamları, Gönderen Devletin konsolosluğunu bu devletin va
tandaşlarından birisinin konsolosluk görev çevresinde gözaltına alınması, tutuklanması veya hürri
yeti kısıtlayıcı diğer herhangi bir tedbire tabi tutulması halinde en kısa zamanda ve en geç 5 gün. 
içinde haberdar ederler. Kabul Eden Devletin yetkili makamları böyle bir kişinin konsolosluğa gön
derdiği mektupları-gecikmeksizin iletirler. Bu makamlar, ilgiliye, bu Madde uyarınca sahip olduğu 
haklarını gecikmeden bildirirler. 

2. Konsolosluk memuru gözaltına alınmış, tutuklanmış veya herhangi bir hürriyeti kısıtlayıcı 
tedbire tabi tutulmuş Gönderen Devlet vatandaşını ziyaret etmek ve görüşmek veya onunla yazış
mak ve savunmasının yapılmasında ona yardım etmek hakkına sahiptir. Ayrıca, hürriyeti kısıtlayı
cı bir ceza çekmekte olan herhangi bir vatandaşını ziyaret etmek hakkı da vardır. Kabul Eden Dev
let yetkili makamları konsolosluk memuruna, anılan vatandaşını, onun gözaltına alınmasından, tur 

tuklanmasından veya hürriyeti kısıtlayıcı herhangi bir diğer tedbire tabi tutulmasından en geç 7 gün 
sonra bilahare makul aralıklarla ziyaret etmesine izin verirler. 

3. Bu maddede belirtilen haklar, Kabul Eden Devletin kanun ve düzenlemelerine uygun ola
rak, bu kanun ve düzenlemelerin bu hakları ortadan kaldırmama koşuluyla kullanılır. 

Madde 43 
Vatandaşların İfade Vermeleri ve Tebligat 

Konsolosluk memuru, Gönderen Devlet yetkili makamlarının talebi üzerine, Gönderen Devlet 
vatandaşlarının, taraf, şahit ve bilirkişi olarak, isteğe bağlı ifadelerini kabul etmek ve onlara adlî ve 
gayri adlî belgeleri tebliğ etmek hak ve yetkisini haizdir. Bu işlemlerin yapılmasında, zorlama va
sıtalarının kullanılması veya kullanılacağı tehdidinde bulunulması yasaktır. 
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Madde 44 
Trafik Kazaları 

Kabul Eden Devletin yetkili makamları, Gönderen Devlet vatandaşlarının öldüğü veya ağır ya
ralandıkları bütün kazaları konsolosluk memuruna gecikmeksizin bildirirler. 

Madde 45 

Vatandaşın Ölümü 

Kabul Eden Devletin yetkili makamları, Gönderen Devlet vatandaşlarından birinin ölümünü 
gecikmeksizin konsolosluğa bildirirler ve ölüm belgesinin bir örneğini ücretsiz olarak düzenleyip 
gönderirler. • . 

Madde 46 

Miras ve Koruyucu Tedbirler 
1. Kabul Eden devletin yetkili makamları, Gönderen Devlet vatandaşlarından birinin ölmesi 

sonucu mirasın açılmasından ve ölenin vatandaşlığı ne olursa olsun, Gönderen Devletin bir vatan
daşının mirasçı, hak sahibi veya mensup mirasçı olması halinde keza mirasın açılmasından konso
losluk memurunu gecikmeksizin haberdar ederler. 

2. Kabul Eden Devletin yetkili makamları mirası korumak ve vasiyetname ölen tarafından dü
zenlenmiş ise vasiyetin örneği ile Sosyal Sigortalardan, iradlardan, sigorta poliçelerinden ileri ge
len meblağlar dahil, mirasın değeri ve muhtevası konusunda sahip oldukları bütün bilgileri konso
losluk memuruna.iletmek amacıyla, Kabul Eden Devletin kanun ve düzenlemelerinde öngörüleri 
gerekli tedbirleri alırlar. 

3. Konsolosluk memuru aşağıdaki hususların yerine getirilmesini istemek hakkına sahiptir. 

a) Mirasın muhafazasını, mühürlenmesini ve mührün kaldırılmasını, miras yöneticisinin yed
di emin olarak atanması da dahil olmak üzere mirasın korunması için gerekli tedbirlerin alınması
nı ve bu işlemlere miras yöneticisinin katılmasını; 

b) Mirası teşkil eden malların satışını ve kendisinin hazır bulunabilmesi için bu satış için tes
pit edilen tarihin bildirilmesini; 

4. Miras davasının veya diğer resmî işlemlerin sonunda, Kabul Eden Devletin yetkili makam
ları, konsolosluk memurunu gecikmeksizin haberdar ederler ve bu borçların, vergi ve rüsumların 
ödenmesinden sonra mirası veya ilgili kişilere düşen payları, üç ay içinde ona bildirirler. 

5. Mirasın değeri önemsiz ise, konsolosluk memuru miras inallarının kendisine teslimini iste
yebilir. Bu takdirde bunu ilgili şahıslara göndermek hakkına sahip olur. 

6. Konsolosluk memuru, ilgili şahıslara göndermek amacıyla Gönderen Devletin Kabul Eden" 
Devlette oturmayan vatandaşlarına düşen kişisel paylar ve miras, tazminat, emeklilik, sosyal sigor
ta, ödenmemiş ücretleri ve sigorta poliçelerinden ilgili şahıslara düşen miktarı kabul etmek hakkı
na da sahiptir. 

7. Bu Maddenin 4, 5 ve 6. fıkraları hükümlerinin uygulanması babında eşya ve alacakların 
Gönderen Devlete gönderilmesi, ancak Kabul Eden Devletin mevzuatına uygun olarak yapılır. 

Madde 47 

Daimî Surette Oturmayan Vatandaşın Ölümü 
1. Gönderen Devletin Kabul Eden Devlette oturmayan bir vatandaşının bu Devletteki yolcu

luğu sırasında ölmesi halinde müteveffanın malları, Kabul Eden Devlet yetkili makamlarınca ko-
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runur ve özel bir usule tabi olmaksızın Gönderen Devletin konsolosluk memuruna verilir. Konso
losluk memuru, müteveffanın Kabul Eden Devletteki ikameti sırasında önceden yüklendiği borçla
rını, geri verilen malların değeri ile sınırlı olmak üzere öder. 

2.46. maddenin 7. fıkrası hükmü, bu Maddenin 1. fıkrasında sözü edilen mameleke de uygulanır. 
Madde 48 

Gemilere Yardım 
1. Konsolosluk memuru, limanlar da dahil olmak üzere, Kabul Eden Devletin kara ve iç sula

rındaki Gönderen Devlet gemilerine ve bu gemilerin mürettebatına her türlü yardımda bulunmak 
hakkını haizdir. Konsolosluk memuru Gönderen Devletin gemileri ve mürettebatı üzerinde göze
tim ve denetleme haklarını da haizdir. 

2. Kaptan veya mürettebattan biri, konsoloslukla serbestçe haberleşebilir. 
3. Kabul Eden Devletin yetkili makamları, konsolosluk memurunun Gönderen Devlet kanun

ları ve düzenlemeleri uyarınca bu Devletin gemileri ve mürettebatı ile ilgili olarak aldığı önlemle
re saygı gösterirler. Konsolosluk memuru, bu görevlerini yerine getirirken, Kabul Eden Devletin 
yetkili makamlarından yardım isteyebilir. 

Madde 49 
• Konsolosluk Memurlarının Gemi 

ve Mürettebatına İlişkin Yetkileri 
Konsolosluk memuru, Gönderen Devlet Kanunları uyarınca ve Kabul Eden Devletin kanun ve 

diğer düzenlemelerine aykırı olmamak şartıyla deniz ulaşımı ile ilgili ve özellikle aşağıdaki konu
larda her türlü faaliyette bulunmak hakkını haizdir : 

a) Bir geminin uyrukluğu, mülkiyeti ve diğer aynı haklar ile durumu ve işletilmesi ile ilgili ko
nularda her türlü belgeyi kabul etmek, düzenlemek veya imzalamak; 

b) Gemi kaptanını veya mürettebatın diğer mensuplarını sorguya çekmek, geminin belgeleri
ni kontrol, kabul ve tasdik etmek, gemiyle ve geminin yükü, yolculuğu ile ilgili beyanları kabul et
mek ve keza geminin limana girişi, kalışı ve çıkışını kolaylaştıracak faaliyetlerde bulunmak; 

c) KapTâTtnrve mürettebattan birinin hastanede tedavi görmesi veya anayurda gönderilmesini 
sağlamak üzere gerekli tüm tedbirleri almak; 

d) Kaptan veya mürettebatın bir üyesine, Kabul Eden Devletin mahkemeleri ve diğer makam
ları ile olan ilişkilerinde yardım etmek ve bu amaçla onlara, adlî yardım ve bir tercümanın veya bir 
başka şahsın yardımını sağlamak. . • 

. . Madde 50 
Gemide İşlenen Suçlarda Yargı Yetkisi 

1. Kabul Eden Devletin mahkemeleri ve diğer yetkili adlî makamları yargı yetkilerini, Gönde
ren Devlet gemisinde işlenmiş suçlarla ilgili olarak, ancak aşağıdaki hallerde kullanabilirler : 

a) Kabul Eden Devlet vatandaşı tarafından veya ona karşı, ya da mürettebat dışındaki herhan
gi bir şahıs tarafından veya ona karşı işlenmiş suçlar, 

b) Kabul Eden Devletin karasuları, içsüları ya da limanının huzur ve güvenliğini bozan suçlar, 
c) Kabul Eden Devletin, kamu sağlığı, denizde can güvenliği, muhaceret, gümrük hükümleri, 

deniz kirlenmesi veya kaçakçılıkla ilgili kanun ve düzenlemelerine karşı işlenmiş suçlar, 
d) Kabul Eden Devlet mevzuatına göre, en az üç yıl veya daha ağır hürriyeti bağlayıcı cezayı 

gerektiren suçlar. 
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2. Bununla birlikte, Kabul Eden Devletin mahkeme ve diğer yetkili makamları konsolosluk 
memurunun talebi veya muvafakati üzerine yargı yetkilerini Gönderen Devlet gemisiyle ilgili ola
rak da kullanabilirler. 

•Madde 51 

Kabul Eden Devlet Makamlarının Gemiye Müdahaleleri 
1. Kabul Eden Devletin yetkili makamları, Gönderen Devlet gemisinde kaptanı, mürettebatın 

bir üyesini, bu gemideki herhangi bir yolcuyu veya Kabul Eden Devlet vatandaşı olmayan herhan
gi bir şahsı ziyaret etmek, tutuklamak veya gözaltına almak veya gemideki bir mala el koymak ni
yetinde bulundukları takdirde, bu tür müdahalelere girişmeden önce, konsolosluğu, konsolosluk 
memurunun hazır bulunmasına imkân verecek şekilde, haberdar ederler. 

Bu amaçla gönderilen duyuru kesin bir saat belirtir. Konsolosluk memuru veya temsilcisi, ha
zır bulunmadıkları takdirde, sözkonusu makamlara müracaatla, olay hakkındaki her türlü bilginin 
kendilerine verilmesini isteyebilirler. Bu hükümler, kaptan veya mürettebattan birinin Kabul Eden 
Devlet makamlarınca sorguya çekilmesi halinde de uygulanır. 

2. Acil hallerde veya soruşturma kaptanın talebi üzerine yapılmışsa, konsolosluk memuru bun
dan en kısa zamanda haberdar edilir. 

Konsolosluk memurunun talebi üzerine kendisine yokluğunda tamamlanmış soruşturma hak
kında da bilgi verilir. 

Madde 52 
İstisnai Haller 

48. 49 ve 51. maddeler hükümleri Kabul Eden Devletin gümrük mevzuat ve düzenlemelerinin, 
sağlık karantinası tedbirlerinin ve kamu sağlığı, deniz kirlenmesi, liman polisi, malların güvenliği 
ve yabancıların ülkeye girişine izin verilmesine ilişkin diğer kontrol tedbirlerinin uygulanmasında 
Kabul Eden Devlete karşı ileri sürülemez. 

Madde 53 
Geminin Batması veya Avaryaya Uğraması 

1. Gönderen Devletin bir gemisi, Kabul Eden Devletin karasuları veya içsuları dahilinde ba
tar, parçalanır, hasara uğrar, karaya oturur, sahile vurur veya herhangi bir diğer avaryaya uğrarsa, 
Kabul Eden Devletin yetkili makamları konsolosluk memurunu gecikmeksizin haberdar ederler ve 
geminin, yolcuların, mürettebatın„onların mallarının ve yükün kurtarılması ve korunması için ted
birler hakkında bilgi verirler. 

2. Konsolosluk memurunun talebi üzerine, Kabul Eden Devletin yetkili organları, 1. fıkrada 
belirlenen durumla ilgili olarak alacağı önlemlerde, konsolosluk memuruna gerekli her türlü yardı
mı yaparlar. 

3. Gönderen Devletin bir gemisi battığı ve mürettebatı, yükü, evrakı ve gemide bulunan eşya 
Kabul Eden Devlet sahili veya yakınlarında bulunduğu ya da bu devletin limanına sürüklendiği ve 
ne geminin kaptanı, ne vekili, ne gemi sahibi, ne de sigorta şirketlerinin temsilcileri hazır olmadık
ları veya bu eşyaların muhafazası veya müteakip varış yerleri hususunda tedbir alamadıkları tak
dirde, konsolosluk memuru, gemi sahibi hazır bulunsaydı aynı amaçla alabileceği tedbirleri alma
ya yetkilidir. 

4. Konsolosluk memuru 3. fıkrada öngörülen tedbirleri, Kabul Eden Devletin sahilinde veya 
sahili yakınlarında bulunmuş veya limanına sürüklenmiş, bir avaryaya uğramış, karaya oturmuş ya 
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da batmış olan geminin milliyetine bakılmaksızın, bu gemiden veya yükünden gelen ve Gönderen 
Devletin bir vatandaşına ait her türlü eşya hakkında alabilir. Kabul Eden Devletin yetkili makam
ları böyle bir eşyanın varlığından konsolosluk memurunu derhal haberdar ederler. 

5. Avaryaya uğramış olan geminin donanımı, yükü ve erzakı Kabul Eden Devlet içinde kulla
nıma veya tüketime bırakılmamak şartıyla, gümrük veya diğer benzeri vergi ve resme konu olamaz. 

Madde 54 
Gemi Mürettebatından Birinin Ölmesi veya Kaybolması 

1. Gönderen devlete ait bir geminin mürettebatının bir mensubu Kabul Eden Devlette bulunan 
gemide veya karada ölür ya da kaybolursa, ölünün veya gaibin bıraktığı adi ve değerli eşya ile di
ğer malların dökümünü yapmaya ve malların korunması ve terekenin tasfiyesi amacıyla deyri için 
gerekli işlemlere girişmeye yetkili kişiler kaptan veya yerine bakan kişi veya Gönderen Devletin 
konsolosluk memurudur. Ancak, ölü ya da gaib Kabul Eden Devlet vatandaşı ise kaptan veya ye
rine bakan kişi ölüm ya da kaybolmanın tespit edildiği anda eşyaların dökümünü yapar. Bu dökü
mün bir nüshası, malların korunması ve ihtiyaç varsa terekenin tasfiyesi için zorunlu olan her tür
lü girişimlerde bulunmaya yetkili olan Kabul Eden Devlet makamlarına verilir. Bu makamlar Gön
deren Devlet konsolosluğunu bütün girişimlerinden haberdar ederler. 

. 2. Bir konsolosluk memuru, miras konusunda, bu Maddenin 1. fıkrasında sözü edilen yetkile
ri kullandığı hallerde, Kabul Eden Devletin yasa ve düzenlemelerine uymak zorundadır. 

Madde 55 
Hava Taşıtları ' _ • • " . ' ' ; 

Bu Anlaşmanın 48-54 maddeleri hükümleri, mümkün olduğu ölçüde, Gönderen Devletin ha
va taşıtlarına da uygulanır. 

Madde 56 
Konsolosluk Resim ve Harçları 

1. Konsolosluk, Kabul Eden Devlet ülkesinde, Gönderen Devletin düzenleme ve yasalarına 
uygun olarak yaptığı konsolosluk hizmetleri karşılığında resim ve harçlar alabilir. 

2. Bu Maddenin 1. fıkrasında sözü edilen, konsolosluk hizmetleri için alınan bedeller, Kabul 
Eden Devletin her türlü vergi ve harcından muaftır. 

BÖLÜM V 

GENEL VE-NİHAÎ HÜKÜMLER 
Madde 57 

Diğer Konsolosluk Görevleri 

Konsolosluk memuru, Gönderen Devletin kendisine verdiği, Kabul Eden Devlet mevzuatının 
yasaklamadığı ve Kabul Eden Devletin karşı çıkmadığı ya da iki ülke arasında yürürlükte olan ulus
lararası anlaşmalarda belirtilmiş her türlü diğer görevi de ifa edebilir. 

Madde 58 
Kabul Eden Devletin Yasa ve Düzenlemelerine Saygı 

1. Bu Anlaşma hükümleriyle ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanan bütün kişiler, ayrıcalık 
ye bağışıklıklarına zarar getirmeksizin, Kabul Eden Devletin yasa ve düzenlemelerine saygılı ol
makla yükümlüdürler. Aynı şekilde, bu Devletin içişlerine karışmamak da bu kişilerin ödevidir. 

2. Konsolosluk binaları, konsolosluk görevleri ile bağdaşmayacak şekilde kullanılamazlar. 
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Madde 59 

Tüzelkişilere Uygulanacak Yöntem . 

Bu Anlaşmanın Gönderen Devlet vatandaşları hakkındaki hükümleri, tüzelkişilere de uygula
nır. 

Madde 60 
Fahri Konsolosluklar 

Fahri konsolosluklar hakkında 24 Nisan 1963 tarihli Konsolosluk İlişkileri Hakkındaki Viya-
/ na Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri uygulanır. 

N Madde 61 

Onay ve Yürürlük 
1. Bu Anlaşma onaya tabidir ve onay belgelerinin teatisi tarihini izleyen otuzuncu günde yü

rürlüğe girer. 

2. Bu Anlaşma, süresiz olarak yürürlükte kalacaktır. Bu Anlaşma, bildirim yoluyla, Âkit Ta
raflardan her biri tarafından feshedilebilir. Böyle bir durumda Anlaşma, fesih tarihini izleyen altı 
ay içinde yürürlükten kalkacaktır. 

Yukarıdaki hükümleri teyiden, Âkit Tarafların yetkili temsilcileri bu Anlaşmayı imzalamışlar 
ve mühürlerini tatbik etmişlerdir. 

11 Temmuz 1994 tarihinde Vilnius'ta iki nüsha halinde Türkçe, Litvanyaca ve İngilizce ola
rak düzenlenmiş olup her üç metin de aynı şekilde geçerlidir. İşbu Anlaşma hükümlerinin tefsirin
de görüş ayrılığı çıkması halinde İngilizce metin geçerli olacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ LİTVANYA CUMHURİYETİ 

ADINA ADINA 
Hikmet Çetin Povilas Gylys 
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Dönem : 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 118) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Dost
luk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/332) 
T.C. 

Başbakanlık 26.4.1996 
Kanunlar ve Kararlar 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : B.02.0.KKGI196-342/1788 

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 yenilenmesi 
Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Mesut Yılmaz 

Başbakan 

7/769 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (S. Sayısı: 723) 

T.C 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 21.9.1994 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI 101-769104583 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 
18.8.1994 tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti 
Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. Prof. Dr. Tansu Çiller 
Başbakan 

GEREKÇE 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti arasında imzalanan Dostluk ve İşbirliği 

Antlaşması ile kökenini tarihten alan iki ülke arasındaki ilişkilerin ve işbirliğinin daha da geliştiril
mesi ve kuvvetlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

Sözkonusu Anlaşmanın esasları aşağıda kısaca özetlenmiştir. 
1. Taraflar, kardeşlik, karşılıklı güven, işbirliği temelinde geliştirme yönündeki istek ve ka

rarlılıklarını, uluslararası ilişkilerde güç kullanılmasının veya güç kullanılması tehdidinde bulunul
masının kabul edilemez olduğunun ve uluslararası sorunların barışçı yöntemlerle çözüme kavuştu
rulması gerektiğini yinelemektedirler. 

2. Taraflar, uluslararası örgütlerde ve kurumlarda, Bosna-Hersek ve Balkanlardaki barış mü
zakereleri çerçevesinde karşılıklı işbirliğinde bulunacaklardır. 

3. Taraflar, topraklarının yekdiğerine yönelik saldırgan ve yıkıcı faaliyetler için kullanılması
na izin vermeyeceklerdir. 
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4. Birleşmiş Milletler Örgütünün uluslararası barış ve güvenliğinin idamesi konularında oy
nadığı rolün güçlendirilmesi için Taraflar aralarındaki işbirliğini artıracaklardır. 

5. Taraflar, çoğulcu demokrasi, özgürlük, hukukun üstünlüğü, düşünce, din ve inanç özgür
lüğü, yabancı düşmanlığı, ve yeni ırkçılık eğilimleriyle mücadelede, insan haklarına saygı, hür te
şebbüs ve sosyal adalet gibi ortak hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmayı sürdüreceklerdir. 

6. Silahların kontrolü amacıyla bölgesel güvenlik ve silahların kontrolü düzenlemelerinin 
oluşturulması ve uygulanması için Taraflar çaba göstereceklerdir. 

7. Taraflar askerî alanda temasları geliştirecek, askerî makamları arasında kararlaştırılacak 
düzeylerde temaslarda ve devrevi danışmalarda bulunacaklardır. 

8. Taraflar, Balkanlarda ve Bosna-Hersek'te kalıcı barış ve güvenlik ortamının oluşturulma
sından sonra Bosna-Hcrsek'in yeniden imarı ve kalkınması konularında işbirliğini geliştireceklerdir. 

9. Taraflar, aralarındaki ekonomik, sınaî, malî, ticarî, bilimsel, teknolojik ve çevre alanlarıy
la kültür, eğitim, bilim, spor, enformasyon, haberleşme ve insancıl yardım konularında işbirliğini 
geliştireceklerdir. 

10. Diplomatik ve konsuler temsilciliklerin yerleşim gereksinimlerini karşılamak amacıyla, 
karşılıklı olarak arsa sağlama konusunda Taraflar anlaşmaya varmışlardır. 

11. Taraflar, terörizm, silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ile tarihî ve kültürel eser kaçak
çılığına karşı mücadelede işbirliği yapacaklardır. 

12. Taraflar, ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda ve her iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve 
uluslararası konularda uygun düzeyde ve düzenli aralarla danışmalarda bulunacaklardır. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 31.10.1996 
Esas No.: 1/332 

Karar No.: 8 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 24.10.1996 ta
rihli 2. birleşiminde Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

İki ülke arasında mevcut dostluk ve işbirliğinin daha geliştirilmesi ve kuvvetlendirilmesi 
amacıyla hazırlanan Tasarı, Komisyonumuzca uygun görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkanvekili Kâtip Üye 

Cemal Külahlı Cevdet Akçalı Kâmran İnan 
Bursa Adana Bitlis 
Üye 

Ali Rahmi Beyreli 
Bursa 
Üye 

Mukadder Başeğmez 
İstanbul 

Üye . 
Bülent Tanla 

İstanbul 
Üye 

Yaşar Canbay 
Malatya 

Üye 
Hikmet Çetin 

Gaziantep 
Üye 

Hasan Tekin Ener em 
İstanbul 

Üye ' 
Haluk Yıldız 
Kastamonu 

Üye 
Bayram Fırat Dayanıklı 

Tekirdağ 

Üye 
Halil Yıldız 

İsparta 
Üye 

Hüseyin Kansu 
İstanbul 

Üye 
Cemal Özbilen 

Kırklareli 
Üye 

Enis Sülün 
Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersck 
Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
MADDE 1. - 2 Şubat 1994 tarihinde Sa-

raybosna'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti 
ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti Arasında Dost
luk ve İşbirliği Antlaşmasının onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. 
M. Karayalçın 
Devlet Bakanı 

Y. Aktıına 
Devlet Bakanı 
D. F. Sağlar 

Devlet Bakam 
Ö. Alpago 

Devlet Bakanı 
N. Kurt 

Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
S. Sümer 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

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 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersck 

Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği 
Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bu

lunduğuna 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. 

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B. S. Daçe 

Devlet Bakanı 
A. E. Kıratlıoğlu 

Devlet Bakanı 
A. Köylüoğlu 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Adalet Bakanı 
M. Moğultay 

İçişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
/. Attila 

Bay. ve İskân Bakanı 
M. Yılmaz 

Ulaştırma Bakanı 
M. Köstepen 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 
N. Matkap 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
V. Atasoy 

Turizm Bakanı 
H. Çulhaoğlu 
Çevre Bakanı 

R. Akçalı 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BOSNA-HERSEK CUMHURİYETİ ARASINDA 
DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ ANTLAŞMASI 

Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti, 

Ülkeleri ve milletleri arasındaki esasen mevcut geleneksel dostluk ve işbirliği ilişkilerinin 
ulaşmış bulunduğu düzeyden duydukları memnuniyeti kaydederek, 

İki devlet ve millet arasında ortak tarihi ve kültürel beraberliğe dayalı, dostluğun daha da ge
liştirileceğine olan inançlarını vurgulayarak, 

Birleşmiş Milletler Yasasının amaç ve ilkelerine bağlılıklarını yineleyerek, 
1 Ağustos 1975 tarihli Helsinki Nihai Senedi ve 21 Kasım 1990 tarihli Yeni Bir Avrupa İçin 

Paris Yasası da dahil olmak üzere, Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği Konferansı süreci çerçevesin
de kabul edilen diğer belgeler ile üstlendikleri yükümlülükleri teyid ederek, 

BM Güvenlik Konseyi'nin ve Genel Kurulu'nun Bosna-Hersek ile ilgili kararlarını gözönün-
da tutarak, 

Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyetinin mevcudiyetini, sona erdiği olgusunu ve bunun 
sonuçlarım göz önünde tutarak, 

Adil barışın sağlanmasının olağanüstü öneminin ve Bosna-Hersek Cumhuriyetine insancıl 
diğer yardımların sağlanmasının bilincinde olarak, > \ 

Balkanlarda ve Avrupa Kıt'asında özgürlük, insan haklarına saygı, hukukun üstünlüğü, çoğul
cu demokrasi, barış, güvenlik ve işbirliği yönünde adımların atılmasına çalışarak, 

•Balkanlarda ve Avrupada demokrasi, barış ve bütünleşme sürecinin hızlandırılması, bu süre
cin başka bölgelerde istikrarsızlığa yol açmayacak şekilde devamı ve yeni oluşan dostluk ve işbir
liği ortamının da güçlendirilmesi için çabaların sürdürülmesi gereğine inanarak ve bu amaçla bu 
yöndeki çabalara katkıda bulunmak azimlerini ve kararlılıklarını açıklayarak, 

İki ülke arasındaki mevcut dostluk ve işbirliği ilişkilerinin yeni bir temel üzerinde daha da ge
liştirilip güçlendirilmesi kararlılığı ile, 

Aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır : 
Madde 1 

Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Bosna-Hersek Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhu
riyeti, arasındaki ilişkileri dostluk, karşılıklı güven, işbirliği ve ortak yarar temellerinde ve birbir
lerinin siyasi bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı, içişlerine karışmama, hak 
eşitliği ve insan haklarına ve ternel özgürlüklerine saygı ilkelerine dayalı olarak geliştirmek azim 
ve kararlılıklarını teyid ederler. 

Madde 2. 
Taraflar, uluslararası ilişkilerde güç kullanılmasının veya güç kullanma tehdidinde bulunulma

sının kabul edilemez olduğunu ve uluslararası sorunların barışçı yöntemlerle çözüme kavuşturul
ması gerektiğini teyid ederler. 

Madde 3 
Bosna-Hersek Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti uluslararası örgütlerde ve kurumlarda 

Bosna Hersek Cumhuriyetinde ve Balkanlardaki barış müzakereleri çerçevesinde karşılıklı işbirli
ğinde bulunmak hususunda anlaşmışlardır. 

Madde 4 
Taraflar, topraklarının yekdiğerine yönelik saldırgan ve yıkıcı faaliyetler için kullanılmasına 

izin vermeyeceklerdir. 
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Taraflar, birbirlerinin üçüncü devlet veya devletlerin silahlı saldırısına uğramaları halinde sal
dırgana veya saldırganlara askeri veya diğer bir şekilde yardım sağlamayacaklarını taahhüt ederler. 

Böyle bir durumda Taraflar, saldırının durdurulması ve tüm sonuçlarının bertaraf edilmesi 
amacıyla Birleşmiş Milletler Yasası'na uygun olarak ve diğer ilgili uluslararası kurum ve düzenle
melerin sağladığı imkânlardan yararlanarak her türlü çabayı harcayacaklardır. 

Madde 5 
Taraflar, uluslararası barış ve güvenliği tehdit edecek veya tehlikeye sokabilecek bir durum 

karşısında birbirleriyle temasa geçerek, durumu değerlendirecek ve bu konuda danışmalarda bulu
nacaklardır. 

Madde 6 

Taraflar, Birleşmiş Milletler Örgütü'nün uluslararası barış ve güvenliğin idamesi konusunda 
ve diğer alanlarda oynadığı rolün güçlendirilmesi amacı ile aralarındaki işbirliğini ve ortak çabala
rını arttırmakta anlaşmışlardır. 

Madde 7 . 

Taraflar, Yeni Bir Avrupa İçin Paris Yasasının kabulü ile kurum ve yapılarını oluşturma aşa
masına giren Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (AGİK) sürecinin tam bağlılıklarını te-
yid ederler. 

Taraflar, Avrupa'nın, Avrupa ulusları arasındaki anlayış dostluk, karşılıklı güven ve işbirliği
ni daha da güçlendirecek bir Devletler Topluluğu halinde yeniden şekillenmesi yolunda çaba har
cayacaklardır. 

Taraflar, çoğulcu demokrasi, özgürlük, hukukun üstünlüğü, düşünce, din ve inanç özgürlüğü, 
yabancı düşmanlığı ve yeni ırkçılık eğilimleriyle mücadele, insan haklarına saygı, hür teşebbüs ve 
sosyal adalet gibi ortak hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmayı sürdüreceklerdir. 

Madde 8 
Taraflar, AGİK çerçevesinde silahların kontrolü ve güvenlik düzenlemelerinin ve bu konular

daki çalışmaların Avrupa'da güvenliğin sağlanmasına olan yapıcı katkısına inanarak, bu alanda iş
birliği yapacaklardır. 

Taraflar, bölgede kalıcı bir barışın ve istikrarın sağlanmasının, kapsamlı ve denetlenebilir si
lahların kontrolü ve silahsızlanma düzenlemelerinin yapılmasını gerekli kıldığına inanmaktadırlar. 
Bu amaçla, taraflar, bölgesel güvenlik ve silahların kontrolü düzenlemelerinin oluşturulması ve uy
gulanması için çaba göstereceklerdir. 

Madde 9 
Bosna-Hersek Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti bir askeri işbirliği protokolü imzalamak 

hususunda anlaşmışlardır. Protokol, her iki ülkenin eğitime ve öğretime ve karşılıklı ortak çıkarın 
bulunduğu diğer konulara ilişkin bilgi değişimi hususlarını belirleyecektir. 

Taraflar, uygun ikili düzenlemeler gerçekleştirecek, askerî alanda temasları geliştirecek, askeri 
makamları arasında kararlaştırılacak düzeylerde temaslarda ve devrevi danışmalarda bulunacaklardır. 

Madde 10 
Taraflar, Karadeniz Bölgesi Ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve 

çeşitlendirilmesinin gerek Balkanlar bölgesinin ekonomik gelişmesine, gerek Balkan ülkeleri ile 
Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri ve tüm Avrupa ülkeleri arasında işbirliğinin geliştirilmesine kat
kıda bulunacağı inancı içindedirler. 
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Madde 11 
Taraflar, Balkanlarda ve Bosna-Hersek'te kalıcı banşjve güvenlik ortamının avdetini müteakip 

Bosna-Hersek'in yeniden imarı ve sağlam ekonomik temellere dayalı biçimde kalkınmasının sağ
lanması için ikili ve çok taraflı düzeylerde her alanda işbirliğini geliştireceklerdir. Bu itibarla, Tür-, 
kiye Cumhuriyeti, Bosna-Hersek Gumhuriyetinin Bosna Hersek'deki üretim kapasitelerinin yeni
den tesisi ve geliştirilmesi amacıyla yardımda bulunacaktır. 

Madde 12 

Taraflar, aralarındaki ekonomik, sinaî, malî, ticarîr bilimsel, teknolojik ve çevre alanlarındaki 
işbirliğini kapsamlı biçimde geliştireceklerdir. 

Taraflar, aralarındaki ticarî ilişkilerin ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesinin, iki ülke halk
larının refah ve mutluluğuna hizmet edeceği hususunda görüş birliği içindedirler. 

Taraflar, işbu Maddede belirtilen işbirliği hedeflerini ileriye götürmek amacıyla gerektiğinde 
yeni anlaşmalar ve diğer pratik düzenlemeler yapacaklardır. 

Taraflar, ekonominin çeşitli alanlarında işbirliği yapılmasının ve iki ülkenin kamu ve özel sek
tör şirketleri arasında ortak şirketler kurulmasının önemini teyid etmişlerdir. Taraflar, bu amaçla, 
gerekli teşvikleri sağlamak ve ülkelerinde veya üçüncü ülkelerde, ikili veya çok taraflı ortak yatı
rımları özendirmek düşüncesiyle anlaşmalar akdedilmesinde mutabık kalmışlardır. 

Taraflar, üçüncü ülkelere karşı yükümlülüklerine ters düşmeyecek şekilde ve iç hukuklarına 
uygun olarak diğer tarafın vatandaşlarına, şirketlerine ve kuruluşlarına, yatırımlarında ve diğer eko
nomik faaliyetlerinde en elverişli şartları sağlamayı dikkate alacaklardır. 

İki ülke, hava trafiği ve uluslararası karayolu ve demiryolu taşımacılığı alanında ikili anlaşma
lar imzalamak hususunda mutabıktırlar. . 

Madde 13 

Taraflar, ekonomik alanlarda birbirlerinin bilgi ve deneyiminden yararlanmak amacıyla danış
malarda ve uzman değişiminde bulunmanın yararını teyid etmişler ve ülkelerinin potansiyelinin da
ha iyi tanınması için her düzeyde temasların arttırılmasını kararlaştırmışlardır. 

Taraflar, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari ve teknik işbirliği uygulamalarının güçlendiril
mesi ve yönlendirilmesi amacıyla, bir ekonomik ve ticari işbirliği anlaşması akdedilmesi ve ayrıca 
bir Hükümeti erarası Türkiye-Bosna-Hersek Karma Ekonomik Komisyonunun kurulması için çaba 
sarf edeceklerdir. 

Türkiye-Bosna-Hersek İş Konseyinin kurulmasının potansiyel yararları olacağına inanan Ta
raflar, bu yöndeki çabaların özendirilmesi üzerinde görüş birliği içindedirler. 

Madde 14 
Taraflar, bilim ve teknoloji kuruluşları arasında yakın ilişkiler kurulması ve gerektiğinde ad-

hoc çalışma grupları oluşturulması hususunda mutabıktırlar. Taraflar, ayrıca, bilimsel ve teknik iş
birliğinin temelinin bir an önce tesis edilmesi hususunda görüş birliği içindedirler. 

Madde 15 
Bosna-Hersek Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti insancıl yardım alanında işbirliğini yo

ğunlaştırarak ve özellikle Bosna-Hersek Cumhuriyetinde insancıl ihtiyaçların üretiminin canlandı
rılması amacıyla, ham ve mamul maddelerin temini ve Türkiye'den mültecilerin geri dönmesi için 
koşullarının sağlanması hususunda ayrı bir protokol imzalayacaklardır. 

Bosna-Hersek Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti sağlık hizmetleri alanında karşılıklı işbir-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 118) 
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liğini geliştirmek ve Bosna-Hersekli yaralı ve ciddi durumdaki hasta kişilerin tedavileri ve rehabi
litasyonları için gerekli koşullan sağlamak amacıyla bir anlaşma imzalayacaklardır. Anlaşma, Bos-
na-Hersek Cumhuriyetinin ilaç ve diğer tıbbi malzeme alımında bu ülkeye sağlanacak yardımı ve 
yaralıların, sakatların ve ciddi durumdaki hastaların rehabilitasyonlarına dair diğer yardımların 
kapsamını tanımlayacaktır. 

Taraflar, Türkiye'de "Geçici Barınma Merkezlerinde" bulunan ve Bosna-Hersek'de barış ko
şulları tesis edilene kadar bu Merkezlerde kalacak olan Boşnaklarla ilgili konularda işbirliğinde bu
lunacaklardır. 

Madde 16 

Taraflar, Türk ve Bosna-Hersck ulusları arasındaki kültürel bağları ve iletişimi güçlendirmek 
kararlılığıyla ve tüm Avrupa uluslarına açık bir Avrupa kültür sahasının yaratılmasına katkıda bu
lunmak, arzusuyla, kültür, eğitim, bilim ve sanat değişimlerini düzenleyen anlaşma ve uygulama 
programlarına dayanan kültürel işbirliğinin tesisi, devam ettirilmesi ve bu çerçevede daha da geliş
tirilip çeşitlendirilmesini taahhüt ederler. 

Taraflar, iki ülke arasında Kültür, Eğitim, Bilim Spor ve Enformasyon alanında bir işbirliği an
laşması akdi hususunda yetkili makamlarını teşvik edeceklerdir. 

Taraflar, ayrıca, iki ülkenin üniversiteleri, yerel yönetimleri, araştırma kurumları ve kültür ve 
sanat kuruluşları arasında doğrudan işbirliği yapılmasını özendireceklerdir. 

Madde 17 

Taraflar, her türlü enformasyonun daha geniş ve özgür biçimde yayılımını sağlamak yolunda
ki çabalarını arttırmayı ve buna bağlı olarak basın ve yayın alanlarındaki işbirliğini, çağdaş haber
leşme yöntemlerinin kablo ve uydu sistemleri gibi olanaklardan da yararlanmak suretiyle, teşvik et
meyi ve geliştirmeyi taahhüt ederler. Bu çerçevede, Taraflar, ülkelerindeki Haber Ajansları, Rad
yo ve Televizyon kuruluşları arasında işbirliğini de özendirmeyi ve yoğunlaştırmayı önerirler. 

Madde 18 

Taraflar, Parlamentoları arasındaki temasların geliştirilmesine özel bir önem atfetmektedirler. 
Buna paralel olarak, ülkelerindeki siyasal partilerin birbirleriyle yakın temas kurmalarını da teşvik 
edeceklerdir. 

Taraflar, her iki ülkenin halkları arasındaki temasların arttırılması ve kadın ve gençlik örgüt
leri, sendikaları, eğitim kurumları ve spor kuruluşları ile diğer mesleki ve sosyal örgütleri arasın
daki temas ve işbirliğinin gelişmesini destekleyeceklerdir. Taraflar, kentler ve yerel yönetimler ara
sındaki temasların ve işbirliğinin gelişmesini özendireceklerdir. 

Madde 19 

Taraflar, diplomatik ve konsuler temsilciliklerinin yerleşim ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 
karşılıklı olarak, Büyükelçiliklerinin ve Başkonsolosluklarının kurulması için arsa ve resmi bina 
tahsisi hususunda anlaşmışlardır. 

Taraflar konsolosluk alanında ilişkilerini geliştireceklerdir. Taraflar birbirlerinin ülkelerinde bu
lunan ve sorunla karşılaşan taraf ülke vatandaşının sorunlarını iyi niyetle çözmeye çalışacaklardır. 

Madde 20 
Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Cumhuriyeti terörizmi önlemek üzere önceki işbirliği

ni muhafaza ederek ve geliştirerek, suç fiillerini önleyerek ve meydana çıkararak, bilimsel ve tek
nik ilerleme, personel eğitimi, teçhizat alımı, bilgi değişimi ve diğer ortak ilgi alanlarında işbirli-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 118) 
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ğinde bulunmaları amacıyla İçişleri Bakanlıkları ve diğer güvenlik birimleri arasında bir protokol 
imzalanması hususunda anlaşmışlardır. 

Madde 21 

Taraflar, terörizmin bütün yöntem ve uygulamalarını, kaynağı, sebebi ve amacı ne olursa ol
sun kayıtsız şartsız kınarlar. Taraflar, terörizmin hiçbir koşul altında haklı kılınamayacağı yolun
daki inançlarını teyid ederler. 

Taraflar; uluslararasrterörizme ve örgütlenmiş suçlara karşı mücadelede işbirliği yapacaklar, 
bu çerçevede AGİK hükümlerinin ve BM Kararlarının uygulanmasına özel önem atfedeceklerdir. 

Taraflar, silah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ile tarihi ve kültürel eserler ve diğer benzer 
kaçakçılığa karşı mücadelede işbirliği yapacaklardır. 

Madde 22 
Taraflar, ülkeleri arasındaki işbirliğinin ve Avrupa'daki genel eğilimlerin doğurduğu ihtiyaç- . 

lan da dikkate alarak ve ülkelerinin ekonomik, sosyal ve hukukî yapılarındaki gelişmelere uygun 
olarak, ikili ilişkilerinin ahdi çerçevesini geliştireceklerdir. 

Madde 23 
Taraflar, ikili ilişkilerin gelişmesi hususunda ve her iki ülkeyi ilgilendiren uluslararası ve böl

gesel konularda uygun düzeyde ve düzenli aralarla siyasi danışmalarda bulunacaklar ve Uluslara
rası Kuruluşlarda dayanışma halinde olacaklardır. 

Madde 24 

İşbu Antlaşma herhangi bir Devlete karşı değildir ve Tarafların üçüncü Devletlerle imzalamış 
oldukları ikili ve çok taraflı anlaşmalardan doğan hak ve vecibelerini etkilemeyecektir. 

Madde 25 
İşbu Antlaşma onaya tabidir. Onay belgelerinin teati edildiği tarihten 30 gün sonra yürürlüğe 

girecektir. 
. İşbu Antlaşma 20 yıl yürürlükte kalacaktır. Taraflardan birinin yürürlük süresinin dolmasın

dan bir yıl önce yazılı olarak feshi ihbarda bulunmaması halinde Antlaşma beşer yıllık sürelerle 
yürürlükte kalmaya devam edecektir. 

Saraybosna'da 2 Şubat 1994 tarihinde Türkçe, Boşnakça ve İngilizce olmak üzere üç nüsha 
halinde ve her üç metin aynı ölçüde geçerli olacak şekilde hazırlanmıştır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ *\ BOSNA-HERSEK CUMHURİYETİ 

ADINA ADINA 

Başbakan Başbakan 
Tansu ÇİLLER Haris SLAJDZIC 

m 
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T.B.M.M. (S. Sayısı: 278) 

İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin 
Oluşturduğu Denetim Mekanizmasının Yeniden Yapılanmasına İliş
kin 11 No. lu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkın
da Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/582) 

T.C. 
Başbakanlık 10.3.1997 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKGI 101-11561973 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA . •» 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 16.1.1997 
tarihinde kararlaştırılan "İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin 
Oluşturduğu Denetim Mekanizmasının Yeniden Yapılanmasına İlişkin 11 No. lu Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönde
rilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Necmettin Erbakan 

Başbakan 
GEREKÇE 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi denetim mekanizmasını değiştiren 11 No. lu Protokol 11 
Mayıs 1994 tarihinde Strazburg'da imzaya açılmıştır. Türkiye, Protokolü 11 Mayıs 1994 günü im
zalamıştır. Avrupa Konseyi'ne üye 40 ülke tarafından imzalanan ve 26 ülke tarafından onaylanan 
Protokol, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesine halihazırda taraf 34 ülke tarafından onaylandığında 
yürürlüğe girecektir. 

Avrupa Konseyi'ne üye Devletlerin imzasına açık olan sözkonusu Protokol, Avrupa İnsan 
Hakları Komisyonu ve Avrupa İnsan Haklan Divanından oluşan Avrupa İnsan Hakları Sözleşme-
si'ndeki denetim organlarının ihtiyaca uygun bir yapıya kavuşturulmasını düzenlemektedir. 

Sözkonusu Protokol uyarınca, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Di
vanı ortadan kaldırılmakta, yerlerine tek bir Mahkeme oluşturulmaktadır. Tüm başvurular doğru
dan yeni Mahkemeye intikal edecektir. Mahkeme, hem kişisel hem de Devlet başvurularına baka
caktır. Eski sisteme nazaran hâkimler devresel değil, tüm yıl toplanacaklardır. Bu değişikliğe gidil
mesine ihtiyaç duyulmasının sebebi, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin sayısında büyük artış olma
sı, mevcut Komisyon ve Divanın iş yükünün çok artması ve bu durumun da giderek artan aksama
lara yol açmasıdır. Bunu önlemek üzere yapısal değişikliğe gidilmesi ve böylece davalara daha sü
ratle bakılmasının sağlanması düşünülmüştür. 

Yeni kurulacak Mahkemede, 3 hâkimden oluşan bir Komite, başvuruların kabul edilebilirliği
ni tespit edecektir. Mahkeme 7 şer hâkimin yer aldığı Dairelerden oluşacaktır. Ancak istisnaî du
rumlarda, Mahkeme 17 hâkimin yer aldığı Büyük Daire şeklinde en önemli konuları ele alacaktır. 
Büyük Dairede, Mahkeme Başkanı, Daire Başkanları ve başvuruda konu edilen Devletin hâkimi
nin yer alması zorunludur. Bu sayede, Mahkeme kararlarının düzeyi ve ortaya çıkan içtihadın tu
tarlılığı ve önemli kararların tekrar gözden geçirilebilmesi sağlanacaktır. Büyük Daire bünyesinde 
5 hâkimden oluşan bir Alt-Kurul, bir başvuruya ilişkin verilen kararın Büyük Daire tarafından tek
rar ele alınıp alınmamasını kararlaştıracaktır. 
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Yeni düzenlemede, tüm başvurular doğrudan yeni Mahkemeye intikal edecektir. Türkiye 1987 
yılında kişisel başvuru hakkını tanıdığı ve Ocak 1990'dan beri Avrupa İnsan Hakları Divanının zo
runlu yargı yetkisini kabul ettiği cihetle, aleyhimize başvuruda bulunmak isteyebilecek devlet ve
ya devletler, esasen halihazırdaki sistemde de Komisyon raporunu Avrupa İnsan Hakları Divanına 
götürme imkânına sahiptirler. Diğer taraftan son yıllarda, Avrupa insan Hakları Komisyonu da ra
porlarını Avrupa İnsan Hakları Divanına götürmektedir. 

Yeni Sistemde, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, başvuru ve kararlar hakkında söz sahibi 
olmayacak, Mahkemenin verdiği kararların ülkeler tarafından uygulanıp uygulanmadığını denetle
yecektir; 

Bu uygulama denetim sistemine köklü bir değişiklik getirmeyecektir. Zira, mevcut sistemde, 
Avrupa Konseyi'nin 40 ülkeyi kapsayacak şekilde genişlemesiyle, Bakanlar Komitesi üyelerinin 
davranış şekli eskisine oranla değişmiştin Halihazırda, Bakanlar Komitesi'nde yapılan oylamalar, 
istisnasız olarak, Komisyonun raporlarında yer alan sonuçları teyit eder niteliktedir. 

11. Protokolün yürürlüğe girmesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine taraf olan ülkeler ge
rek kişisel başvuru hakkını, gerek Divanın yetkisini belirli süreler için kabul etmek yerine devam
lı olarak tanımış olacaklardır. 

11. Protokol ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin denetim mekanizmasının aksamadan ça
lışmasının sağlanmak istendiği gözönünde bulundurularak Protokolün tarafımızdan da onaylanma
sı yerinde olacaktır. 

Dışişleri Komisyonu Raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 283.1997 
Esas No. : 11582 
Karar No.: 70 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu Denetim Me

kanizmasının Yeniden Yapılanmasına ilişkin 11 Nolu Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 27 Mart 1997 tarihli 11 inci Birleşiminde Dışiş
leri Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. 

Avrupa insan Hakları Komisyonu ve Avrupa insan Hakları Divanı'ndan oluşan Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi'ndeki denetim organlarının, gerek Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin sayısında
ki artış, gerekse iş yükünün artışı nedeniyle ihtiyaca uygun bir yapıya kavuşturulmasını düzenle
yen Protokol Komisyonumuzca benimsenmiş ve Tasarı aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca 5 Mayıs 1997 tarihinde yapılacak Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları top
lantısı gözönünde bulundurularak, Tasarının, içtüzüğün 52 nci maddesine göre ivedilikle görüşül
mesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan Sözcü 

Sedat Âloğlu Cefı Jozef Kamlıi 
İstanbul İstanbul 

Üye - Üye 
Mehmet Sağdıç Ali Rahmi Beyreli 

Ankara Bursa 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 278) 
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Üye 
Hikmet Çetin 

Gaziantep 
Üye 

Hüseyin Kansıı 
İstanbul 

Üye 
Osman Yumakoğullan 

istanbul 
Üye 

Abdullah Gencer 
Konya 

Üye 
Halil Yıldız 

İsparta 
Üye 

Ercan Karakaş 
istanbul 

Üye 
Cemal Özbilen 

Kırklareli 
Üye 

Yaşar Canbay 
Malatya 

Enis Sülün 
Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 278) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎF ETTİĞİ METİN 
İnsan Haklarını ye Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu Dene

tim Mekanizmasının Yeniden Yapılanmasına İlişkin 11 No.Iu Protokolün Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. -Türkiye tarafından 11 Mayıs 1994 tarihinde imzalanan "İnsan Haklarını ve Ana 
Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu Denetim Mekanizmasının Yeniden Yapı
lanmasına İlişkin 11 No.lu Protokol"ün 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 V. 
N.K. Zeybek 
Devlet Bakanı 

N. Kurt 
Devlet Bakanı 
N. K. Zeybek 
Devlet Bakanı 

M. S. Ensarioğlu 
Devlet Bakanı 

B.Aksoy 
Devlet Bakam 
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. Aktıına 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
M. Demirci 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Y.Erez 

Kültür Bakanı 
/. Kahraman 

Orman Bakanı 
M H. Dağlı 

Devlet Bakanı V. 
A. C. Tunç 

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 V. 

L. Esengün 
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 V. 
B. Şeker 

Çevre Bakanı 
M. Z. Tokar 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 278) 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu Dene
tim Mekanizmasının Yeniden Yapılanmasına İlişkin 11 No.lu Protokolün Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. -Tasarının 1 inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. -Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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AVRUPA İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMAYA DAİR SÖZ
LEŞMENİN OLUŞTURDUĞU DENETİM MEKANİZMASININ YENİDEN YAPILANMASI

NA İLİŞKİN 11 NO.LU PROTOKOL 

4 Kasım 1950 tarihinde Roma'da imzalanan İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya 
Dair Sözleşmeye (bundan sonra Sözleşme olarak isimlendirilmiştir) ilişkin işbu protokolü inzala-
mış bulunan Avrupa Konseyine Üye Devletler, 

Esas itibariyle başvuru ve Avrupa Konseyine üye ülke sayısındaki artış muvacehesinde söz
leşmenin teminat altına aldığı insan haklan ve ana hürriyetlerin korunmasının etkinliğini muhafa
za etme ve iyileştirme amacıyla Sözleşmenin oluşturduğu denetim mekanizmasının yeniden yapı
lanmasının acil ve gerekli olduğunu dikkate alarak, 

Bu nedenle, özellikle halihazırdaki Avrupa İnsan Hakları Komisyonu ve Divanın yerine, Da
imi bir Mahkemenin oluşturulmasını teminen Sözleşmenin bazı maddelerinin tadil edilmesi ciheti
ne gidilmesini dikkate alarak, 

19-20 Mart 1985 tarihlerinde Viyana'da düzenlenen İnsan Hakları ile ilgili Avrupa Bakanları 
Konferansında kabul edilen 1 No.lu Karara uygun olarak, 

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin 6 Ekim 1992 tarihli 1194 (1992) sayılı Tavsiye 
Kararına uygun olarak, 

9 Ekim 1993 tarihli Viyana Bildirgesinde Avrupa Konseyi Üyesi Devlet ve Hükümet Başkan
larınca Sözleşmenin denetim mekanizmasında reform yapılması için alınan karara uygun olarak, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 

Madde 1 

Sözleşmenin 2 nci - 4 üncü Bölümleri (19 uncu - 56 ncı maddeler) ve Avrupa İnsan Hakları 
Divanına istişari mütalaa verme yetkisini tanıyan 2 No.lu Protokol aşağıda belirtilen 2 nci Bölüm 
(19 uncu-51 inci maddeleri) ile değiştirilmiştir: 

"Bölüm 2 : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi" 

Madde 19. - Mahkemenin kuruluşu 

İşbu Sözleşmeye ve Protokollerine Yüksek Taraf Devletlerce kabul edilen taahhütlere uyulma
sını sağlamak amacıyla, aşağıda "Mahkeme" olarak anılacak bir Avrupa İnsan Haklan Mahkeme
si kurulur. Mahkeme daimi olarak görev yapar. 

Madde 20. - Yargıç sayısı 

Mahkeme, Yüksek Taraf Devletlersayısına eşit. sayıda yargıçtan oluşur. 

Madde 21. - Görev için aranan koşullar 

1. Yargıçlar üstün ahlakî vasıflara ve yüksek bir hukukî göreve atanmak için gerekli nitelik
lere sahip veya ehliyetleriyle tanınmış hukukçu olmalıdırlar. 

2. Yargıçlar Mahkemeye kendi kişisel nitelikleriyle katılırlar. 

3. Görev süreleri içerisinde, yargıçlar bağımsızlıkları, tarafsızlıkları ve daimi görevin gerek
leri ile bağdaşmayan herhangi bir görev üstlenemeyecekler; bu fıkranın uygulanmasından doğacak 
ihtilaflar ise Mahkeme tarafından karara bağlanacaktır. v . ' 
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Madde 22. - Yargıçların seçimi 

1. Yargıçlar, her Yüksek Taraf için, o Yüksek Taraf Devlet tarafından gösterilen ve üç aday 
içeren bir liste üzerinden Parlamenter Meclis tarafından oy çokluğu ile seçilirler. 

2. Sonradan diğer Devletlerin işbu Sözleşmeye taraf olmaları halinde, Mahkemeyi tamamla
mak ve boşalan üyelikleri doldurmak için aynı usul takip olunur. 

Madde 23. - Görev süreleri 
1. Yargıçlar altı ay için seçilirler. Tekrar seçilmeleri mümkündür. Bununla beraber ilk seçilen 

yargıçlardan yarısının görev süresi üç yıl sonunda sona erecektir. 

2. İlk üç yıllık sürenin sonunda görevleri sona erecek olan üyeler, ilk seçimlerin yapılmasın
dan hemen sonra, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından kura çekmek suretiyle tayin edile
cektir. 

3. Yargıçların imkân ölçüsünde yarısının her üç yılda bir yenilenmesini sağlamak için, Parla
menter Meclis sonraki bir seçime geçmeden önce seçilecek yargıçlardan bir veya birkaçının görev 
süresinin veya sürelerinin üç yıldan az veya dokuz yıldan çok olmamak şartı ile, altı yıl dışında bir 
süre olmasında karar verebilir. 

4. Birden fazla üyenin görev süresinin sözkonusu olduğu durumlarda ve Parlamenter Mecli
sinin yukarıdaki paragrafı uygulaması halinde, görev sürelerinin üyelere dağılımı, Genel Sekrete
rin seçimden hemen sonra yapacağı kura sonucu belirlenir. 

5. Görevi bitmemiş bir yargıcın yerine seçilen yargıç selefinin görev süresini tamamlar. 
6. Yargıçların görev süreleri 70 yaşında sona erer. 
7. Yargıçlar, yerlerine başkası seçilinceye kadar görev yaparlar. Yerlerine başkası seçildikten 

sonra da kendilerine havale edilmiş olan davalara bakmaya devam ederler. 

Madde 24. - Görevden alınma ' 
Diğer yargıçların, gerekli koşulları artık taşımadığına ilişkin üçte iki çoğunluk ile alacakları 

karar olmadan hiçbir yargıcın görevine son verilemez. 

Madde 25. - Yazı işleri ve hukukçular 
Mahkeme nezdinde, görev ve kuruluşu mahkeme içtüzüğünde belirlenen bir Yazı İşleri bulu

nur. Mahkemeye Yazı İşlerinde görevli hukukçular tarafından yardım edilir. 
Madde 26. - Mahkemenin genel kurul halinde toplanması 
Genel Kurul halinde toplanan Mahkeme, 
a) Üç yıllık bir süre için Başkanını ve bir veya iki Başkan Yardımcısını seçer; bunların tekrar 

seçilmeleri mümkündür; 
b) Belirli süreler için Daireler kurar; 

c) Mahkeme Dairelerinin başkanlarını seçer; bunların tekrar seçilmeleri mümkündür; 
d) Mahkeme içtüzüğünü kabul eder; 
e) Yazı İşleri Müdürü ve bir veya birden fazla Müdür Yardımcısı seçer. 

Madde 27. - Komite, Daireler ve Büyük Daire 
1. Mahkeme, önüne gelen başvuruları incelemek üzere 3 yargıçlı Komiteler, yedi yargıçlı Da

ireler ve 17 yargıçlı bir Büyük Daire şeklinde toplanır. Mahkemenin Daireleri belirli bir süre için 
komiteleri oluşturur. 
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2. Başvuruda konu edilen devletin yargıcı Daire ve Büyük Daire vazifeten yer alır; yargıcın 
yokluğunda veya katılması mümkün olmayan durumlarda, anılan Devletin belirleyeceği bir kişi 
yargıç sıfatıyla Daire ve Büyük Dairede yer alır. 

3. Büyük Daire ayrıca Mahkeme Başkanı, Başkan Yardımcıları Daire Başkanları ve Mahke
me içtüzüğüne göre seçilecek diğer yargıçlardan oluşur. 43 üncü madde uyarınca Büyük Daireye 
getirilen başvuruların incelenmesi sırasında, Daire Başkanı ve Başvuruda konu edilen Devletin yar
gıcı dışında, götürme kararı veren yargıçlar Büyük Dairede yer alamazlar. 

Madde 28. - Komitelerin kabul edilemezlik kararları. 

Bir komite, 34 üncü madde uyarınca yapılan kişisel başvurunun, daha fazla incelemesinin ge
rekmediği hallerde, oybirliği ile kabul edilemezliğine veya kayıttan düşürülmesine karar verebilir. 
Bu karar kesindir. ^ 

Madde 29. - Dairelerin kabul edilebilirlik ve esasa ilişkin kararları. 
1. 28 inci madde çerçevesinde karar verilmediği takdirde, bir Daire, 34 üncü madde uyarınca 

yapılan kişisel başvuruların kabul edilebilirliği ve esası hakkında karar verir. 
2. Bir Daire, 33 üncü madde uyarınca yapılan devlet başvuruların kabul edilebilirliği ve esası 

hakkında karar verir. 
3. Mahkemenin istisnai hallerde aksine kararları hariç, kabul edilebilirlik konusundaki karar

ları ayrı bir şekilde alınır. 

Madde 30. - Yargılanmanın Büyük Daireye gönderilmesi. 
Daire önünde görülen bir dava, işbu Sözleşmenin ve Protokollerinin yorumu konusunda ciddî 

sorunlar doğuruyorsa ya da sorunun Daire tarafından varılacak çözüm Mahkeme tarafından önce
den verilmiş bir karar ile çelişkili olacak ise, Daire, hüküm vermediği süre içerisinde, taraflar iti
raz etmedikçe yargı yetkisinden Büyük Daire lehine vazgeçebilir. 

Madde 31.— Büyük Dairenin yetkileri. 
Büyük Daire, 
1. Daireler tarafından 30 uncu madde uyarınca kendisine gönderilen veya 43 üncü madde uya

rınca önüne gelen, 33 üncü veya 34 üncü maddeler uyarınca yapılan başvuruları ve, 

2. 47 inci maddede öngörülen istişari mütalaa taleplerini inceler. 

Madde 32. - Mahkemenin yargı yetkisi. 
1. Mahkemenin yargı yetkisi, 33 üncü, 34 üncü ve 37 nci maddeler uyarınca kendisine intikal 

eden, işbu Sözleşmenin ve Protokollerinin yorumu ve uygulamasına ilişkin tüm konuları kapsar. 

2. Mahkemenin yargı yetkisinin olup olmadığı hakkında ihtilaf durumunda, karar Mahkeme
ye aittir. 

Madde 33. - Devlet başvuruları. 
Her Yüksek Taraf Devlet işbu Sözleşmeye ve Protokolleri hükümlerine vâki ve kendisinin di

ğer Yüksek Taraf Devlete isnat edilebileceğine kanaat getirdiği herhangi bir ihlâlden dolayı Mah
kemeye başvurabilir. 

Madde 34. Kişisel başvurular. 
İşbu Sözleşme ve Protokollerinde tanınan hakların Yüksek Taraf Devletlerden biri tarafından 

ihlalinden zarar gördüğü iddiasında bulunan her hakiki şahıs, hükümet dışı her teşekkül veya her 
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insan topluluğu, Mahkemeye başvurabilir. Yüksek Taraf Devletler bu hakkın etkin bir şekilde kul
lanılmasına hiçbir suretle engel olmamayı taahhüt ederler. 

Madde 35. - Kabul edilebilirlik koşulları. 

1. Devletler Hukukunun genel olarak kabul edilen prensiplerine göre, ancak iç hukuk yolları
nın tüketilmesinden sonra ve kesin karardan itibaren altı aylık bir süre içinde Mahkemeye başvu
rulabilir. 

2. Mahkeme, 34 üncü madde uyarınca sunulan herhangi bir kişisel başvuruyu aşağıdaki hal
lerde kabul etmez: 

a) Başvuru imzasız ise veya; 
b) Başvuru Mahkeme tarafından daha önce incelenmiş veya milletlerarası diğer bir soruştur

ma veya çözüm merciine sunulmuş başka bir başvurunun konusuyla esas itibariyle aynı ise ve ye
ni olaylar ihtiva etmiyorsa. 

3. Mahkeme 34 üncü madde uyarınca sunulan herhangi bir kişisel başvuruyu işbu Sözleşme 
ve Protokolleri hükümlerine ayları, açıkça dayanaktan yoksun veya başvuru hakkının suiistimali 
mahiyetinde telakki ettiği takdirde, kabul edilemez bulur. 

4. Mahkeme işbu maddeye göre kabul edilmez bulduğu her başvuruyu reddeder. Yargılama
nın her aşamasında bu karar verilebilir. 

Madde 36. - Üçüncü tarafın müdahalesi. 
1. Daire ve Büyük Daire önündeki tüm davalarda, vatandaşlarından birinin başvuran taraf ol

ması halinde, Yüksek Taraf Devletin yazılı görüş sunma ve duruşmalarda bulunma hakkı vardır. 
2. Mahkeme Başkanı, adaletin doğru sağlanabilmesi amacıyla, yargılamada taraf olmayan her

hangi bir Yüksek Taraf Devleti yazılı görüş sunma veya duruşmalarda taraf olmaya davet edebilir. 
Madde 37. - Başvurunun kayıttan düşmesi. 
1. Yargılamanın herhangi bir aşamasında, Mahkeme, aşağıdaki sonuçlara varılması halinde 

başvurunun kayıttan düşürülmesine karar verebilir : 
â) Başvuru sahibi başvurusunu takip etme niyetinde değilse; veya; 
b) Sorun çözümlenmişse veya; 
c) Başka herhangi bir nedenden ötürü, başvurunun incelenmesine devam edilmesi hususunda 

artık haklı bir gerekçe görmezse. 
Ancak işbu Sözleşme ve Protokollerinde tanımlanan insan haklarına riayet gerektiriyorsa, 

Mahkeme başvurunun incelenmesine devam eder. 
2. Mahkeme koşulların haklı kıldığı kanısına varırsa, bir başvuruyu eski haline döndürülmesi-

ni kararlaştırabilir. 
Madde 38. - Davanın esasının incelenmesi ve dostane çözüm süreci. 
1. Mahkeme, kendisine intikal eden başvuruyu kabul edilebilir bulduğu takdirde, 
a) Olayları tespit etmek amacıyla, tarafların temsilcileriyle birlikte başvuruyu incelemeye de

vam eder ve gerekirse, ilgili Devletlerin, etkinliği için gerekli tüm kolaylıkları sağlayacakları bir 
tahkikat yapacaktır; 

b) İşbu Sözleşme ve Protokollerinde tanımlanan şekliyle İnsan Haklarına saygı esasından ha
reketle, davanın dostane bir çözüm ile sonuçlandırılması için ilgili taraflara hizmet sunmaya ama
de olacaktır. 
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2. "1 . b" hükümlerine göre yürütülen süreç gizlidir. 
Madde 39. - Dostane çözüme varılması. 

Dostane çözüme varılırsa, Mahkeme olaylarla ve yarılan çözümle sınırlı bir açıklama yapılma
sına karar vererek başvuruyu kayıttan düşürür. 

Madde 40. - Duruşmaların kamuya açık olması ve belgelere ulaşabilme. 

1. Mahkeme, istisnai durumlarda aksini kararlaştırmadıkça, duruşmalar kamuya açıktır. 

2. Mahkeme Başkanı aksine karar vermedikçe, Yazı İşleri Müdürüne emanet edilen belgeler 
kamuya açıktır. 

Madde 41. - Hakkaniyete uygun bir tatmin. 

Mahkeme işbu Sözleşme veya Protokollerin ihlal edildiğine karar verirse ve ilgili Yüksek Ta
raf Devletin iç hukuku bu ihlali ancak kısmen telafi edebiliyorsa, Mahkeme, gerektiği takdirde, 
hakkaniyete uygun bir surette zarar gören tarafın tatminine hükmeder. 

Madde 42. - Dairelerin kararları 

Dairelerin kararları, 44 üncü maddenin 2 nci fıkrası hükümleri uyarınca kesinlesin 

Madde 43. - Büyük Daireye gönderme 

1. Bir Dairenin kararının üç ay içerisinde, dava taraflarından her biri, istisnai durumlarda, da
vanın Büyük Daireye gönderilmesini isteyebilir. 

2. Büyük Daire bünyesinde 5 hâkimden oluşan bir alt-kurul, davanın Sözleşmenin ve Proto
kollerin yorumuna ilişkin ciddî bir sorun doğuruyorsa ya da genel nitelikli ciddî bir konu teşkil edi
yorsa, istemi kabul eder. 

3. Alt-Kurul istemi kabul ederse, Büyük Daire bir hüküm ile davayı sonuçlandırır. 

Madde 44. - Kesin hükümler 

1. Büyük Dairenin kararı kesindir. 

2. Bir Dairenin kararı aşağıdaki durumlarda kesindir : 

a) Taraflar davanın Büyük Daireye gönderilmesini istemediklerini beyan ederlerse veya 

b) Karardan 3 ay içerisinde davanın Büyük Daireye gönderilmesi istenmezse veya; 

c) Alt-Kurul 43 üncü maddede öngörülen istemi reddederse. 

3. Kesin karar yayınlanır. 

Madde 45. -Hükümlerin ve kararların gerekçeli olması 

1. Hükümler, kabul edilebilirlik veya kabul edilemezlik kararları gerekçelidir. 

2. Karar, tamamen veya kısmen yargıçların oybirliğini içermediği takdirde, her yargıç kendi 
ayrı görüşünü belirtmek hakkına sahiptir. 

Madde 46. - Kararların bağlayıcılığı ve uygulanması 

1. Yüksek Taraf Devletler, taraf oldukları davalarda Mahkemenin nihaî kararlarına uymayı ta
ahhüt ederler. 

2. Mahkemenin nihaî kararı, kararın uygulanmasını denetleyecek olan Bakanlar Komitesine 
gönderilir. 
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Madde 47. - İstişarî mütalaa 

1. Mahkeme, Bakanlar Komitesinin talebi üzerine, Sözleşmenin ve Protokollerin yorumlan
ması ile ilgili hukukî meseleler üzerinde istişarî mütalaalar verebilir. 

2. Ancak, bu mütalaalar, ne Sözleşmenin 1 inci bölümünde ve Protokollerinde tayin edilen hak 
ve hürriyetlerin muhtevası veya kapsamı ile ilgili meseleleri, ne de Mahkeme veya Bakanlar Ko
mitesinin Sözleşmede öngörülen bir müracaat neticesinde karara bağlamak durumunda kalabilece
ği diğer meselelere ilişkin bulunamaz. 

3. Bakanlar Komitesinin Mahkemeden istişarî mütalaa talep etmek kararı Komiteye katılmak 
hakkına sahip temsilcilerin çoğunluğuyla alınır. 

Madde 48. - Mahkemenin istişarî mütalaa verme yetkisi 

Bakanlar Komitesi tarafından yapılan talebin, 47 nci maddede tayin edilen istişarî yetkisine gi
rip girmediğini Mahkeme kararlaştırır. 

Madde 49. - İstişarî mütalaanın gerekçeli olması 
1. Mahkemenin mütalaası gerekçelidir. 

2. Mütalaa, tamamen veya kısmen yargıçların oybirliğini içermediği takdirde, her yargıç ken
di ayrı görüşünü belirtmek hakkına sahiptir. 

3. Mahkemenin mütalaası Bakanlar Komitesine bildirilir. 
Madde 50. - Mahkemenin masrafları 
Mahkemenin masrafları, Avrupa Konseyi tarafından karşılanır. 
Madde 51. - Yargıçların imtiyazları ve muafiyetleri 

Yargıçlar vazifelerinin ifasında Avrupa Konseyi Statüsünün 40 ncı maddesinde ve bu madde 
uyarınca akdedilen anlaşmalarda derpiş edilen imtiyaz ve muafiyetlerden istifade ederler. 

Madde 2. 

1. İşbu Sözleşmenin 5 inci bölümü, 3 üncü bölüm; Sözleşmenin 57 nci maddesi, 52 nci mad
de; Sözleşmenin 60 inci - 66 ncı maddeleri, 53 üncü - 59 uncu maddeler haline gelmiş; Sözleşme
nin 58 inci ve 59 uncu maddeleri çıkarılmıştır. 

2. Sözleşmenin 1 inci bölümünün başlığı, "Haklar ve Hürriyetler"; yeni 3 üncü bölümün ise, 
"Muhtelif Hükümler" olmuştur. Sözleşmenin 1-18 ve yeni 52-59 maddelerine, işbu Protokolün 
Ekinde yer alan başlıklar eklenmiştir. 

3. Yeni 56 ncı maddenin 1 inci fıkrasında, "tatbik edileceğini" sözcüklerinden önce "işbu mad
denin 4 üncü fıkrasına göre" sözcükleri eklenmiş; 4 üncü fıkradaki "Komisyonun" ve "bu Sözleş
menin 25 inci maddesine uygun olarak" sözcükleri, "Mahkemenin" ve "Sözleşmenin 34 üncü mad
desine uygun olarak" sözcükleri ile değiştirilmiştir. Yeni 58 inci maddenin 4 üncü fıkrasında yer 
alan "63 üncü madde" sözcükleri, "56 ncı madde" sözcükleri ile değiştirilmiştir. 

4. Sözleşmeye Ek Protokol aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
a) Maddelere, işbu Protokolün Ekinde yer alan başlıklar eklenmiştir ve; 
b) 4 üncü maddenin son cümlesinde yer alan "63 üncü maddesinin" sözcükleri, '"56 ncı mad

desinin" sözcükleri ile değiştirilmiştir. 
5. 4 üncü Protokol aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 278) 



- 12 -

a) Maddelere, işbu Protokolün Ekinde yer alan başlıklar eklenmiştir, 
b) 5 inci maddenin 3 üncü fıkrasında yer alan "63 üncü maddesinin" sözcükleri, "56 ncı mad

desinin" sözcükleri ile değiştirilmiştir; işbu maddeye aşağıda yer alan 5 inci fıkra eklenmiştir : 
"Bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkraları uyarınca beyanda bulunan her Devlet, sonradan her za

man bu beyanın ilgi olduğu ülke veya ülkeler lehine, Mahkemenin, işbu Protokolün 1 inci - 4 ün
cü maddelerinden herhangi birine ya da hepsine ilişkin olarak her hakikî şahıstan, hükümet dışı her 
teşekkülden veya her insan topluluğundan Sözleşmenin 34 üncü maddesi uyarınca başvuruları al
ma yetkisini kabul ettiğini beyan edebilir." 

c) 6 ncı maddenin 2 nci fıkrası kaldırılmıştır. 
6. 6 ncı Protokol aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
a) Maddelere, işbu Porotokolün Ekinde yer alan başlıklar eklenmiştir, ve 

b) 4 üncü maddede yer alan "64 üncü maddesine" sözcükleri, "57 inci madesine" sözcükleri 
ile değiştirilmiştir. 

7. 7 nci Protokol aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

a) Maddelere, işbu Protokolün Ekinde yer alan başlıklar eklenmiştir, 
b) 6 ncı maddenin 4 üncü fıkrasında yer alan "63 üncü maddesinin" sözcükleri, "56 ncı mad

desinin" sözcükleri ile değiştirilmiştir; işbu maddeye aşağıda yer alan 6 ncı fıkra eklenmiştir: 
"Bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkraları uyarınca beyanda bulunan her Devlet, sonradan her za

man bu beyanın ilgi olduğu ülke veya ülkeler lehine, Mahkemenin, işbu Protokolün 1 inci - 5 inci 
maddelerinden herhangi birine ya da hepsine ilişkin olarak her hakikî şahıstan, hükümet dışı her te
şekkülden veya her insan topluluğundan Sözleşmenin 34 üncü maddesi uyarınca başvuruları alma 
yetkisini kabul ettiğini beyan edebilir." 

c) 7 nci maddenin 2 nci fıkrası kaldırılmıştır. 
8. 9 uncu Protokol yürürlükten kaldırılmıştır. 
Madde 3 
1. İşbu Protokol Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin imzalarına açıktır, 

sözkonusu Devletler bu Protokol ile bağlı olduklarına dair rızalarını: 

a) onay, kabul veya uygun bulma kaydı olmaksızın imza veya, 

b) onay, kabul veya uygun bulma kaydıyla imza suretiyle belirleyebilirler. 

2. Onay, kabul veya uygun bulma belgeleri Avrupa Konseyi Genel Sekreterine verilecektir. 

Madde 4 
İşbu Protokol, Sözleşmeye taraf tüm Devletlerin, Protokolle bağlanma hususundaki rızalarını 

3 üncü madde hükümleri uyarınca ifade ettikleri tarihten başlayan bir yıllık süreyi izleyen ayın bi
rinci günü yürürlüğe girecektir. İşbu Protokol hükümleri uyarınca, yeni yargıçların seçimi ve yeni 
Mahkemenin kurulması için gerekli bütün işlemler, Sözleşmeye taraf tüm Devletlerin bağlanma 
hususundaki rızalarını ifade ettikleri tarihten itibaren yapılır. 

Madde 5 

1. Aşağıdaki 3 üncü ve 4 üncü madde hükümleri dışında, yargıçların, Komisyon üyelerinin, 
Yazı İşleri Müdürünün ve Yardımcısının görev süreleri işbu Protokolün yürürlüğe girmesiyle sona 
erer. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 278) 
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2. İşbu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihte Komisyon önünde bulunup, kabul edilebilirliği yö
nünden henüz karara bağlanmamış başvurular, işbu Protokolün hükümleri uyarınca Mahkeme ta
rafından incelenir. 

3. İşbu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihte kabul edilebilirlik kararı verilmiş olan başvurular, 
bu tarihten itibaren bir yıl içerisinde Komisyon üyeleri tarafından incelenmeye devam edilir.Bu sü
re içerisinde karara bağlanmayan başvurular, Mahkemeye devredilir ve işbu Protokol hükümleri 
uyarınca, kabul edilebilir başvurular olarak incelenir. 

4. İşbu Protokolün yürürlüğe girmesinden sonra Komisyonun başvurulara ilişkin olarak Söz
leşmenin eski 31 inci maddesi uyarınca hazırlamış olduğu raporu taraflara gönderilir; tarafların ra
poru açıklama yetkisi yoktur. İşbu Protokolün yürürlüğe girmesinden önceki hükümlere uygun ola
rak dava Mahkemeye gönderilebilir. Davanın bir Dairede mi, yoksa Büyük Dairede mi ele alınaca
ğını Büyük Dairenin Alt-Kurulu belirler. Dava bir Dairede karara bağlanırsa, Dairenin vereceği ka
rar nihaidir. Mahkemeye gönderilmeyen davalar, Sözleşmenin eski 32 nci maddesinin hükümleri 
uyarınca Bakanlar Komitesi tarafından ele alınır. 

5. İşbu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihte Divan önünde bulunup, henüz karara bağlanma
mış davalar, işbu Protokol hükümleri uyarınca karara bağlanmak üzere Mahkemenin Büyük Daire
sine gönderilir. 

6. İşbu Protokolün yürürlüğe girdiği tarihinde Bakanlar Komitesi önünde bulunup, eski 32 nci 
madde uyarınca henüz karara bağlanmamış davalar, Bakanlar Komitesi tarafından aynı madde uya
rınca karara bağlanır. 

Madde 6 

Yüksek Taraf Devletlerin, Sözleşmenin eski 25 inci ve 46 nci maddeleri uyarınca Komisyo
nun yeytkisini veya Divanın yargı yetkisini tanırken koydukları beyanlarda yeralan, davanın beyan
lardan sonra ortaya çıkmış olaylara dayanması veya beyanlardan sonra ortaya çıkmasını kapsama
sı hükmü, işbu Protokol uyarınca oluşan Mahkemenin yargı yetkisi için de geçerlidir. 

Madde 7 

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri, 

a) her imzalamayı: 

b) her onaylama, kabul veya uygun bulma belgesinin tevdini; 

c) işbu Protokolün veya 4 üncü madde uyarınca bazı hükümlerinin yürürlüğe giriş tarihini; ve 

d) bu Protokol ile ilgili başka her türlü işlem, ihbar veya bildirimi Avrupa Konseyi üyesi Dev
letlere bildirir. 

Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında, gereğince yetkili kılınmış aşağıda imzası bulunanlar bu 
Protokolü imzalamışlardır. 

Aynı geçerlikte İngilizce ve Fransızca iki metin halinde Avrupa Konseyi arşivlerine konula
cak tek nüsha olarak onbir Mayıs bin dokuz yüz doksan dört tarihinde Strazburg'da yapılmıştır. 
Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Avrupa Konseyi üyesi Devletlerin her birine bu Protokolün onay
lanmış bir örneğini tevdi edecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 278) 
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EKLER 
İnsan Haklarını ve Temel Hürriyetlere dair Sözleşmeye ve protokollerine eklenecek madde 

başlıkları. 

Madde 1. -
Madde 2. -

Madde 3. -
Madde 4. -

Madde 5. -
Madde 6. -

Madde 7. -
Madde 8. -

Madde 9. -
Madde 10. 
Madde 11. 

Madde 12. 

Madde 13. 
Madde 14. 

Madde 15. 
Madde 16. 
Madde 17. 
Madde 18. 

- İnsan haklarına saygı yükümlülüğü, 

-Yaşama hakkı 
- İşkence yasağı 
- Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı 

- Hürriyet ve güvenlik hakkı 
- Adil yargılanma hakkı 

- Cezaların kanuniliği, 

- Özel hayatın ve aile hayatının korunması 
- Düşünme, vicdan ve din özgürlüğü 
- İfade özgürlüğü, 
- Dernek kurma ve toplantı özgürlüğü, 

- Evlenme hakkı, 
- Etkili başvuru hakkı, 
- Ayırımcılık yasağı, 

- Olağanüstü hallerde askıya alma, 
- Yabancıların siyasî faaliyetlerinin kısıtlanması, 
- Hakların kötüye kullanımının yasaklanması, 

- Hakların kısıtlanmasının sınırları 

(...) 
Madde 52. - Genel Sekreter tarafından yapılan incelemeler, 
Madde 53. - Varolan insan haklarının güvence altına alınması, 
Madde 54. - Bakanlar Komitesinin yetkileri 
Madde 55. - Diğer çözüm yollarının dışlanması, 
Madde 56. - Ülkesel uygulama, 

Madde 57. - Çekinceler 
Madde 58. - Feshi ihbar 
Madde 59. - İmza ve onay. 
EK PROTOKOL 
Madde 1. — Mülkiyet hakkının korunması, 

Madde 2. - Eğitim hakkı, 
Madde 3. - Serbest seçim hakkı, 
Madde 4. - Ülkesel uygulama, 
Madde 5. - Sözleşmeyle bağlantılı, 
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Madde 6. - İmza ve onay. 
4 NO'LU PROTOKOL 

Madde 1. - Borçtan dolayı özgürlüğünden yoksun bırakılma yasağı 

Madde 2. - Serbest dolaşım özgürlüğü, 
Madde 3. - Vatandaşın sınırdışı edilmesi yasağı, 
Madde 4. - Yabancıların toplu sınırdışı edilmeleri yasağı, 

Madde 5.-Ülkesel uygulama, 
Madde 6.-Sözleşmeyle bağlantılı, 

Madde 7. - imza ve onay. 

6 NO'LU PROTOKOL 
Madde 1.-Ölüm cezasının kaldırılması, 
Madde 2. - Savaş zamanında ölüm cezası, 
Madde 3. - Askıya alma yasağı, 
Madde 4. - Çekince koyma yasağı, 
Madde 5. - Ülkesel uygulama, 
Madde 6. - Sözleşmeyle bağlantılı, 
Madde 7. - İmza ve onay, 
Madde 8. - Yürürlüğe giriş, 
Madde 9. - Saklama işlevleri, 

7 NO'LU PROTOKOL 
Madde 1. - Yabancıların sınırdışı edilmelerine ilişkin usuli güvenceler, 
Madde 2. - Cezaî konularda üst derecede mahkemeye başvuru hakkı, 
Madde 3. - Yanlış mahkûmiyet halinde tazminat, 
Madde 4. - Aynı suçtan iki kez yargılanmama ve cezalandırılmama hakkı, 
Madde 5. - Eşler arasında eşitlik, 

Madde 6.— Ülkesel uygulama, 

Madde 7. - Sözleşmeyle bağlantılı, 

Madde 8. - İmza ve onay, 
Madde 9. - Yürürlüğe giriş, 
Madde 10.-Saklama işlevleri. 
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Dönem: 20 Yasama Yılı: 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 264) 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Çin Halk Cumhuriye
ti Hükümeti Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları 

Raporları (1/312) 

TC. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 26.4 1996 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/196-342/1788 

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 

7/652 Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (S. Sayısı: 736) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 13.4.1994 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: B.02.0.KKG/101-700/01754 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 21.3.1994 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 
GEREKÇE 

Kültürel alanda işbirliği ve değişimler yoluyla kurulan temasların, ülkeler arasında dostluk ve 
yakınlık bağlarını güçlendirdiği bilinmektedir. 

Bu itibarla Türkiye, Çin Halk Cumhuriyeti ile geliştirdiği dostluk ilişkilerini kültür; eğitim ve 
bilim alanlarında değişimler yoluyla daha da güçlendirmek ve Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti 
halkları arasında bilgi ve anlayışın yerleşmesini sağlamak arzusundadır. 



Çin Halk Cumhuriyetinin ülkemiz ile bir kültür Anlaşması akdedilmesi arzusunu izhar etmesi 
ve Hükümetimizce uygun görülmesi üzerine, sözkonusu Anlaşma Kültür Bakanı Sayın D. Fikri 
Sağlar ile ülkemizi ziyaret eden Çin Kültür Bakanı Yardımcısı De You tarafından 9 Kasım 1993 
tarihinde Ankara'da imzalanmıştır. 

Anlaşma ile taraflar arasında yükseköğretim alanında bilgi, belge ve uzman değişimi, güzel sa
natlar ve spor alanlarında işbirliği ve radyo ve televizyon kuruluşları arasında temaslar yapılması 
öngörülmektedir. 

Ülkemiz ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında kültür, eğitim, ve bilim alanındaki temaslar, söz
konusu Kültür Anlaşmasının imzalanmasına değin kısıtlı bir boyutta seyretmiştir. İki ülke arasında 
dostluk ve işbirliğinin daha da geliştirilmesi bakımından sözkonusu anlaşmanın onaylanması ve 
yürürlüğe girmesi fayda sağlayacaktır. 

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu 26.6.1996 

Esas No. : 1/312 
Karar No.: 14 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kültür Anlaş

masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 20.6.1996 
tarihli 3 üncü Birleşiminde Millî Eğitim Bakanı Turhan Tayan ve müşavirleri ile Kültür ve Dışiş
leri Bakanlığı temsilcilerinin de iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

Ülkemiz ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında kültürel faaliyetlere ve eğitim ve bilim alanında
ki temaslara yoğunluk kazandıracak ve bu iki ülke arasındaki dostluk ve işbirliğinin daha da geliş
tirilmesine imkân verecek Tasarı, Komisyonumuzca da uygun görülerek maddelerinin görüşülme
sine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabule edil
miştir. 

Raporumuz, havalesi gereği Dışişleri Komisyonuna gönderilmek üzere Başkanlığa saygı ile 
sunulur. 

Başkan 
Mehmet Sağlam 
Kahramanmaraş 

Sözcü 
Hasan Dikici 

Kahramanmaraş 
Üye 

Tuncay Karaytuğ 
Adana 
Üye 

Sadi Somuncuoğlu 
Aksaray 

Başkanvekili 
Yusuf Ekinci 

Burdur 
Kâtip 

İbrahim Yılmaz 
Kayseri 

Üye 
Celal Topkan 

Adıyaman 
Üye 

Cemalettin Lafçı 
Amasya 
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- 3 -

Uye 

H. Hüseyin Ceylan 
Ankara 

Üye 

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 

Üye 

Şaban Karataş 
Ankara 

Üye 

Ali Haydar Şahin 
Çorum 

Üye 
Erdal Kesebir 

Edirne 

Üye 

Tayyar Altıkulaç 
İstanbul 

Üye 

Mikail Korkmaz 
Kırıkkale 

Üye 

Ömer Ertaş 

Mardin 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Dışişleri Komisyonu 19.3.1997 

Esas No.: 1/312 

Karar No. : 69 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Anlaş
masının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 13 Mart 
1997 tarihli 10 uncu Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı temsilcilerinin katılma
larıyla görüşülmüştür. 

İki ülke arasındaki dostluk ilişkilerini daha da güçlendirmeyi ve taraflar arasında bilgi, belge 
ve uzman değişimi, güzel sanatlar ve spor alanında işbirliği ve radyo televizyon kuruluşları arasın
da temaslar yapılmasını öngören Tasarı Komisyonumuzca uygun bulunarak aynen kabul edilmiş
tir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
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Sözcü 
Cefi Jozef Kamhi 

İstanbul 
Üye 

Arif Ahmet Denizolgun 
Antalya 

Üye 

Hikmet Çetin 
Gaziantep 

Üye 

Mukadder Başeğmez 
İstanbul 

' Ü y e 

Osman Yuma/çoğulları 
İstanbul 

Üye 
Cemal Özbilen 

• Kırklareli 
Üye 

Bayram Fırat Dayanıklı 
Tekirdağ 

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 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin 
Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 
Kültür Anlaşmasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. - 9 Kasım 1993 tarihinde 
Ankara'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti 
Arasında Kültür Anlaşması"nın onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihin
de 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. Aktuna 
Devlet Bakanı 

İ. Tez 
Devlet Bakanı 

T.Akyol 
Devlet Bakanı 

N.Kurt 
Devlet Bakanı 
A. A. Doğan 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
. N. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
M. K. Dinç 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. F. Sağlar 

Orman Bakanı 
H. Ekinci 

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

MADDE2. —Tasarının 2 nci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

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

Devlet Bakanı 
N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Erek 

Devlet Bakanı 
B.S.Daçe 

Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 

A. Ataç 
Devlet Bakanı 

N. Tekinel 
Adalet Bakanı 

M. S. Oktay 
İçişleri Bakanı 

N. Menteşe 
Maliye Bakanı 

/. Attila 
Bay. ve İskân Bakanı 

O. Kıımbaracıbaşı 
. Ulaştırma Bakanı 

M. Köstepen 
Çal. ve Sos. Güv. Bakanı 

M. Moğultay 
Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 

V. At as oy 
Turizm Bakanı 

A. Ateş 
Çevre Bakanı 

R. Akçalı 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE 

ÇİN HALK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ 

ARASINDA KÜLTÜR ANLAŞMASI 
Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (bundan böyle iki Âkit 

Taraf olarak anılacaklardır) dostane ilişkilerini güçlendirmek ve iki ülke arasında kültürel alanda 
değişimleri özendirmek düşüncesiyle hükümleri aşağıda belirtilen anlaşmanın akdine karar 
vermişlerdir: 

MADDE 1 

İki Âkit Taraf, eşitlik ve karşılıklı çıkar ilkeleri uyarınca iki ülke arasında kültür, eğitim, bilim 
spor, basın, yayın ve televizyonculuk alanlarında değişim ve işbirliğini teşvik etmek hususunda 
anlaşmışlardır. 

MADDE 2 

İki Âkit Taraf eğitim alanında aşağıdaki değişim ve işbirliği programını gerçekleştirmek 
konusunda anlaşmışlardır: 

1. Öğretim elemanları, bilim adamları ve uzmanların karşılıklı ziyaretleri, konferanslar ve 
inceleme gezileri, 

2. Karşı tarafın öğrencilerine ihtiyaç ve imkânları çerçevesinde burslar tahsisi ve kendi mas
raflarını üstlenen öğrencilerin birbirlerinin ülkesinde öğrenim görmesinin teşviki, 

, 3. İki ülke yüksek öğretim kurumları arasında doğrudan temaslar ve işbirliği kurulmasının 
kolaylaştırılması, 

4. İki ülke eğitim kurumları arasında ders kitapları ve diğer eğitici materyal değişiminin 
teşviki, 

5. Karşı ülke bilim adamları ve uzmanlarının ülkede düzenlenen uluslararası nitelikteki 
akademik toplantılara katılımının teşviki ve kolaylaştırılması. 

Değişimlerin koşul ve süreleri ile katılanların sayısı diplomatik yolla belirlenecektir. 

MADDE3 

İki Âkit Taraf kültür ve sanat alanlarında aşağıda belirtilen şekillerde değişimler ve işbirliğini 
gerçekleştirme konusunda anlaşmaya varmışlardır: 

1. Yazar ve sanatçıların karşılıklı ziyaretleri, 

2. Sanatçı topluluklarının karşılıklı gösterileri, 

3. Birbirlerinin ülkelerinde karşılıklı kültür ve sanat sergileri. 

Bu değişimlerin koşul ve süresi diplomatik yolla belirlenecektir. 

MADDE4 

İki Âkit Taraf birbirlerinin ünlü edebiyat ve sanat çalışmalarını tercüme etmek ve yayınlamak, 
ayrıca kültür ve sanat kitap, dergi ve diğer materyalleri değişiminde bulunmak konusunda 
anlaşmaya varmışlardır. 

MADDE 5 
İki Âkit Taraf iki ülke spor kuruluşları arasında temasları ve işbirliğini güçlendirmek için 

anlaşmaya varmışlardır. Karşılıklı olarak ihtiyaç ve imkânlara göre sporcu, antrenör ve spor 
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takımlarını dostane ziyaretlerde bulunmak, yarışmalara katılmak ve teknik değişimi yapmak üzere 
göndereceklerdir. 

İki Âkit Taraf ilgili spor kuruluşlarını bu alanda daha iyi bir işbirliğinin gerçekleştirilmesi için 
ayrı bir Protokol imzalamaya teşvik edeceklerdir. 

MADDE6 

İki Âkit Taraf basın, yayın, televizyon ve sinema alanlarında, değişim ve işbirliği programı 
gerçekleştirmek için anlaşmaya varmışlardır. 

Haber ajanslarını, İşbirliği Protokolü çerçevesinde kültürel ve belgesel film değişimine teşvik 
edeceklerdir. 

MADDE7 
İki Âkit Taraf Sosyal Bilimler alanında, sosyal bilimcilerin karşılıklı konferans ve ziyaretleri 

ile gerekli materyalin değişimini kapsayan bir değişim programı gerçekleştirme konusunda 
anlaşmaya varmışlardır. 

MADDE 8 

İki Âkit Taraf kütüphaneler arası değişimleri ve işbirliğini teşvik edeceklerdir. 

MADDE9 
Anlaşmayı uygulamak amacıyla taraflar yıllık icra programları hazırlamak konusunda 

anlaşmaya varmışlardır. Kültürel değişimler için yapılacak harcamalar üzerinde ayrıca anlaşma 
yapılacaktır. Anlaşma, kültürel programlar oluşturmak amacıyla 3 yılda bir toplanacak Kültür 
Komisyonu tarafından uygulanacaktır. Toplantı yeri rotasyon esasına göre belirlenecektir. 

MADDE 10 
Anlaşma her iki Âkit Taraf yasal prosedürleri uyarınca gerekli işlemlerin tamamlandığını bir

birlerine bildirdikleri tarihte yürürlüğe girecektir. Anlaşma 5 yıllık bir süre için geçerli olacak, bu 
süre taraflardan biri anlaşmanın sona ereceği tarihten 6 ay önce bildirimde bulunarak yürürlükten 
kalkmasını istemediği takdirde 5 yıllık dönemler halinde uzayacaktır. 

9 Kasım 1993 tarihinde Ankara'da imzalanan Anlaşma her biri aynı derecede geçerli olmak 
üzere Türkçe-Çince-İngilizce düzenlenmiştir. Yorumların farklılık göstermesi durumunda İngilizce 
metin esas alınacaktır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇİN HALK CUMHURİYETİ 
HÜKÜMETİ ADINA HÜKÜMETİ ADINA 
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