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I. — GEÇEN TU' 

iBü BMteişikn iki oturum yapan Genel Kurulda : 
AlbdÜllbafld Gelbed, îsraâ'Un Birleşmiş Milletler 

Üyelliğinlin askıya atonimaısı ve bu ülke l e diipdomıaltik 
Ve dkanıomıik iliişikierin (kesilmesi yolunda, Birieşjmliş 
IMiietlbr Göne! Kurutaca, (büyük bir çoğünluöcta 
'aiınıan ıkıarara Türkiye'nin çdkİlm'ser oy kullanması 
tkonuısu>nlda gündemi dışı söz aldı, 

Bor, Kömür, AsfaMIt, Foslfat, Denir Madenleri 
'ile Nükleer Enerji Hammıaiddelıerlinli'n IşlietilımiesM Dü
zenleyen Kainun Tasarısını görüşjrnefe -üzere oluşturu
lan GeçM KomliSyoina, ilgili ktoi&yonlkrdan seçilen 
üyeler Genel Kuruta bilgisine sunuldu. 

5434 sayıl1! TC Emekli Sandığı Kanununa Bir Bk 
GeçM Madlde Eklenımesli HaHdkınd'a Kanun Tasarı
sının, Maliye Balkanının istemli üzerine, gündemdeki 
dliğer işlere talkdiilmen, öncelik ve ivedilikle görüşül-
ımesi onaylandı; Tasaonıın (maddeleri ve tümü kalbul 
edildÜ. 

Vasiyet Tasarruflarının Biçimline Misktin Kanun 
Çatışmaları Konusunda Sözleşmeye Katılmamızın 
Uygun Bulunduğu Hakkında. 

Adli Vardım' Taleplerinim Iletilknes!kıe îfskin Av
rupa Sözleşmesinin Onaylanmaisınıını Uygun Bulundu
ğuna Oadr, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş 
HaDk Cuımmuriyelii Hükümeti Arasında Dalklbalda im-

IBAŞKAN — YıdMalmia yapıliacalktor. 
(Yoklama yapıldı) 

TANAK ÖZETt 

zalanam Kül'tür Anlaişmialsının Onaylanmasının Uy-
gpnı Bulunduğuna Dair, 

Türkiye Cuımlhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhu
riyetti Arasında Huikulkİ ve Ticari Konularda Adli 
Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylıanmasmın1 Uygun 
Bulunduğuna Dalir, 

«Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunma
sına Dalir Söızleşme»'ye Türkiye' Cumhuriyetiinlin Ka-
tılmasıınıin Uygun Bulunduğu HaMemda Kanun Ta
şanlarının muaddeleri onaylandı, tlülmü açık oya su
nuldu, oyların aynımn sonucunda kabul ediidlderi bil
dir i». 

Türik - Bangladeş Askeri Eğitlim İşbirliği Anlaş
masının Onaylanmıasnnın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısının, İçtüzüğün 68 nc'i maddesi uya
rınca gizil folir oturumda görüşülmesine dair Eşref 
Akıncı ve arkadaşlarının önergesi üzerine yapılan 
usuİ müzakerelerden sonra, Tasarının görüşülmesi, 
>lg)ili Balkanım bulunacağı bir birleşime ertelendi. 

10 Şulbat 1982 Çarşamlba günü saat 14.00te top
lanmak üzere Birleşime saat 17.10'da sofa verildi. 

Fenni ÎSLÎMYEÜ 
Başkan 

Başkanvekili 
İmren AYKUT Kamer GENÇ 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

IBAŞKAN — Değerli üyeler, çoğunluğumuz var
ıdır, görüşmelere başliyoruz. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN « Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 

KÂTİP ÜYELER : EvKya PARLAK, Mehmet PAMAK 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisimizin 52 nc'i Birleşimi açıyorum. 

II. — YOKLAMA 
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İÜ. — GÖRL 

1. — Türk - Bangladeş Askeri Eğitim İşbirliği 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Mali İşler ve Milli Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları < raporları. 
(1/30) (S. Sayısı : 57) (1) 

IBA'ŞjKA'N — GiinldemütaMn birinci sırasındaki 
sözleşmenin, gündemde bir değişid'ik yaparak beşin
ci sırad'akii sözleşımıedeTi sonra görüşüfcıesinii ve bu 
değişlikliğli oylarınıza sunuyorum.; Kalbul edenler... 
Kalbul ötmeyeniter,,. Kalbul edilmiştir. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İs
lâm Konferansı Örgütü Arasında İslam Ülkeleri 
İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim 
Merkezinin Ankara'da Kurulması Hakkında Anlaş
manın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim ve Milli Savunma, 
İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/2) 
(S. Sayısı ; 61) (2) 

BAŞKAN — Sırada, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ilk) fsHairn Konferansı örgütü Arasında İslam 
Ülkeleri tsıtaltisitik, Ekonomik 'Ve Sosyal Araştırıma 
ve Eğitim Merkezinin Ankara'da Kuruliması Hak-
Ikınıda Anılaşmanın Onaylanmasıyla iDgil'i Kanun Ta
sarısı var. Bu tasarıyı görüşmeye başlıyoruz. 

Lütfen, M i l Savunma Komıisıyonıu yerlerini al
sın. Aldiar,. 

Hüiiküiimet Temsilcisiyle ilgili belgeyi okutuyorum. 
Danışıma Meclisi Başkanlığına 

'«Türkiye Cmmlhuriyeti Hükümeti ile İslam Kon
feransı öngütü Arasında islam Ülkeleri İstatistik, 
Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezü-
nün Arikara'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Mili Eğitim ve MAM Savunma, İçişleri 
ive Dışiışlleni komisyonları raporları» nın 10 Şubat 
1982 günü saat 14.00'te Danışıma Meclisinlin 52 nci 
Btirleşlirni sırasında görüşülmesinde aşağıda yazılı 
kişinlin yetklilenıdidlimıiş bulunduğunu saygıyla arz 
ederilm:. 

İlhan ÖZTRAK 
Dışişleri Balkanı V. 

(1) 57 Sıra Sayılı basmayazı 9.21982 tarihli 51 
nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

(2) 61 Sıra Sayılı basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

ÜLEN İŞLER 

Görevtendirileo : İsmet BİRSEL.-
Unvanı : Milletlerarası Ekonomik İşler Genel Mü-

dlürü.ı 
BAŞKAN — Saiym Birsel, zaitıâllinizsiniz?..? 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İSMET 

BİRSEL — Evet. 
IBAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu tasaruyla ilga! Mili Savunma, içişleri ve Dış

işleri Komisyonunun Raporunun okuıtulup okuıtul-
marnıasını oylarınıza sunacağını. 

Okutulmasını kalbul edenler... Kalbul etmeyenler..•: 
Kalbul edlmliştir. 

Raporu okutuyorum. 
'dMiffi Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu okundu) 
BAŞKAN — Değerli üyeler; 

Kanunun müzakeresine geçmeden evvel bundan 
evveiM sözleşmelerde olduğu gilbi, sözleşme metni, 
'bize sunulan Kanunla birilikte tabedilerek biigileri-
nlize ilötimiştiir. Mutlaka 'bu tasarıları dkümuşsunuz-
dlur; yalnız, bundian sonra tensip ederseniz Hükü
met TemsilkM Tasarı hakkında bizlere kısa bir açık
lamada bulunsun, ondan sonra Kanunu müzakereye 
başlayalım,! 

'Bu itibarla, Hükümet Temsilcisini kısa bir izahat 
vermiek üzere konuşmaya davet ediyorumr. 

Buyurun etfendlim. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İSMET 
BİRSEL — Sayın Başkanım, Danışma Meclisinin sa
yım üyeleri; 

IHuzurlarimzdia İslam Konferansı Örgütü ile Hü-
kümıetimiiz arasında imzalanmış olan ve Ankara'da 
Islato Konferansının ekonomik yönüyle ilgili olarak 
'bir alt kumlusun yerleştirilmesiyle ilgili bir anlaş
mayı imızaliaımış (bulunuyoruz ve bu Anlaşmanın 
onaylanması hususunda huzurlarınızda bulunuyorum,! 

Elfenldüm;' 
Bildiğiniz gilbi, İslam1 Koniferansının siyasi faali

yetleri dışında bÜr de üyeleri arasında ekonomik iş
birliği yönü vardır. Bu alanda İslam ülkeleri birbir
leri arasında hangi alanlarda, me şekilde işbirliği ya
pabileceklerini araştırırlar. Talbiatıyla bu gilbi çalış
malarda bu İslam ülkelerinin istatistiklerinin bir ara
ya geHiri'lmıeisi, ekonomik bünyderinin incelenmesi ve 
'hangi alanlarda işbirliği yapılabileceğinin araştırıl-" 
ması gerekiyor.; Bu bakımdan, Ankara'da kurulmuş 
olan îstaitisltik Mertozünlin görevi budur. 
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Bu Kuruluş, aynı salmamda İslam Konferansının 
çeşitli örgütlerinden gelen araştırmaları da yapar
lar; dokümanlar hazırlarlar. Bu Kuruluşta şu anda 
dış ticaret, tarım, sanayi ve işgücü alanlarında çe
şit! çalışmalar sürdürülmektedir. 

Anlaşma, gerekçede de beirtidiği üzere, 1976 
yılında istanbul'da akdedilmiş olan îslam Ülkeleri 
Dışişleri Balkanları Konferansında imzalanmıştır. Bu 
Anlaşmanın onayı Yüce Meclisçe kalbul edildikten 
sonra normal prosedürü takiben Hükümet tarafın
dan da onaylanacak ve bundan sonra da yürürlüğe 
gSrecelkltli«v 

MaruzaJtım buldur Sayın Balkanım. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?..? 
(Buyurun Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; 
Tasarıya ekli Arılaşmada, sion maddesinde nokta 

noklta olan yerler var. Bir şekil noksanı olmaması 
(için Tasarının imzalandığı tarihin buraya yazılması 
ve altına da imza eden kişilerin unvanlarının yazıl
ması gerekli. Bundan önceki uygulamalar da o şe
kildeydi. Blir şekil noksanını hatıriatmak için huzu
runuza geldim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tosyalı, 
Bu konuda Sayın Komlisyonumıuzun yapacağı bir 

açıklama olacak mı? 
MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLE-

Rt KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — 
Yok ef emdim.? 

BAŞKAN — «Yok» diyorsunuz. 

ISayın Hükümet Temsilimizin bîr açıklaması 
olacak mı? 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İSMET 
BİRSEL — Sayın Başkanım; 

8Mm elimizdeki metinde, HükümetiiımJiz adına 
Büyükelçi Hüseyin Çelern tarafımdan imzalanmıştır. 
İslam Konferansı Örgütü adına ise, Halbtib Şaddi im
zalamıştır. Tabiatıyla bunlar, bir zühul eseri oldu
ğunu tahmin ediyorum, oraya konacaktır. Tarih de 
aynen konmuştur; «Mayıs ayının 16 ncı günü Cid
de'de alktolunmuştur» şeklindedir. 

Teşelklkür ederimi, 
İBAŞKAN — Teşekkür öderim. 

IBaşka bir sayın üyemiz söz istiyor mu?,,.: Yok
tur. 

Tasarının maddelerime geçilmesiinli oylarınıza su
nuyorum. Kalbul edenler... Etmeyenler,,? Kalbol edii-
ınfiştar.] 

1 nci maddeyi okuıtuıyorum. 
TÜrkli'ye Cumhuriyeti Hükümeti ile islam Konferan
sı Örgütü Arasında İslam Ülkeleri istatistik, Ekono
mik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinin An
kara'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1, — 16.5,1981 tarihinde Cidde^de im
zalanan «Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli ile islam 
Konferansı Örgütü Arasında İslam Ülkeleri İstatis
tik, Ekonomlik ve Sosyal' Araştırma ve EğMm Mer
kezinin Ankara'da Kurulması Hakkında Anlaşma» 
mın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — IBu madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye?... Yoktur.: 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Btaeyenfer,. Kalbul edilmiştir 

2 nci malddeyi okutuyorum: 
İMADDE 2. - - Bu Kanun yayımı tarihinde' yü

rürlüğe girer, 
İBAŞKAN — ıMadlddyi oylarınıza sunuyorum. 

Kaibul edenler..v Etoeyenler... Kalbul edilmiştir. 
3 mcü maddeyi dkuituyorum, 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürüttür. 

BAŞKAN — Bu maddeyi löylarinııza sunuyorum. 
Kalbul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir, 

Sayın üyeler; 
Tasarıyı açık oylarımıza sunuyorum. Oy kutula

rı dolaştırılsın lütfen.?? 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı?.,. Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir, kutuları getirinfiz. 
'(Oyların ayırımı yapıldı.) 
İBAŞKAN — Değeri üyeler; 
Oylama sonucunu arz ediyorum: 136 sayın üye 

ioy kullanmış Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İs
lam Konferansı örgütü Arasımda islam Ülkeleri is
tatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğittim 
MerkezMn Ankara'da Kurulması Hakkındaki An
laşmanın Onaylanması ile ilgili Kanun Tasarısı Da
nışma Meclisimizce 136 oyla kalbul edfilmSştâr. Ha
yırlı, uğurlu olsun, (Alkışlar) , 
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3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap 
Cumhuriyeti Arasında Türk Mal, Hak ve Menfaat-
larının Tazminine İlişkin 4 Haziran 1981 Tarihinde 
Kahire'de İmzalanan Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Mali 
İşler ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri komis
yonları raporları. (1/17) (S. Sayısı : 62) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Gündemimizin 3 ncü maddesindeki, Türkiye Cum

huriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Türk 
Mal, Hak ve Menfaatlarının Tazminine İlişkin 4 Ha
ran 1981 Tarihinde Kahıire'de imzalanan Anlaşma
nın Onaylanması ile ilgili Kanun Tasarısı var. Bu 
Tasarının müzakeresine başlıyoruz. 

Tasarı ile ilgili, Milli Savunma, İçişleri ve Dışiş
leri Komisyonu Raporunun yine okutulup, okutul-
mamasını oylarınıza sunacağım. Okutulmasını kalbul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum, buyurunuz efendim. 
(Rapor okundu). 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Dışişleri Bakanlığımızın aynı temsilcisinin bu Ta

sarıda da Bakanlığı tenisi! ettiğimi tahmin ederek tem
silcilik belgesi istememiştim. Belge geldi, bu defa 
Gündüz Tunçbilek temsil ediyorlar. 

Dışişleri Bakanlığının Tezkeresini de okutuyo
rum^ 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuri

yeti Arasınlda Türk Mal, Halk ve Menfaıatlerıinin Taz
minine İlişkin 4 Haziran 1981 Tarihinde Kahire'de 
İmzalanan Anlaşma» ram Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Mali İşler ve Mil
li Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları rapor
larının 10 Şubat 1982 günü saat 14.00'te Danışma 
Meclisinin 52 nci Birleşimi sırasında görüşülmesin
de aşağıda yazılı kişinin yetkilendirilmiş bulunduğu
nu saygıyla arz ederim. 

Mıan ÖZTRAK 
Dışişleri Balkanı V. 

Adı Soyadı : Gündüz Tunçbilek 
Unvanı : Genel Sekreter Konsolosluk Hukuk ve 

Sosyal İşler Yardımcısı. 
BAŞKAN — Sayın Tunçbilek lütfen bize bu Söz

leşme haklkınlda kısa bir bilgi Genel Kurula arz eder 
misiniz? 

(1) 62 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir. 

Buyurun. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ GÜN

DÜZ TUNÇBİLEK — Sayın Başkan; 
Konu biraz geniş olduğu için müsaade ederseniz 

derili toplu izahat verebilmek 'bakımından okumak 
istiyorum. 

BAŞKAN — Bütün metni? 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ GÜN

DÜZ TUNÇBİLEK — Evet efendim; ama uzun de
ğil. 

BAŞKAN — Bir kısmını; buyurunuz efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ GÜN

DÜZ TUNÇBİLEK — Mısır'da 23 Temmuz 1952 
tarihinde vuku bulan ihtilalden sonra çıkarılan çe
şitli kanunlarla Mısır'da bulunan tüm mal, hak ve 
menfaatler genel kısıtlamalara talhd tutulmuştur. Bu 
kısıtlamaları beş grupta toplamamız mümkündür. 

1. Ticari şirketler devletleştirilmiştir. 
2. ihtilale 'karşı çıkanlara ak taşınır ve taşınmaz 

mallara el konulmuştur. 
3. Toprak reformu yapılmıştır. 
4. Bhlıi vakıflar tasfiye edilmiştir. 
5. Hanedan mensuplarının malları müsadere 

edilmiştir. 
Mısır İhtlilal Rejimi tarafından çıkarılan kanun

lara göre, kısıtlamaya tabi tutulmuş olan, yukarıda 
sayılan ilk üç ıgrup için hak sahiplerine ödenecek 
tazminat 15 'ila 30 ıbirn Mısır liralık tavanlarla sınır
landırılmış ve bu şekilde hesaplanan meblağlar kar
şılığında 15 yıl vadeli bonolar verilmiş ise de, bono
ların karşılıkları ödenmemiştir. 

Mısır Hükümetleri yukarıda açıklanan üç grup 
kısıtlayıcı tedbire talbi tutulmuş bulunan yabancı hak 
sahiplerinin mensulbu bulundukları devletlerle belirli 
ilkeler içerisinde birtakım ikili anlaşmalar yapmış
tır. Zamanımıza kadar 15 ülke ile aktedilen anlaşma
larla ıblir taraftan yukarıda açıklanan tavan sınırları 
kaldırılmış, diğer taraftan tahakkuk ettirilecek olan 
tazminatın 8 ila 10 yıl vade ile ticari hesaptan borç
lanılacak miktarın % 35'ıi hiç bir sebebe dayandırıl
madan kesiiterek, geri kalanının % 50'sinin hak sa
hiplerine ödenmek üzere bu hesaptan mahsubu ve 
% 50'sinin de turistik gezilerde ödenmesi esası ka
bul edilmiştir. 

Türkiye'nin Mısır ile imzaladığı anlaşmada öde
me süresi ve oranlar, lehimize olacak şekilde tadil 
edilmiştir. 

Mısır'ın geçmiş devirlerde Osmanlı Devleti top
rakları arasında bulunması ve Osmanlı Devletinin 
yönetiminde olması Türklerin Mısır'da küçülmsenme-
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yeceik miktarlarda araziye sahip olmalarına ve Türk
ler tarafından Mısır'da kurulmuş olan birçok vakıf
larda hak ve hisse sahibi olmalarına yol açmıştır. 

Türklerin, Mısır'da 'bulunan taşınmaz malları ile 
vakıf hisseleri de Mısır İhtilalinden sonra yukarıda 
açıklanan işlemlere tabi tutulmuştur. Türk vatandaş
larından cüzi ıbir kısmı, Mısır kanunlarında öngörü
len süreler içerisinde yetkili Mısır makamlarına baş
vurarak halklarım elide etmişlerse de, hak sahibi va
tandaşlarımızdan 'büyük bir bölümü kanunlarda ya
zılı süreler içinde müracaat etmemiş olduklarından, 
tüm haklarından mahrum kalmış bir duruma düş
müşleridir. 

Mısır'da hak sahibi olan vatandaşlarımızın mah
rum kaldıkları bu hakların ihyası için Musir Hükü
meti ile temas sağlamak üzere devamlı girişıimlerde 
(bulunan Hükümetimiz; ilk olarak Ankara'ya davet 
edilen Mısır Heyeti ile 27 Ağustos ila 5 Eylül 1974 
tarihleri arasında konu hakkında müzakerelere baş
lama imkânı bulmuş ve 27 Mayıs 1981 ila 4 Hazi
ran 1981 tarihleri arasında yapılan 3 ncü Dönem Mü
zakereler sonunda 4 Haziran 1981 tarihinde ekli an
laşmalar imzalanmıştır. 

Hükümetimizle Mısır Arap Cumhuriyeti arasında 
imzalanan anlaşma ve ekleri aşağıda belirtilen metin
lerden oluşmaktadır : 

1. Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhu
riyeti arasında imzalanan Türk Mal, Hak ve Men
faatlerinin Tazminine İlişkin Anlaşma, 

2. Türk Gerçek ve Tüzelkişilerinin Müracaatla
rının Kabulü, İncelenmesi, Sonuçlandırılması Husu
sunda Uygulanacak Usul, 

3. Mısır Arap Cumhuriyeti Makamlarınca alı
nan el koyma ve benzeri tedbirlerden haleldar olan 
Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Tazminine İlişkin 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cum
huriyeti arasında Kahire'de 4 Haziran 1981'de İm
zalanan Anlaşmanın uygulama Protokolü, 

4. Türk uyruklu kişilere, vakıflardaki haklarını 
ispat için yeni bir süre tanınması hususunda taraflar 
arasında teati edilen mektuplar, 

5. Türk uyruklu varislerde aranacak şartlar hu
susunda taraflar arasında teati olunan mektuplar, 

6. Uyruklunun tespitinden doğan anlaşmazlıkla
rın ve çifte uyruklu olanların haklarından ne şekilde 
yararlanılacağı hususunda taraflar arasında teati olu
nan mektuplar, 

7. Tazminatın ödenmesinde gözonünde tutulma
sı gereken bazı esaslar hakkında taraflar arasında 
teatii olunan mektuplar, 

Yukarıda açıklanan metinlerden, asıl anlaşma met
nini teşkil eden Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap 
Cumhuriyeti Arasında Türk Mal, Hak ve Menıfaat-
larının Tanzimine İlişkin Anlaşma hükümleri aşağı
da özetlenmiştir : 

1. Söz konusu Anlaşma tek yönlü olup, sadece 
Mısır'da çıkarılan birtakım kanunlarla, hakları ha
leldar olan Türklere Mısır Hükümetince Anlaşma ve 
eklerinde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde taz
minat ödenmesi amacına yönelik olup, Mısır uyruk
luların Türkiye'deki hak ve menfaatlerijyle ilgisi bu
lunmamaktadır, 

2. Türk hak sahiplerine bu Anlaşmanın yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren, yeniden 1 yıl başvur
ma süresi tanınmıştır. 

3. Mısır Arap Cumhuriyetince çıkarılmış olan 
birtakım kanunlarla hakları haleldar olmuş bulunan 
Türk gerçek ve tüzelkişileri için, Mısır mevzuatına 
göre hesaplanıp tahakkuk ettirilecek tazminatın % 
351i tenkı's edilerek, geri kalan % 65*i Mısır Merkez 
Bankasında açılacak hesaba yatırılacaktır. Buna mu
kabil, ödenecek tazminat, her türlü resim, vergi, harç 
ve transfer kesintilerinden muaf tutulacaktır. 

4. Türk hak sahipleri adına Mısır Merkez Ban
kasına yatırılacak olan paraların \% 75 oranındaki 
kısmı, Türkiye'nin Mısır'dan ithal edeceği petrol, pa
muk ve pirinç baricıindeki mal bedellerinin yarısının 
ıkarşılanmasında kullanılacak; mahsup edilecek bu 
meblağ Mısır'a ödenmeyerek Türk hak sahiplerine 
ödenecektir. Tazminatın geri kalan % 25 oranında
ki kısmı, Mısır'a gidecek Türk turistlerin Mısır'da 
kurulacak Türk kültürel, teknik ve bilimsel büroları
nın ve Mısır'da okuyan veya staj yapan Türklerin 
masraflarına mahsup edilecektir. 

5. Ödemeler 1 Mısır Lirası eşittir 1,41 Amerikan 
Doları esası üzerinden yapılacaktır. 

6. Ödemeler 4 yıl içerisinde gerçekleştirilecek
tir. 

7. Anlaşma Hükümleri onay belgeleri teati edil
dikten sonra yürürîüğe girecektir.» 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçbilek. 
Bu Tasarının tümü üzerinde görüşmek isteyen sa

yın üye?.. Yok. 
Sayın Komisyonun? Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde l'i okutuyorum,. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti 
Arasında Türk Mal, Hak ve Menfaatlarının Tazms-
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nine İlişkin 4 Haziran 1981 Tarihinde Kahire'de İm
zalanan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun

duğuna Dair Kanun Tasarısı. 
MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır 

Arap Cumhuriyeti Arasında Türk Mal, Hak ve Men-
faatlarının Tazminine İlişkin 4.6.1981 tarihinde Ka
hire'de İmzalanan Anlaşma ile eklerinin onaylanma
sı uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye?.. Yoktur. Maddeyi oylarınızla sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2'yi okutuyorum. 
MADDE 2. — 'Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 3'ü okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun 'hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul! etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
Tasarının leh ve aleyhinde söz almak isteyen sa

yın üye?.. Yoktur. 
Tasarıyı açık oylarınıza sunuyorum. Oy kupaları 

dolaştırılsın. 
ı(Oylar toplandı). 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı?.. Yoktur. Oylama ıbiıtmiştıir. Oy kupalarını geti
riniz. 

(Oyların ayırımı yapıldı). 
BAŞKAN — Oylama sonucunu arz ediyorum. 

138 sayın üye oy kullanmış, 138 oyla Türkiye Cum
huriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasında Türk 
Mal, Hak ve Menfaatlarının Tazminine ilişkin 4 Ha
ziran 1981 tarihinde Kahire'de İmzalanan Anlaşma
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun, Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir. Hayırlı 
ve uğurlu olsun. (Alkışlar) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk 
Cumhuriyeti Arasında Ceza İslerinde Karşılıklı Adli 
Yardım ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Milli Savunma, İçişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları. (1/107) (S. Sayısı : 
63) (1) 

(1) 63 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna ek
lidir, 
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BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Gündemimizin 4 ncü sırasındaki Türkiye Cum

huriyeti ile Macaristan Halik Cumhuriyeti Arasında 
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım ve Suçluların 
Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanması ile ilgili 
Kanun Tasarısı vardır; bu Tasarıyı görüşeceğiz. 

Hükümet Temsilcisıinin temsil belgesini okutuyo
rum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cum

huriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yar
dim ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Mili Savunma, İçişleri ve Dış
işleri Komisyonları Raporları» nın, Danışma Mecli
sinin 10 Şuibat 1982 günü saat 14.00'te, 52 nci Birle
şimi sırasında görüşülmesinde aşağıda yazılı kişinin 
yetkilendirilmiş bulunduğunu saygıyla arz ederim. 

Ühan ÖZTRAK 
Dışişleri Bakanı V. 

Adı Soyadı : Gündüz TUNÇBÎLEK 
Unvanı : Genel Sekreter Konsolosluk Hukuk ve 

Sosyal İşler Yardımcısı. 
BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Bu Tasarıyla ilgili Milli Savunma, İçişleri ve Dış

işleri Komisyonu Raporunun okutulup okutulmama-
sı hususunu oylarınıza sunacağım. 

Okutulmasını kalbul edenler... Etmeyenler... Ka
bul 'edilmiştir. 

(Komisyon raporu okundu). 
BAŞKAN — Sayın Tunçbilek, Genel Kurulumu

za bu Tasarıyla ilgili kusa bir bilgi sunmanızı rica 
ediyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ GÜN
DÜZ TUNÇBİLEK — Efendim, bugün sunduğumuz 
Antlaşma, esasen daha önceden mevcut olan sözleş
menin bugünkü şartlara uydurulmasından ibarettir. 
Bugünün şartlarına, 'bugünkü hukuk anlayışına uy
gun hale getirilmesinden ibarettir. 

Bu fikri 1976 yılında Bakanlığımız Genel Sekre
terinin Macaristan'a bir ziyareti sırasında Macar ta
rafı talep etmiştir ve bu talep üzerine başlanılan mü
zakereler gelişmiş, karşılılklı metinler teati edilerek 
bugünkü metin üzerinde mutabakata varılmıştır. Ant
laşma, 1981 tarihinde ıımzalanmıştır. Esas itibariyle 
metinde yeni, büyük bir değişiklik yoktur; yaptığı
mız diğer antlaşmalara, model anıtlaşmalara uygun
dur. 
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Antlaşma ikii kısımdan müteşekıkilidir. 
1 nci ikısım, ceza kovuşturmalarında karşılıklı ad

li yardımı içermektedir. Bu bölümde; yardımlaşma
nın kapsamı, reddi, istinabe, tebligat, yazışma dili ve 
adli sicile ilişiklin hükümler yer almaktadır. 

2 noi kısmında ise, tarafların ülkesinde suç işle
yip, diğerinin ülkesinde bulunan sanıık ve hükümlü
lerin geri verilmesini yöneten hükümler getirilmekte
dir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tunçbilek. 
Değerli üyeler; 
Bu Tasarının 'tümü üzerinde söz almak isteyen 

sayın üyemiz .. Yoktur. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum, Ka

bul' edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 nci maddeyi okutuyorum. 

Tüıltoiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuri
yeti Arasında Ceza işlerinde Karşılıklı Adli Yardım 
ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaris
tan Haılk Cumhuriyeti arasında 10 Haziran 1981 ta
rihinde Budapeşte'de imzalanmış olan «Ceza işlerin
de Karşılıklı Adli Yardım ve Suçluların Geri Veril
mesi Sözleşmesi»ı nıin onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye?.. Yoktur. 

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

2 neti maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza 'sunuyorum. Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu Tasarının Milinde ve aleyhinde söz almak is

teyen sayın üye?.. Yoktur. 
Tasarıyı açık oylarınıza sunuyorum. Oy kupala

rı doflaştiırıtfsın. 
(Oylar toplandı). 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üiye var 

mı?.. Yoktur. Oylama lişlemıi bitmiştir. Oy kupaları
nı getiriniz. 

(Oyların ayırımı yapıldı). 

BAŞKAN — Değerli üyeler, 
Oylama sonucunu arz ediyorum : Oylamaya 130 

sayın üye katılmış; 130 kabul oyuyla Türkiye Cum
huriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Ceza işlerinde Karşılıklı Adli Yardım ve Suçluların 
Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Danışma Mecli
simizce kabul edilmiştir. Hayırlı, uğurlu olsun, (Al
kışlar) 

5.; — Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleş
memi Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) Sözleşme
si ve İsletme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve 
Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları ra
porları. (1/54) (S. Sayısı: 64) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler;. 
Gündemimizdeki, Uydular Aracılığı ile Deniz Ha

berleşmesi Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) Söz
leşmesi ve işletme Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının görü
şülmesine başlıyoruz. 

Hükümet Temsilcisine ait temsil belgesini okutu
yorum* : 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
«Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Ulus

lararası Teşkilatı (INMARSAT) Sözleşmesinin Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» nın Yüce 
Meclisiniz Genel Kurulunda 10 Şubat 1982 günü 
saat 14.00'te görüşülmesinde Danışma Meclisi içtü
züğünün 29 ncu maddesi gereğince aşağıda yazılı 
kişinin yetkilendirilmiş bulunduğunu saygıyla arz 
ederim. 

ilhan ÖZTRAK 
(Dışişleri Bakanı V, 

Adı Soyadı: Filiz DlNÇMEN 
Görev Unvanı : Milletlerarası Siyasi ilişkiler Ge

nel Müdürü. 
IBAŞKAN — Değerli üyeler; 
'Bu Tasarı ile ilgili Milli Savunma, İçişleri ve Dış

işleri Komisyonları Raporunun okutulup okutulma-
ması hususunu yine oylarınıza sunacağım. Okutul
masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. Raporu Okutuyorum. 

!(Kom!syon Raporu okundu) 

(1) 64 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna ek-
lidir., 
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(HAŞKAIN — Sayın Dinçmen, Sözleşme üzerinde 
Genel Kurulumuza lütfen bilgi verir misiniz?.. Bunu 
rica ediyorum. 

IDIŞtŞLERÎ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ PİLİZ 
DİNÇMEN — Teşekkür ederim Sayını Başkan. 

Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Ulus
lararası örgütünü kuran Sözleşme, deniz taşıtlarınım 
birbirleriyle ve bu taşıtlarla kara istasyonları arasın-
da yapılan haberleşmeyi düzenlemektedir ve bu ha
berleşmeyi, günümüzün koşullarına uygun çağdaş bir 
teknolojiye dayandırmaktadır. 

Deniz taşıtlarının birbirleriyle ve bu taşıtların ka
ra istasyonlarıyla yaptıkları haberleşme, bildiğiniz gi-
gi telsiz sistemlerine dayanmaktadır; ancak telsiz sis
temlerinin, özellikle uzak mesafelerde yetersiz kaldı
ğını ve bazı koşullar altında da güvenilir olmadığını 
gözön'ünde tutan Hükümetlerarası Istişari Denizcilik 
örgütü, 1973 yılında aldığı bir kararla, bu haberleş
meyi daha çağdaş bir teknolojiye dayandırmak iste
miştir ve bu amaçla bir Sözleşme hazırlanmasını ve 
bir örgüt kurulmasını kararlaştırmıştır. 

IBu karar üzerine toplanan Konferans, üç yıl sü
ren çalışmalardan sonra Uydular Aracılığı ile De
niz Haberleşme Örgütü kurulmasını; bu amaçla da 
bir işletme anlaşması yapılmasını kabul etmiş bulun
maktadır 

(Sözleşme ve işletme Anlaşması 1979 yılında yü
rürlüğe girmiştir; ancak sistem fiilen çalışmaya baş
lamamıştır. 

Hükümetimiz tarafından gerek Sözleşme ve gerek 
îşletme Anlaşması 1978 yılında imzalanmış bulun
maktadır. 

iBu Sözleşme ile Örgütün yatırım sermayesi ta
vanı 200 milyon dolar olarak tespit edilmiş bulun
maktadır, 

Bu Sözleşmeye katılmamız Yüce Meclis tarafın
dan uygun bulunduğu takdirde, Hükümetimiz tara
fından ödenecek katılma payı 20 bin dolar olacaktır 
ve Hükümetimiz bu sermayenin binde 5'lik miktarı
nı taahhüt etmiş olacaktır. 

ISözleşme klasik bir örgüt yaratmıştır. Bu Örgüt, 
Genel Kurul, Konsey ve Genel Müdürlük olmak 
üzere üç organdan oluşmaktadır. 

Genel Kurul, her üyenin temsil edildiği ve bir 
oya sahip olduğu bir organdır, iki yılda bir toplanır. ' 

Konsey, 22 üyeden oluşmaktadır. Yılda üç kez 
toplanır. 

Genel Müdürlük ise, gerek Genel Kurulun, ge
rekse Konseyin icra organıdır; sekreteryası durumun
dadır* 
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Hükümetimiz, gerek Uluslararası Sözleşmeye, ge
rekse işletme Anlaşmasına katılınmasının uygun ola
cağı görüşündedir. Zira Türkiye, deniz haberleşmesi 
dahil tüm denizcilik alanlarında ciddi bir atılım içe
risindedir. Ayrıca bu Sözleşme ve işletme Anlaşma
sı, deniz haberleşmesini (Biraz evvel de arz etmiş 
olduğum gibi) çağımızın gereklerine uygun modern 
ve yeni bir teknolojiye dayandırmak'tadır. Dolayısıyla 
Türkiye'nin bu teknoloji dışında kalmasının sakın
calı olacağı düşünülmüştür. 

İşte bütün bu gerekçelerle bu Sözleşme ve İşlet
me Anlaşmasını yüksek tasviplerinize arz ediyoruz 
efendim* 
, Teşekkür ederim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dincmen. 
Sayın Kondisyonumuzun vereceği ilave bir iza

hat?.. Yoktur. 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen sayın 

üyemiz?.. Yoktur. 

(Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir, 

11 nci maddeyi okutuyorum. 

Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslar
arası Teşkilatı (INMARSAT) Sözleşmesi ve işletme 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

IMADDE 1. — 21 . 7 . 1978 tarihinde Londra'da 
imzalanan «Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşme
si Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) Sözleşmesi 
ve işletme Anlaşması» nım onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 

üye?.. Yoktur. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 ncü maddeyi okutuyorum. 

IMADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakan
lar Kurulu yürütür.' 

IBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
Üye?.. Yoktur, Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz iste
yen sayın üye?... Yoktur. Tasarıyı açık oylarınıza 
sunuyorum, 

((Oylar toplandı) 
(BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. Kupaları getirin1 

IüHfen, 
Değerli üyeler; 
(Oylama sonucunu arz ediyorum; 129 sayın üye

miz oy kullanmış, 129 kabul oyu ile Uydular Aracl-

lığı ile Deniz Halberleşmesi Uluslararası Teşkilatı 
Sözleşmesi ve işletme Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Da
nışma Meclisimizce kabul edilmiştir. Hayırlı, uğur
lu olsun, (Alkışlar) 

Sayın üyeler; 
Yarım saatlik bir ara vereceğiz, yarım saat son

ra toplanmak üzere Oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.15 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.45 

BAŞKAN — Bâ kanvefcfli M, Vefik KİTAPÇIGÎL 

KÂTİP ÜYELER : Evllfra PARLAK, Mefhmet PAMAK 

IIL — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Türk :-ı Bangladeş Askeri Eğitim İşbir
liği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Mali İsler ve Milli Sa
vunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/30) (S. Sayısı: 57) 

(BAŞKAN — Sayın üyeler; Danışma Meclisimi
zin 52 nci Birleşiminin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz, 
İBir önerge vardır, okutuyorum, 

'Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisinin 57 nolu sıra sayısıyla basılan 

ve gündeme alınacak olan Yasa Tasarısının, îçtüzü-

(1) 57 nci Sıra Sayılı Basmayazı 9.2.1982 tarihli 
51 nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

ğÜn 68 nci maddesi uyarınca gizli oturumda görüşül
mesini arz ederiz, 

'Saygılarımızla^ 
Eşref AKINCI 
Remzi BANAZ 

îsmail Hakkı DBMİREL 
lAdnan ERSÖZ 
(Fahri ÖZTÜRİK 

Abdullah Asım İĞNECİLER 

Halil ibrahim KARAL 
Esat Yıldırım AVCI 

Ali DİKMEN 
Avni MÜFTÜOĞLU 

Abbas GÖKÇE 
Aydın TUĞ 

(BAŞKAN — Sayın üyeler ve salonda bulunan 
görevliler, Sayın Bakandan ve sayın üyelerden baş
ka salonda bulunan sayın zevattan salondan çıkma
larını rica edeceğim gizli oturum için. 

I(îçtüzüğün 68 nci maddesi uyarınca gizli oturu
ma geçildi) 

Kapanma Saati : 16,20 
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TC Hükümeti ile tslâm Konferansı örgütü Amasuıda islâm Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosj^l Araş
tırma ve Eğitim Merkezîmin Ankara'da Kurulması HaMümdla Anlaşmanın Onayjanmiasıımn Uygun Bulun

duğuna Dair Kanun Tasarısına (S. S.: 61) VenÜSen Oylanın Sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncıı 
Mahmut Akkılıç 
Orhan Atdıkaçtı 
Tevflilk Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Alltop 
Hikmet Altuğ 
Ismfalil Anaııı 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Nurettin Âyanoğlu 
İmren Aykut 
Mustafa A. Aysan 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Baştouğ 
Recaâ BaıbumaHp 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayıkı 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

C 
Mahir Canıova 
Abdülbaiki Cebeci 

c 
A. Güngör Çakmakçı 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekllmiserler 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

16Ö 
136 
136 

24 

(Kabul Edenler) 

Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senıvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Sadi Erdem 
Abdüflkadir Erener 
Feridun Ergin 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu 
Sisyajmâ Ensdk; 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

G 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 

Feyyaz Gölcüklü 
Abdullah Pulat Gözülbüyük] 
S. Feridun Güray 
1. Doğan Gürbüz 
Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtan 
Turhan Güven 
Vahap Güvenç 

H 
Beşir HamitoğuUarı 
Mehmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
Rafet İbrahimoğlu 
Salih İnal 
Fenni Islimyeli 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Raihimji Kanaihaısanıoğlıu 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karslı 
M. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
M. Utlkan Kocatürk 
Mehmet Vellid Koran 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
Serda KuTtoğlü 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 

Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

İN 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Aıdknam Griefl) 

Öl 
Feridun Şakir Öğünç 
Nazmi Önder 
Tülay Öney 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi özer 
Nuri Özgöker 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Nermin Öztuş 
Fahri Öztüdc 
Kâzım Öztürk 

Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaififer Sağışman 
Ahmet Samsunlu 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
A. Lâmi Süngü 
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A. Avni Şahin 
ismail Şenıgün 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 

A 
Mehmet Akdemir (İz.) 
Alâeddin Aksoy 
^enıer Alkîyol (İz.) 
Ertuğrul Alatlı 
Etflıem Ayan 
Mehmet Aydar (İz.) 

B 
Rıfat Bayazıt 
M. Nedim Bilgiç (iz.) 

Lütfullah Tosyalı 
Aydm Tuğ 
Türe Tunçbay 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

Hidayet Uğur 

M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

W 
Isa Vardal 

Y! 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 

(Oya Katılmayanlar) 

0 
Ender Oiner (Rapor) 
Orhan Civelek 

D 
Vdh'bi Muhlis Daibakoğhı 
'Bekir Sami Daçe (tz.) 

O 
Necdet Gelbolöğlu 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

i 
A. Asım iğneciler 

K 
M. Vefik Kitapçıgîl (Bşk. V.) 

ö 
Ertuğrul Zekai ökte 
(Rapor) 

M. Talâlt Saraçoğlu,(İz.) 

Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yrimaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

21 
Halit Zarbım 

Dündar Soyec (tz.) 

İbrahim Şenocak (İz.) 
T 

M. Ali Öztürk Tekeli 
(Rapor) 
Cahit Tutum 

Yi 
Şerafetttn Yarkın 
Muıstaifa Yücel (Rapor) 
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Türkiye Cumhuriyeti ffle Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Türk Mal, Hak ve Menfaatlaraun Tazminim 
D'ştkin 4 HaziraiD 1981 Tarihimde Kahüre'de İmzalanan Anlaşmaman Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dalir Kanun Tasarısına (S. Sayısı: 62) Verilen Oylanın Sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncı, 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Şeman Alkyol 
Ertuğrul Alath 
Orhan Aıldıkaçtı 
Tevfilk Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Alltop 
Hikmet Altuğ 
djsaıuam Aktalfl 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Nurettin Âyanoğlu 
İmren Aykut 
Mustafa A. Aysan 
FuatAzgur 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başibuğ 
Reaaî Battunalp 
Rıfat Bayazıt 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayıfci 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

O 
Mahir Canova 

Üye sayıaı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Ç*|k|i!rnseriıer 
Oya (katılmayanlar 
Açık üyelikler 

Abdülbaıki Cebeci 

160 
138 
138 

22 

(Kabul Edenler) 

A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
Kemal Dal 
ismail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
Sadü Erdem 
Abdülflcadir Erener 
Feridun Ergin 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlu, 
Siıyaımtt Brsıdkj 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

*! 
Feyzi Feyzioğlu 
Ayhan Fırat 

G 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Afobas Gökçe 

İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
1. Doğan Gürbüz 
Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Turhan Güven 
Vahap Güvenç 

H 
Beşîr Hamitoğulları 
Mehmet Hazer 
Alli Mazhar Haznedar 

Rafet İbrahimoğlu 
Salih İnal 
Fenni Islimyeli 

Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
RıaJhimli Karatosanoğlu 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karsh 
M. Mümin Kavalah 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utlkan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avnli Müftüoğlu 

İN 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Adnan OıteH 

ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Nazmi önder 
Tülay öney 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi özen 
Nuri özgöker 
Zeki özkaya 
M. Yılmaz özman 
Nermin Öztuş 
Fahri öztürk 
Kâzım öztürk 

m 
Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağısman 
Ahmet Samsunlu 
Paşa Sarıoğlu 
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Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 

T 
Turgut Tan 

Mehmet Akdemir (tz.) 
Ethem Ayan 
Mehmet Aydar (iz.) 

B 
M. Nedim Bilgiç (îz.) 

C 

Ender Oiner (Rapor) 
Orhan Civelek 

Ragıp Tartanı 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
LütfuMı Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Cahit Tultum 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay; 

• U 

Hidayet Uğur 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
İsa Vardal 

V 
Osman Yavuz 

(Oya Katılmayanlar) 

D 
Vdh'bi Muhlis Dabakoğlu 
(Bekir Sami Oaçe (îz.) 

£ 
I A. Nedim Eray (Rıapor) 

G 

Hayati Gürtan) 
Necdet Geboîoğlu 
S. Feridun Güray 

Sadi Irmak (Başkan) 

I 
A. Asım İğneciler 

K 
M. Vefik Ritapçıgil (Bşk. V. 

Ö 
Ertuğrul Zekai Ökte 
(Rapor) 

Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 

% 
Halit Zarbun 

M., TalâJt Saraçoğlu (İz.) 
Dündar Soyer (İz.) 

ş 
İbrahim Şenocak (İz.) 

% 
M. Ali Öztürk Tekeli 
(Rapor) 

Şerafettin Yarkın 
Mustafa Yücel (Rapor) 
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Tförfkiye Cunılhuriiyeta ile MaıcatrMan Halk Cunuhiüniıye ti Amalsamda Ceza îşlerindle Kanşıhkıh Aidili Yardım ve 
Suçüıularuı Gıeıti VerÜmıesli Sözleşmıesünıin Oma l̂aınması nam Uygun Bulunduğuna Daür (S. Sayası : 63) Kanun 

Taşansın» V«riüen Oylıamn Sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

A 
Hamdı Açan 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Orhan Aîdıkaçtı 
TevfÜk Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Altop 
Hikmet Altuğ 
Jsımıalil Aırtefl 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldınm Avcı 
Nurettin Âyanoğlıu 
îmren Aykut 
Mustafa A. Aysan 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Redali ıBattunalp 
Rıfat Bayazııt 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayık, 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

0 
Mahir Canova 
Abdüllbaki Cebeci 

Üye sayısı 
Oy verenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Çslktaelrlıeir 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

160 
130 
130 

30 

(Kabul Edenler) 

A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
İsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 
Ahmet Senvar Doğu 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Sadi Erdem 
AbdüÜkadir Erener 
Feridun Ergin 
Akif Erginay 
Hamza Eroğlus 
Süıyaım|i Emsielk! 
Adnan Ersöz 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

« 
Feyzi Feyzioğkı 
Ayhan Fırat 

G 
Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 

Feyyaz Gölcüklü 
Abdullah Pulat Gözüibüyük 
S. Feridun Güray 
1. Doğan Gürbüz 
Özer Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtan 
Vahap Güvenç 

H 
Mehmet Hazer 
AM Mazhar Haznedar 

t 
Rafet İbrahimoğlu 
Salih İnal 
Fenni Islimyeli 

% 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Raihlmt KlarahıasaıııoğliL 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karslı 
M. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. ötıkan Kocatürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kuıbilay 
Turgut Kunter 
A. Fehmi Kuzuoğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muraıtoğlu 
Avni Müftüoğlu 

3* 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Ak&rnam. Oflel 

Ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Nazmi Önder 
Teoman Özalp 
Salih Necdet Özdoğan 
Hamdi Özer 
Nuri Özgöker 
Zeki Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Nermin Öztuş 
Fahr̂ i Öztürk 

P 
Mehmet Parnak 
Evliya Parlak 

Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
Ahmet Samsunlu 
Paşa Samoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

Ş 
A. Avni Şahin 
İsmail Şenıgün 
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T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan, 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lüıtfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 

A 
Mehmet Akdemir (İz.) 
Semer A|kQtol 
Eflhem Ayan 
Mehmet Aydar (İz.) 

B 
M. Nedim Bilgiç (İz.) 

C 
Ender Oiner (Rapor) 
Orhan Civelek 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 

Türe Tunçbay 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

U 
•Hidayet Uğur 
Bahtiyar Uzunoğlu 

y\ 
İsa Vardal 

V, 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 

(Oya Katılmayanlar) 

/Bekir Sami ıDaçe <tz.) 
Kemal Dal 

« 
Halil Ertem 

Necdet Geboloğlu 
Turhan Güven 

a 
Beşir Haımitoğulları i 
Sadi Irmak (Başkan) 

1 
A. Asım İğneciler 

1 X 
1 M- Vefik Kitapçıgil (Bşk. V.) 

Serda Kurtoğlu 

Ö 
1 Ertuğrul Zekai Ökte 
(Rapor) 
Tülay Öney 
Kâzım öztürk (t. A.) 

P 
Atalay Peköz 

n 
M, Talât Saraçoğlu (tz.) 

Zeki Yıldırım 
' Abdurrahman Yılmaz 
Fuat Yılmaz 

1 Namık Kemal Yolga 

Z 
Halit Zarbun 

Dündaı; Soyer (İz.) 
S 

İbrahim Şenocak (İz.) 
* 

M. Ali Öztürk Tekeli 
(Rapor) 
Cahit Tutum 

u 
M. Fevzi Uyguner 

Tff 
Şerafettin Yarkm 
Mustafa Yücdl (Rapor 

^ • ^ 
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Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) 
masanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna DaSr Konun Tasansına (S. Sayısı 

Sonucu 

ve İşletme Anlasa 
: 64) VerHen Oyların 

(Kabul edilmiştir) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncr 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Ertuğrul Alatlı 
Orhan Aldikaçtı 
Tevifiik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
Mustafa Alpdündar 
Yavuz Alltop 
Hitamı* Aiug 
ismail Arar 
Aydemir Aşkın 
E. Yıldırım Avcı 
Nurettin Âyanoğlu 
İmren Aykut 
Fuat Azgur 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Baş'buğ 
Recai Baitumlp 
Rıfat Bayazılt 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayıkı 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 

0 
Mahir Canova 
Abdüibatoi Cebeci 

Üye sayısı : 
Oy verenler :. 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Oelkjitmlsiartlıelr. :ı 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

160 
1129 
11129 

—' 

3ıli 
— 

(Kabul Edenler) 

ı c. 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 
Cemil Çakmaklı 

D 
İsmail Hakkı Dernirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçer 

E 
Sadî Erdem 
Abdüflkadar Erener 
Feridun Ergin 
Akif Erginay 
Hamza Eroğhı^ 

| Sfiiyamü Bnsıejkl 
Adnan Ersöz 
Azmi Eryılmaz 

i Halil Evliya 

i fl 

Feyzi Feyziioğlu 
Ayhan Fırat 

: • G 

Halil Gelendost 
Kamer Genç 
Abdurralhman Ali Girmen 
Abfeas Gökçe 
İhsan Göksel ' 
İbrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü 1 
Abdullah PuJ%t Gözübüyük 
S. Feridun GHmy 

î . Doğan Gürbüz 
Halil Erdoğan Gürel 
Hayati Gürtanı 
Turhan Güven 
Valhap Güvenç 

H 
Beşjir Hamitıoğullan 
Melhmet Hazer 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
Raifet İbrahimoğlu 
Salih înal 
Fenni Islimyeli 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Ralhımd Kıaaiahıaısanıoğl'ü 
Halil İbrahim Karal 
Cevdet Karsh 
M. Mümin Kavalah 
Süleyman Sırn Kıroalı 
M. Utkan Kooatürk 
Mehmet Velid Koran 
Nihat Kulbilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuöğlu 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

1 £N 
Necmettin Narlıoğlu 

° 
R. Adli Onmuş 
Turgut Oral 
Aûrmn Onal 

ö 
Feridun Şakir Öğünç 
Nazmi önder 
Teoman Özalp 
Sa lh Neödet Özdoğan 

Nuri Özgöker 
ZeM Özkaya 
M. Yılmaz Özman 
Nermin Öztuş 
Fahri Öztürk 

E 
Mehmet Pamak 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

S 
Hilmi Salbuncu 
Muzaffer Sağışjman 
Ahmet Samsunlu 
Paşa Sarnoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
A. Lâmi Süngü 

i S 
Av Avni1 Şahin 
İsmail Şengün 
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T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
Cavidan Tercan 
Tandoğan Tokgöz 
Lütfulah Tosyalı 
Aydım Tuğ 

Â 
Mehmet Akdemir (İz.) 
Manian Alkjyiol 
Ethem Ayan 
Mehmet Aydar ı(İz.) 
Mustafa A. Aysan 

B 
M. Nedim (Bilgiç (İz.) 

C 
Ender diner (Rapor) 
Orhan Civelek 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 

Danışma Meclisi B : 52 

I Türe Tunçbay 
Şaidan Tuzcu 
Bekir Tünay 

U 
Hidayet Uğur 
Bahtiyar Uzunoğlu 

10 3 2 s 1982 0 : 2 

V 
İsa Vardal 

X 
[ Osman Yavuz 

Muammerj Yazar 
Turgut Yeğenağa1 

(Oya Katılmayanlar) 

l ıBebir Sami Daçs (İz.) 
! Kemal Dal 
Ahmet Senvar Doğu 

Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Halil Ertem 

Necdet Geboloğlu 
Özer Gürbüz 

I 
Sadi Irmaık (Başkan) 

t 
A. Asım İğneciler 

K 
M. Vefile Kîtapçıgil (Bşk. V.) 

ö 
Ertuğrul Zekai Ökte 
(R/apötti) 
Tülay Öney 
Kâzım Öztürk ([. A.) 

S 
M, Talâ't Saraçoğlu (îz.) 

| Zeki Yıldırlm 
Abdurrahman Yılmaz 
Fualt Yılmaz 

ı Namılk Kemal Yolga 

1 z 
Halit Zarbun 

Dündar Soyer (tz.) 
ş 

İbrahim Şenocak (tz.) 
T 

M. Ali Öztürk Tekeli 
(Rlapölr) 
Cahit Tutum 

M. Fevzi Uyguner 

V 
Şerafdttin Yarkın 
Mustafa Yücel (Rapor 

***** 



DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEM» 

52 NCt BİRLEŞİM 

10 Şubat 1982 Çarşamba 

Saat : 14.00 
1. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU

NUŞLARI 
2. — SEÇİM 
3. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
4. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

X (1) — Türk - Bangladeş Askeri Eğitim İşbirliği 
Anılaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Mali İşler ve 'Milli Savun
ma, İçişleri ve Dışişleri komisyonlaırı raporları. 
(1/30) (S. Sayısı : 57) (Dağıtma tarihi : 19.1.1982) 

X (2) — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslâm 
Konferansı örgütü Arasında İslâm Ülkeleri İstatis
tik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Mer
kezinin Anlkaıra'da Kurulması Hattında Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun 'Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Milli Eğitim ve Mili Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları. (1/2) (S. Sayısı : 
61) (Dağıtma tarihi : 20.1.1982) 

Bulunduğuma Dair Kanun Tasarısı ve Mali İşler ve 
Mili Savunma, İçişleri! ve Dışişleri: komisyonları ra
porları. '(1/17) (S. Sayısı : 62) (Dağıtma tarihi : 
20.1.1982) 

X (4) — Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan 
Halk Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı 
Adli Yardım ve Suçluların Geni Verilmesi Sözlleşmesi-
,nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Mili Savunma, İçişleri ve Dış
işleri' komisyonları raporları. (1/107) (S. Sayısı : 63) 
(Dağıtma tarihi : 20.1.1982) 

X (5) — Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşme
si Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) Sözleşmesi ve 
İşletme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaş
tırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve Milli 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri komisyonları raporları. 
(1/54) (S. Sayısı : 64) '(Dağıtma tarihi : 20.1.1982) 

(6) — 6831 sayılı Orman Kanununun Değişik 
34 ncü 'Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve İktisadi İşler ve Tarım ve Orman, Köy 
İşleri ve Kooperatifler komisyonları raporları. (1/57) 
(S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi : 3.2.1982) 

X (3) — Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap 
Cumhuriyeti Arasında Türk Mal, Hak ve Menfaatla-
rının Tazminine İlişkin 4 Haziran 1981 Tarihinde Ka-
hire'de İmzalanan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

• . . . > . . . >m< , . .< . . . . 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 61 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütü Arasın
da İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim 
Merkezinin Ankara'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Milli Eğitim 
ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları. ( 1 / 2 ) 

TC 
Başbakanlık 4 Kasım 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı: K.K.T.D./101-917/06339 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan -ve Başkalığınıza arzı Balkanlar Kurulunca 30.101.1981 tarihinde ıkarar-
laştırılaln «Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile tsîam Konferansı örgütlü Arasında islam Ülkeleri tstöatiîstik, 
Ekonomik ve Sosyali Araiştırma ve Eğitim Merkeziınfin Ankara'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylan-
lanmasıtnın Uygun (Bulunduğunla Dair Kamuın Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilnıliştir. 

Gereğini ernılirleriıne arz ederdim. 

Bülent ULUSU 
Başbakan 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSLÂM KONFERANSI ÖRGÜTÜ ARASINDA 
İMZALANAN «TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSLAM KONFERANSI ARA
SINDA İSLAM ÜLKELERİ İSTATİSTİK EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMA VE 

EĞİTİM MERKEZİNİN ANKARA'DA KURULMASI HAKKINDA ANLAŞMA»"NIN 
ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR GEREKÇE VE YASA 

TASARISI 

GEREKÇE1 

Bilindiği gübli, İslam Konferansı Örgütünün ekonomik alandaki çalışmalarını yönlendirmek ve istatistik 
derlenımesıi, dış ticaret, tarım, sanayi ve işgücü alanlarında dalha yülkısek düzeyde bir işbirliği ortamı yarat
mak amacıyla Ibir İslam Ülkeleri tsltaltistiki, Ekonomıik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkeziinin Ankara'da 
kurulması, 12-15 Mayıs 1976 tarihleri arasında İstanbul'da toplanan Yedinci İslam Ülkeleri Dışişleri Ba
kanları Konferansında Türkiye tarafından önerilmiş ve 16-22 Mayıs 1977 tarihlerinde Tripoli'de toplanan 
Sekizinci İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları Konferansında 2/8-E sayılı Kararıyla kabul edilmiş ve daha 
sonra TC Bakanlar Kurulunun 28.12.1977 tarih, 7/145149 sayılı kararı ile de çalışması onaylanan Merkez, 
1978 Haziran'ında kurularak faaliyete •başlamıştır. 

Merkez, çalışmalarını özellikle İslam Konferansına üye olan 42 ülke ekonomisiyle ilgili ekonomik verileri 
derlemek, bu istatistükli bilgileri bir data bankasında toplayarak kullanıma açk bulundurmak ve bu veri
lere dayanarak Mam Ülkeleri arasında dış ticaretin geliştirilmesi, ortak yatırım projelerinin oluşturulması, ta-
<rı!m, sanayi, fimans ve hizmetler alanında işiblirliğirnin geliştirilmesi ve teknik sahalarda eğitim yapıliması alan
larında yoğunlaştırmıştır. 
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Bu çok yönlü çalışmanın başarıyla yürütülmesi için, islam Konferansı Sekretaryasının bir alt kuruluşu olan 
Merkeze uluslararası bir hüviyet kazandırılması gerekli olmuştur. Merkezin yönetim ilkelerini, islam Konfe
ransına üye ülkeler temsilcilerinden oluşan bir Genel Kurul ve Genel Kurul tarafından seçilen Yönetim Ku
rulu belirlemektedir. Merkezde, icradan sorumlu bir direktör ile direktör yardımcıları, uzmanlar ve uzman 
yardımcılarıyla idari personelden oluşan uluslararası bir kadro görev yapmaktadır. Bu yapısıyla merkez, ta
mamen uluslararası bir nitelik taşımaktadır. 

Merkez kurulduktan sonra, CENTO ve benzeri örgütler için olduğu gibi, bu merkezde çalışanların hu
kuki durumlarını saptayacak bir Anlaşmanın hazırlanması için çalışmalara başlanmıştır. Dışişleri Bakanlığı
nın öncülüğünde, İçişleri, Maliye ve Gümrük ve Tekel Bakanlığı temsilcilerinden oluşan bir komisyon tara
fından sürdürülen çalışmalar konuyla ilgili hukuk danışmanlarının görüşleriyle son biçimini almıştır. Ekli ola
rak sunulian bu Anlaşma 17 Mayıs 1981 günü Cidde'de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisiyle, islam Konferan
sı Genel Sekreteri arasında imzalanmıştır. 

Anlaşmanın asıl yapısını aşağıda özetlenen anakonular içinde toplamak mümkündür : 

1. Merkezin hukuki kişiliği, sahip olduğu ayrıcalık ve dokunulmazlıklar; 

2. Merkez adına hareket eden ve uluslararaisı memur sıfatını taşıyan personelin faydalanacağı ayrıcalık 
ve dokunulmazlıklar; 

3. Merkezin veya merkez personelinin taraf olacağı anlaşmazlıkların çözümü. 

Anlaşmanın ikinci maddesi ise merkezin hukuki kişiliğini tanımlamaktadır. Üçüncü ila sekizinci maddeler, 
merkezin, malları, binaları, belgeleri, fonları ve gelirlerine sağlanan ayrıcalık ve dokunulmazlıkları belirle
mektedir, Bu maddelerde sağlanan kolaylıklar, ülkemizde görev yapan diğer yabancı misyonlara genellikle ta
nınan ayrıcalık ve dokunulmazlıklar düzeyindedir. 

Anlaşmanın, dokuzuncu ila ondördüncü maddesi merkezde görev yapan uluslararası memurlara sağla
nan ayrıcalık ve dokunulmazlıkları saptamaktadır. Merkezin direktör, direktör yardımcıları ve uzmanlarına 
onbirinci maddede sağlanan ayrıcalık ve dokunulmazlıklar, ülkemizdeki yabancı misyonlarda görev yapan 
diplomatlara tanınanlara eşittir. Merkezde bu görevlere getirilecek olanlar, kendi ülkelerinde, Dışişleri Ba
kanlıkları veya dışarıya diplomatik unvanı haiz memur gönderen bakanlıklar mensuplarıdır ve böylece mer
kezde görevlendirilen bu kişilerin durumları, temsilciliklerinde çalışan meslekdaşlarıyla aynı olmaktadır. Mer
kezde görev yapacak uzman yardımcılarıyla idari ve teknik personele tanınan sınırlı ayrıcalık ve dokunul
mazlıklar yabancı misyonlardaki diplomat olmayan görevlilerin düzeyindedir. 

Bu arada, Anlaşmanın onüçüncü maddesinde, merkezde çalışan görevlilerin vergiden bağışık tutulmala
rı konusundaki hüküm uyarınca, merkezde görev yapan Türk personeli de vergi dışında tutulmaktadır. Yal
nızca Türk vatandaşı memurların vergi ödemek durumunda kalmaları: (1) Merkez giderlerinin üye ülkeler 
arasında önceden saptanmış oranlara göre paylaşılması, (2) Aynı görevdeki uluslararası memurların eşit 
maaş almaları ilkeleriyle bağdaşmayacaktır. Böyle bir durum, üye ülkelerin merkeze yaptıkları ödemelerin 
harcanmasından vergi alınması gibi, uluslararası taahhütlere ters düşen bir durum yaratacaktır. Bu balkım
dan, daha önce CENTO'da olduğu gibi, merkezde çalışan Türk vatandaşı personelin de gelir vergisinden 
bağışık tutulmaları Öngörülmüştür. 

Anlaşmanın incelenmesinden görüleceği üzere, Anlaşma, uluslararası bir niteliği olan merkez ile persone
linin görevlerini kolaylıkla yerine getirebilmeleri amacını gütmekte, ve tanınan hak, dokunulmazlıklar ve 
kolaylıklar da Türk Hükümetinin CENTÖ Sekretaryası ve personeline tanıdığından farklı bulunmamakta
dır. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 61) 
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Milli Eğitim Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Milli Eğitim Komisyonu 
Esas No. : 1/2 
Karar No. : 4 

16 Aralık 1981 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütü Arasında islam Ülkeleri istatistik, Eko
nomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinin Ankara'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı»! Komisyonumuzun 16.12.1981 günlü toplantısında Hükü
met Temsilcilerinin iştirakleriyle incelenmiş ve Tasarının tümü olumlu bulunarak Komisyonumuzca aynen 
kabulüne karar verilmiştir. 

Iflgili Komisyonlara havalesıi gereğince Yüksek Başkanlığa saygılarımızla arz ederiz, 

Ethem AYAN 
(Başkan 

Nermin ÖZTUŞ 
Kâtip 

Mahir CANOVA 
Üye 

Doğan KARAN 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Bulunmadı. 

Nihat KUBÎLAY 
Başkanvekülü 

Halil AKAYDIN 
Üye 

Hamza EROĞLU 
Üye 

Kemal KARHAN 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

BulunmaJı. 

M. Utban KOCATÜRK 
Sözcü 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Üye 

Ertuğrul Zelcn ÖKTE 
Üye 

Fuat YILMAZ 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 61) 



Mâli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Milli Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/2 
Karar No. : 17 

12 Ocak 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile islâm Konferansı Örgütü Arasında islâm Ülkeleri istatistik, Ekono
mik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinin Ankara'da Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Daüır Kanım Tasarısı ve gerekçesi ile konuya lilişjkıin belgeler ilgili Bakanlık temsilcisinin 
de katılması ile Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü maddeleri ayrı ayrı tartışıldı, gerekçesi uyigun görülerek tasarı Bakanlar Kurulundan gelen 
şekliyle aynen kabul edildi. 

Raporumuz, Danışma Meclisi Genel Kuruluna sunulmak üzere saygı ile arz olunur.: 

Eşref AKINCI 
/Başkan 

Remzi BAN AZ 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

A. Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

E. Yıldırım AVCI 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Avni MÜFTÜ OĞLU 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

H. İbrahim KARAL 
Sözcü 

Ender OÎNER 
Üye 

(imzada bulunamadı.) 
Adnan ERSÖZ 

Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 61) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti Hüküimieti ile 
İslam Konferansı Ongliiliıü Aratsında 
İSİam Ülkeleri İstatistik, Bkonoıriîk 
ve Sosyal Araştırma ve Eğildim Meıv 
Ooezinün Ankara'da Kımuİmaısı Hak
kında Anlaşmanın OnaıySanmiasının 
Uygun [Bulunduğunla Dlalr Kanun 

MADDE 1. — 1'6.5.!İ9'81 « h i n 
de Cidde'de 'imzalanan «Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam 
Konferans örgütü Arasında İslam 
Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve 
Sosyal Araştırma ve Eğüıtim Mer
kezinin Ankara'da Kurulması Hak
kında Anlaşma» nm onaylanması 
uygun bulunmuştur, 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hüküm
lerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU' 
'NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türeye Cumhuriyeti Hükümeti üe 
İslam Konferansı örgütü Arasında 
İskm Ülkeleri İstatistik, Ekononük 
ve Stooyai Araştırma ve Eğitim Meru 
kezinin Ankara'da Kurulması Hak
kında Anlaşmanın Onayuûnimaısnıuı 
Uygun (Bulunduğunla Diair 'Kanun 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

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

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

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ 
VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU' 
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti l e 
Msm Konferans» örgüttü Arasında 
ifetaı Ülkeleri İstatistik, Ekonomi 
ve Sosyal Arastamla ve Eğlîm Mer-
Ikezinlin Ankara'da Kurulması Hak
kında Anlaşmanın OntajyOanmiaisının 
Uygun Bulunduğuna Diair Kanun 

Tasarısı. 

MADDE 1. — Tasarının 1 noi 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
fcalbul edilmiştir, 

30.10.1981 
Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

Turizm ve Tanıtma Bakam İmar ve İskân Bakanı 
İ. Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S.t Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Devlet Bakam 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
İV. Özgür 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakam 
S. Kocatopçu 

Köy İş* ve Koop. Bakanı 
M. R. Güney 

Kültür Bakam 
C. Baban 

S. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. Özgül 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ ARASINDA İSLAM 
ÜLKELERİ İSTATİSTİK, EKONOMİK VE SOSYAL ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİNİN 

ANKARA'DA KURULMASI HAKKINDA ANLAŞMA 

Bu Anlaşmayı imza eden Taraflar aşağıdaki maddeler üzerinde mutabık kalmışlardır : 

TANIMLAR 

M A D D E : 1 

Bu Anlaşmada : 

a) «'Konferans» deyimiyle, Krallar, Devlet ve Hükümet Başkanları Konferansı veya Dışişleri Bakanları 
veya onların resmi temsilcilerinin Konferansı; 

b) «Üye Devletler» deyimiyle, Isiam Konferansı Örgütünün Üye Devletleri; 
c) «Genel Sekreter» deyimiyle, İslam Konferansı Örgütünün Genel Sekreteri; 
d) «Genel Sekretarya» deyimiyle, islam Konferansı Örgütünün Genel Sekretaryası; 
e) «Yardımcı Organlar» deyimiyle, islam Konferansı Örgütü tarafından kurulan ve İslam Konferansı 

Örgütünün Genel Sekretaryasma bağlı olan organlar; 
f) «Merkez» deyimiyle, İslam Ülkeleri istatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi 

(lÜİESAEM); 
g) «Genel Kurul» deyimiyle, İslam Ülkeleri istatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Mer

kezi Genel Kurulu; 
h) «Yönetim Kurulu» deyimiyle, islam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim 

Merkezinin Yönetim Kurulu; 
i) «Direktör» deyimiyle, islam Ülkeleri istatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinin 

Direktörü; 

j) «Anlaşma» deyimiyle, islam Konferansı Örgütü ile TC Hükümeti arasında yapılan bu Anlaşma amaç
lanmıştır. 

HUKUKİ KİŞlLÎK 

MADDE : 2 

Merkezin hukuki kişiliği vardır; bağıt yapmaya, taşınır ve taşınmaz mallar edinmeye, onları kullanmaya 
ve mahkemelerde dava açmaya ehildir. 

MALLAR, FONLAR VE ALACAKLAR 
MADDE : 3 

Merkez adına hareket eden Direktörün bağışıklıktan vazgeçmesi hali haricinde, Merkezin mal
ları ve alacakları, yerleri nerede olursa olsun ve kimin elinde bulunursa bulunsun, Anlaşma ile tanınan 
bağışıklık ve ayrıcalıklardan yararlanırlar. Bununla beraber, bağışıklıktan Vazgeçme Merkeze karşı zorla--
yıcı önlemlere yol açmaz. 

MADDE : 4 

Merkez binalarının, Merkezin amaçlarına uygun olarak kullanılmak şartıyla, dokunulmazlığı vardır. Bu 
çerçevede, Merkezin mallan ve alacakları, yerleri nerede olursa olsun Ve kimin elinde bulunursa bulunsun
lar arama, el koyma, haciz, istimlak ve her çeşit idari, adli veya teşrii uygulamalara tabi tutulamazlar. 

Danışma Meclisi (S, Sayısı : 61) 
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MADDE : 5 

1. Merkezin amaçlarına uygun olmaları kaydıyla, arşivlerinin ve belgelerinin, nerede bulunurlarsa bu
lunsunlar, dokunulmazlığı vardır. 

2. Merkezin resmi haberleşme ve yazışmalarına sansür ıkonamaz. 

MADDE : 6 

1. Merkez, herhangi bir sınırlamaya veya herhangi bir mali kontrol, düzenleme veya morotoryuma tabi 
tutulmaksızın, 

a) Elinde her çeşit para bulundurabilir ve herhangi bir para birimi üzerinden hesap açabilir. 
b) Fonlarını serbestçe Türkiye'ye getirip çıkarabilir ve bunları bir dövizden diğer bir para birimine çe

virebilir, 
c) Ayrıca elinde bulundurduğu herhangi bir dövizi yürürlükteki resmi kambiyo kuru üzerinden diğe

rine çevirebilir. 

2. Bununla beraber, yukarıda belirtilen imtiyazları kullanırken, Merkez, Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
tinin tavsiyelerine uyacak ve bunları kendi amaçlarının gerçekleşmesine uygun oldukları ölçüde dikkate ala
caktır. 

M A D D E : 7 

Merkezin kendisi, varlığı, gelirleri ve diğer malları, 

a) Bütün dolaysız vergilerden bağışıktır. Bununla beraber, Merkez, kamu görevi yükümlülüklerinden 
olan vergilerden bağışık tutulmayı isteyemez. 

b) Resmi işlerinde kullanılmak üzere Merkezin ithal ve ihraç edeceği mallar gümrük vergi, resim ve 
harçlarıyla ithalat ve ihracat üzerindeki yasaklama ve kısıtlamalardan ve ayrıca damga resimlerinden bağı
şıktır. ©ununla beraber, bu bağışıklıktan yararlanılarak ithal edilen mallar ne satış, ne hibe yoluyla, Türk Hü
kümetince onaylanan koşullar dışında elden çıkarılamaz. 

e) İthal ve ihraç edeceği yayınlar bakımından da her türlü gümrük vergi ve resimlerinden, bağışıktır. 

MADDE: 8 

Merkez, ilke olarak, taşınır ve taşınmazların satışı üzerinden alınan ve satış fiyatı içinde bulunan tüketim 
ve intikal vergilerinden bağışıklık isteyemez. 

Bununla beraber Merkez, resmi işlerinde kullanılmak üzere, bu vergilere konu mallardan önemli ölçüde 
alım yaparsa, TC Hükümeti, bu vergilerin alınmaması veya geri verilmesi için, olanakları oranında gerekli 
idari önlemleri alır. 

MERKEZ GÖREVLİLERİ 

M A D D E : 9 

Merkez personeli Üye Devletlerin vatandaşlarından oluşacak ve uluslararası görevli olarak kabul edile
cektir. Merkez personeli, görevleri süresince, Merkezin amaçlarına ve yararlarına uygun hareket edecek ve 
görevlerinin gerektirdiği dürüstlük ve doğruluğu kanıtlayacaklardır. 

MADDE : 10 

Merkezde çalışan görevliler ayrıcalıklar ve bağışıklıklar bakımından aşağıda belirlenen üç kategoriye ay
rılırlar : 

Birinci kotegori : Direktör, Direktör Yardımcıları, Uzmanlar; 
İkinci kategori : Uzman Yardımcıları, İdari ve Teknik Personel; 
Üçüncü kategori : Diğer personel ve hizmetliler. 
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MADDE : 11 

Merkezde, Türk uyruklular dışında sürekli görev yapan personel aşağıda belirlenen ayrıcalık ve bağışık
lıklardan yararlanırlar : 

1.; Birinci kategoriye giraıılieır : 

a) Görevleri gereği ve yetkileri sınırları içinde yaptıkları yazılı veya sözlü ifade ve eylemlerinden dolayı 
kazai dokunulmazlık; 

b) Döviz ve kambiyo kısıtlamaları bakımından benzeri derecedeki diplomatik personele tanınan aynı 
kolaylıklar; 

c) Gerektiği hallerde, kendileri, eşleri ve yakın aile üyelerinin yurtlarına dönmelerine ilişkin formali
telerde benzer derecedeki diplomatik personele tanınan aynı kolaylıklar; ve ' 

d) Kişisel ve ev eşyalarını ve bir adet özel binek otomobillerini diplomatik bağışıklıklarla ithal edebi
lirler. Bu yolla ithal edilen eşya ve özel otomobillerin bağışıklığı olmayan kimselere satılabilmesi diplomatik 
statülü kimselere uygulanan esaslara tabidir. 

2. İkinci kategoriye giren personel (b) ve (c) paragraflarındaki kolaylıkların yanısıra geçici ithal hak
kındaki yasal hükümlerden de yararlanırlar. 

(MADDE : 12 

Merkezde geçici olarak görevlendirilecek, Türk uyruklular dışındaki danışman ve uzmanlar 11 nci mad
denin 1 nci paragrafının (a), (b) ve (c) alt paragraflarındaki ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanırlar. 

MADDE : 13 

Merifcez tarafımdan personeline ödenen mıalaş ve ücretler vergiden bağışıktır. 

MADDE : 14 

Merkezde görev yapan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu personel, 'Merkez adına Türkiye dışına yapacak
ları gezilerde yurt dışına çıkış ve kambiyo sınırlamalarından bağışık tutulurlar. 

AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLARA İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 

MADDE : 15 

Merkez personeline tanınan ayrıcalık ve bağışıklıklar şahsi ve kişisel nitelik taşımayıp, Merkez tarafından 
kendilerine verilen görevlerin serbestçe yapılmasını güvence altına almak içindir. 

Bunun sonucu olarak, bağışıklığın devamının adaletin işleyişine engel olacağı kanısına vardığı takdirde 
ve bu bağışıklık tanındığı amaca zarar vermeden kal dırılabildiği ölçüde, Genel Sekreter Merkez personeli 
üyesinin bağışıklığını sadece kaldırmak hakkına sahip değil, fakat onu kaldırmakla görevlidir. 

MADDE : 16 

Adli işlerin normal işleyişini kolaylaştırmak için, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Merkez, polis tü
züklerine uymayı sağlamak ve Anlaşma ile tanınan ayrıcalık ve bağışıklıkların kötüye kullanılmasını önlemek 
amacıyla işbirliği yapacaklardır. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Anlaşma ile tanınan bu ayrıcalık ve bağışıklıkların amaçlarından saptı
rıldığı kanısına varırsa, böyle bir kötüye kullanmanın gerçekten olup olmadığını saptayabilmek ve olması 
halinde tekrarını önlemek amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Merkez ve Genel Sekretarya arasında 
görüşmeler yapılacaktır. 
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UZLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE UYGULAMA 

MADDE : 17 

Direktör, 

Taraf olduğu sözleşmelerden veya özel hukuktan çıkacak uyuşmazlıkların; 
Ve 3 ncü ve 15 nci maddeler gereğince dokunulmazı'ktan feragat edilmemiş ise, Anlaşmanın kapsamına 

giren ve resmi sıfatı dolayısıyla dokunulmazlıktan yararlanan bir Merkez personelinin dahil olduğu uyuş
mazlıkların uygun biçimde çözümü için önlem alır. 

MADDE : 18 

Direktör, bu Anlaşmanın etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile yakın işbirliği içinde bulunacaktır. 

MADDE : 19 

İşbu Anlaşma taraflardan birinin bir yıl evvelden tebliğ etmesi şartıyla fes'hedilebilir. 

NİHAÎ HÜKÜMLER 

MADDE : 20 
tşbu Anlaşma, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ve İslam Konferansı Genel Sekreterinin onaylarından 

sonra yürürlüğe girer. 

işbu Anlaşma Arapça, Fransızca, İngilizce ve Türkçe olarak düzenlenmiştir. Bununla birlikte, bir anlaş
mazlık halinde İngilizce metin geçerli olacaktır. 

Yukarıdaki hususları teyiden, işbu Anlaşma, aşağıda imzası kayıtlı yetkili temsilciler tarafından bindo-
kuzyüzseksenbir yılının . . . . . . ayının günü, Cidde'de akdolunmuştur. 

TC HÜKÜMETİ ADINA İSLAM KONFERANSI ÖRGÜTÜ ADINA 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 62 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasmda Türk Mal, 
Hak ve Menfaatlarının Tanzimine İlişkin 4 Haziran 1981 Tarihinde 
Kahire'de İmzalanan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Mali İşler ve Milli Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonları Raporları. (1 /17) 

(Diğer belgeler dosyasındadır.) 

TC, 
Başbakanlık 17 Ağustos 1981 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı : 101-918/05178 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ive Başkanlığınızla arzı Bakamlar Kurulunca 7.8.1981 tarihinde kararlaş
tırılan, «Türkiye Oumhıuiiyelü ile (Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Türk Mal, Hak ve MenfaaÜanmn Taz
minine İlişkin 4 Haziiraîn 1981 Tarihlinde Kahire'de İmzalaman Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kamum Tasarısı» İle gerekçesi ekli olarak göjnderinBİş&uV 

Gereğimi emirlerine arz ederimi. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

TÜRKÜYE CUMHURİYETİ ÎLE MISIR ARAP CUMHURİYETİ ARACINDA TÜRK MAL, HAK VE 
MENFAATLARININ TAZMİNİNE İLİŞKİN 4 HAZİRAN 191811 TARİHİNDE KAHİRE'DE İMZALA

NAN ANLAŞMANIN ONAYLANMASI HAKKINDAKİ KANUN TASARISININ GEREKÇESİ 

Mısırda 23 Temmuz 1952 tarihinde vukuıbulan ihtilalden sonra çıkardan çeşitli kanunlarla Mısır'da bulu
nan, tüm mal, hak ve menfaatlar genel kısıtlamalara taibi tutulmuştur. Bu kısıtlamaları beş grupta toplama
mız mümkündür : 

a) Ticari şirketler devletieşjtirilmiştir. 
ıb) (İhtilale karşı çıkanlara ait taşınır ve taşınmaz mallara elkonulmuştur, 
c) Toprak reformu yapılmıştır, 
d) Ehli vakıflar tasfiye edilmiştir. 
e) Hanedan mensuplarının malları müsadere edilmiştir, 

Mısır İhtilal Rejimi tarafından çıkarılan kanunlara göre, kısıtlamaya tabi tutulmuş olan yukarıda sayılan 
ilik üç grup için halk sahiplerine ödenecek tazminat 15 OCO ila 30 000 Mısır liralık tavanlarla sınırlandırılmış ve 
bu şekilde hesaplanan meblağlar karşılığında 15 yıl vadeli bonolar verilmiş ise de bu bonoların karşılıkları 
ödenmemîşitir, 
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Mısır Hükümetleri, yukarıda açıklanan üç grup kısıtlayıcı tedbire tabi tutulmuş bulunan yabancı hak sa
hiplerinin mensubu bulundukları devletlerle belirli ilkeler içerisinde birtakım ikili anlaşmalar yapmıştır. Za
manımıza kadar 15 ülke, (Fransa, ingiltere, isviçre, Lübnan, İtalya, Belçika, Yunanistan, Suudi Arabistan, Hol
landa, Avusturya, Suriye, Kubrıs, Kuveyt, Ürdün, Sudan) ile alktedilen anlaşmalarla, bir taralfltan yukarıda 
açıklanan tavan sınırlamaları kaldırılmış, diğer taraftan tahakkuk ettirilecek olan tazminatın 8 - 10 yıl vade 
ile ticari hesaptan borçlanılacak miktarın % 35'i hiçbir sdbdbe dayandırılmadan kesilerek geri kalanın % 50'si-
nkı hak .sahiplerine ödenmek üzere bu hesaptan mahsubu ive % 50*sinin de turistik gezilerde ödenmesi esası 
kabul edilmiştir. Türkiye'nin Mısır'la imzaladığı anlaşmada ödeme süresi ve oranlar lobimize olacak şekilde 
tadil edilmiştir. 

Mısır ülkesinin geçmiş devirlerde Osmanlı Devleti toprakları arasında bulunması ve Osmanlı Devletinin 
yönetiminde olması, Türklerin Mısır'da küçümsenmeyecek miktarlarda araziye sahip olmalarına ve Türkler 
tarafından Mısır'da kurulmuş olan birçok vakıflarda hak veya hisse sahibi olmalarına yol açmıştır. Türkle
rin Mısır'da bulunan taşınmaz malları ile vakıf hisseleri de Mısır ihtilalinden sonra yukarıda açıklanan işlem
lere talbi tutulimuştur. Türk vatandaşlarımdan cüzi bir kısmı Mısır kanunlarında öngörülen süreler içerisinde 
yetkili'Mısır makamlarına başvurarak haklarını elde etmişlerse de, hak sahibi vatandaşlarımızdan büyük bir 
bölümü kanunlarda yazılı süreler içerisinde müracaat etmemiş olduklarından tüm halklarından mahrum kalmış 
bir duruma düşmüşlerdir. Mısır'da hak sahibi olan vatandaşlarımızın ma'hrum kaldıkları bu hakların ihyası 
için Mısır Hükümeti ile temas sağlamak üzere devamlı girişimlerde bulunan Hükümetimiz ilk olarak Anka
ra'ya davet edilen Mısır Heyeti ile 27 Ağustos - 5 Eylül 1974 tarihleri arasında konu hakkında müzakerelere 
başlama imkânı bulmuş ve 27 Mayıs 1981 - 4 Haziran 1981 tarihlerinde yapılanN 3 ncü dönem müzakereler 
sonunda 4 Haziran 19811 tarihinde ekli anlaşma imzalanmıştır. 

Hükümetimizle Mısır Arap Oımhuriyeti arasında imzalanan anlaşma ve ekleri aşağıda belirtilen metinler
den oluşmaktadır. 

1. Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasında Türk Mal, Hak ve 'Menfaatlerinin Tazminine 
ilişkin Anlaşma, 

2. Türk gerçek ve tüzelkişilerin müracaatlarının kabulü, incelenmesi, söınuçlandırılhıası hususunda uygula
nacak usul, 

3. iMısır Arap Cumhuriyeti makamlarınca alınan elkoyma ve benzeri tedbirlerden haleldar olan Türk 
mal, hak ve ımenifaatlerinin tazminine ilişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti ara
sında Kahire'de 4 Haziran 1981 'de imzalanan anlaşmamın uygulama, Pröftofltfolü, 

4. Türk uyruklu kişilere, vakıflardaki halklarını ispat için yeni bir süre tanınması hususunda taraflar ara
sında teati olunan mektuplar, 

5. Türk uyruklu varislerde aranacak şartlar hususunda taraflar arasında teati olunan mektuplar, 

6. Uyrukluğun tespitinden doğan anlaşmazlıkların ve çifte uyruklu olanların haklarından ne şekilde ya
rarlanacağı konusunda taraflar arasında teati olunan mektüplar,ı 

7. Tazminatın ödenmesinde gözömünde tutulması gereken bazı esaslar hakkında taraflar arasında teati 
olunan mektuplar. 

Yukarıda açıklanan metinlerden asıl anlaşma metnini teşkil eden Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap 
Cumhuriyeti arasımda Türk mal, hak ve menfaatlerinin tazminine ilişkin anlaşma hükümleri aşağıda özetlen
miştir. 

1. SÖzkonusu anlaşma tek yönlü olup sadece Mısır'da çıkarılan birtakım kanunlarla hakları haleldar 
plan Türklere Mısır Hükümetince anlaşma ve eklerinde öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde tazminat öden
mesi amacına yönelik olup Mısır uyrukluların Türkiye'deki hak ve menfaatleri ile ilgisi bulunmamaktadır. 

2S Türk hak sahiplerine bu anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yeniden 1 yıl başivurma süresi 
tanınmıştır. 
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3. Mısır Arap Cumhuriyetkıce çıkarılmış olan birtakım kanunlarla hakları haleldar olmuş bulunan Türk 
gerçek ve tüzelkişileri için Mısır mevzuatına göre hesaplanıp tahakkuk ettirilecek tazminatın % 35'i tenkis edi
lerek geri kalan % 65'i Mısır Merkez Bankasında açılacak hesaba yatırılacaktır. Buna mukabil ödenecek taz
minat her türlü resim, vergi, harç ve transfer kesintilerinden muaf tutulacaktır. 

4.. Türk hak sahipleri adına Mısır Merkez Bankasına yatırılacak olan paraların % 75 oranındaki kısmı, 
Türkiye'nin Mısır'dan ithal edeceği petrol, pamuk ve pirinç haricindeki mal bedellerinin yarısının karşılan-. 
masında kullanılacak, mahsup edilecek bu mablağ Mısır'a ödenmeyerek Türk hak sahibine ödenecektir. Taz
minatım geri kalan % 25 oranındaki kışımı Mısır'a gidecek Türk turistlerin Mısır'da kurulacak Türk kültü
rel, teknik ve bilimsel bürolarının ve Mısır'da okuyan veya staj yapan Türklerin masraflarıma mahsup edile
cektir. 

5. Ödemeler 1 Mısır Lirası = 1,41 Amerikan Doları esası üzerinden yapılacaktır. 
6. Ödemeler 4 yıl içerisinde gerçekleştirilecektir. 
7. Anlaşma hükümleri onay belgeleri teati edildikten sonra yürürlüğe girecektir. 

Maili İşleri Komlisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 17 Aralık 1981 

Mali İsler Komisyonu 
Esas No. : 1/17 
Karar No. : 3 

YÜKSİEK BAŞKANLIĞA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin Tazminine 
İlişkin 4 Haziran 1981 Tarihinde Kahire'de Iırazatanaın Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı, havalesi uyarınca Komisyonumuzun 16 Aralık 1981 tarihli 4 ncü Birleşiminde ilgili hükümet 
temsilcileri ye M. G. K. Gen. Sek. İhtisas Komisyonları Dairesi temsilcisinin de hazır bulundukları halde 
tetkik ve müzakere olundu.. 

L Tasarı Türkiye Cumlhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Türk Mal, Hak ve Menfaatlerinin 
Tazminine İlişkin 4 Haziran 1981 Tarihli Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunmasını öngörmektedir. 

ıMısır'da vaki 1952 ihtilalinden sonra mal, hak ve menfaatleri bakımından zarara uğrayan Türk vatan-* 
daşlarınıın durumu iki ülke arasında yapılan temaslarda ele alınmış ve bir Türk - Mısır Emlak Komisyonu ku^ 
rulmuştur. 

'Bu temaslar sonucunda ortaya çıkan hususların yazılı metin haline getirilebilmesi için çeşitli toplantılar 
yapılmış ve nihayet 4 Haziran 1981 tarihinde Sözleşme ve Ekleri KahireMe imzalanmıştır, 

Slözkonusu anlaşma tek yönlü olup sadece Mısır'da çıkarılan kanunlarla hakları haleldar olan Türklere 
Mısır Hükümetince bu anlaşma ve eklerinde öngörülen usul ve esaslair içerisinde tazminat ödenmesi amacına 
yöneliktir. Anlaşmada Türk hak sahiplerine haklarını arayabilmek için anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten 
geçerli olmak üzere bir yıllık bir başvurma süresi tanınmıştır. Anlaşmanın benimsediği uygulama esaslarına 
göre ve Mısır mevzuatına göre hesaplanıp tahakkuk ettirilecek tazminatın % 35'i tenkis edilecek ve geri ka
lan % 65'i Mısır Merkez Bankasında açılacak hesaba yatırılacaktır ve bu iş ve işlemler her türlü resim, vergi, 
harç ve transfer kesintilerinden muaf tutulacaktır. Türk hak sahipleri adına Mısır Merkez Bankasına yatınla-: 
cak paranın % 75 oranındaki kısmı Türkiye'nin Mısır'dan ithal edeceği petrol, pamuk ve pirinç haricindeki 
mal bedellerinin yarısının karşılanmasında kullanılacak ve mahsup edilecek bu meblağ Mısır'a ödenmeyerek 
Türk hak sahibine ödenecektir. Tazminatın geri kalan % 25 oranındaki kısmı Mısır'a gidecek Türk turistle
rin Mısır'da kurulacak Türk Kültürel, Teknik ve Bilimsel Ibürolarımın ve Mısır'da okuyan yahut staj yapan 
Türklerin masraflarına mahsup edilecektir. Ödemelerde Mısır Lirası 1,41 Amerikan Doları esası üzerinden iş-» 
lem görecektir. Ödemeler 4 yıl içerisinde gerçekleşecektir. 
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Türk hak ve menfaatlarımn korunması amacına yönelik közleşmeye esas tasarı Komisyonumuzca da be
nimsenmiştir. 

II. Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kaibul edilmiştir. 
Gereğinin ifası dileğiyle Yüksek Başkanlığa saygıyla sunulur. 

Süleyman Sırrı KIRÇ ALI ismail ŞENGÜN 
Başkan Başkanvekili 

(imzada bulunamadı).) 

Hilmi SABUNCU Mustafa ALPDÜNDAR 
Kâtip Üye 

Muzaffer ENDER Kamer GENÇ 
Üye Üye 

Mehmet HAZER Salih İNAL 
Üye Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

M. Velid KORAN Hamdi ÖZER 
Üye Üye 

MÎBi Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Milli Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/17 
Karar No. : 19 

Mehmet PAMAK 
Sözcü 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Üye 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TARTAN 
Üye 

12 C 

DANIŞMA MECLÎSt BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Musir Arap Cumhuriyeti Arasında Türk Mal, Hak ve Menfaatlarının Tazmini
ne ÎHşklin 4 Haziran 1981 Tarihinde Kahire'de imzalanan Anlaşmamam Onaylanmasmın Uygun Bulunduğu
ma Dair Kanun Tasarısı ve gerekçesi i e konuya 'ilişkin belgeler ilgili Bakanlık temsilcisinin de katılması 
ile Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı, gerekçesi uygun görülerek tasarı Bakanlar Kurulundan gelen 
şekliyle aynen kabul «dildi. 

Raporumuz, Danışma Meclisi Genel Kuruluna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Remzi BAN AZ 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

A. Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

E. Yıldırım AVCI 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Avni MÜFTÜ OĞLU 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

H. İbrahim KARAL 
Sözcü 

Ender CÎNER 
Üye 

(imzada bulunamadı.) 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Hatit ZARBUN 
Üya 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türküye Cumhuriyeti Se Mısır Arap 
Cumhuriyeti Arasında Türk Mal» 
Halk v» Menfaauannın Tatzntânine 
îliğin 4 Haziran 1981 Tarihinde 
Kahive'de îmizailanan Anlaşmanın 
Onaıylaniınasııun Uygun Bulunduğu

na Dair. Kanun Tasarısı. 

M AIDDE 1. — Türkiye Cuımhurti-
yeti ile Mısır Araıp Cumhuriyetti 
Arasında Türk Mal, Halk ve IMen-
fataltlarının Tazminine İlişkin 
4.6.19181 tarihinde Kaıhıire'de İmza
lanan Anlaşma ile eklerinün onay
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — ©u Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe gider. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü-
kümferinii Baklanlar Kurulu yürü
tür, 

Başbakan 
B. Ulusu 

MALİ İŞLER KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METÎN 

Türküye 'Cumhuriyeti tffle Mısır Anal» 
€uınhuı%e*ti Aralsında Türk Maü» 
Hak ve Menfaatüannuı Tazminine 
İlişkin 4 Haziran 1981 Tarihinde 
Kahire'de tmıztalanan Anteşartanın 
Onaylanmasının Uygun BuluaduğuH 

na Dalîr Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Tasarımın 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasartnın 2 nci 
maddesi aynen Ikalbul edilmdişltir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ 
VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METÎN 

Türkiye (Cumhuriyeti İle Mısır -Arap 
lCumlhu%eti Araısmdaı Türk Mal, 
IHak ve Mcnfaaıtlarmuı Tazantininıe 
llSşIkün 4 Haziran 1981 Taıtihüldte 
KahireMe İmzalanan Anüatşimanıo 
Onaıylanmasının Uygun Bulunduğu* 

na (Dalir Kanun Tasarısı. 

MADDE 1. — Tasarının 1 ncİ 
maddesi 'Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 <nıd 
maddesi Kamıisyonuınuzca aynen 
kabul edilmiştik*. 

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

7.8.1981 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

, Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakam 
1. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
/. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 

Adalet Bakam 
C. Mentes 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. özgür 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 
Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

Köy İş. ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam 
M. R. Güney V. Özgül 

Kültür Bakam 
C. Baban 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MISIR ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA TÜRK ıMIAL, HAK 
VE MENFAATLARININ TAZMİNİNE İLİŞKİN ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümetli ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti, .Mısırfaa çıkarılan kısıltilayjcı 
kanunlar, • mevzuat hükümleri ve tedbirlerin uygulan ması sonucunda haleldar olan Türk mal, hıalk ve men
faatlerinin tazmini için şümullü ve nihai bir tesviyenin yapılmasına arzulayarak aşağıdaki hususlarda muta
bakata Varmışlardır : 

Madde : 1 

a) /İşbu anlaşma (kusa adı Tazminat Anlaşması) hükümlerinin uygulanımlasıhda, Türk uyruklu gerçek 
ve tüzelkişilerin mal, hak ve menfaatleri, Türk mal, halk Ve menfaatleri •sayılır. 

Ib) llşibu Anlaşma hükümleri, mal, hak ve menfaatleri haleldar öden kanunlar, mevzuat hükümleri ve ted
birlerin uygulandığı tarihte ve bu tarihten işbu Anlaşmanın yürürlüğe 'girdiği tarihe kasdar Türk uyruklu
ğunda bulunan gerçek kişilere ve esas merkezi Türkiye"de bulunan tüzelkişilere uygulanır. 

Mıaidide : 2 

1. ıMısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti, Mısır'da uygulanan aşağıda kayıtlı kanunlar, mevzuat hüküm
leri ve tedbirlerden haleldar olan Türk mal, hak ve menfaatleri karşılığın'da tazminat Öder : 

a) ıDdvldtıleştirmie (THMi'UM) konusunda 1965 yılına kadar çıkarılan aşağıda belirtilen Kanunlar 
— 1960 yılının 39, 40, 285 ve 288 sayılı Kanunları, 
— 196)1 yılının 71 sayılı Kanunu ve bu kanunu değiştiren 120, 110, 1/17, U18, 119 ve 1'80 sayılı Kanunları, 
— 1962 yılının 318, Sİ, 67, 72, 78, 148 ve 157 sayılı Kanunları, 
b) Elkoyma (HİRASE) önlemleri konusunida 1958 yılının 162 sayılı Kanunu gereğince çıkarılan emirna

meler ve 1964 yılının 150 sayılı Kanun gereğince mül kiıyeti devlete intikal etmiş olanlar.. 
c) 1961 />lt27 ve 19163/'15 sayılı Toprak Reformu Kanunlara 
% (Bu tazminatlar 1964//B4 ve 1964/'150 sayılı Kanunlarca öngörülen tavan smırlaridırılrniasına tabi 

tutulmaz. 

Madde : 3 

Türk uyruklu gerçek ve tüzelkişiler müracaatlarını işbu Anlaşmanin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
en (geç bir yıl zarfında ve «Türik vatandaşlarının müracaalfcliannın kabulü, incelenmesi ve sonuçllan'dırılması 
hususunda uygulanacak usul», (kısa adı usul) hükümleri uyarınca yaparlar. 

Madde : 4 

Türk uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin kısıtlayıcı Kanunlar, mevzuat hükümleri ve tedbirlerden halel
dar oltmuş mal, hak ve menfaatlerinin tayini ve kendilerin'e ödenecek tazminat miktarının tespiti, işbu Anlaş
ma ve Usul hükümleri uyarınca yapılır. 

IM'üracaat sahiplerinin beyanlarının doğruluğu1 belgelerle saptanır., 

Madde : 5 

'Mısır Arap Cumhuriyeti Makamları, Mısır Arap Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde, Türkiye Cum
huriyet Merkez Bankası adına, Mısır Lirası ile ikinci ve dördüncü maddeler hükümleri uyarınca Türk uy
ruklu gerçek ve tüzelkişilerin hak ettikleri tazminatın % 65'ine (yüzde altmışlbeş) mahsus faizsiz özel bir he
sap açarlar.. 

iBu hesaba, tahakkuk eden tazminat, tazminatîa '1 gili bilcümle belge ve beyanların tamamlandığı tarihten 
itibaren üç ay zarfınfda yatırılır. 

IBu hesaba yatırılan meblağlar, altıncı ma'ddede açıklanan şekilde ve onikinci miafdldede belirtilen An-< 
laşma süresinin sona ereceği tarihe kadar, yıllık eşit taksitler hallin/de Türkiye'ye transfer edilir. 
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Maldde : 6 

Beşinci maddede sıözü edilen meblağların transferi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: 
a) Yıllık taksıdin ,% 50\i (yüzde elli), Türkiye'ye ihraç edilecek mallarım (petrol, pamuk ve pirinç hariç) 

bedellerinıin % 50'sıiınin (yüzde elli) karşılanrnasıında kullanılır. 
b) Yıllık taksidin geri kalan % 50*si (yüzde elli), Mısıra gidecek Türk Turistlerin hertürlü masraflarının 

karşılanımasımda kullanılır. 
Yıllıik taksit tamamen veya kısmen kullanılamadığı takdirde, bakliyesi, ertesi yıla devredilerek o yılın 

taksidin© İlave edilir. 
îşbu anlaşmanın sona erdiği tarihte, mail (İM) ve turizm (T) hesabında bakiye kalırsa, bakiyenin kulla-

lanılma şekli, dipdomaitik temas yoluyla halledilir. 
c) tlşbu maddenin (a) bendinde belirtilen oranlar, sonraki şartlara uymazsa, her iki ülkenin yetkili ma

kamdan, mektup teatisi yoluyla, oranları yemi şartlara uyacak sekilide değiştireibİir. 

Maldde : 7 

Özel hesap işlemleri, mutad banka masrafları hariç, her türlü vergi, resim, harçtan ve transfer ile ilgili 
bilcümle kesintilerden muaftır. 

Maldde : 8 

Beşinci maddede sözü edilen özel hesaba yatırılacak bültün meblağlar, işbu Anlaşmanın imzalandığı tarih
te .Mısır Merkez Bankasının Jlan ettiği, 1 (bir) Mısır Lirası = 1,41 (bir virgül kırkibir) Amerikan Dolan 
esası üzerinden transfer ediliri 

Madde : 9 

Mısır Arap Cumhuriyetimde muscim Türik uyruklu gerçek kişiler işbu Anlaşmanın yürürlüğe girdiği ta
rihken itibaren en geç üç yıl zarfında gayri mukim sıfatını elde etmek için müracaat etmek şartlıyla, gayri 
mükıim sıfatını elde ettikleri tarihte işbu Anlaşma hükümlerinden yararlanırlar. 

Madde : 10 

Usul hükümleri uyarınca kesin olarak tahakkuk eden tazminatın hak sahibi lehine beşinci maddede sözü 
edilen özel hesaba yatırılması üzerine, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ken'di ve o haktan yararlanan Türk 
uyruklu kişi adına Musir Arap Cumhuriyeti Hükümetimi, omİkindi madde hükmüne uyulması kaydıyla, ibra 
etmiş sayılır. 

Madde : 11 

Usul hükümden çerçevesinde sürekli çalışmak üzere kurulmuş bulunan Türk - Mısır Müşterek Komisyo
nu, işbu Anlaşmanın uygulanmasını izlemek ve hükümlerinin mümkün olan en kısa zamanda matlup biçim
de yerine getirilmesi için gerektiğinde lüzumlu tedbirleri almakla görevlendirilmiştir. 

. Maldde : 112 
îşbu Anlaşma ve Usul hükümlerinde öngörüden işlemler ve transferler, işbu Anlaşmanın yürürlüğe gir

diği tarihten itibaren en geç dört yıl zarfında yerine getirilir. 
ıBu hususların yerine getirilmesi şümuUlü ve nihai bir tesviye sayılır.. 

Madde : 1'3 
!Îşbu Anlaşmanın imzalandığı tarihten sonra, Mısır Arap Cumlburiyetlinee, işbu Anlaşmada sözü edilen 

kanunlar, mevzuat hükümleri ve tedbirlere eş veya benzer uygulamalar vazedildiği takdirde, iki Hük'ülmet, bu 
işlemler nedeniyle ortaya çıkan Türk taleplerine işbu Anlaşma hükümlerimin uygulanması imkânını müştere
ken araştırır. 
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Madde : 14 

iMısır Arap Cutmiburiyetıi Hukünıetinlin diğer devletlerle akdettiği ve akdedeceği Tazminat Anlaşanaları 
hükümleri hak sahipleri lehline daha elverişli olduğu takdimde, bu hükümler işlbu Anılaşma hükümleri yeri
ne uygulamır. 

Madde : 15 

İşbu Anlaşma kapsamına, münhasıran üçüncü maddede belirtilen sürenlin sonuna kadar müracaat eden 
Türk uyruklu gerçek ve tüzelkişlilenn beyannamelerinde gösterdikleri mal, hak ve menfaatleri girer., 

Madde : il'6 

İşlbu Anlaşma ve uygulama Protokolü bükümleri, bu konuda iki Tarafça gerekli onay işlemlerinin ta
mamlandığına dair notaların teati edildiği tarihte yürüdüğe girer. 

İşbu Anlaşma Türkçe ve Arapça iki asıl nüsha halinde hazırlanmış ve Kiahire'de, 4 Haziran 198İ1 tarihlin
de irrtzailanmıış olup, her iki nüsha da aynı değerde geçerlidir, 

Türkiye Cumhuriyeti Mısır Arap Cumhuriyeti 
Hükümeti adıma Hükümetli adıma 
Reha Aytaman Abdel Aziz Zalhwy 

TÜRK GERÇEK VE TÜZELKilŞtLERtNİN MÜRACAATLARININ KABUUÜ, tNCELENJMESÎ VE 
SONUÇLA'NDIRILMA'SI HUSUSUNDA OYGULANACAK USUL. 

Türk - Mısır Müşterek Kbmiisyonu aşağıdaki hususlarda mutabakata varmıştır : 

I / İMısır Arap Cumhudiyetinıce çıkarılmış olan kanun ve diğer mevzuat hükümlerinden, her çeşit 
mal, hak ve menfaatleri haleldar olan bütün Türk vatandaşları, örneği ilişik beyannameleri doldurarak, 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasında Türk mal, halk ve menfaatlerimin tazminine 
ilişkim Anlaşma'nm» yürürlüğe girdiği tariften ittoaren 'en geç alltı ay içinde Türk - Mısır Müşterek Komis
yonu Türle Heyetine ulaştırırlar. 

ıBu hüküm, iki ülke arasında yapılacak Tazminat 'Anlaşmasında belirtilecek süre zarfında Türk vatan
daşlarının müracaat etme hakkını kaldırmaz. 

2* Türk Heyetli bu beyannameleri Arapçaya çevirerek Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuri
yeti arasında Türk mal, hak ve menfaatlerinıim tazminine ilişik'in Anlaşma'mım yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren lengeç bir yıl zarfında Mısır Heyeti'me verir. 

3̂  Türk gerçek ve tüzelkişilerimce verilecek beyannamelere Türk yetkili maikamlarınıca düzemlemeicek ve
raset 'belgelerimin tasdikli örmekleri eklenir. Bu belgeler Mısır makamlarınoa muteber sayılır. 

4, |1958/'lî22 sayılı Kanunun yayınlanttia'sındam 'önce <vakif>tan yararlananı Türk halk sahipleri, kendile
rinin veya murislerimin vakıffbakli istihkaklarımı isbatlayan belgelerimi vakıfla illgili beyannamelerime eiklerler. 

'5. İMısır Tarafı, Türk Heyetince kendilerinle intikal ettirilen müracaatlarım ve bu müracaatlara ekli bel
gelerin, ilgili Mısır Makamlarında bulunan bu1 mallarla ilgili dosyaların ışığı altında, yetkili, Mısır mercile
rinde dmcelemmesiimıi sağlar, 

iMısır Tarafı, inceleme sonuçlarını, hukuki gerekçesini ve malın değerini belirtmıdk suretiyle müracaatın 
kendisiine intikal etltiği tarihten itibaren en geç altı ay İçerisinde Türk Heyetime bildirir. 

6. Türk Heyeti, Mısır mıaklamlarmca verilen; cevapları, bu cevapların kendisine ulaştığı tarihten iti
baren enigeç üç ay zarfında Türkçeye çevirerek müracaatçıya tebliğ eder-
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7., İMüracaatçılar, Mısır makamlarınca' verilen cevaplara karşı bu cevapların kertdiMerine tebliği tarihlin
den itibaren engeç iki ay içerisinlde Türk Heyetine gerekçesini bildlirmek, veya, varaa belgelerinii ibraz etmek 

"suretiyle vö Mısır kanunlarınca tespit edlilen takkilir esaslarına dokunmamak kaydıyla kenıdlerioie tanınan 
tazminata, itirazda bulunmak 'hakkını haizdirler.. 

Türk Heyeti bu 'itirazları, Mısır kanunlarının vazettiği sınırlar ve esaslar çeıçevesinlde, yerinide gördüğü 
takdirde itirazların incelenerek çözümlenmesi ve gerekli kararın verilmesi için Türk - Mısır Müşterek Ko
misyonuna sunar., 

8. jMüracaaüçı 7 nci maddedeki süre içerisinde itiraz etmezse veya Türk - Mısır Müşterek Kbmlisiyonu 
'itirazın reddine karar verirse Komiisyona tekrar müracaatta bulunamaz., 

9J Türk müracaatçının isteğimin kısmen reddedilmiş olması, isteğin kabul eküüknıiş olan kısmının yenine 
.getirilmesini engelemez. 

10. Müşterek Komüsyonldaki Mısır Tarafı, 'itirazların incelenmesi sırasınida Komisyonun zorunlu gö
receği Mısır makamlarından mevcut bilgi, kayıt ve belgelerin (müstenıfdatının) örneklerindin celbi için gerekli 
işlemleri yapar, 

'İİL İtirazların incelenmesi için Türk - Mısır Müşterek Komisyonu iki heyetin mutabık kalacağı tarihler
de toplanır ve her toplantı dönemlimde sürekli çalışarak itiraflarla ilgili gerekli 'kararları alır. 

\ 12. (Mısır yetkillli makamlarınca veya Müşterek Komisyonca kabul edilen Türk gerçek ve tüzelküşliHeri-
oıin halkları iki ülke arasında yapılmış ve her iki ülkece, kendi meri mevzuat hükümleri uyarınca onaylanacak 
Tazminat Anılaşması hükümleri çerçevesinde teslvtiye edilir. 

13. \MUracaatlarini Mısır ilgili makamlarında incelenmesi ve sonuçlandırılması işlerinin takibi Türk 
Tarafının görefvlendiraceği yetflclilii memur aracıüığı ile sağlanır.. 

114., Türk Mısır Müşterek Komisyonunun, müracaatçının isteklerini tamamen veya kısmen reddetmesi 
müracaatçının Mısır'da yürürlükte bulunan kanuni hükümler çerçevesinde Mısır aidüü veya idari mercilerine 
başvurmak hakkını kaÜdırmaz, 

15., ıtşbu usul hükümleri Türküye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti arasında Türk mal, hak ve 
menfaatlarının tazminine ilişkin anlaşmanın imzalandığı, tarihten itibaren uygulanır., 

Her ikisi de aynı ölçülde geçerli, Türkçe ve Arapça, ikişer nüsha hainde Kalhürê de 4 Haziran 19İ81 günü 
tanzim ve iki Heyet Başkanlarınca imza edilmiştir., 

Türlkl Tarafı IDaşkanı Mısır Tarafı Başkanı 
Reha AİYTAMAN AbdeS iAzife ZAHWY 

Mısır Arap Cumhuriyeti MakaimlaMnca Almam Elkoyma ve Benzeri Tedbirlerden Haleldar Olan Türk Mal, 
Hak ve Menfıaaflannuı Tazminıiıue İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Htikümıeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti 

Hükümeti Aratanda Kahire'de 4 Haziran 1981'de İmzalanan Anlaşmanmı 
Uygulama Protokolü : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümleri ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti, Türküye Oımhuriyeti Hükü
meti 'ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümetli arasında anlaşma {ileride anlaşma olarak anılacak) hükümleri
nin uygulanmasını kolaylaştırmak için aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır., 

Madde : 1 

. Türkiye Cumhuriyeti yetkili makamları ile, Kahire'deki Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, anılan an
laşmadan yararlanmak isteyen gerçek ve tüzelkişilere, l'nci i(birinci) maddede belirtıilen koşullanın kendilerin
de buluniduğuna dair beliğe verir. Bu Protokol'a anılan bölgenin bir örneği Bk<: 1 olarak eklenmiştir., 

Herhıalükânda Mısır Arap Cumhuriyeti mercileri anılan beyannameye ekli Türk mal, hak ve menfaatla'* 
rina (ileride mallar olarak anılacak) ilişkin belgelere itiraz ederse ve bu itirazın diplomatik yoldan giderdî  
«nesi mümkünı olmazsa, bu anlaşmazlık (M.) maldldede sözü geçen Müşterek Komisyona arz ödıiür. 
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Madde : 2 

Mısır Merkez Bankası, gerek gençek Ve gerekse tüzel Türk müstefidlerin hak ettikleri meblağları, arar 
laşmanın ı(5.) maddesinde slözü edilen özel (hesabın alacak bölümüne yazialblillmesi içim aşağıdaki işlemimi 
uygular, 

a) (Bu Prötokbl'üm bininci maddesinde sô Süetfiilen beyannamede belirtilen Türk müstefidlerin mal, hak 
ve menfaatlerini gösteren bütün belgeleri Mısır Araip Oumhuriyöti'ndekii ticari ıBanfcalard'an birime, müstefi
din mülkiyetinin ispatı için normal (Bankacılık işlemlerinim gerektirdiği bütün belgelerle birlikte tevdi eder. 

b) Ticari Banka; beyannamede belirtilen mlal, hak ve menfaatlerin değerıinli bu hususta uygulanan Mısır 
Arap Cumhuriyeti Kanunları gereğince kaydeder. 

c) iMısır Arap Oımhuriyetsimıdek'i ticari Banka; bu müracaatı inceler ve uygun bulduktan' sorara bu 
beyaanamienin bir örmeğini Mıs#r Merkez Bankasına gönderir. 

id) (Mısır Merkez Bankası, beyannamede belirtülen mal, hak ve menfaatleri gösteren belgeleri Ticari Ban-
kaldan aldıktan stontra feelgeiMjlde gosfc&rilep değenin % 65 kısmını yukarıda anılan özel hesabın alacak bö
lümlüne geçinir, 

Madde : 3 

IMısır Merkez Bankası, anlaşmanın 5 noi maddesi gereğince Türkiye Merkez Bankası adına, Mısır Likası 
Ccüneyh) lifte özel bir hesap açar ve anlaşmanm 5 nci maddesi gereğince hakedlilen taamıinaıtım % 65 ini bu 
hesabım alacaklı hanesine geçirir, 

(3u bedel tespiti yapılır yapılmaz, Mısır Merkez Bankası hesaba geçirdiği meblağı her defasında Türk 
Merkez Bankasına ilki nüshadan oluşan bir yazı ile bildirir ve mMileştirilIrnıiş malların kestin tazminat tesviye-* 
sini bildiren belgeyi de ekler. (Ekli (B) örneğinde olduğu gibi). 

Protokolüm 2 nci Maddesi gereğince, yapılan müracaat, beyannamelerde bejıirtilem' unsurların, müracaat 
tarihiodep sonra deŞerlendirme olanağı bulunmadığı hallerde, bu gibi unsurların değerleri peyderpey sap
tandıkça, her mallın değeri özel hesabın alacaklı bölümüne ayrı ayrı geçirtilir. 

Madde : 4 

Mısır Merkez Bankası, Türk Merkez Bankası adına andlaşmanın 2 ve 4 ncü maddeleri gereğince faizsiz 
iki tali hesap açar. (M) rumuzlu tali hesap, mallar için olup Amerikan Dolan .üzerinden, (T) rumuzlu talü 
hesap da Turizm için olup Mısır Liralsı üzerinden! olacaktır. 

Madde: : 5 

Anlaşmanın (ll2j) maddesinde belirtilen yılık taksit, iki tarafın anlaşmayı akdettiği yılın ilk gününde 
özel hesaptan tali hesaba transfer edffir. tik yıl, anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ayın ük gü-
nünkle başlar, Transferler özel hesabın bakiye durumuna göre yapılır. Herhall'ükârda yılın ilk gününde bakiye, 
yMik taksidü karşılamaya yeterdi değilse, o yıl içinde hesaba gelen diğer meblağlar taksit toplamı çerçevesi 
içinde transfer edilir. 

Gerektiğinde, geçen anlaşma yılından kullanılmayan bakîye yıllık takside ilave edilir, 

Madde : 6 

%M) rumuzlu tali hesabın bakiyesi, Mısır Arap Oımhuriyeti'nden Türkiye Cumhuriıyeti'ne ihraç edilen 
mallarını (pamuk, pirinç ve petrol hariç) değerinin % 50'sündn karşianmasınjda kullanılır, 

l(T) rumuzlu tali hesaptaki bakiye Türklerin Mısır Arap Cumhuriyetindeki bütünı turistik masralfları-
rrnn karşılanmasında kullanılır, 

Türkiye Merkez Bankası, Mısır Merkez Bankasına, <İM) veya (T) rumuzlu tali hesaplarının 'borç bölümü
ne geçirmek üzere, durumlara göre ödeme emirleri gönderir., 
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Makide : 7 

Türkiye Merkez Bankası üe Mısır Merkez Bankası, arakrHKJa anlaşarak, bu ProtokoJün ııyguflanıması-
üa dair teknik hususları saptarlar. 

tşbu Protokol, sözkonusu anlaşmanın yürürlüğe grrdiği tarihte yürüdüğe giirer ve anlaşmanın tamam
layıcı hir parçası sayılır. 

İşbu Prctttokol aynı ölçüde geçerli olmak üzere Türkçe ve Arapça ildi asıî nüsha olarak Kahire'de 4 Hazftf 
ran 198111de düzenlenmiş ve jirnızalannııştar. 

Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti 
Adına 

Mısır Heyeti< Başkanı 
Abdel Aziz Zahwy 

Türkiye Oumhürtiyeti Hükümeti 
Adıma 

Türk Heyeti Başkanı 
Reha Ay taman 

*>m<t 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 63 
Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım ve Suçluların Geri Veril
mesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet ve Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri 

Komisyonları Raporları. (1 /107) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 30 Kasım 1981 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : KKTDJ101-1009/06786 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 16.11.1981 tarihinde ka
rarlaştırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Ceza işlerinde Karşıhkh Adli 
Yardım ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı^ ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE MACARİSTAN HALK CUMHURİYETİ ARASINDA CEZA İŞLE
RİNDE KARŞILIKLI ADLİ YARDIM VE SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ SÖZLEŞMESİNİN 

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

10 Haziranı 198*1 tarilhinde Budapeşte'de imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuri
yeti Arasında Cöza İsterinde Adli Yardımlaşma ve Suçluların Geri Verlmiesi Sözleşmesi», 29 Mayıs 1932 ta
rihinde Ankara'da imzalanan «Suçluların İadesi ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesi» nin ye
rini alacaktır, 

Günümüzün ihtiyaçlarıma gereği gfilbi cevap veremeyen eski anlaşma ve sözleşmelerin yerine, koşullara 
uyıgun daha gentiş kapsamlı yenli anlaşma ve sözleşmelerin yapılması görüşünden hareketle hazırlanan bu söz-
feşmıe hukuki alanda ilki ilkle arasındaki işbirliğini gelişt'irmiffk arzusuna dayanımalkfca ve «Ceza İşlerinde Kar
şılıklı AdlDi Yardımlaşma ile Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmelerinin özlerine uygun olarak hazır-
Sanmış iDuliunımıakfladır. 

Sözleşmenin Ibirinci 'bölümü ceza (kovuşturmalarında karşılıklı adli yardımı içermektedir. Bu bölümde 
yardımlaşmanın kapsamı, reddi, istinabe, tebligat, yazıışmla, dili ve adli sicile ilişiklin hükümler yer alimialk-
tadır. 

Sözfleşmenlin! ikinci bölümünde ise taraflardan birinin ülkesinde suç lişleyiip diğerinin ülkesinde bulunan 
sanık ve hülkümlllülerin geri verifaeslinin yönltemleri düzeMehanekite, Sadeyi gerektiren suçlar, iadenin reddi 
halteri, yazışma yolları ve dilli gilbS hususlar belirienmelktedir,.; 

'Bu sözlleşmıe onaylanarak yürürlüğe girdiği takdirde, taraflardan birinin ülkesinde suç işleyerek diğerinin 
üOlkesiinıe kaçan suçluların geri verilmesi, cezai konularda tebligatın yapılması ve istinabelerin yerine geti
rilmesi bu alandaki Avrupa Sözleşmelerine ve günün ihtiyaçlarına uygun bir sekilide sağlanmış olacaktır. 
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Adalet Komlisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas Kayıt No. : 1/107 

Karar No. : 4 

11 Aralık 1981 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti 'ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Ceza îtlerinde Karşılıklı Adli Yardım 
ve Suçluların Geri Verilmesi Sözleşmesinıiın Onaylanimasınıın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
gerekçesi ile sözleşme ilgili Bakanlık temslfflcilerinıin de iştirakiyle Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı, gerekçesi uygun görülereik tasarı Balkanlar Kurulundan 
gelen şekliyle aynen kabul edildi, 

Raporumuz, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri 'Komisyonuna gönderilmek üzere saygıyla sunulur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

S. Feridun GÜRAY 
Üya 

M. Fevzi UYGUNER 
Başkanvekili 

Alâeddin AKSOY 
Üye 

Bekir Sami DAÇE 
Üye 

Halil GELEN DOST 
Üye 

İsa VARDAL 
Üye 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
( \ c 

Şerafettin YARKIN 
Üye 

Danışma Meclisi {S. Sayısı : 63) 
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Milli Savununla, İçişleri re Dikeri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Milli Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/107 
Karar No. : 21 

13 Ocak im 

DANIŞMA MECLM BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumlhuriyetıi ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım ve 
Suçlulann Geri Verilmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Da'ir Kanun Tasarısı ve gerek
çesi ile konuya ilişkin belgeler ilgili bakanlıklar temsilcüerinin de katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip 
görüşüldü, 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı, gerekçesi uygun görüldü. Sözleşmenin 17/1 maddesinde birinci 
satırda geçen (azami) kelimesinden sonra (haddi) kelimesi konulmak suretiyle tasarı Bakanlar Kurulundan 
gelen şekliyle aynen kabul edildi 

Raporumuz, Danışım» Meclisli Başkanlığına saygı ile arz olunur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Remzi BAN AZ 
Kâtüp 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
iÜye 

Aydın TUĞ 
Üye 

A. Asım İĞNECİLER 
Başkaııvekili' 

E. Yüdmm AVCI 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

H. İbrahim KARAL 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

(Bulunamadı.) 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Kolit ZARBUN 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tiirldye Cumhuriyeti ille Macaris
tan Halik aımlıuulyeti Arasında 
Ceza İşlerinde Kairşıhtklı Adli Yar
dımı ve SuıçMSarın Geri \erilmesi 
Sözleşmelinin Onaylanmasının Uy

gun Bulunduğuna Dair Kamun 
Tasarısı. 

MADDE 1. — Türküye Cumhu-
njıyetü ile Macarlktam Halik Cum
huriyeti arasında 10 Haziran 1981 
tarihinde Budapeşte'de imzalanmış 
olan «Ceza İşlerinde Karşılıklı 
Adli Yardım ve Suçluların Geri 
Verilmesi Sözleşmesi» nin onay
lanması uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — 'Bu Kanun yayı
mı 'tamihlindıe yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

ADALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METÎN 

Türfciye CunlhutCyeti üe Macaris
tan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Ceza İşlerinde KarşıhMı Adli Yar
dım ve Suçluların Geri Verilmesi 
Sözleşmelinin Onaylanmasının Uy

gun Bulunduğunla Dair Kanun 
Tasarısı. 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi aynen 'kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — Tasarmım 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ 
VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU 
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumlmriyeti i'Je Maüarls-
tan Halk Cumhuriyeti Arasında 
Ceza İşlerinde KarşıMdı Adli Yar
dım ve SuçMarın Geni Verilmıesi 
Sözleşmesinin Onaıylanımiaisının Uy

gun Bulunduğuna Dalir Kanun 
Tasarısı, 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edıknliştöBr. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 neti 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir., 

16.11.1981 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakam 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı V. 
M. R. Güney 

Devlet Bakanı 
Baş'bakan Yardımcısı V. 

K. Erdem 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Sağlık ve Sos. Yrd. Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Turizm ve Tanıtma Bakanı 
î. Evliyaoğlu 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr. Ş. Tüten 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. î. Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Milli Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı V, 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Sanayi ve Tek. Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakam 
Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

Köy İş. ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı 
M. R. Güney V. Özgül 

Kültür Bakanı 
C. Baban 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ 
İLE 

MACARİSTAN HALK CUMHURİYETİ ARASINDA 
CEZA İSLERİNDE ADLİ YARDIMLAŞMA 

VE 
SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ SÖZLEŞMESİ 

Türkiye Cumhuriyeti lüe Macaristan Halk Cumhuriyeti İki üHfce anasında hukuki alanda işjbirlğini ge
liştirmek arzusu ile, 

Bir Ceza İşlerinde Adli Yardımflaşmîa ve Suçluların Geri Verilmesi Sözlesımesi imzalamaya karar ver
mişler ve bu amaçla, 

Türkiye Cumhuriyeti adına, 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri 
Kameran Gürün 
Macaristan Halk Cumhuriyeti adına, 
Adalet Bakanı Yardımcısı 
Dr. Fesreınc Petrik'i 
Tam yetkili temsilcileri olarak atamışlardır. 
Temsilciler usulüne uygun olarak hazırlanmış yetki belgelerini teati öttükten sonra aşağıdaki hükümler 

dizerinde anlaşmaya varmışlardır: 

BİRİNCİ KISIM 
Ceza İşlerinde AdB Yardımlaşma 

MADDE : 1 
Yardımlaşma Yükümlülüğü 

ÂkSt Taraflar, 'bu Sözleşmede öngörülen şartlar çerçevesinde, ceza işlerinde adli yardımlaşmada bufllun-
mayı karşılıklı olarak taahhüt ederfler. 

MADDE : 2 
Yardımlaşmanın Kapsamı 

1. Adli yardımlaşma özellikle ön soruşturma (kararlarının icrasını, sanığın, tanığın ve 'bilirkişinin dltn-
lentmiasdnli, mahallinde 'keşif yapılmasını, eşyalara el konulmasını, cezai takiple ilgili belge ve eşyaların tes
limini, (karar ve (belgelerin tebliğini kapsar. 

2. (Bu Sözleşme tutuklama ve mahkûmiyet kararlarının yerine getirilmesinde uıygulanmaz. 

M A D D E : S 
Yaıdıımlıaşmıaının RedJdii 

1. a) Talep edi'lien Tarafça, siyasi nitellilkte veya 'bunlara mtürtalbit suçlardan veya sadece askeri yükülmı-
HüÜlklefin ihlaline Miskin suçlarla gümrük, vetrgi, harç veya kaımlbiyo ajanlarına giren suçlardan sayılan fiil-
kıre ilişiklin olması halinde, yardımlaşma * talebi reddedilebilir. 

b) Taılep edileni Tarafça, egemenliğine, güvenliğinle ve ıkamu düzenine zarar verecek nitellilkte sayılan 
yardumlaşma talebi reddedilebilir. 

2.; Aşağıdaki fiiller, bu maddenin 1 noi bendinde belirtilen siyasi suçlardan veya bunlara mıürtaibit suç
lardan sayılmayacakıtır^ 

a) Açık bir çatışmada işlenmiş olması ha'.i dışında, teşebbüs ve iştirak de dahil olmak üzere, hayata 
kastetme, 

b) İki Âkit Tarafın kaiblldiığı ulusllararası çok taraflı sözleşmelerin bükümleri uyarınca kovuşturma yü
kümlülüğü bulunan suçlar, 
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MADDE : 4 

İstinabeler 

1. Alklilt Taraflardan heıbM, sanıflcların soraşturmdarııun yapılması, tanıMaıran, bilirMşlilerin ve zarar gör
ünüş tarafların dlinl'enımıesii gibi kavuşturana işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla, diğer Tarafa istinabe ev
rakı gönderebilir. 

Talep edilen Alklilt Taraf istinabeyi kendi mevzuatı uyarınca yerine getirecektir. 

2. Eşyanın aranmasına veya eşyaya el konulmasına ilişkin istinabeler aşağıdaki şartlar dahilinde yeri
ne getirilir. 

a) istinabeyi gerektiren suç suçluların iadesine 'imkân verecek nülteliiklte almalıdır. 
ıb) İstinabelerin yörine getirilmesi talep edilen Tarafın mevzuatına uygun olmalıdırı, 
3. Talep edilen Âkit Taraf, istenen dosyaların ve (belgelerin onaylı örnelklerani veya fotokopilerini talep 

eden Alkit Tarafa gönderecektir. 
Bir istinabemin yerine getirilmesi için gönderilenler talep edilen Akit Tarafın bunlardan 'vazgeçtiğini açılk-

ça bildirmemesi hallinde, talep eden Alkit Tarafça, rnümlkün olan en kısa zamanda geri verilecekıtir. 
4.ı Talep edilen Akit Taraf, görütaelkite olan bir dava nedeniyle kendisli için gereklli bulunduğu haillerde, 

söz konusu eşyaların gönderilmesini ertelenme hakkını salkll tutar,] 
5. Talep edilen Akit Taraf kalbul ederse, davaya Taraf olanların temsilcileri de talep eden mahkemenin 

temsSilci'lıeri ıgilbi gözlemci sıfatıyla istinabenin yerine gefcillmıesinıdle hazır IbıüunalbdOlirier. 

MADDE : 5 

Tebligat 

1. Talep edilen Âkit Taraf, Talep eden Akit Tarafın adi makamlarınca düzenlenen usulüne ilişkin bel
ge, adli 'karar ve celpnameleri yürürlükte bulunan kendi usul ve kanunlarına uygun sekilide tebliğ edecektir. 

2. Tebligatın yapıldığı, talep edilen Âkit Taraf makamının yürürlükteki kendi usul ve kanunlarına 
uygun şekilde tanzim edeceği ve üzerinde tarih ve muhatabın ve teibliıgatıı yapmakla görevli memurun im
zaları bulunan bir mazbata veya tebligatın yapıldığını, şeklini ve tarihini belirleyen bir şahadetname ih bel-
gdmdirilecektir. 

Talep edilen Âkilt Taraf, tebliğ mazbatasını veya şahadetnameyi, tebligatın usulüne uygun olanak yapıl
dığım belirten bir belge ekinde, talep eden Tarafa gönderecektir.; 

3. Tebligat yapılamamış iıse, talep edilen Âkit Taraf, talep eden Âkit Tarafa, ıbunun nedenini bildi
recek ve aynı zamanda belgeleri de iade edecektir. 

4H Âkit Taraflardan herbiri, diplomasi veya konsolosluk memurları aracılığı lile, kendi uyruklarına zor 
kullanmaksızın tebligatta bulunma hakikini saklı tutar., 

MADDE : 6 

Tanılk ve BiliridşMerin Mahlkeme Önüne Çıkmaları 

lı Talep eden Âkit Taraf, bir tanık veya bilirkişinin kendi yargı makamları önüne çıkmasını muhak-
Ikalk gerekli buluyorsa, tebligatla ilgili celpnameye il'işlkliın isteminde bu hususu ibellirtecek ve talep edilen Âkit 
Taraf bu tanığı veya bu bilirkişiyi mahlkeme önüne çıkmaya davet edecektir. Tallep edilen Âkit Taraf, tanılk 
veya bilitfkişlinin cevabını talep eden Âkit Tarafa bildirecektir. 

2. Talep veya Celpnamede verilecek tazminatın yaklaşık tutarı ile ödenecek yoluk ve ikamet giderleri 
beHrtilmeflid'ir.ı 

3. Talep edilen Âkit Taraf, kendisinden bu amaçla bir talepte bulunulduğu talfcdirde, tanılk veya bilir
kişiye avans verebilir. Bu avans celpnamede gösterilecek ve talep eden Âkit Taraf tarafından bilahare öde-
necelktliri; 
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4. Teibliğ edilmıesü talebinde bulunulan celpnameye İcalbet eltmleyen tamik veya bilirkişi, söz konusu celp
namede ceza ihtarları bulunsa dalhi, talep eden Âkit Tarafın ülkesinde, sonradan bu ülkeye kendi rızasıyla 
gitmesi ve usulüne uıygun şekilde yeniden celp edilmesi halleri dışında, hliçlbir cezaya veya baslkı tedbirine 
konu olamaz., 

MADDE: 7 

Mahkeme Önünle Çılkacalk Kişilerin Dokunulmazlığı 

1< Bir celpnameye icalbet ederek talep öden Âkfit Tarafın adli ınakamları önüne çıkan tanık veya 'bilir
kişi, uyruğu ne 'olunsa 'olsun, talep edilen Âkit Tarafın ülkesinden ayrılmadan önceki fiilleri veya mıahkûmi-
yetterıi nedeniyle, talep elden Âkit Tarafta kovuşturmaya ıtalbi tutulamaz, tutuklanamaz ve kişisel hürriyeti 
hiçbir şakide kısıtlanamaz, 

2< Kiovuş'turulmasına yol açan filler hakkınida talep edön Âkit Tarafın adli makamları önünde cevap 
vermeye çağrılan ibir kimse, mlillıiyetfi ne olursa olsun talep edilen Âklit Taraf ülkesiinden hareketinden ön
ceki ve celpnamede belMlmemıiş fiililer ve mahkûmiyetlerden dolayı talep eden ülkede kövuştorulamıaz, 
tutuklanamaz ve kişisel hürriyeti hiçbir şeklilde kısıtlanaımıaiz. 

3. iBu maddede öngörülen dokunulmazlık tanılk, bilirkişi vdya hakkında kovuşturma yapılan kişi orada 
bulunmasına adili makamlarca artık gerek görülmediği ve ülkeyi terketme imkânına sahip ollduğu halde on-
ibeş gün dç'inde ülkeden ayrılmıadığı veya bu ülkeye döndüğü takdirde son bulur. 

MADDE: 8 

Tutuklu Kişilerin Nakli' 

1. Talep eden Âkit Tarafça yüzlestirilmek üzere tanılk olarak mahkeme önüne Ibizzat çıkması istenen 
her tutuklu kişi talep edilen Âkit Tarafça belirtilen zamanda geri gönderilmek şartı ile ve 7 nci madde 
hükümleri saklı kalmak kaydı dle duruşmanın yapılacağı ülkeye geçici olarak nakledilecektir. Nakil aşa
ğıdaki hallerde reddedilefbilecekltir: 

a) Tutuklu kişi buna razı olmazsa, 
b) Talep edilen Âküt Taraf ülkesinde görülmekte olan İbir ceza dalvasınlda hazır bulunması gerekiyorsa, 
c) Nakili tutuklama süresini uzatabilecekse veya, 
>d) Talep eden Âkit Taraf ülkesine nalklil edilmesinle mlani başka önemi nedenler varsa, 
2. Talep edilen Âkit Tarafça serbest bıraki'lması istenmedikçe, nalklediilen kişi talep eden Âkit Taraf 

ülkesinde tutuklu kalacaktır. 

MADDE : 9 

Yazışma Dili 

Adli Yardımlaşma talepleri, talep eden Âkit Tarafım dilinde yazılır. 
Ancak, ibu taleplere ve bunlara eki belgelere talep edilen Âklit Tarafın dilinde veya Fransızca dilinde 

yapılmış onayh tercümeleri eklenecektir. 

MADDE : 10 

'tstinıalbe Taleplerimin Muhtevası 

1. 'tstinalbeler (bir yazı ekinde gönderilmeli, yetkili 'hâkimin veya savcının imzasını ve talep eden adi 
makamın mühür veya kaşesini havi olmalıdır; ancak, istinabeler tasdikten muaftır,; 

2i İstinabe aşağıdaki hususları ihtiva, etmelidir : 
a) Suçlamaya 'ilişkin bilgileri ve fiillerin özet bir açıklalması; 
b) Suçun kanuni niteliği, 
c) Suçlunun mümkün olan ölçüde tam kimliği, milliyeti, 'ikametgâhı veya oturduğu yer, 
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d) Dînlenımıesî gereken şalhısftann adresi ve sorulacak soruların bâr listesi dahil talep edilen Akit Tara
fın yerine getirmesi istencin görevle idıgffî bütün açıklayıcı 'bilgililer, 

e) Tebligat durumunda, altıcının adresli ve tebliğ edilecek karar veya belgenin cirasi. 
3. Mahallinde keşif yapıllmasına veya eşyalara el (konulmasına ilişiklin istinabe evrakına adli malkamın 

kanarının >tasdMi bir örneği veya aslına' uygunluğu tasdik edilmliş bir örneği öklenımellidir. 

MADDE : İH 

(İstinabe Taleplerinin Yerine Getirilmemesi 

1. Talep edata Akit Taraf, adli yardımlaşma talebini yerine getiremîyorsa, nedenini de belirterek bun
dan talep eden âkit Tarafı süratle haberdar edecektir. 

2, Talep edilen makam yetkili değilse, adli yardımlaşma talebini yetkili olan makama iletecektir. 

»MADDE : 12 

Yardımlaşma Masrafları 

1. Talep edilen Âkit Taraf, bilirkişilerin masrafları ve ücretleri dışında, bu Sözleşme uyarınca yapılan 
adli yardımlaşma sonucunda ortaya çıkan masrafların öldenmesin'i isteyemez. 

2. Tatep edilen Akıit Taraf, bBirkişilıerin masrafları ve ücretleri için bir avans isteyebilir. 

MAİDDE : 13l 

Tazminat ile Yol ve İkamet Masrafları 

1, Tanık veya bilirkişiye talep elden Tarafça verilecek tazminat ve ödenecek yol ve ikamet giderleri, bu 
kimsenin ikametgâhınım bulunduğu yerden itibaren hesaplanacak ve en az mahkemesi önüne çıkacağı ülkede 
yürürlükte bulunan tarifeler ve yönetmelikler veya mevzuatça öngörülen oranlara eşit tutulacaktır. 

2. Talep eden Devlet, tanık veya bilirkişi istekte bulunduğu takdirde, kendisine yolluk ve ikamet mas
rafları için bir avans verecektir. 

MADDE : 14 

Yazışma Yolları 

L Âkit tarafların adli makamları, 
—ı İBir taraftan, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığından Macaristan Halik Cumhuriyeti Adalet Bakan

lığına, 
— Diğer taraftan, Macaristan Halk Cumhuriyeti Adalet Bakanlığından veya Genel Savcılığından Tür

kiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığına olmak üzere kendi aralarında yazışırlar. 
2. Bununla birlikte, 1 nci fıkrada öngörülen doğnadan yazışma şekli diplomatik yolun kullanılmasına en

gel değildir. 

ıMADDE : 15 

Adli Sicil Hakkında Bilgi Verme 

L Âkit Taraflar, birinin adli makamlarınca diğerinin uyrukları aleyhine verilmiş ve adli sicile işlenecek 
cinsten mahkûmiyet kararları hakkında karşılıklı bilgi verirler. 

2, Bu bilgiler, her altı ayda bir diplomasi yolu ile gönderilir. 
3, Bu bilgilerin diğer Âkit Tarafın diline çevirisinin yapılması gerekli değildir. 
4, Âkit Taraflar, cezai bir dava ile ilgili olarak, adli makamlarmıın talebi üzerine, aJdli sicil örneklerini 

birbirlerine verirler. 
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İKİNCt KISIM 

İade 

MADDE : 16 

Suçluları Geri Verme Yükümlülüğü 

Âkit Taraflardan her biri, bu Sözleşmede öngörülen kural ve koşullar Uyarınca, istenilen âlkit Tarafın ülke
sinde bulunup isteyen âkit Tarafın adli mercilerince bir suç dolayısıyla hakkında kovuşturma yapılan veya 
hüküm giymiş olan şafhıslıan diğer Âkit Tarafa iade etmeyi kabul ederler. 

MADDE : 17 

İadeyi Gerekttiren Suçlar 

1. İade, ancak, her iki Akit Taraf kanunlarınca azami en az bir yıl hürriyeti bağlayıcı nitelikte veya daha 
ağır bir cezayı ıgerektiren veya talep eden Alkit Tarafın bir malhıkemesi tarafından en az altı ay hürriyeti bağ
layıcı bir cezaya hükmedilen fiiller için mümkündür. 

% iade talebi her iki Akit Tarafın kanunlarında her biri için hürriyeti bağlayıcı ayrı ceza öngörülen 
birbirinden ayrı bir çok fiililerle ilgili ölma'kla birlikte !bu fiillerden bazıları ceza süresine ilişkin şarta uymu
yorsa, talep edilen Akilt Taraf bu fiiller için de iade etme yetkisine saihip olacaktır. 

MADDE : 18 

ladenin Reddi Halleri' 

Aşağıdaki hallerde iade kabul edilmez : 
a) ladesi isıtenen kiişi, talıap edilen Akit Taraf uyruğu ise, 
b) Suç .ta'l.ep edileni Akit Devlet ülkesinde işlenmiş ise, 
c) ladesi istenen kişi hakkında talep edilıen Akiit Taraf adli mercilerince aynı fiil veya fiillerden dolayı 

ademi takip, meni muhakeme, mahkûmiyet veya beraat kararı verilmiş ise,. 
d) İadeyi gerektiren suç her iki Devletin de ülkesi dışında 'işlenmiş ise ve talep edilıen Akit Tarafın yasa

ları ülkesi dışında işlenmiş bu tür suçlar için kovuşturma açılmasına müsaade etmiyor ise, 
e) İade talebi alındığı sırada kamu davası veya ceza, Akilt Taraflardan birinin veya diğerinin yasaları 

uyarınca zamanaşımına uğramış ise, 
f) İade istenen Âkit Tarafta hükme bağlanabilen cezayı müştekim fiil, iade istenilen veya isteyen taraf 

ülkesinde çılkarılan bir genel affa konu teşkil ediyor ise, 
g) Akilt Tarafların herhangi birinin yasaları uyarınca iadeyi gerektiren fiil, sadece zarar gören kimsenin şikâ

yeti üzerine kovuştuTulalbilir nitelikte bir suç teşkil ediyor İse. 

MADDE : 19 

Siyasi Suçlar 

1. İade talebine konu olan fiil, talep edilen Âkit Tarafça, siyasi nitelikte veya buna murtabit bir suç 
sayıldığı takdirde, iade kabul edilmeyecektir. 

2„ Aşağıdaki fiiller, bu maddenin 1 nci bendinde öngörülen, siyasi nitelikte veya bunlara murtabit suç
lardan sayılmayacaktır : 

a) Bir Devlet Başkanının veya aile fertlerinin birinin hayatına kasdötme, 
b) Her iki Âkit Tarafım katıldığı uluslararası çok taraflı sözleşmelerin hükümleri uyarınca kovuşturma yü

kümlülüğü bulunan suçlar, 
Yukarıda sayılan hailende, 1 nci madde uyarınca suçluları geri verme yükümlülüğü vardır. 
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(MADDE : 20 

Askeri Suçlar 

Adi suç teşkil etmeyen askeri suçlardan dolayı iade konusu bu sözleşmenin uygulama alanı dışında bıra
kılmıştır. 

MıAODE : 21 

Mali Suçlar 

1.. Gümrük, vergi, harç ve kambiyo alanındaki suçlar için iade kabul edilmez. 
2. Bununla birlikte, Âkit Taraflar, Nolta teatisi suretiyle, yukarıda anılan suçların tamamı veya bir 

kısmı için bu Sözleşmede öngörülen şartlar dahiürtde iadenin kahul edilmesi konusunda anlaşabilirler. 

MADDE : 22 • 

Aynı Fiiller Dolayısıyla Kovuşturma Yapılması 

Talebe neden olan fiil veya fiillerle ilgili olarak talep edilen Âkit Taraf ülkesinde bir ceza davası görülmekte 
ise, iade reddedilebilir. 

MAODE : 23 

Yazışma Yolları ve Dili 

1. İade talebi yazılı olarak ve diplomasi yolu ile yapılacaktır. 
2. İade talepleri, talep eden Devletim dilinde yazılır, 
Ancak, sözkonusu talep ıife eklerine, talep edilen Âkit Tarafın dilinde veya Fransızca dilinde yapılmış 

onaylı çevirileri eklenecektir. 

MADDE : 24 

iade Talebinin Muhtevası 

1. İade talehiibe Ibir tutuMaima müzekkeresi veya aynı güçte ıbaşka Ibiır heliğe ve varsa icra edilebilir 
mahkûmiyet kararı elklenmellidir. Bu belgeler hâkim tarafımdan imzalanmalıdır. ıBelgelerin asılları yerine 
aslına uygunluğu ıtaisdük edlmliş örnekleri konulabilir. 

2. 'Belgeler aşağıdaM (bilgileri içermediği takdirde: 
a) Fiilin işlenme yeri ve tarihi Ibeütftillmeik suretiyle tasviri, 
(b) Fiilin hukukli niteliği ve uygulanabilir veya uygulanmış hukuki hüklütaılerin mıetni, 
c) İnfaz amacı ile yapılanı bir iade talebinde kararın icra edilebilir olduğunu gösteren ekler, 
d) ladesi taltep edilen kişinin kimÜğİnlin ve milliyetinin tespitine yarayan imlürdklün olduğu kadar doğru 

veriler, belgelere eMenmeâdir. 
3. Talep edilen Âkit Taraf, ekli 'belgelerde verilen bilgileri yeterli (bulmazsa tayin ettiği bir süre içinde 

bunların tamamlanmasını diğer Âkit Taraftan isteyecektir. Bu süre ıgerdkçeli talep üzerine uzatılabilir^ Ek 
bilgilerin IbMirJlmemesi halinde, (talep edilen Âkit Taraf kendisinde bulünah 'bilgiler ve eklere dayanarak 
iade talehi hakkında karar verecektlir. 

MADDE : 25 

Alınacak TedbMer 

Âkit Taraflar, iade ile ilgili (bilgi ve belgeler gönderilir gönderilimez. İade işleminin tamamlanmasına 
kadar, iadesi istenen kişimin aranması' ve tutuklanması da dahil olmak (üzere, gerekli her türlü tedbiri almayı 
taahhüt ederler., 
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MADDE : 26 

Geçüci TMulklama 

1. Âkit Taraflar, âcil durumlarda, iade talebi dosyası gönderilmeden önce, aranan kimsenin geçici ala
rak tutulManmasını İsteyebilirler. 

Geçici tutuklama italebkılde, ituUuM'ama müzekkeresi veya aynı nitelikte herhangi bir ibelge veya aranan kişi 
hakkında bir 'kararın mevcudiyeti ve 'işlenen suçun1 cinsi, tarihi vö yeri i e aranan kimsenin kilmliği hak
kında elde bulunan tüm bilgilere yer verilecektir. 

2.; IBU talep talep ©dillen Alkit Taraf makamlarına ya diplomatik yol il© ya da doğrudan doğruya pos
ta veya telgrafla 'veya yazıya çevirileblir şekilde veya talep edilen Devlet yetkili makamlarınca uygun bu-
(lunan herhangi bir vasıta ile gönderilebilir. 

3. Talep edilen Âkit Taraf gemici itultuklalmaya iİ̂ kiifl gerekli işlemleri yapacak ve diğer Alkit Tarafa alı
nan sonuçtan en seri şekilde bilgi verecektir. 

4i Geçici tutuMama süresi fenik günlü aşamaz. Gerekli görülen hallerde ve talep eden Tarafın isteği üze
rine, geçidi tııltuklama yirmi günü aşmamak kaydı ile uygun bir süre için uzatılabilir. 

5. İade talebi dosyasının öngörülen süre içinde gönderilmesi halinde, geçici tutuklama talep edilen 
Devletin yetkili malkamlları iade 'konusunda "hür karara varıncaya (kadar devam eder. 

6. Serbest bırakma, (iade talebi dosyasının bu maddede öngörülen sürelerin bitiminden sonra gelmesi ha
linde yenliden tutuklamaya veya iadeye engel teşkil etmez. 

'MADDE : 27 

Tutuklatma 

îaldesü îstenen kimse, İade talebi dosyasının gönde riılmesi üzeninle, ıtalep edilen Alkit Tarafın yetikilü ma
kamları iade konusunda bir Ikarara varıncaya kadar ve iade Ikalbul edildiği takdirde teslim edüllinceye 'kadar 
tutuMu bulunldürul;acalkltır, 

MADDE : 28 

ladenin Ertelenmesi 

İade talebinde bulunulan Âkit Taraf adli mercilerince, iadesi istenen kimse hakkında başlka bir suç se
bebiyle (kovuşturma yapılmakta olması veya mahkûmiyet kararı verimesli halinde, iade istemli, öncelikle iade 
talebi hususunda bir Ikarar verilmekle beraber, (kovuşturma sonuna veya cezanın tamamen çekilmesıime ka
dar ertelenebilir. 

MADDE : 29 

ladesi İstenen Kimsenin Teslimi 

1. Talep edilen Âkit Taraf, iade ıtafebi konusundaki kararını talep eden Âkit Tarafa bilidirecektir. 
2. İade Ikalbul edildiği talfcdirde, talep «dillen ÂkÜt Taraf talep eden Âkit Tarafa iadesi istenen kimsenin 

tesllilm edileceği yer ve tarih ile tutulklu bulunduğu süreyi bildirecektiir. Talep elden Âkiiit Tarafın rıza göster
mesi hali dışında, tebliğ ile iadesi istenen kimsenin teslimi tarihleri arasında süre en az onbeş gün olmalıdır. 

3. ladesi istenen kimse, tespit edilen tarihte teslim alınmadığı veya talıap eden Tarafça tespit edilen tarihi 
taklip eden üç gün (içinde en fazla onlbeş günlük bir tecil talebinde bulunulmadığı takdirde serbest bıra
kılır. 

4. Talep eden Âkit TaKaf, yukarıda belirtiden şekilde serbest bırakılan kimsenin aynı suçtan dolayı 
iadesini tekrar istediği talfcdirde, talep edilen Âkit Taraf iialdeyi Ikalbul etmeyebilir, 

5. İade edilen Ikilmse firar ederek talep edilen Tarafın ülkesine döndüğü takdirde bu Sözleşmenin yir-
midördüncü maddesinde önlgörülen 'belgelerin tekrar gönderilmesi gereklrneksizin yeni bir iade talebine konu 
olabür. 
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MADDE : 30 
Taleplerin Taaddüdü 

1. tade, aynı veya değişik fiillerden dolayı, tbirçoik Devlet tarafından aynı anıda isltenlirse, Halep edilen 
Âkit Taraf bütün şartları ve özelikle iadösl isteneni ıkimısenin uyruğunu, «uçuını istendiği yeri ve ağırlığını 
-ve iade taleplerinin tarih sıralarımı gözönlünlde tutaralk serlbestçe <karar verlir. 

2. Talep edilen Âkit TaıTaf, yulkarıda öngörülen ıduruirnda iadeyi 'kalbül ederlken, talep eden Âkit Ta
rafa, iade edilen kimseyi aynı anda iadeyi ıtalep drmiş bulunan üçüncü bir Devlıete tesllim etme yetkisini ta-
»nıııyalbilİr, 

MADDE : 31 

Cezai Talkflbin Sınırları 

1. İade ddilen Jeimise aşağıdalki haller dışında teslimi edlmeden önce işlen!mıiş ve iadeye konu olandan 
başka bir suçtan dolayı (kovuşturmaya talbii tutulaımaz, mühalkeme edilemez, Ibir cezanın infazı ipin tutukla
namaz, 'kişisel hürriyeti heıihatılgi bir şdklde 'kısıtlanamaz veya üçündü 'bir Devlete teslim edilemez. 

a) tade edilen kimlse, (hürriyetine kesin daralk (kavuşmasını lizleyen otuız gün zarfında iadeyi talep eden 
Âkit Taraf ülkesini terik etmez ise; ıteslülmı edilen klimsenin, Ikendi iradesi dışındalki nedenlerle, (bu Devletin 
ülkeslini ıterikdtimödiği süre bu mehile dahil değildir. 

!b) iBu 'kimse ıtesillilm edldiği Âkit Taraf ülkesi ne orayı terlkdttilkte'n sonra (kendi rızası ile tekrar dönımüs 
fee, 

c) Talep edilen DÖVM, 'buna açikça rıza göstermiş ise, 
2.; Teslimiden önce işlerim'iş ve iadeye lkionu olandan (başlfca bir suçtan dolayı; (kovuşturma yapılması 

ıveya bir cezanın infazı için talep ddilen Âklit Tarafın müsaadesi (istendiği talfcdirde, Halep eden Âkit Taraf 
bu (Sözleşmenin yiirtmıidördüncü maddesinde öngörülen usule uymaMa ve 'talepnameye iade edilen klimsenin 
talbi olduğu usul işlemleri ve İkendislinle talep edilen Âkit Tarafa savunmasını gönıderdbilıme iımlkânının ta
nındığı hakkındalki Ibeyanl'arını havi (bir adli tutanağı dklarndkle yü'klüımlllüldür. 

MAIDDE : 32 

Üçüncü Bir (Devlıete tade 

1. İaide ©"dilen kimsenin Ibir üçüncü Devlete teslim edilmesi idin talep edilen Tarafın ımıuvafalkati isten-
d!iğinde, talep eden Âkit Taraf, üçüncü Devletin talepnamesini!, eüdti Ibültün belgelerle Ihirİkte, talep edlen 
Âkit Tarafa gönderecektik-. 

2. Yulkarılda (belirtilen durumda gönderilen talepnameye iaide edilen Ikimsenin talbi olduğu usul işlemleri 
ve talep edilen Âkit Tarafa savunmasını göniderelblme iimlkânının tanındığı halkkındalki beyanlarını havi bir 
adli tutanak dklenecdktir. 

MADDE : 33 

Suçun Vasfının Değişmesi 

Suç ıteşMl eden fiilin vasfı dalva sırasında değişirse, iade edilen (kimsenin kövuştarulaiblrnesi veya ımu-
haikdme edilldbıillmesi anoalk (başlka şdkilde vasıflandırılan suçun Itdmel unsurlarının da İadeye lkonu olması ha
linde mümkündür. 

MADDE : 34 

Eşyanın Tösümü 

1. Talep edilen Taraf, talep eden Tarafın isteği üzerine aşağıdalki eşya ve kııyimdfflere kendi ımevzuatiTUin 
müsaade etlCiği ölçüde, el 'kayacalk ve teslıilm edecelkJtlir: 
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a) Suçun 'işlenirraeslinde kullanılmış veya delili teş IkHil edelbilecefk, 
h) (Suç neticesinde eîde edilmiş olup iadesi istenen kimlsenin tutuklandığı anda zknımetıiınde bulunan veya 

dana sonra ortaya çılkan, 
Sözıkoniuisu eşya ve kıymetler, iade edilen kişi (ile birilikte veya, (bu mümkün olmadığı takdirde, sonra

dan teslim edilir. 

2 / iBu maddenin binindi bendinde beülirltıien eşya ve kıymetler, istenen Mimseniin ölmesi veya kaçması 
nedeniyle kabull edillmliış iadenin gerçdklsşmemeısi ha l'irade dahi, teslim edilir. 

3< Eşya veya kıymetlerin teslismi önemli masrafları gerelktiMyiorsa, hu ımaisıraflar Italep eden Âküt Ta-
nafça ödenir. 

4. Ta'lap eden Âkit Taraf yürütüılimdklte olan usul iışltörnleıi nedeniyle, bu maddenin birinci bendinde 
böliıltıiılen eşya ve Ikııymdtlerin teslimim' geçiiöi olaıralk erteleıyelbffir veya, geri veflllmderli İkaydı ille, teslim 
ede-büür. 

5.. Andak, Italiep edilen Âkit Tarafın veya tailep edilen Âkit Taraf iüllkeslinde Ibullunan üçündü şahısların 
belirtilen eşya ve kıymetler üzerindeki müktesep haklan saklıdır. Bu tür halkların varlığı halinde, kovuştur
ma sona eriince sözkonuisu eşya ve kıymetler en kısa zamanda ve meccanen talep edilen Âkit Tarafa iade 
ollunacakltıır. 

MADDE : 35 

Transit 

1. Âklit Taraflardan herhirii, diğer Âkit Tarafın taleSbi üzeıÜhe lüçüncü ıbir Devlet tarafından sözkonusu 
Tarafa Iteslütoı edilen Ik'imsenin kendi ülkösüinden transit olarak gecmıesıine ımlüısaaide eder. 

Talepnameye suçun ıbu Sözleşme uyarınca iadeyi gerektûrecelk riiböliklte olduğunu gösftenir helgeler ekte-
necelktir. Ancak on yedinci maddedeki cezamın süre silme ilişkin hükülmdier gözönlünde tultuflmaz. 

% Tailep edilen Âkit Taraf, kertdliisline en uygun gelen utaşltırma araçları ile ve şartlarla itiransiilt geçil
mesine izin verir. 

3. Talep edilen Alklüt Taraf, ne kendi vatandaşları nın ne de kendi ülkesinde haklarında kovuşturma ya-
pıılan veya ceza çekmek durumunda bulunan kilmiseleriin transit geçmelerine izin venmeye mecbur değıildir. 

MADDE : 36 

iMajsnaifilaır 

1. iadeye ttalbii tutulan kişinin tösllilmli anına kadar yapılacak masraflar (iade eden Âkit Tarafa, iadenin 
bu safhasından sonraki (masraflar iadeyli IMeyen Âkit Tarafa aüttir. 

2< Transit yollu ııie yapılan iadede masraflar iade yi Italep eden Âiklit Taraf a alMiir. 

(MADDE : 37 

Dava Sonuçları Hakkında Bilgi Verme 

IIH ladesi 'istenen Ikiimlsenün teslim edildiği Âküt Taraf, diğer Tarafa bu külmise aleyhinde yürütülen 
cezai kovaışturmaının sonıuçlları hakkında blgli verecektir, 

% Mahkûmiyet hMlidde, kesinleşmiş mahkeme kararının onaylı hür örneği diğer Âiklit Tarafa gönde-
rlecektk. 
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ÜÇÜNCÜ KISIM 

IMAjDDE •:• 3« 

Maııl 

1. Alkıit Taraflardan her biri, ülkesinde suç işleyip kendi üıllkösime dönen diğer Akit Taraf uyrukları 
hakkında Iko'vuışltıunma yapıllmıa'sı içiın diğer Akut Tarafa İhbarda ıbudıumlalbffir. 

2. Bu aim'açfta, onaylı çeviriler, fotokopiler ve ih bar 'klonıuisu suçla ilgii diğer îbffllgillere ilişkin belllgeler 
üorötsiz olarak gönderdir. 

3< Taffiep edilen Akfiıt Taıraıf yasallarıma uygun olaralk 'konuyu adli anıeırciılenine intikal öttürecek, (bu ihbar 
üzerine yapülan (istemli bildirecek ve gerekirse adımım iş Ikarariın bir örneğini gönderecektir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Nihafi Hükümler 

MADDE : 39 

YıürürJfüğe GMş 

L Bu Sözleşme -onaylanacaik ve onay belgelerinin teaHisini izleyen otuzuncu gün ^yürürlüğe girecektir. 
2. Bu Sözleşme, yürürlüğe gSırer gürmez 29 Mayıs 1932 ıtarlühiınide Ankara'da üimızalanaın «Suçluların 

ladesi ve Gazali Konularda Adli Yardımlaşma SözJleş ımösiiınıi» ilga edecek ve onun yerlini ailacaktır. 

MADDE : 40 

Sözleşmenin Süresi 

L Bu Sözlieşmıe, ısiüres'iz olaralk yapıümışltıır, 
1* Akit Taraflardan IherfbM, Iher an 'Sözfleşmeyi fasbedelblilir. FeSih feshfiın iJhbarının diğer Akit Tarafça 

alındığı tarihten altı ay sonra hüküm ifade eder. 
îşjbu h'ülklümıleırtiin ıtaımltı ollmalk (üzere Akit Taraflarım yetkili Telmls'üdiledi İşlhu Sözleşmeyi imzalamış ve 

mlühürlerinıi tatbik dümiışliardir. 
Budapeşte'de lö Haizimin 1981 tarihinde Fransızca dil'imlde iki nüsha esas metin olarak hazırîaınımışltıır. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ Adına MACARİSTAN HALK CUMHURİYETİ Adınla 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 64 

Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı (IN
MARSAT) Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma ve Milli Savunma, İçişleri ve Dış

işleri Komisyonları Raporları. (1 /54 ) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 112-531/06882 

17 Ekim 1980 

Konu : (Kanun Tasonliarı. 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞI 

İlgi : 30.9.1980 tarihi ve 101-603/06639 saytfı yazımız. 
Ekli fflistddle Ikonuıîiarı ve eski Müütet Meclisti İBaşIksan lığıma sunufluş torflh ve sayıları belirtilen Kanun Taşanla

rı (Balkanlar Kurulunca benjırıısemrniştiir. 
Konıseyıin onayıma sunulmak üzere anıSan Kamın Taşanlarının igleanıe konuSmiasını arz ederimi. 

Bülend ULUSU 

L t S T E 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümıeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hü
kümetleri Arasında Kuzey Atlantik Anlaşmasının II nci ve III ncü Mad
delerine Uygun Olarak Savunma ve Ekonomik Alanında işbirliğinde! Bu
lunulmasına Dalir Anlaşma ile Bunlarla İlgili. Tamamlayıcı Anlaşmaların 
ve Uygulama Anlaşmalarının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 

Tedhişçiliğin Örtlenımesine Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun 'Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı. 

Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınmasına ve Ten-
fizine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı. 

'Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Daliır Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun 'Bulunduğuna llişkün Kanun Tasarısı. 

24.4.1980 101 - 554 
02065 

2.11.1978 101 - 327 

08695 

26.6.1979 101 - 426 

03512 

26,6.1979, 101 - 123 

03512 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Devleti Hükümeti Ara
sında Hava Ulaştırma Anlaş maşımın Onaylanmasının Uygun. 'Bulundu
ğuna ilişkin Kanun Tasarısı. 

Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı (IN
MARSAT) 'Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
'Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

16 Şubat 1976 Tarihinde 'Barselona'da İmzalanan Akdeniz'in Kirlen
meye Karşı Korunmasına Ait 'Sözleşme ile İki 'Protokol ve Eklerinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

Uluslararası Bir Aile Cüzdanı İhdasına ilişkin Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun 'Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

Vasiyet Tasarruflarımın Biçimine İtişkto Kanun Çatışmaları Konusun
da 'Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı. 

Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasi'na Dair Sözleşmeye 
Türkiye Cumhuriyetinin Katılimasi'nın Uygun 'Bulunduğu Halkkında Ka
nun Tasarısı. 

Çocukların ve Gençlerin Sanayide İşe Elverişlilikleri Yönünden Sağlık 
Muayenesine Ta'bi Tutulmaları Hakkında 77 Sayılı Milletlerarası Çalış
ma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 'Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı. 

1971 Psikotrop Maddeleri Sözleşmesine Katılmamızın Uygun 'Bulun
duğu Ha'kkında Kanun Tasarısı. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sierra Leone Cumhuriyeti Hükü
meti Arasında 14 Ağustos 1979 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Kültür 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Daliır Kanun Tasarısı. 

23.7.1979 1 0 1 - 4 4 4 

04949 

15.1.1980 112 - 348 

01025 

13.2.1979 101 - 393 

10678 

5.6.1979 101 - 425 

03512 

17.'8.1978 101 - 70 

07276 

15.1.1980 101 - 521 

08255 

7.11,1977 101 - 87 

07166 

31.12.1979 101 - 511 

08092 

6.2.1980 101 - 526 

01290 
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Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Fe
deral Askeri Hükümeti Arasında Kültür Anlaşmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı. 22.5.1980 101 - 561 

04195 

Türküye Cumhuriyeti Hükümöti 'ile Malezya Hükümeti Arasında 18 
Şulbat 1977 Tarihinde Ankara'da imzalanan Kültür Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 'Kanun Tasarısı. 6,2.1980 101 - 525 

Öl 291 

GEREKÇE 

Deniz ortamında çalışan tüm taşıtların gerek birbirleri ile, gerekse bunlarla kara arasındaki kamu haber
leşmelerinin çoğunluğu, tüm dünyada yüksek veya çok yüksek frekanslarda çalışan telsiz sistemleriyle yürü
tülmektedir. Bu telsiz sistemleri mevsimlere, gece ve gündüze, güneş lekelerine ve iyonosfer tabakasının 
değişen koşullarına göre etkilenebilen, dolayısıyla güvenilir olmaktan uzak olan sistemlerdir. Ayrıca, dünya 
ticaretinin çok büyük, yolcu taşımacılığının da önemli bir kısmı deniz taşıtları aracılığı ile yapıldığından halen 
kullanlan sistemler özellikle uzak mesafeler için yetersiz kalmaktadır. 

Bu nedenle; Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, Dünya milletlerine uydular aracılığı ile haberleşmenin 
mümkün olduğu kadar kısa sürede, küresel ve ayırımsız bir şekilde sağlanması gerektiğini belirten 1721/XVI 
sayılı kararında öngörülen ilkeye uygun olarak uluslararası bir teşkilat kurulması amaçlanmıştır, 

INMARSAT (Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkdlıatınıın) kurulması ve uyduların 
deniz haberleşmesinde hizmete girmesiyle denizcilik sorunlarında ve gemilerle karadakiler, gemilerle bağlı 
oldukları şirketler ve gemiler 'arasındaki haberleşmede önemılıi gelişmeler sağlanaıbiHeoek, denıizde can ve mal 
emniyeti ile güvenlik sistemlerinde büyük ilerlemeler kaydedilebilecektir. 

Deniz haberleşmesinde hizmete verilecek olan uydular, uzay kesimini olduğu kadar, hareketli yer istasyon
larını ve karadaki yer istasyonlarını da kapsamına alacağından gerek diğer ülkelerle olan haberleşmelerde, 
gerekse yurt içi haberleşme sistemlerinde büyük ölçüde kolaylık ve verimli hizmet getirecektir. 

Ülkemizde gemilerle kara arasındaki kamu haberleşmesi mevcut 9 sahil istasyonumuz vasıtasıyla yürü
tülmektedir. Gerek teşkilata üye olunarak yukarıda belirtilen kolaylıklardan faydalanmak, gerekse Sahil 
Muhafaza, Denizde Arama Kurtarma, Deniz Kirlenmesinin Önlenmesi, v. s. gibi uluslararası nitelik taşıyan 
konularda ülkemizin çıkarlarının korunması açısından çağdaş ileri teknolojinin sağlamış olduğu olanaklardan 
yararlanmak ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. 

Bu nedenlerle adı geçen Teşkilata üye olmamız yararlı görülmektedir. 
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Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bayındırlık, Ulaştırma, 
İmar ve İskân, Turizm ve 

Tanıtma Komisyonu 
Esas No. : 1/54 
Karar No. : 4 

15 Aralık 1981 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) Sözleşmesi ve İşletme 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Komisyonumuzun 15 Aralık 1981 
günlü Gündeminde Hükümet Temsilcilerinin iştirakiyle tetkik edilmiştir. 

Görüşmeler sonucunda tasarının tümü Komisyonumuzca olumlu karşılanmış ve aynen kabulüne karar 
verilmiştir. 

Miiti Savunma, İçişleri ve Dış'işteri Komisyonuna havalesi gereğince Yüksek Başkanlığınıza saygıyla arz 
olunur. 

A. Fehmi KUZUOĞLU 
Başkan 

A. Güngör ÇAKMAKÇI 
Kâtip 

Halil EVLİYA 
Üye 

Atalay PEKÖZ 
Üye 

Lütfullah TOSYALI 
Üye 

Ayhan FİRAT 
Başkanvekili 

Mehmet AYDAR 
Üye 

Mehmet HAZER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Ahmet SARP 
Üye 

Hidayet UĞUR 
Üye 

Zeki YILDIRIM 
Sözcü 

Şükrü BAŞBUĞ 
Üye 

Ali Mazhar HAZNEDAR 
Üye 

Hayri SEÇKİN 
Üye 

MustaJfa YÜCEL 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 
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Mili Savunma, İçişim ve Dışliştesffi Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 13 Ocak 1982 
Milli Savunmajçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu. 
Esas No. : 1/54 
Karar No. : 23 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilâtı (INMARSAT) Sözleşmesi ve İşletme 
Anılaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve gerekçesi ile konuya liişıkıin belgeler 
ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmasıyla Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı, gereikçesi uygun görülerek tasarı Bakanlar Kurulundan 
gelen şekliyle aynen kabul edildi. 

Raporumuz, Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile arz olunur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Remzi BAN AZ 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMÎREL 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

A. Asım İĞNECİLER 
Başkan vekili 

, E. Yıldırım AVCI 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

H. İbrahim KARAL 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

(Bulunamadı.) 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Balit ZARBUN 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Uydular Aracılığı ile Deniz Ha
berleşmesi Uluslararası Teşkilâtı 
(INMARSAT) Sözleşmesi ve İş
letme Anlaşmasının Onaylanması

nın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 21 , 7 . 1978 ta
rihinde Londra'da imzalanan «Uy
dular Aracılığı İle Deniz Haber
leşmesi Uluslararası Teşkilâtı (IN
MARSAT) Sözleşmesi ve İşletme 
Anlaşması» nın onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayı
mı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hü
kümlerini Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAYINDIRLIK, ULAŞTIRMA, I 
İMAR VE İSKAN, TURİZM 

VE TANITMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

«Uydular Aracılığı ile Deniz Ha- I 
berleşmesi Uluslararası Teşkilâtı 
(INMARSAT) Sözleşmesi ve iş
letme Anlaşmasının Onaylanması

nın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun» Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

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

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

MİLLİ SAVUNMA, İÇİŞLERİ 
VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU
NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Uydular Aracılığı ile Deniz Ha
berleşmesi Uluslararası Teşkilâtı 
(INMARSAT) Sözleşmesi ve İş
letme Anlaşmasının Onaylanması

nın Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasansı 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edildi. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen 
kabul edildi. 

ı 
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UYDULAR ARACILIĞI İLE DENİZ HABERLEŞMESİ ULUSLARARASI TEŞKİLATI (INMARSAT) 
SÖZLEŞMESİ 

Bu Sözleşmeye Taraf Devletler : 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun, iünya milletlerine uydular aracılığı ile haberleşmenin mümkün ok 

duğu kadar kısa sürede, küresel ve ayırımsız bir şekilde sağlanması gerektiğini belirten 1721 (XVI) sayılı 
Kararında öngörülen ilkeyi GÖZÖNÜNE ALARAK, 

27 Ocak 1967 yılında sonuçlandırılan «Ay ve Diğer Gök Cisimleri de Dahil Atmosfer Ötesi Uzaym Keş
fedilmesi ve Kullanılması Alanında Devletlerin Faaliyetlerine Yön Veren tikelerle İlgili Antlaşmanın» ilgili 
hükümlerini ve özellikle atmosfer ötesi uzayın, bütün ül'keterkı iyiliği ve çıkan için kullanılması gerektiğini 
belirten 1 nci maddesini GÖZÖNÜNE ALARAK, 

Dünya ticaretinin çok büyük bir kısmının gemilere bağlı olduğunu DİKKATE ALARAK, 
Denizcilik sorunlarında ve denizcilik güvenliği sistemlerinde, ve gemideki mürettebat veya yolcularla ka-

radakiler arasında olduğu kadar gemiler arasındaki ve gemilerle bağlı olduğu şirketler arasındaki haberleşme 
sisteminde uydulardan yararlanarak önemli gelişmelerin sağlanabileceğinin BİLİNCİ İÇİNDE, 

Radyo frekans spektrumunun ve uydu yörünge olanaklarının en etkin ve adil kullanımına uygun olan ve 
bütün ulusların gemilerinin yararı için, mevcut en ileri uygun teknolojinin kullanımıyla en etkin ve en eko
nomik teçhizatı sağlamaya KARARLI OLARAK, 

Uydular aracılığı ile deniz haberleşmesi sisteminin, uzay kesimini olduğu kadar, hareketli yer istasyonla
rım ve karadaki yer istasyonlarını da kapsamına aldığım KABUL EDEREK, 

AŞAĞIDAKİ MUTABAKATA VARMIŞLARDIR : 

Madde : 1 
Tanımlar 

Bu Sözleşmede kullanılan : 
(a) «İşletme Anlaşması», Ek'i de dahil olmak üzere, «Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslar

arası Teşkülatı (INMARSAT) İşletime Anlaşması» nı lifade eder. 
(b) «Taraf» Sözleşmenin kendisi için yürürlüğe girdiği bir devleti ifade eder. 
(c) «İmzacı», İşletme Anlaşmasının kendisi için yürürlüğe girdiği bir Tarafı ya da 2 (3). madde uya

rınca tayin edilen bir kuruluşu ifade eder. 
(d) «Uzay kesimi», uydular ile bu uyduların işletmeleri için gerekli izleme, uzaktan ölçme, uzaktan ku

manda, kontrol, «monitoring» ve bunlarla ilgili diğer imkânları ve teçhizatı ifade eder. 
(e) «INMARSAT uzay kesimi», INMARSAT'ın sahibi olduğu veya kiraladığı uzay kesimini ifade eder., 
(f) «Gemi», deniz ortamında çalışan bütün deniz araçlarım ifade eder. Hidrofil botları, hava yastıkh 

araçları, denizaltıları, su üzerinde giden uçakları ve sabit olmayan platformları içine alır. 
(g) «Mülk», mukavele hakları da dahil olmak üzere, mülkiyete konu olabilen her şeyi ifade eder. 

Madde : 2 
INMARSAT'ın Kuruluşu 

(1) Uydular aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT), bu Sözleşmede «Teş
kilat» olarak belirtilen ve bu belge ile kurulan teşkilattır.; 

(2) İşletme Anlaşması, bu Sözleşmenin hükümlerine uygun olarak düzenlenecek ve sözleşme ile aynı za
manda imzaya açılacaktır. 

(3) Her bir Taraf, İşletme Anlaşmasını imzalar, veya İşletme Anlaşmasını imzalamak üzere kendisine 
bağlı yetkili bir kamu veya özel kuruluşunu görevlendirir, 

(4) Telekomünikasyon idare veya kuruluşları, kendi milli kanunlarına uygun olmak kaydı ile, bu Sözleş
me ve İşletme Anlaşması gereğince sağlanan telekomünikasyon imkânlarının kullanımı ile ilgili trafik anlaş
malarını veya kamu hizmetlerini imkânlarını, gelir bölüsümünü ve bununla ilgili diğer ticari düzenlemeleri 
doğrudan doğruya müzakere edebilir ve anlaşmaya varabilirler, 
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Madde : 3 
Amaç 

(1) Teşkilatın amacı, deniz haberleşmesini geliştirmek için gerekli uzay kesimini hizmete koymak ve 
böylece deniz haberleşmesinde hayat güvenliğini gemilerin sevk ve idaresinin ê kıiınliğinıi, kamu deniz haber
leşmesini ve radyo ile yer tespiti olanaklarını geliştirmeye katkıda bulunmaktır. 

(2) Teşkilat, deniz haberleşmesine ihtiyâç olan bütün bölgelere hizmet etmeye çalışacaktır. 
(3) Teşkilat, münhasıran barışçıl amaçlar için çalışacaktır, 

Madde : 4 
Taraf ve Atadığı Kuruluş Arasındaki İlişkiler 

imzacı, şayet Tarafın atadığı bir kuruluş ise: 
(a) Taraf ve imzacı arasındaki ilişkiler, ilgili milli kanunlar çerçevesinde yürütülecektir. 
(b) Taraf, imzacının kendisine düşen sorumlulukları yerine getirebilmesi için milli kanunlara uygun 

gerekli güdüm ve yönergeleri sağlayacaktır. 
(c) Taraf, işletme Anlaşmasından doğan yükümlülüklerden sorumlu olmayacaktır. Bununla birlikte Ta

raf, imzacının. Teşkilat içindeki yükümlülüklerini yerine getirirken, Tarafın bu Sözleşme ile veya ilgili ulus
lararası anlaşmalar ile kabul ettiği yükümlülükleri ihlal etmemesini temin edecektir. 

(d) Şayet imzacı üyelikten çekilirse ya da üyeliği sona erdirilirse, Taraf 29. maddenin (3). fıkrası veya 
30. maddenin (6). fıkrası hükümleri uyarınca hareket edecektir. 

Madde : 5 
Teşkilatın işletme ve Mali ilkeleri 

(1) Teşkilat, imzacıların mali katkıları ile finanse edilecektir. Her imzacı, Teşkilata işletme Anlaşması 
uyarınca belirlenmiş olan yatırım hissesi ile orantılı bir mali hisseye sahip olacaktır. 

{2) Her imzacı, Teşkilatın sermaye ihtiyacına kaitkıda bulunacak ve işletme Anlaşmasına uygun olarak 
sermaye iadesi ile sermaye değer kaybı telafi payı alacaktır. 

(3) Teşkilat, yerleşmiş ticari prensipleri dikkate alarak, tamamen ekonomik ve mali prensipler esasına 
göre çalışacaktır. 

Madde : 6 
Uzay Kesiminin Temini 

Teşkilat uzay kesiminin maliki olabilir veya onu kiralayabilir. 

Madde : 7 
Uzay Kesimini Kullanabilme 

(1) INMARSAT uzay kesimi, Konseyce belirlenecek şartlar altında, her ulusun gemilerinin kulanımına 
açık olacaktır. Bu şartları belirlerken, Konsey gemiler arasında uyrukluk esasına göre bir ayırım yapmaya
caktır. 

(2) Konsey, her özel durumu ayrı ayrı gözönüne alarak, deniz ortamında işletilen, gemi dışındaki ya
pılar üzerindeki yer istasyonlarına uzay kesiminden yararlanma izni verebilir. Şu kadarla ki, bu yer istasyon
larının işletilmeleri, gemilere sağlanan hizmeti önemli ölçüde etkilememelidir, 

(3) INMARSAT uzay kesimi vasıtası ile haberleşen karadaki yer istasyonları, Tarafların egemenliği al
tındaki topraklar üzerinde kurulacaktır ve mülkiyetleri tamamen Taraflara ya da kendilerine bağlı kuruluşlara 
ait olacaktır. Konsey, şayet Teşkilatın çıkarlarına uygun bulursa, bu kuralın dışına çıkılmasına yetki vere
bilir. 
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Madde : 8 

Diğer Uzay Kesimleri 

(1) Taraflar kendileri, ya da kendilerine bağlı her hangi bir kuruluşun, INMARSAT uzay kesiminin 
amaçlarından her hangi birisini ya da tamamını karşılamak amacı ile, ayrı ayrı veya hep birlikte diğer bir 
uzay kesimi imkânlarının temini için hazırlık yapması veya kulanımı için girişimlerde bulunması halinde 
teknik uyumu sağlamak ve INMARSAT sistemine gelebilecek bir ekonomik zararı önlemek amacı ile Teşkilatı 
haberdar edecektir. 

(2) Konsey, teknik uyum konusundaki görüşlerini, bağlayıcı olmayan nitelikteki tavsiyeler halinde belir
tecek ve ekonomik sakıncalar konusundaki görüşlerini Genel Kurula sunacaktır. 

(3) .Genel Kurul, görüşlerini, bağlayıcı olmayan nitelikteki tavsiyeler halinde, bu maddede belirtilen 
işlemlerin başladığı tarihten sonraki dokuz ay içinde bildirecektir. Bu amaçla olağanüstü bir Genel Kurul 
toplantısı yapılabilir. 

(4) ilgili teknik bilginin temini ve Teşkilat ile daha sonra yapılan istişareleri de içine alan (1). fıkradaki 
bildirim, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin, Radyo Tüzüğünün ilgili şartlarını da göz önüne ala
caktır. 

(5) Bu madde, diğer uzay kesimi olanaklarının, milli güvenlik amaçları ile ilgili olarak kurulması, te
mini, kullanımı veya devamı durumlarına veya bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce ihale, tesis, temin 
edilmiş veya kullanılmış olması durumlarına uygulanmayacaktır. 

Madde : 9 

Yapısı 

Teşkilatın organları şunlar olacaktır : 
(a) Genel Kurul 
(b) Konsey 
(c) Genel Müdür Başkanlığındaki Genel Müdürlük. 

Makide : 10 

Genel Kurul - Teşekkül Tarzı ve Toplantıları 

(1) Genel Kurul bütün Tarafların iştirakiyle oluşacaktır. 
(2) Genel Kurulun olağan toplantıları iki yılda bir yapılacaktır. Olağanüstü toplantılar Tarafların üçte 

birinin veya Konseyin talebi üzerine yapılacaktır, 

Madde : 11 
Genel Kurul - Usul 

(1) Geneli Kurulda her bir Taırafın bir oyu odıacaktır. 
(2) Esasa ilişkin k'önulllarda kararlar üıçite iki çoğunlukla ve usulle ilgjiM konularida jcaraırüaır, mevcut 

olup oy kullanan, Tarafların basit çoğunluğu ile alınır. Çekimser kalan Taraflar oy kullanmamış addedilacelk-
lerdıir. 

ı(3) Herhangi bir sorunun dsalsıa veya usule ilişkin olduğu kararı Toplantı Başkanı tarafımdan verilecek-
tür. Bu 'karar mevcut olan ve oy kullanan Tarafların üçte iki çoğunluğu ile hükümsüz kılımafoilir. 

(4) Genıed Kurulun herhangi bir toplantısı için gerekli en az üye sayısı Tarafların çoğunluğudur. 
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Madde : 12 
Geme! Kurul - Görevleri 

(1) Genöl Kurulun görevleri: 
(a) Teşkilatın faaliyetlerini, amaçlarımı, genel politikasını ve uzun dönem hedeflerini belirlemek, gözden 

geçirmek ve bu 'konularda Konseye görüş bildirmek ve tavsiyelerde bulunmak. 
(b) Teşkilatım faallÜyeıtlerînin, bu Sözleşmeye ve Birleşmiş Milletler Yasasınıın amaç ve prensiplerine ve 

Teşkilatın verdiği kararlarda bağımlı olduğu herhangi bir başka anlaşmaya uygun olmasını temin etmek. 
(c) Konseyin tavsiyesi üzerine, özel amacı veya esas amacı radyo ile yer tespitini, tehlike haberleşmesini 

veya can güvenliği hizmetlerini temin etmek olan ilave uzay 'keşlimi imkânları tesis edilmesine yetki vermek. An-
calk, kamu deniz halberleşjmesi hiizmetıleri için tesis edilmiş olan uzay kesimi imkânları böyle bir yetki ollmaik-
sızım da tehlike haberleşmesi, can güvenliği ve radyo ile yer tespiti hizmetleri için kuUanılalbilir. 

(d) Konseyin diğer tavsiyeleri hakkımda karara varmak ve konseyin raporları hakkında görüş bildirmek. 
(e) 3 ncü maddenin (1) Cb) fıkrası uyarınca Konseyde dört temsilci seçmek. 
(f) Taraf olsun veya olmasın Devletlerle ve Uluslararası Teşkilatlarla Teşkilat arasındalki resmi ilişkilerle 

ilgili sorunlarda karar vermek, 
(g) 34 ncü madde uyarınca bu Sözleşmede, XVIII ,nci madde uyarınca işletme Anlaşmasında değişiklik 

yapılmasına karar vermek. 
(h) 30 nou madde uyarınca üyeliğin sona erdirilip erdirilmeyeceğini görüşmek ve karar vermek. 
(i) Bu Sözleşmenin ya da Işlâtme Anlaşmasının herhangi bir maddesinde kendisine verilen diğer görevleri 

yerine getirmek. 
(2) Genöl Kurul görevlerini yürütürken Konseyin 'konu, ile ilgili 'tavsiyelerini gözönıüne alacaktır. 

Madde : 13 
Konsey - Teşekkülü 

(1) Konsey, İmzacıların .yirmiiki temsilcisinden şu şekilde oluşacaktır: 
(a) Teşkilatta en yüksek yatırım hisselerine sahip olan imzacılardan veya başka türlü temsil edilemedik-

lerinıden grup olarak temsil edilmeyi isteyen imzacıların oluşturduğu gruplardan onlsekiız temsilci. Bir imzacılar 
grubu ile tek bir İmzacının eşit yatırım hissesine sahip olması halinde, ikiııcisinin öndelik hakkı olacaktır. İki 
ya da daha fazla imzacının eşiit yatırım hissesine sahip olması nedeni ile Konseydeki 'temsildi sayısı yirmiikiyi 
geçerse özel durum olarak, bütün hepsi temsil edileceklerdir. 

(b) Gelişmekte olan ülkelerin çıkarları gözönün© alınarak, sadece coğrafi esasa göre temsil prenlsilbiniiın 
dikkate alınmasını teminen, yatırım hisselerine bakılmaksızın, Konseyde başka türlü temsil edilemeyen İmızacı-
lardan Genel Kurulca seçilmiş dört üye. Bir coğrafi bölgeyi temsilen seçilmiş olan İmzacı, bu coğrafi bölgede
ki, bu sakilde temsil edilmeyi kabul etmiş ve Genel Kurulda başka türlü tömsil edilmeyen, her imzacıyı temsil! 
edecektir. Bir seçim, bu seçimi takiben yapılan ilk Konsey toplanitısiından Jti'baren yürürlüğe girecek ve Genel 
Kurulun bir sonraki olağan toplantısına kadar yürürlükte kalacaktır. 

(2) Konseydeki temsilcilerin sayısındaki eksiklik, bu eksiklik giderilinceye kadar Konseyin teşekkül tarzını 
geçersiz kılmayacaktıır. 

Madde : 14 
Konsey - Usul 

(1) Konsey, yılda üç kereden az olmamak üzere, görevlerini gerektiği gibi yerime getirebilmesi için ge
rekli sayıda toplanacaktır. 

(2) Konsey kararlarını oybirliği ile almaya çalışacaktır. Oybirliğinin sağlanmaması halinlde, kararlar şu 
şekilde alınacaktır. Esasa ilişkin konularda kararlar, Konseyde temsil edilen bütün imzacı ve İmzacı grupları
nın toplam ağırlıklı oylarının en az üçte ikisini elinde tutan basit çoğunluk tarafından alınır. Usule ilişkin ko
nularda kararlar, herbiri bir oy hakkına sahip olmak üzere, mevcut olup oy kullananların basit çoğunluğu tarafın-
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dan alınır. Herhangi bir konunun usul konusu veya esasa ilişkin bir konu mu olduğu hususunda ortaya çrican 
uyuşmadıklarda tonunun ne olduğuna dair kararı Konseyin Toplantı •Başkanı verecektir. Başkanın bu kararı, her-
biri bir oy hakkına sahip olmak üzere, mevcut olan ve oy veren temlsildilerin üçte iki çoğunluğu tarafından 
bozulabilir. Görevlilerinin seçiminde, Konsey başka bir oylama usulü uygulayabilir. 

(3) (a) Henbir temsilci, sahip olduğu yatırım hissesinle veya temsil ettiği hisselere tekabül eden ağırlıklı 
oy hakkına sahip olacaktır. Ancak; hiçbir temsüM bir İmzacı adına, (b) (iv) fılkrası hükümleri dışında, Teş
kilattaki ağırlılklı oy toplamının yüzde 25'inden fazla bir oy hakkı kullanamaz. 

i(b) işletme Anlaşmasının V (9), (10) ve (12) noi maddesi hükümllerinden bağımsız olarak: 
(i) Şayet bir imzacı, yatırım hissesinden dolayı, Teşkilaltltaiki ağırlılklı oy hakkı toplamının yüzde 25'in

den fazla oy hakkına sahip olmaya hak kazanmışsa, yüzde 25'den fazla olan yatırım hissesinin bir •bölümünü 
veya tamamını diğer imzacılara verebilir. 

(ii) Diğer imzacılar bu fazla yatırım hissesinin bir bölümünü veya tamamını almayı isltedikleriıni Teşjkiilalta 
bildirebilir. Eğer Teşkilata bildirilen miktarların toplamı, dağııtılacak miktardan daha fazla değilse, bu mikttatr 
Konsey tarafından, bildirimde bulunan imzacılara, bildirdikleri nıilktaır esa's alınarak dağıtılacaktır. Eğer, bil
dirilen miktarların toplamı dağııtılacak miktardan daha fazla ise, bu miktar Konsey tarafından, bildirimde bu-
Üunan imzacıların aralarında anlaştıkları oranda ya da anlaşma sağlanairnaımışsıa bildirilen miktarlarla orantılı 
olarak dağıtılacaktır. 

(ii) Böyle bir dağıtım, işletme Anlaşmasının V nüi maddesi uyarınca yatırım hisselerinin bdlirliendıiği tarihte 
Konsey tarafından yapılacaktır. Hiçbir dağıtım bir imzacının yatırım hissesini yüzde 25'in üstüne çılkartmayacalk-
tır. 

(iv) Şayet bir Imzacı'nın yatırım hissesinin yüzde 25'i geçen ve dağıtımı için arz edilen kısmı bu parag
raftaki usul uyarınca dağıtılmamışça imzacı temsilcisinin ağırlıklı oy oranı yüzde 25'i aşabilir. 

(c) Şayet imzacı, yatırım hissesindeki fazlalığı diğer Imzacı'lara devretmemeye karar verirse, o imzacı' 
nm yatırım hissesine tekabül eden oy hakkının yüzde 25'i aşan kısmı, Konsey'deki diğer bütün temsilciler 
arasında eşit olarak dağıtılacaktır. 

(4) Konsey toplantılarında gerekli en az üye sayısı; Konseydeki bütün imzacı ve imzacı gruplarının top
lam ağırlıklı oylarının en az üçte ikisini elinde tutan basit çoğunluğu oluşturan üye sayısıdır. 

(Madde : 15 
Konsey - Görevleri 

Konsey, Genel Kururun da görüş ve tavsiyelerini gözönüne alarak bu Sözleşme ve işletme Anlaşması hü
kümleri uyarınca, Teşkilat'ın amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli uzay kesiminin en ekonomik, en etkin ve 
en verimli şekilde temininden sorumlu olacaktır. Bu sorumluluklarını yerine getirirken Konsey aşağıda belirti
lenler de dahil olmak üzere yükümlendiği görevlerde gerekli yetkiye sahip olacaktır : 

(a) Uydular aracılığı ile deniz haberleşmesinin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve politika, plan, program ve 
usullerin ve INMARSAT uzay kesiminin gerekli uydu fırlatma servislerinin tedariki de dahi olmak üzere, di
zaynı, geliştirilmesi, inşası, tesisi, kira veya satın alınması yoluyla sağlanması, işletmesi, bakımı ve kullanıl
ması ile ilgili hususların benimsenmesi, 

<b) Teşkilat için daha avantajlı olduğu takdirde, Genel Müdür'ün teknik ve işletme ile ilgili olarak kon
trat yapmasını gerektirecek idari işlemlerin tespiti ve uygulanması, 

(c) INMARSAT uzay kesiminden faydalanabilecek karadaki, gemilerdeki ve deniz ortamındaki tesislerin 
üstündeki yer istasyonlarını onaylaması ve INMARSAT uzay kesiminden faydalanan ve bu kesimi kullanan 
yer istasyonlarının çalışma özelılildıariniin denetimi ile ilgili kıstas ve usulleri tayin etmek. Gemilerdeki yer istas
yonları için bu kıstaslar; lisans vermeye yetkili milli kuruluşlarca yapılacak onaylamalarda kullanılabilecek öl* 
çüde ayrıntılı olacak ve istenildiğinde gönderilecektir. 

(d) 12 nci maddenin (1) (c) fıkrası uyarınca Genel Kurul'a tavsiyeler sunmak. 
(e) Genel Kurul'a, mali konular da dahil olmak üzere, Teşkilat faaliyetleri hakkında periyodik olarak 

rapor sunmak. 
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(f) Bu Sözleşme ve işletime Anlaşması hükümleri uyarınca, ihalelerin yapılışındaki usul, kural ve mukave
le şartlarını tespit etmek ve ihaleleri onaylamak. 

(g) Mali politikayı tespit etmek, mali konularla ilgili yönetmelikleri, bütçeyi ve yıllık hesapları onayla
mak, INMARSAT uzay kesimini kullanma ücretlerini periyodik olarak tespit etmek ve bu Sözleşme ve işlet
me Anlaşması hükümleri uyarınca, yatırım hisseleri ve sermaye tavanı da dahil olmak üzere, diğer bütün ma
li konularda karar almak. 

(h) Gemi sahiplerini, gemi personelini ve deniz haberleşmesinden yararlanan diğer şahısları temsil etmeye 
yetkili oldukları Konsey'ce kabul edilen şahıs ve kuruluşlarla sürekli olarak istişare için düzenlemeleri tespit 
etmek. 

ı(i) Teşkilat'ın hakem kararı ile halledilecek bir uyuşmazlığa taraf olması halinde, hakem tayin etmek. 
(j) Bu Sözleşme veya işletme Anlaşması'nın diğer herhangi bir maddesinde kendisine verilmiş bulunan 

görevleri veya Teşkilat'ın amaçlarına ulaşması için gerekli diğer görevleri yerine getirmek. 

Madde : 16 
Genel Müdürlük 

(1) Genel Müdür, Tarafların, ya da Taraflar vasıtası ile Imzacı'ların teklif ettiği adaylar arasında, Ta
rafların onayına tabi olarak, Konsey tarafından atanacaktır. Müstevdi atamayı derhal Taraflara bildirecektir. 
Atama, bildirimin yapılmasından sonraki altmış günlük süre içinde, Tarafların üçte birinden fazlasının Müs-
tevdi'ye yazılı olarak itirazlarını iletmedikleri takdirde, teyit edilmiş olur. Genel Müdür, atanmasını takiben, 
teyide kadar geçen süre içinde görevine başlayabilir. 

(2) Genel Müdür'ün görev süresi altı yıl olacaktır. Ancak, Konsey kendi yetkisi ile Genel Müdürü daha 
önce görevinden alabilir. Konsey, görevden alma ile ilgili kararın gerekçelerini Genel KuruPa sunacaktır. 

(3) Teşkilat'ın en yüksek dereceli görevlisi ve kanuni temsilcisi Genel Müdür olup, Konsey'e karşı so
rumlu ve onun emrinde olacaktır. 

(4) Teşkilat'ın yapısı, yönetici kadroları ile memur ve işçilerin, danışman ve Yönetim Organı müşavirleri
nin çalışma koşullan standartları Konsey'ce onaylanacaktır. 

<5) Genel Müdürlük üyeleri, Genel Müdür tarafından tayin edilecektir. Doğrudan doğruya Genel Mü-
dür'e bağlı olan üst kademe yöneticilerinin atanmaları Konsey'ce onaylanacaktır. 

(6) Genel Müdür'ün ve Genel Müdürlüğün diğer personelinin atanmasında gözönüne alınacak başlıca 
husus; dürüstlük, yeterlilik ve verimlilikte en yüksek standartların sağlanması gerekliliğidir. 

Madde : 17 
Toplantılarda Temsil 

Bu Sözleşme ve işletme Anlaşması uyarınca, Teşkilat'ın toplantılarında bulunmaya ve/veya katılmaya 
yetki verilmiş bütün Taraflar ve Imzacı'lar toplantının nerede yapılacağına bakılmaksızın, toplantılarda ve 
Teşkilat'ın himayesi altında yapılan diğer toplantılarda bulunabilecek ve/veya katılabileceklerdir. Herhangi oir ' 
evsâhibi ülke ile yapılacak düzenlemeler bu şartlara uygun olacaktır. 

Madde : 18 
Toplantı Masrafları 

(1) Her bir Taraf ve imzacı, Teşkilat'ın toplantılarına katılması ile ilgili masraflarını kendisi karşılaya* 
çaktır, 

(2) Teşkilat toplantılarının masrafları, Teşkilat'ın idare masrafları olarak sayılacaktır. Bununla beraber; 
muhtemel evsâhibi ülke ilgili ilave harcamaları kendisi karşılamadığı takdirde, Teşkilat'ın hiçbir toplantısı ge
nel merkezden başka bir yerde yapılmayacaktır. 
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Madde : 19 
Kullanma Ücretlerinin Belirlenmesi 

(1) Konsey, INMARSAT uzay kesiminin çeşitli kullanım tipleri için ölçü birimleri tayin edecek ve bu kul
lanımlar için ücret tespiti yapacaktır. Bu ücretler; Teşkilat'ın işletme, bakım ve idari masraflarını karşılamak, 
Könsey'in gerekli göreceği işletme fonlarını temin etmek, imzacıların yapmış oldukları yatırımları amorti etmek 
ve işletme Anlaşması uyarınca sermayenin değer kaybının telafisini karşılamak için yeterli geliri kazanma 
amacına yönelik olacaktır. 

(2) Herhangi bir kullanım tipi için belirlenen kullanma ücreti, ıbütün İmzacılara, o kullanım tipi için ay
nı olacaktır. 

(3) imzacıların dışında, 7 nci madde uyarınca INMARSAT uzay kesimini kullanmalarına yetki verilen 
kuruluşlar için, Konsey, imzacılar için belirlenen kullanma ücretlerinden daha farklı kullanma ücretleri be-
lirleyebilir. Böyle. bir kullanmada her bir kullanma tipine ait ücretler, bütün bu kuruluşlar için aynı olacak
tır. 

Madde : 20 
Tedarik 

(1) Teşkilatın tedarik politikası, Teşkilat yararına olarak mal ve hizmet, arzı konusunda dünya çapında 
bir rekabeti özendirmeye yönelik olacaktır. Bu amaçla : 

(a) ' Teşkilatın ihtiyacı olan mal ve hizmetlerin satın alma veya kiralama yolu ie tedariki, milletlerarası 
düzeyde yapılan teklif verme çağrısına verilen cevaplar esas alınarak ihale ile yapılacaktır. 

(b) Mukaveleler; kalite, fiyat ve en uygun teslim tarihi etmenlerinin en iyi bileşimini teklif edenler ile 
yapılacaktır. 

(c) Kalite, fiyat ve en uygun teslim tarihini sağlayan bifden fazla kıyaslanabilir teklifin olması halin
de, Konsey, ihaleyi, yukarıda belirtilen tedarik politikasını gerçekleştirecek şekilde yapacaktır. 

(2) Aşağıdaki durumlarda, Konsey Teşkilat yararına olarak, mal ve hizmet arzında dünya çapımda bir 
rekabeti özendirecek ise milletlerarası düzeyde teklif mektufbu şartından Konseyce belirlenecek usuller uya
rınca vazgeçilebilir : 

(a) Tahmini bedeli 50 000 ABD Dolarını aşmıyor ise ve ihalenin verilmesi, bu vazgeçme nedeni ile mü
teahhidin, Teşkilatın yukarıda belirtilen tedarik politikasının etkin olarak uygulanmasına daha sonraki bir 
tarihte zarar vermesine neden olmayacak ise Konsey, ilgili fiyat endekslerinden görülebilecek olan dünya 
fiyatlarındaki oynamalar nedeniyle mali sınırı değiştirebilir. 

(b) Tedarikin acil bir ihtiyacı karşılamak için derhal yapılması gerekiyorsa.: 
(c) Teşkilat ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli özelliklere cevap veren arz kaynağı sadece bir tane ise 

veya, arz kaynağının birden fazla olması halinde, herbirinin eşit şartlarda teklif verebilmesi şartı saklı kal
mak kaydı ile, arz kaynağı sayısı milletlerarası ihaleye çıkmanın Teşkilat için, yapılacak masraf ve alacağı 
zaman dolayısı ile, ne makul ne de yarar olacak derecede çok kısıtlı ise, 

(d) ihtiyaç, milletlerarası ihaleye çıkmanın ne pratik ne de makul olmayacağı, idari bir nitelikte ise, 
(e) Tedarik personel hizmetleri için ise. 

Madde : 21< 
Buluşlar ve Teknik Bilgiler 

(1) Tarafından veya masrafları kendisine ait olmak üzere adına yapılan bütün işlerde Teşkilat, buluş
lar ve teknik bilgiler 'le ilgili olarak, Teşkilatın ve sahip olduğu sıfatları ile imzacıların ortak menfaatleri 
için gerekli olandan fazla olmamak üzere hak elde edecektir. Mukavele ile yapılan işlerde elde edilen bu 
haklarda bir istisna olmayacaktır. 

(2) Bu maddenin (1) nci fıkrasındaki hükmü gerçelkleştirelbilmek amacı ile Teşkilat, prensiplerini, he
deflerini ve genel kabul görmüş endüstriyel uygulamaları gözömüme alarak, önemli bir çalışma, araştırma 
veya geliştirme faaliyeti gerektiren bütün işlerde kendisi için şu hakları garanti edecektir : 
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(a) Bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan bütün buluş ve teknik bilgilerin ücretsiz olarak kendisine veril
mesi. 

db) Buluş ve teknik bilgileri Taraflara ve İmzacılara ve Tarafların nüfuzu altındaki diğerlerine vermesi 
veya verdirilmesinin temini, bu buluş ve teknik bilgiteri INMARSAT uzay kesimli ve kara yer istasyonları 
veya bunüaria birilikte çalışan ©emi yer istasyonları ite ilgili olarak, ücretsiz kullanmasi ve Tarafların ve İm
zacıların ve bunun ği'bilerin kullanmalarına yetki vermesi veya verilmesinin temini. 

(3) Mukavele ile yapılan işlerde, mukavele konusu işlem sonucu ortaya çıkan buluş ve teknik bilgilerin 
Sahiplik hakkı müteahhitlerde kalacaktır. 

(4) Teşkilat ayrıca, bu kullanımın, Teşkilatça finanse edilen bir mukavele ile meydana getirilmiş ima
latın yeniden yapılması veya tadil edilmesi için gerekli olması ve bu işi yapmış olan kişinin bu hakkı verme
ye yetkili olması koşulu ile, adil ve makul şartlarla, kendi adına yapılmış fakat (2) nci fıkrada belirtilmemiş 
çalışmaların yürütülmesinde doğrudan doğruya kullanılan buluş ve teknik bilgileri kullanma ve kullandırma 
halklarını kendisi için garanti edecektir. 

(5) Görüşmeler sırasında (2) (b) ve (4) ncü fıkralarda belirtilen politikadan sapmamanın Teşkilat çıkar
larına zarar vereceği ortaya konan bazı münferit durumlarda, Konsey bu sapmayı onaylayabilir. 

(6) Münferit durumlarda ve istisnai şartların bunu gerektirmesi halinde, aşağıdaki bütün şartların sağlan
ması kaydı ile Konsey, (3) ncü fıkrada öngörülen politikadan sapmayı onaylayabilir : 

(a) Konseye söz konusu sapmanın yapılmamasının Teşkilat çıkarlarına zarar vereceği isbatlanır ise. 
(b) Konsey, Teşkilatın herhangi bir ülkede patentlerin korunmasını sağlayabilmesi gerektiğine karar ve

rir ise. 
(c) Müteahhit patentlerin korunmasını gerekli sürede sağlamaya muktedir değilse veya bunu istemiyor 

ise. 
(7) (2) nci fıkra gereğince olanlar dışında, haklan Teşkilatça kazanılmış olan buluş ve teknik bilgiler 

için, örgüt, hakkı olduğu takdirde, istek üzerine : 
(a) Açıklama hakkımın kullanılması için kendisi tarafından yapılan bütün ödemelerin veya kendisinden 

istenen bütün meblağların kendisine ödenmesi şartı ile söz konusu buluş ve teknik bilgileri herhangi bir Ta
rafa verebilir veya vefdirebilir. 

(b) Buluş ve teknik bilgilerin Taraflar ve İmzacılara veya Tarafların nüfuzu altındaki diğer şahıslara 
verilmesi veya verdirilmesi ile adı geçen diğer şahısların bu buluş ve teknik bilgileri kullanmalarına yetki 
verilmesi Veya verdirilmesi hakkını : 

(i) INMARSAT uzay kesimi veya karadaki herhaogi bir yer istasyonu ile veya bunlıarla çalışan gemi ile 
ilgili olanları ücretsiz olarak. 

(ii) Diğer herhangi bir amaçla ilgili olanları, İmzacılar veya Tarafların nüfuzu altındaki diğer şahıslar 
ve Teşkilat veya söz konusu buluş ve teknik bilgilerin sahibi, veya söz konusu buluş ve teknik bilgilerde 
mülkiyet hakiki olan yetkili kuruluş veya şahıslar arasında belirlenecek adil ve makul şartlarla ve Teşkilat 
tarafından bu hakların kullanılması için yapılan bütün Ödemelerin veya kendisinden istenilen bütün meblağ
ların iadesi kaydı ile, bütün İmzacılara verebilir. 

ı(8) İçinde Teşkilatın herhangi bir hak kazandığı tüm buluş ve teknik bilgilerin açıklanması ve kullanıl
ması ile bu açıklama ve kullanımın usul ve şartlan, bütün İmzacılara veya Tarafların nüfusu altındaki diğer
lerine hiçbir ayırım yapılmaksızın uygulanır. 

(9) Bu madde hükümlerinden hiçbirisi, şayet istenirse Teşkilatın teknik bilgilerin açıklanması ile ilgili 
olara'k üçüncü şahıslarla, milli kanunlar ve tüzükler uyarınca, mukaveleler yapmasına engel olamayacaktır, 

Madde : 22 
Sorumluluk 

Taraf ile, temsil etmekte olabilecekleri Taraf - olmayanlar veya gerçek veya tüzelkişiler arasındaki ilişki
lerden doğan sorumlulukları dışında, (ki bu sorumlulukları, Taraf - olmayan ile arasında yürürlükte olan an
laşmalardan doğabilir) Taraflar, bu sıfatları ile Teşkilatın fiil yükümlülüklerinden sorumlu olmayacaklardır. 
Ancak bu temsil etmekte olduğu bir Taraf - olmayan veya gerçek ya da tüzelkişiye, böyle bir anlaşma ile 
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tazminat ödemesi gereken herhangi bir Tarafın o anlaşma ile sahip olduğu herhangi bir hakiki bir başka 
Taraf aleyhine talep etmesini men edemeyecektir. 

Madde : 23 
;;; Dahil Edilmeyen Giderler 

Herhangi bir İmzacının Teşkilattan sağladığı gelir ile ilgili vergiler Teşkilatın giderlerine dahil edilmeye
cektir. 

Madde : 24 
Hesapların Denetimi 

Teşkilatın hesapları her yıl, Konseyin tayin edeceği bağımsız hesap uzmanları tarafından denetlenecek
tir. Herhangi bir Taraf veya İmzacı, Örgütün hesaplarını inceleme hakkına sahip olacaktır. 

Madde : 25 
Tüzelkişilik 

Teşkilat tüzelkişiliğe sahip olup, fiil ve yükümlülüklerinden dolayı sorumlu olacaktır. Görevlerini gereği 
gibi yerine getirmek için, özellikle, mukavele yapmak, taşınır ve taşınmaz mal edinmek, kiralamak, elde tut
mak ve onlarla ilgili tasarrufda bulunmak, dava muamelelerine taraf olmak ve Devletler ile veya milletler
arası Teşkilatlarla anlaşmalar yapmak yetkilerine sahip olacaktır. 

Madde : 26 
Ayrıcalık ve Dokunulmazlıklar 

(1) Bu Sözleşme ile yetki verilen faaliyet sahası içinde Teşkilat ve Mülkü Sözleşmeye taraf olan bütün 
ülkelerde, tüm ulusal gelir ve ulusal vasıtasız mülk vergilerinden ve INMARSAT uzay kesiminde kullanıl
mak üzere fırlatılacak haberleşme uydularından, bu uyduların kısım ve parçalarından alınan gümrük ver
gilerinden muaf olacaktır, Her bir Taraf, Teşkilatın özel karakterini gözönünde tutarak yürürlükte olan 
milli usullerinin gerekli kıldığı gelir ve dolaysız mülk vergilerinde ve gümrük vergilerinde ilave muafiyetler 
sağlanması için bütün imkânlarım kullanmayı taahhüt eder. 

(2) Genel Merkezin toprakları üzerinde kurulu bulunduğu Tarafça tayin edilen İmzacı dışındaki bütün 
İmzacılar bu sıfatları ile, o Tarafın topraklarında Teşkilattan elde ettiği gelirler üzerindeki ulusal gelir ver
gilendirmesinden muaf olacaklardır. 

(3) (a) Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesini takiben, mümkün olan en kısa süre içinde, Teşkilat; genel 
merkezinin, diğer bürolarının, ya da tesislerinin topraklarında kurulmuş olduğu Taraf ile Teşkilatın, Genel 
Müdürün, görevli personelin, Teşkilat için çalışan uzmanların ve görevlerini yerine getirebilmek için evsa-
hibi Hükümetin topraklarında bulundukları süre zarfında Taraf ve İmzacıların temsilcilerinin ayrıcalıkları 
ve dokunulmazlıkları ile ilgili olarak, Konseyce görüşülecek ve Genel Kurulca onaylanacak bir anlaşma ya
pacaktır. 

(b) Sözkonusu anlaşma, bu Sözleşmeden bağımsız olacak ve evsahibi Hükümet ile Teşkilat arasında ya
pılacak bir anlaşma ile veya Teşkilatın Genel merkezinin evsahîhi ülkenin topraklarından başka bir yere 
nakli ile sona erecektir. 

(4) (3) ncü ftkrada sözü ettilen anlaşmayı yapan Taraf dışındaki bütün Taraflar, bu Sözleşmenin yürür
lüğe girmesini takiben, mümkün olan en kısa süre içinde, Teşkilatın, Genel Müdürün, görevl'i personelin, Teş
kilat için çalışan uzmanların ve görevlerini yerine getirebilmek için Tarafların topraklarında bulundukları 
süre Zarfında Taraf ve İmzacıların temsilcilerinin ayrıcalıkları ve dokunulmazlı'kları konusunda bir Protokol 
imzalayacaklardır. Protokol bu Sözleşmeden bağımsız olacak ve Protokolün sona ermesi ile ilgili hükümleri 
de taşıyacaktır. 
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Madde : 27 
Diğer Uluslararası Teşkilatlarla İlişikliler 

Teşkilat; Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve onun Uzayın ve Okyanus Bölgesinin barışçıl amaçlarla kulla
nılması ile ilgili kısımları, ihtisas kuruluşları ve diğer uluslararası teşkilatlarla tüm ulusların ortak çıkarları
nı ilgilendiren konularda işbirliği yapacaktır. Teşkilat özellikle, Hükümetlerarası Danışsal Denizcilik Teşkila
tının (IMCO) ilgili Karar ve tavsiyelerini gözönünde 'bulunduracaktır.; örgüt, Uluslararası Telekomünikas
yon Sözleşmesinin ilgili hükümlerine ve tüzüklerine uyacak ve INMARSAT uzay kesiminin dizayn, geliştir
me, inşa ve kurulımasında ve yer istasıyonlaırıniın ve INMARSAT uzay kesiminin işletmesini düzenleyen usul
lerin tespitinde, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin organlarının kararlarını, tavsiyelerini ve usullerini 
dikkate alacaktır. 

Madde : 28 
Uluslararası Telekomünikasyon Birliğine Bildirim 

Teşkilatın talebi üzerine, Teşkilatın Genel Merkezinin topraklarında bulunduğu Taraf, uzay kesimi için 
kullanılacak frekansların eşgüdümünü sağlayacak ve kabul eden Taraflar adına kullanılacak frekansları ve 
diğer bilgileri, Uluslararası Telekomünikasyon Sözleşmesinin eki olan Radyo Tüzüğünde belirtildiği üzere, 
Uluslar arası Telekomünikasyon Birliğine iletecektir. 

Madde : 29 
Çekilme 

(1) Herhangi bir Taraf veya imzacı, Müstevdiye yapacağı yazılı bir bildirim ile, Teşkilat kendi arzusu 
ile istediği an çekilebilir. İlgili milli kanunu uyarınca, bir İmzacının çekilebileceğine karar verildiğinde, çe
kilme bildirimi, o İmzacıya tayin etmiş olan Tarafça Müstevdiye yazılı olarak yapılacaktır, ve bu bildirim, 
çekilmenin ilgili Tarafça da kabul edildiği anlamına gelecektir. Sahip olduğu sıfatı ile her hangi bir Tarafın 
çekilmesi; duruma göre ya Tarafça tayin edilmiş olan' her hangi bir İmzacı'nın ya da Tarafın olduğu imzacı 
sıfatının aynı anda çekilmesini gerektirecektir. 

(2) Müstevdi'nin çekilme bildirimini almasını takiben, duruma göre, bildirimi yapan Tarafın ve onun ta
yin ettiği her hangi bir İmzacı'nın veya adına bildirim yapılan bir imzacı'nın teşkilatın her hangi bir orga-
nındaki temsil edilme ve oy verme hakkı sona erecek, ve bu bildirimin alınmasından itibaren hiçbir sorum
luluk yüklenmeyecektir. Ancak, Konsey'in İşletme Ani'aşması'nın XIII. maddesi hükmü uyarınca aksine ka
rar vermesi hali hariç, hem çekilme talebinin alınmasından önce yapılmasına yetki verilen mukaveleli taahhüt
leri, hem de söz konusu takibin alınmasından önce ortaya çıkan bir fiilinden veya ihmalinden doğan sorum
luluklarını karşılamak için sermayeye gerekli katkı hissesini ödemekle yükümlü kalacaktır. Sermayeye katkı
lar haricinde bu sözleşmenin 31 nci maddesi ve İşletme Anlaşması'nın XVI. maddesi hükümleri dışında, çekil
me gerçekleşecek ve bu sözleşme ve/veya İşletme Anlaşması, Müstevdi'nin (1). fıkrada belirtlilen yazılı ihbarı 
almasından itibaren üç ay sonra Taraf ve/veya İmzacı için yürürlükten kalkacaktır. 

(3) Bir imzacı çekilirse, onu tayin etmiş olan Taraf, çekilmenin geçerli olduğu tarihten önce ve o ta
rihten itibaren geçerli olmak üzere ya yeni bir İmzacı tayin eder, ya (4). fıkra uyarınca İmzacı sıfatını da 
üzerine alır veya çekilir. Şayet ilgili Taraf gerekli tarihte harekete geçmemişse, o tarihten itibaren çekilmiş sa
yılır. Yenli İmzacı, önceki İmzacı'nın ödenmemiş sermaye kaltık hisselerinden ve büdirimin alınması tarihin
den sonra, Teşkilat tarafından yetki verilen mukaveleli taahhütleri karşılamak için gereken sermaye katkısın
da payına düşen hissesinden ve her naniği bir fulünden veya ihmalinden sorumlu olacaktır. 

(4) Şayet her hangi bir nedenle, bir Taraf, tayin etmiş olduğu İmzacının yerini almak veya başka bir İm
zacı tayin etmek isterse, bunu yazılı olarak Müstevdi'ye bildirecektir. Yenli imzacı'nın, önceki İmzacıya ait 
olup da yerine getirilmeyen (3). fıkranın son cümlesindeki bütün yükümlülükleri kabul etmesi ve İşletme An-
laşması'nı imzalaması üzerine, İşletme Anlaşması yeni İmzacı için yürürlüğe girer ve önceki İmzacı için yü
rürlükten kalkar. 
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Madde : 30 
Askıya Alınma ve Sona Erme 

İl) Genel Müdürlüğün, Taraflardan her hangi birlisinin kendisine Sözleşme ile yüklenen yükümlülükler
den her hangi birisini yerine getirmediği! konusunda yazılı bir 'ihbar almasından en az bir yıl sonra Genel 
Kurul, söz konusu Tarafça yapılabilecek bütün açıklamaları gözönüne aldıktan sonra, Tarafın yükümlülü
ğünü gerçekten yerine getirmediğini ve bunun Teşkilatın etkin bir şekilde çalışmasına zarar verdiğini belirlerse, 
Tarafın üyeliğine son verilmesine karar verebilir. Bu Sözleşme Taraf cicin, kararın verildiği tarihten itibaren, 
ya da Genel Kurul'un belirleyeceği daha sonraki bir tarihte yürürlükten kalkacaktır. Bu amaçla, Genel Ku
rul olağanüstü bîr toplantıya çağrılabilir. Üyeliğin sona erdirilmesi duruma göre, ya o Tarafça tayin 
edilmiş olan her hangi bir Imzacı'nm ya da İmzacı sıfatı ile Tarafın da aynı anda çekilmesini gerektirecek
tir. İşletme Anlaşması; sona erdirilme tarihinden önce yapılmasına Teşkiîat'ça yetki verilen mukaveleli taah
hütleri karşılamak için gerekli sermaye katkıları ve sona erdirilme tarihinden önceki fiil ve ihmallerinden doğan 
yükümlülükleri dışında bu Sözleşmenin 31. maddesi ve İşletme Anlaşması'nın XVI. maddesi hükümleri saklı 
kalmak kaydı ile bu Sözleşmenin ilgili Taraf için yürürlükten kalktığı tarihten itibaren, İmzacı iç'in yürürlük
ten kalkacaktır. 

(2) Her hangi bir İmzacı, sahip olduğu sıfatı ile İşletme Anlaşması'nın III. maddesinin (1). fıkrasındaki 
yükümlülükler dışında, bu Sözleşme ve İşletme Anlaşması'ndaki yükümlülüklerden her hangi birisini yerine 
getiremez ise ve buna ilişkin olarak Konsey'in kararının yazılı olarak kendisine bildirilmesini takiben üç ay 
İçinde sorunu çözümlemezse, Konsey; ilgili Imzacı'nm ve söz konusu ise Tarafın açıklamalarını inceledikten 
sonra İmzacı'nın haklarını askıya alabilir. Şayet verilen üç aylık ek bir süreden sonra ve Imzacı'nm ve söz ko
nusu ise, Tarafın açıklamaları incelendikten sonra, KonseyÂ yükümlülüklerin yine yerine getirilmediğini belir
lerse, Genel Kurul, Konsey'in tavsiyesi üzerine Imzacı'nm üyeliğinin sona erdirilmesine karar verebilir. Bu 
kararın verildiği tarihten itibaren sona erdirilme geçerli olacak ve İşletme Anlaşması o İmzacı için yürürlükten 
kalkacaktır. 

(3) Her hangi bir İmzacı, İşletme Anlaşması'nın III. maddesinin (1.) fıkrası uyarınca ödemesi gerekli 
her hangi bir meblağı ödemez ise, ödemenin yapılması gereken tarihten dört ay sonra bu Sözleşme ve İşletme 
Anlaşması gereğince Imzacı'nın elde ettiği haklar otomatikman askıya alınacaktır. Askıya alınma tarihinden 
sonraki üç aylık süre içinde, İmzacı borçlu olduğu meblağı ödemez ise veya tmzacı'ya tayin eden Taraf 29. 
maddenin (4). fıkrası uyarınca onun yerini alacak başka bir tayin yapmaz ise, Konsey İmzacı veya onu ta< 
yin eden Tarafın açıklamalarını inceledikten sonra, Imzacı'nın üyeliğinin sona erdirilmesini kararlaştırabilir. 
Bu kararın almış tarihinden itibaren işletme Anlaşması söz konusu imzacı için yürürlükten kalkacaktır. 

(4) (2). veya (3). fıkralar uyarınca Imzacı'nm haklarının askıya alındığı süre boyunca İmzacı, bu Sözleş
me ve İşletme Anlaşması gereğince tmzacı'ya yüklenen bütün yükümlülükleri üstlenmeye deVam edecektir. 

<5) Üyeliğin sona erdirilmesinden sonra İmzacıya; üyeliğin sona erdirilme tarihinden önce yapılmasına 
yetki verilen mukavele! taahhütleri karşılamak için gereken sermaye katkısında payına düşen hissesi ve 
herhangi bir fiilinden veya ihmalinden doğan sorumlulukları dışında ve bu Sözleşmenin 31 nci maddesi ve 
İşletme Anlaşması'nın XVI nci maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile, hiçbir yükümlülük yüklenmeye-
cektir, 

İ€) Şayet bir Imzacı'nm üyeliği sona erdirilmiş ise, onu tayin etmiş olan Taraf, Üyeliğin sona erdirilme 
tarihinden itibaren üç ay içerisinde ve o tarihten itibaren geçerli olmak üzere ya yeni bir İmzacı tayin ederek ya 
29 ncu maddenin (4) ncü fıkrası uyarınca İmzacı sıfatını üzerine alacak veya çekilecektir. Şayet Taraf bu 
sürenin sonuna kadar bir girişimde bulunmamışsa, üyeliğin sona erdiriliş tarihinden itibaren çekilmiş sayıla
cak ve bu Sözleşme, Taraf için o tarihten itibaren yürürlükten kalkacaktır. 

(7) Herhangi bir Taralf için bu Sözleşme'nin yürürlükten kalkması hainde, Teşkilat ile, Tarafça tayin 
edilmiş olan herhangi bir İmzacı veya İmzacı sıfatına sahip Taraf arasındaki mali hesaplaşmalar, İşletme 
Anlaşması'mın XIII ncü maddesi hükümleri uyarınca yapılacaktır. 
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Madde : 31 
Uyuşmazlıkların Çözümü 

(1) Bu Sözleşme'de belirtilen halk ve sorumluluklar ile ilgili olarak Taraflar arasında ya da Taraflar ile 
Teşkilat arasında çılkan uyuşmazlıklar, ilgililer arasında yapılacak görüşmeler ile çözümlenmelidir. Şayet, her
hangi bir Tarafın çözüm istediği tarihten sonraki bir yıl içerisinde bir çözüme ulaşılamamışsa ve uyuşmaz
lığa taraf olanlar, uyuşmazlığı, Uluslararası Adalet Dıivanı'na götürmek Ikonusunda veya uyuşmazlığı çözüm
lemek üzere başka bir usul üzerinde anlaşmaya varamamıslarsa, uyuşmazlığa taraf olanlar razı olurlarsa, bu 
Sözleşmenin Eki uyarınca hâkem usulüne başvurulur. Taraflar arasındaki veya Taraflar ile Teşkilat arasındaki 
bir uyuşmazlığa ilişkin herhangi bir hâkem muhakemesi kararı, Genel Kurul'un, Sözleşme'nin ilgili Taraf için 
yürürlükten Ikalıkacağını belirten 30 ncu maddesinin (1) nci fıkrası uyarınca vereceği kararı engellemeyecek ve 
etkilemeyecektir. 

(2) Aksi karşılıklı olarak kararlaştırılmadığı takdirde, Teşkilat ile bir ya da daha fazla Taraf arasında, 
aralarında yapılmış olan anlaşmalar iile ilgili olarak çıkan uyuşmazlıklar, taraflardan herhangi birisinin çö
züm istemesinden itibaren bir yıl içerisinde görüşmeler yolu ile bir sonuca bağlanamamış ise, uyuşmazlığa ta
raf olanlardan herhangi birisinin talebi üzerine bu Sözleşme'nin Eki uyarınca hâkem usulüne başvurulur. 

(3) Bu Sözleşme veya işletme Anlaşması'nın verdiği hak ve ödevler ile ilgili ölüp, bir veya daha fazla 
Taraf ve bir veya birden fazla imzacı arasında sahip oldukları sıfatları ile, ortaya çıkan uyuşmazlıkların 
çözümü için, ilgili Taraf veya Taraflar ve imzacı veya imzacılar isterlerse bu Sözleşmenin Eki uyarınca hâ
kem usulüne başvurulur.; 

(4) Bu Madde; Taraf veya İmzacılığı kalkmış Taraf veya imzacı için, Taraf veya imzacı olduğunda hak 
ve yükümlülüklerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarla ilgili olarak uygulanmaya devam edecektir. 

Madde : 32 
İmzalama ve Onaylama 

(1) Bu Sözleşme, Londra'da, yürürlüğe girene kadar imzaya ve daha sonra da katılmaya açık olacaktır. 
Bütün Devletler Sözleşmeye, 

(a) Onaylamaya, kabul veya tasvibe tabi olmayan imzaları ile, veya 
(b) Onaylamaya, kabul veya tasvibe tabi olan ve daha sonra onaylanan, kabul edilen veya tasvip edi

len imzaları ile, veya 
(c) Katılma ile 
Taraf olabilirler. 
(2) Onaylama, kabul, tasvip veya katılma, ilgili belgelerin Müstevdi'ye teslimi ile yürürlüğe girecektir. 
(3) Bu Sözleşmeye Taraf olduğu andan itibaren, veya daha sonraki herhangi bir tarihte, herhangi bir Dev

let, Müstevdi'ye yazılı bir bildiiriımle, Sözleşmenin tatbik olunacağı, kendi nüfuzu altında çalışan gemilerin 
kayıtlarını ve fcendi nüfuzu altındaki Ikara yer istasyonlarını beyan edebilir. 

(4) Hiçbir Devlet, kendisi ya da tayin ettiği kuruluş tarafından işletme Anlaşması'nı imzalayıncaya 
kadar bu Sözleşmeye Taraf olamayacaktır.: 

ı(5) Bu Sözleşme veya işletme Anlaşması'na hiçbir ihtirazi kayıt konulamaz. 

Madde : 33 
Yürürlüğe Giriş 

(1) Bu Sözleşme ilik yatırıma hisseleri toplamlının yüzde 95'ini temsil eden Devletlerin bu Sözleşmeye Ta
raf olmalarından altmış gün sonra yürürlüğe girecektir. 

<2) (1) nci fıkra hükmü dikkate alınmaksızın, bu Sözleşme imzaya açıldığı tarihten otuzaltı ay sonra yü-
rürlülğe girmemiş lise yürürlüğe girmeyecektir,; 

(3) Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, onaylama, (kabul, tasvip veya katılma belgesi veren bir 
Devlet için, onaylama, kalbul, tasvip veya katılma, bu belgenin veriliş tarihinden itibaren yürürlüğe girecek-
tür, . 
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Madde : 34 
Değişiklikler 

(1) Herhangi bir Taraf, bu Sözleşmede değişiklik teklifinde bulunabilir. Değişiklik teklifleri, diğer bütün 
Taraf ve İmzacıları haberdar edecek olan Genel Müdürlüğe gönderilecektir. Değişiklik tekliflerinin dağıtı
mından itibaren altı aylık bir süre içinde görüşlerini Genel Kurula bildirecek olan , konsey'in, herhangi bir de
ğişiklik teklifini görüşebilmesi için üç ay önceden haberdar olması gereklidir. Genel Kurul değişikliği, Kon
seyce 'belirtilen görüşleri de dikkate alarak, daha sonraki altı aylık süreden önce olmamak üzere görüşecek
tir, Bu süre, bazı özel durumlarda, Konseyce alınacak esasa ilişkin bir kararla kısaltılabilir. 

'(2) Genel Kurulca kabul edildiği takdirde, değişiklik, Genel Kurulun değişikliği (kabul ettiği tarihte Ta
raf olan ve toplam yatırım hisselerinin en az üçte ikisini temsil eden Devletlerin sayıca üçte ikisinin (kabul bel
gelerinin Müstevdi tarafından alınmasından yüzyinmi gün sonra yürürlüğe girecektir. Yürürlüğe girmesini ta
kiben, değişiklik kabul etmemiş olanlar da dahil olmak üzere bütün Taraflar ve İmzacılar için de bağlayıcı 
olacaktır, 

Madde : 35 
Müstevdi 

(1) Bu Sözleşmenin Müstevdisi, Hükümetlerarası Danışsal Denizcilik Teşkilatının (IMOO) Genel Sekre
teri olacaktır, 

(2) Müstevdi bütün imzacı ve katılan Devletleri ve bütün imzacıları aşağıda belirtilen hususlardan derhal 
haberdar edecektir : 

ı(a) Sözleşmeye herhangi bir imza. 

(ıb) Onaylama, kabul, tasvip veya katılma ile ilgili herhangi bir belgenin verilmesi. 
(c) Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi. 
(d) Bu Sözleşmede bir değişikliğin kabulü ve yürürlüğe girmesi. 
(e) Herhangi bir çekilme ihbarı. 
(f) Herhangi tür askıya alınma veya sona erdirilme. 
<g) Sözleşme ile ilgili diğer ihbar ve haberleşme. 

(3) Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesini takiben Müstevdi, Birleşmiş Milletler Yasasının 102 nci maddesi uya
rınca, tasdikli ıbir nüshasını, kaydı ve yayınlanması için Birleşmiş Milletler Sekreteryası'na gönderecektir. 

BUNUN BELGESİ OLARAK aşağıda iımzaları bulunan ve kendi Hükümetleri tarafından gerektiği şekilde 
yetkili kılınanlar, bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 

Bindokuzyüz yetmişaltı yılının Eylül ayının üçüncü günü LONDRA'da herhiri eşit şekilde geçerli olmak 
özere logilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde tek bir asıl nüsha olarak hazırlanmış olup, tasdikli 
birer suretini Uluslararası Deniz Uydu Sistemi Kurulması hakkındaki Uluslararası Konferansa katılmaya da
vet edilmiş olan Devletlerin Hükümetlerinin herbirisine ve bu Sözleşmeyi İmzalayan veya bu Sözleşmeye ka* 
tılan Devletlerin Hükümetlerine gönderilmek üzere Müstevdi'ye teslim edilecektin 
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EK 

S Ö Z L E Ş M E N I N 3 i Nc i M A D D E S I N D E V E Î Ş L E T M E A N L A Ş M A S P N I N X V I N C I M A D D E S I N D E sö
z ü EDİLEN UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ HAKKINDAKİ YÖNTEM 

Madde : 1 

Sözleşmenin 31 nci maddesi ve İşletme Anlaşmasının XVI nci maddesi ile ilgili uyuşmazlıklara üç kişilik 
bir hâkem mahkemesi bakacaktır. 

Madde : 2 

Bir uyuşmazlık için hakem usulüne başvurmak isteyen bütün davacılar, herbir davalıya ve Genel Mü
dürlüğe aşağıdaki belgeleri kapsayan bir doküman hazırlayarak gönderirler: 

(a) Uyuşmazlığın tam bir tanımını, herbir davalının mahkemeye katılma sebeplerini ve alınmasını iste
diği tedbirleri. 

(ıb) Uyuşmazlık konusunun mahkemenin yetki alanına giriş nedenlerini ve mahkemenin davacıyı haklı 
bulması halinde, talep edilen tedbirlerin neden tanınabileceği . 

<c) Davacının hakem usulü dışında, görüşme veya diğer herhangi bir usulle uyuşmazlığı çözüımleyemeyi-
şinin nedenleri konusunda bir açıklama. 

(d) Mahkeme için gerekli olduğu takdirde, mahkemeye taraf olanların mutabakatını veya rızalarını 
gösterir belge. 

(e) Mahkemeye üye olarak katılmak üzere davacının tayin ettiği kişinin adı. 
Yönetim Organı bu dokümanların birer suretini derhal Taraflara ve İmzacılara gönderecektir.-

Madde : 3 
(1) 2 nci maddedede belirtilen dokümanların bütün davalılar tarafından alınmasını takip eden altmış günlük 

bir süre içinde davalılar hep birlikte, mahkeme heyetine üye olarak katılmak üzere bir (kişi tayin edecektir,: Bu 
süre içinde davalılar, bütün taraf olanlara ve Genel Müdürlüğe, hep birlikte veya tek tek, uyuşmazlık konu
su ile ilgliü karşı iddiaları da dahil olmak üzere, 2 nci maddede belirtilen ddkümana verdikleri bireysel veya 
müşterek cevapları içeren bir doküman gönderebilirler. 

(2) Görevlendirilmelerinden itibaren otuz gün içerisinde mahkemenin iki üyesi, üçüncü bir hakem seçmek 
üzere anlaşırlar,. Üçüncü hakem taraflardan herhangi birisi ile aynı milliyette veya onunla aynı bölgede ika
met etmekte veya onun hizmetinde çalışmakta olmayacaktır,; 

ı(3) Şayet her iki taraf da böli'ritiilen süre içerisinde bir hakem adayı gösteremezlerse veya üçüncü hakem 
belirtilen süre içerisinde tayin edilememişse, Uluslararası Adalet Divanı Başkanı veya, şayet bir engeli varsa 
ya da taraflardan birisi ile aynı milliyetten ise Başkan Yardımcısı veya, şayet bir engeli varsa ya da taraf
lardan birisi ile aynı milliyetten ise, taraflardan birisi ile aynı milliyetten olmayan en kıdemli hâkim, taraf
lardan herhangi birisinin talebi üzerine, bir veya duruma göre daha fazla hakem tayin edebilir. 

(4) Üçüncü hakem, mahkeme başkanı olarak görev yapacaktır. 
(5) Mahkeme, başkanın seçiminden itibaren teşekkül etmiş sayılır. 

Madde : 4 

(1) Şayet mahkeme heyetinde bir eksiklik olur ise ve mahkeme başkanı veya geri kalan diğer üyeler <bu 
eksikliğin tarafların elinde olmayan herhangi bir nedenden doğduğu veya hakem usulünün uygun şekilde yü
rütülmesinde uygun olacağı düşüncesinde iseler, bu eksiklik aşağıdaki hükümler uyarınca doldurulur : 

(a) Eksiklik, taraflarca seçilen üyelerden birisinin çekilmesi ile ortaya çıkmış ise, söz konusu taraf çe
kilme tarihinden itibaren on gün içinde bir başkasını seçer. 

(ıb) Eksiklik başkanın veya 3 ncü maddenin (3) ncü fıkrasında belirtildiği üzere tayin edilen bir üyenin çe
kilmesi nedeni ile ortaya çııkmış ise, yeni üye 3 ncü maddenin (2) nci veya (3) ncü paragrafında belirtilen 
şekilde seçilecektir^ 
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(2) Eksiklik başka bir nedenle doğmuş ise veya, (1) nci fıkra nedeni ile ortaya çıkan eksiklik doldum-
laımıaımış ise, görevde kalan mahkeme üyeleri, taraflardan binisinin talebi üzerine, 1 nci madde hükmüne bak
maksızın davaya devam etmek ve (karara varmak yetkisine sahip olacaktır. 

Madde : 5 

(1) Mahkeme, duruşmaların tarihini ve yerini tespit edecektir. 
(2) Muameleler gizli olarak yürütülecek ve mahkemeye sunulan her şey gizli tutulacaktır. Ancalk, Teşki

lat ve uyuşmazlığa taraf olan İmzacıyı tayin eden Taraf, duruşmalarda hazır bulunmak ve sunulan belgeleri 
elde etme!k hakkına sahip olacaktır. Şayet uyuşmazlığa taraf Teşkilat ise, bütün Taraf ve imzacılar duruş
malara katüahilme ve sunulan bütün belgeleri elde etmek hakkına sahip olacaklardır. 

(3) Mahkemenin yetkili olup olmadığı konusunda bir uyuşmazlık var ise, mahkeme öncelikle bu sorun 
ile ilgilenecektir.; 

(4) Muameleler yazılı olarak yürütülecek ve taraflar durum ve hukukla ilgili iddialarının desteklenme
sinde yazılı deliller sunabilme hakkına sahip olacaktır. Bununla beraber; mahkeme uygun görürse sözlü savun
ma yapılabilir ve tanıklar dinlenebilir. 

(5) Dava, davacının durumu delillerle, ilgili olaylara ve hukuki prensiplere dayanarak sunması ile başlar. 
Davacının beyanını davalının beyanı izler. Davacı, davalının beyanına karşı beyanda bulunabilir ve davalı 
da buna cevap verebilir. Daha sonraki beyanlar ancak mahkemenin gerekli görmesi halinde ileri sürüle
bilir.; 

(6) Mahkeme, uyuşmazlık konusu ile ilgili karşı talepleri dinleyebilir ve sözleşmenin 31 nci maddesi ile 
İşletme Anlaşmasının XVI nci maddesi uyarınca, yetkisi dahilinde ise bu talepler üzerinde karara varabilir. 

(7) Dava süresinde, taraflar bir anlaşmaya varırlarsa, tarafların da rızası ile verilmiş bir mahkeme 
kararı şeklinde kayıtlara geçer. 

(8) Davanın herhangi bir aşamasında, mahkeme uyuşmazlığın Sözleşmenin 31 nci maddesinde ve İşletme 
Anlaşmasının XVI nci maddesinde belirtildiği üzere kendi yetki sınırı dışında olduğuna karar verdiği tak
dirde davayı durdurabilir.; 

'(9) Mahkemenin görüşmeleri gizli olacaktı^ 
(10) Mahkeme kararları yazılı olarak açıklanacak ve yazılı ıbir gerekçe ile desteklenecektir. Hüküm ve 

kararlar en az iki üye tarafından destdklenmelidir. Karara karşı olan herhangi bir üye, ayrı bir yazılı görüş 
sunabilir. 

(11) Mahkeme, kararını, bütün Taraflara ve İmzacı'lara dağıtılmak üzere Genel Müdürlüğe gönderilecek
tir, 

(12) Mahkeme, bu ek ile tespit edilmiş olanlara aykırı olmamak üzere davanın yürütülmesi için uygun olan 
usulle ilgili dk kurallar koyabilir, 

Madde : 6 

Taraflardan birisi dava ile ilgili (bir sunuda bulunmaz ise diğer taraf mahkemeden kendi sunduğu de
liller üzerinden karar verilmesini talep edebilir. Karar vermeden önce mahkeme, yetkili olduğundan ve da
va konusunun gerçeklik ve hukuk dayanaklarının sağlamlığından emin olmalıdır. 

Madde : 7 

(1) İmzacısının bir uyuşmazlığa taraf olması durumunda Taraf Ülke davaya katılma ve taraf olma 
hakkına sahip olacaktır. Bu katılma, mahkemeye ve uyuşmazlığı dliğer taraflarına yazılı olarak bildirile
cektir. 

(2) Diğer herhangi bir Taraf, herhangi bir İmzacı veya Teşkilat, davaya katılmasına ve taraf olabilmesine 
izin verilmesi için mahkemeye başvurabilir. Mahkeme başvuru sahibinin davada önemli bir çıkarı olduğunu 
belirlerse izin verecektir.; 
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Madde : 8 

Mahkeme, taraflardan birisinin isteği üzerine veya kendi kararı ile, kendisine yardımcı olmaık üzere bilir
kişi tayin edebilir. 

Madde : 9 

Mahkemenin, herhangi bir tarafın isteği üzerine veya kendiliğinden, davanın yürütülmesinde veya uyuş
mazlığın çözümlenmesinde gerekli gördüğü bütün bilgileri Taraflar, imzacılar ve Teşkilat sağlayacaklardır. 

Madde : 10 

Son kararın alınmasından önce, mahkeme tarafların halklarının korunması için gerekli gördüğü bütün 
geçici önlemleri alabilir. 

Madde : 11 

(1) Mahkeme kararı uluslararası hukuka uygun olacak ve aşağıdakilere dayanacaktır. 
(a) Sözleşme ve İşletme Anlaşması. , 
<\b) Hukukun genellikle kabul edilmiş prensipleri. 

(2) 5 noi maddenin (7) nci fıkrası uyarınca tarafların anlaşması ile yapılan da dahil olmak üzere, mah
keme (kararları uyuşmazlığın bütün tarafları için bağlayıcı olacak ve taraflarca iyi niyetle uygulanacaktır* 
Herhangi bir uyuşmazlığa taraf Örgüt ise ve mahkeme; İşletme Anlaşması ve Sözleşmeye uygun olmadığı veya 
İşletme Anlaşması ve Sözleşmenin yetki vermediği nedeniyle Teşıkilat'ın Organlarında herhangi birisinin kara
rının hükümsüz ve geçersiz olduğuna İkarar verir ise, mahkemenin bu kararı bütün Taraflar ve Imzacı'lar için 
bağlayıcı olacaktır. 

(3) Kararın ianlamı ve kapsamı konusunda herhangi bir anlaşmazlığın ortaya çııkması halinde, taraflardan 
herhangi birisinin talebi üzerine mahkeme, kararı yorumlayacaktır.; 

Madde : 12 

Davanın özel durumları gözönüne alınarak, mahkemece aksine bir karar alınmaması halinde, mahkeme 
üyelerinin ücretleri dahil mahkeme masrafları, taraflar arasında eşit olarak bölüşülür. Herhangi bir taraf
ta birden fazıla davacı veya birden fazla davalı var ise, mahkeme, bu tarafın masraf hissesini, bu taraftaki 
davacılar veya davalılar arasında paylaştırır. Herhangi bir uyuşmazlığa Örgüt'ün taraf olması halinde lise hâ
kem mahkemenin Teşlkilat'a düşen (masrafları Örgüt'ün idari masrafları olarak mütalaa edilecektir. 
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UYDULAR ARACILIĞI İLE DENİZ HABERLEŞMESİ ULUSLARARASI TEŞKİLATI (INMARSAT) 
İŞLETME ANLAŞMASI 

Bu İşletme Anlaşmasının İmzacıları : 
Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilat'ı (INMARSAT) Sözleşmesine taraf olan 

Devletlerin, bu İşletme Anlaşmasını imzalamayı ya da, bu işle yetkili kıldıkları bir kuruluşa imzalatmayı taah
hüt ettiklerini gözönüne alarak, 

Aşağıda belirtilen hususlarda mutabakata varmışlardır : 

Madde - I 
Tanımlar 

(1) Bu Anlaşmada kullanılan : 
(a) «Sözleşme» ekleri de dahil olmak üzere, Uydular Aracılığı ile Demiz Haberleşmesi Uluslararası Teşki

latı (INMARSAT) Sözleşmesini, ifade eder.: 
(b) «Teşkilat», Sözleşme ile kurulan Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatını 

(INMARSAT) ifade eder. 
(c) («Amortisman» sermaye değer kaybının telafisi hariç, kıymetten düşmeyi içine alır. 
(2) Sözleşmenin 1. maddesindeki tanımlar bu Anlaşma için de geçerli olacaktır. 

Madde - II 
İmzacı'ların Hak ve Yükümlülükleri 

(1) Her bir İmzacı, Sözleşme ve İşletme Anlaşması ile Imzacı'iara sağlanan haklan elde eder ve bu M 
belgenin kendisine getirdiği yükümlülükleri yerine getirmeyi üstlenir. 

(2) Her bir İmzacı, Sözleşmenin ve bu İşletme Anlaşması'nın bütün şartlarına uygun hareket edecektir. 

Madde - III 
Mali Katkılar 

(1) Her bir İmzacı Sözleşme ve bu İşletme Anlaşması hükümleri uyarınca Konsey tarafından belirlendiği 
şekilde Teşkilat'ın sermaye ihtiyacına yatırım hissesi ile orantılı olarak katkıda bulunacak ve sermaye iadesi ile, 
sermayenin değer kaybından doğan telâfi ödemesi alacaktır. 

(2) Sermaye ihtiyacı şunları içine alacaktır: 

(a) INMARSAT uzay kesiminin dizayn, geliştirme, tedarik, inşa ve tesisi ile, ve kira yoluyla mukaveleli 
haklar edinme ile, ve Teşkilat'ın diğer mülkleri ile ilgili dolaylı ve dolaysız harcamaları. 

(b) VIII. maddenin (3). fıkrası uyarınca Teşkilat'ın işletme, bakım ve idari masraflarını, bu masraflar için 
gerekli gelirleri sağlayınoaya kadar geçen süre içinde karşılayacak fonları. 

(c) XI. madde uyarınca İmzacılar tarafından yapılacak ödemeleri. 
(3) Konsey'ce belirlenen vadede ödenmeyen bütün meblağlara, oranı yine Konsey'ce belirlenen bir faiz 

eklenecektir, 

(4) V. madde uyarınca, kullanım esasına göre belirlenen yatırım hisselerinin ilik olarak saptanmasına kadar 
geçen süre içerisinde, İmzacı'ların her hangi bir mal'i yıl içinde ödemeleri gerekli sermaye katfcılannm toplam 
tutarı IV. madde uyarınca belirlenen sermaye tavanının % 50*sini geçerse, Konsey, isteyen Imzacı'iara gelecek 
yıllardaki ilave katkıları taksitle ödeme imkânı verecek şöklilde geçici borçlanma da dahil olmak üzere, diğer 
birtakım yolları benimsemeyi gözöoıüne alacaktır. Konsey bu gibi durumlarda Teşfcilat'a yansıyacak ilave gi
derleri de gözönüne alarak uygulanacak bir faiz oranı tesbit edecektir. 
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Madde - IV 
Sermaye Tavanı 

îmzacı'ların sermayeye net katkıları ve Teşkilat'ın ödenmemiş mukaveleli sermaye taahhütleri tutan sınır
landırılmıştır. Bu tutar, îmzacı'ların, III. madde uyarınca ödedikleri sermaye iştirakleri birikmeti toplamın
dan, bu işletme Anlaşması uyarınca kendilerine ödenen sermaye iadeleri toplamının düşülmesi ve elde edilen 
neticeye, Teşkilat'ın ödenmemiş mukaveleli sermaye taahhütleri toplamının ilave edilmesi ile elde edilecektir. 
Başlangıç sermaye tavanı 200 milyon ABD doları olacaktır. Konsey sermaye tavanında ayarlamalar yapmak 
yetkisine sahip olacaktır. 

(Madde •< V 
Yatırım 'Hisseleri 

(1) îmzacı'ların yatırım hisseleri (INMARSAT) uzay kesiminin kullanılması esasına göre belirlenecektir. 
Her imzacı, INMARSAT uzay kesiminin bütün Imzacı'lar tarafından kullanılmasından kendisime düşen orana 
tekabül eden bir yatırımı hissesine sahip olacaktır. INMARSAT uzay kesiminin kullanılması, Sözleşmenin 19. 
maddesi ve bu işletme Anlaşmasının VII. maddesi uyarınca, INMARSAT uzay kesiminin kullanılmasından 
dolayı Teşkilatça tahsil edilen ücretler esasına göre saptanacaktır. 

(2) Yatırım hisselerini belirlemek amacı için, her iki yöndeki kullanımda gemi kısmı ve kara kısmı ola
rak iki eşit parçaya bölünecektir. Gemi ile ilgili kısım, ki bu kısım trafiğin çıkış veya giriş yeri olabilir, gemi
nin ait olduğu tarafın tmzacı'sına ait olarak nitelendirilecektir. Trafiğin giriş ya da çıkış yeri olan kara kısmı, 
trafiğin kendi topraklarından çıktığı veya girdiği Tarafın îmzacısı'na ait olarak niıtelendirilecktir. Bununla 
beraiber, herhangi bir imzacı için, gemi kısmımın kara İkramına oranı 20: 11 geçerse, o Imızacı, Konseye baş
vuruda bulunmasını takiben, kara kısmının iki katımdan veya % 0,1 yatırım hissesinden büyük olana geçerli ol
mak üzere, ona eşdeğer bit kullanıma hak kazanacaktır. Bu paragrafta, Konseyce INMARSAT uzay kesimlin
den istifadesine izin verilmiş olan, deniz orftamında çalışan araçlar gemi olarak nitelendirileceklerdir. 

(3) Yatırım hisselerinin, (1), (2) ve (4) ncü fıkralar uyarınca kullanım esasına göre tespitine kadar, her 
imzacının yatırım hissesi, bu işletme Anlaşmasının Eki'ndeki hükümler uyarınca tespit edilecektir. 

(4) Yaltıınm hisselerinin (1) ve (2) nci fıkralar uyarınca kullanım esasına göre ilk defa tespiti, kesin baş
lama tarihine Konseyce karar verilmek kaydı ile, Atlantik, Pasifik ve Hint Okyanusu bölgderinldeki INMAR
SAT uzay kesiminin işletmeye açılışından itibaren iki yıldan az ve üç yıldan fazlıa süre içerisinde olamaz. Bu 
ilik tespit yapılırken, kullanıma, tespitten önceki son bir yıllık süreye göre değerlmdirüecefctir. 

(5) Kullanma esasına göre yapılan ilk tespitten sonra, yatırım hisseleri, 
(a) Bütün İmzacıların bir önceki yıldaki kulanımları esas alınarak, kullanma esasına göre yatırım his

selerinin ilk tespitinden itibaren birer yıllık aralar ile, 
(b) Bu işletme Anlaşmasının yeni bir imzacı için yürürlüğe girdiği tarihlten itibaren, 
c) Bir imzacının çekildiği, ya da üyeliğinin sona erdiği tarihten itibaren, yeniden tespit ediecektir. 
(6) Yatırım hisselerinin kullanma esasına göre ilk olarak tespitinden sonra imzacı olan bttr İmzacının 

yatırım hissesi Konseyce tespit edilecektir. 

(7) Bir yatırım hissesinin (5) (b) veya (c) fıkrası ya da (8) fıkra uyarınca tespiti halinde, diğer bütün 
imzacıların yatırım hisseleri, tespitten önceki yatırım hisseleri oranında tekrar ayarlanır. Herhangi bir imzacı
nın çekilmesi ya da üyeliğinin sona ermesi halinde, (8) nci fıkra uyarınca tespit edilen yüzde 0.051ik yatırım 
hisseleri artırılamayacaktır. 

(8) Bu maddenin diğer hükümleri hilafına, hiçbir imzacı, yatırım hisseleri toplamının yüzde 0.05'inden da
ha az bir yatırım hissesine sahip olamayacaktır. 

(9) Yatırımı hiisseleriniin yeniden tespitinde, herhangi bir İmzacının hissesi bir defada, ilk yatırım Hissesinin 
% 50'sünden daha fazla artırılamaz ya da halihazırdaki yatırım hissesinin % 50''sinden daha fazla azafltılaımaH 
yacaktır. 
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(10) (2) ve (9) ncu fıkraların tatbikinden sonra geriye kalan tahsis edilememiş yatırım hisseleri, Konsey
ce, yatırım husyelerini artırmak isteyen imzacılar arasında taiksim edilebilecektir. Bu ilave tahisis hiçbir hisseyi, 
imzacının halihazırdaki yaltırım hissesinden yüzde 50 daha fazla artırmayacaktır. 

<11) ı(10) ncu fıkranın uygulanmasından sonra artan herhangi bir yatırım hissesi, (8) ve (9) ncu fıkra hü
kümleri saklı kalmak üzere, İmzacılar arasında, herhangi yeni bir hisse tespiti yapılmış olması durumunda uy-
gutamıası gereken yatırım hisseleri oranında dağıtılacaktır. 

(12) Bir imzacı tarafından yapman başvuru üzerime Konsey, o İmzacıya (1) noi ile (7) nci ve (9) ncu ile 
(1/1) nci arasındaki fıkralar uyarınca tespit edi'lımiş oton yaltırım hissesinden daha düşük ibir yatıranı hissesini, şayet 
»bu lindiirfoıin tamamı, hisseleri arttan İmzacılar taraf ından gönüllü olarak devir alınmışsa, tahsis edebilir. Konsey; 
hisselerini artırmak isteyen İmzacılar arasında ortada kalan hisse veya hisselerin uygun dağılımı hususunda 
geı^ikh usuHeri tespit edecektir. 

Madde : VI 
İmzacılar Arasımda Maili Ayarlamalar 

(1) Bu İşletme Anlaşmıasımn yürürlüğe girmesi ile, ilk olarak yapılan yatırım hissesi tespitinden sonraki her 
tespitte, (2) nci fıkra uyarımca yapılan bu değerlendirmeye istinaden, Teşkilat aracılığı ile, İmzacılar arasın
da mali ayarlamalar yapılacaktır. Bu mali ayadamaların miktarı, eğer İmzacının yeni yatırım hissesi ide tespit
ten önceki yaitırım hissesi arasında fark varsa, bu farkın değerlendirilmesi gözönıüne alınarak, herbir imzacıya 
göre tespit edilecektir. 

(2) Değerlendirme şu şekilde yapılacaktır: 
(a) Sermayeye çevrilmiş gelir ve giderler de dahil olmak üzere bütün aktifin, ayarlama tarihinde Örgüt 

hesaplarında kayıtlı, ilk alım maliyetlerimden şunların toplamı çıkartılır: 
(i) Ayarlama tarihinde, Teşkilat hesaplarında kayıtlı birikmiş amortismanlar. 
<ii) Ayarlama tarihinde Teşkilatça alınmış borçlar ve diğer ödenmesi gereken meblâğlar. 
(b) Bu fıkranın (a) bendi uyarınca elde edilen sonuçlar şu şekilde ayarlanır: 
VIII nci madde uyarınca Konsey tarafından tespit edilen sermaye değer kaybı telafisi oranlarının hangi 

sürelerde uygul'aındığı da gözöriüne alınarak, İşletme Anlaşması gereğince ödenmesi gereken birikmiş miktara 
kıyasla, İşletme Anlaşmasının yürürlüğe girişi ile, değeflendirmenlin geçerli olduğu tarih arasındaki sermaye 
değer kaybı telafisi ödemelerinde, Teşkilaltça yapılan eksik veya fazla ödemeleri temsil eden bir meblağ, duru
ma göre, ilave edilir veya çıkartılır. Eksik veya fazla ödeme miktarım belirleyebilmek amacı ile, gerekli öde
me aylık olarak hesaplanacak ve (a) benldinde belirtilen elemanların net tutarına uygulanacaktır. 

(3) Bu madde uyarınca İmzacılara veya, tmzacıloroa yapılacak ödemeler Konseyce kararlaştırılacak bir ta
rihte yapılacaktır. Bu tarihten 'itibaren yapılmayan bütün ödemelere, oram Konseyce tespit edilen bir faiz 
ilave edilecektir. 

Madde : VII 
Kullanma Ücretlerinin ödenmesi 

(1) Sözleşmenin 19 ncu maddesi uyarınca tespit edilen kullanma ücrötileri, İmzacılarca ya da yetkili teleko
münikasyon kuruluşlarınca, Konseyce kararlaştırılan usuller uyarınca ödenecektir. Bu usuller bilinen milletler
arası tdekomünikasyon hesaplaşma usullerine mümkün- olduğu oranda uygun olacaktır. 

(2) Konseyce aksi kararlaştırılmadığı takdirde, İmzacılar ve yetkili telekomünikasyon kuruluşları Teşkilata, 
Teşkilatlın INMARSAT uzay kesiminin tüm kullanımını ve yatırım hisselerinin tesrültini mümkün kılacak bil
giyi vermekle yükümlü olacaklardır. Konsey, bu bilgilerin Örgüte verilmesi ile ilgili usulleri tespit edecektir. 

(3) Konsey, vadesi dört ay ya da daha fazla geçmiş kullanma ücretleri konusunda gerekli müeyyideleri 
tespit edecektir. 

(4) Konseyce ödeme için tespit edilen tarihten itibaren, ödenmemiş olan meblağlara, oranı Konseyce be
lirlenecek bir faiz ilave edilecektir. 
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Madde : VIII 
Gelirler 

ı(l) Teşkilatça kazanılan gelirler Konseyce aksi kararlaştırılmadığı takdirde uygulanabilirlikleri nispetinde 
normal koşullarda şu öncelik sırasına göre kullanılacaktır: 

'(a) İşletme, balkım ve idari masrafların kıaırşılanıması. 
(b) Konseyce gerekli görülecek miktarda işlıdtaıe fonu bulundurulması. 
(e) imzacılara yatırım hisseleri 'ile orantılı olarak Konseyce tespit edilen ve Teşkilat hesaplarına istenmişi 

aımıoıltisman tedarikine eşit miktarda sermaye iadesini itemslil eden meblağların ödenmesi 
(d) Teşkilattan çekilmiş ya da üyeliği sona erdirilmiş herhangi bir imzacıya XIII. madde uyarınca iadesi 

gerekebilir meblağların ödenmedi. 

(e) Sermaye değer kaybının telâfisi yönünde ortaya çıkan 'bakiyenin yatırım hisselerine orantılı &ir şe
kilde, birikmiş olarak imzacılara ödenmesi. 

(2) Konsey; imzacıların Sermayesindeki değer kaybının telafisi oranımın tespitimde INMARSAT yatırım
ları ile ilgili riskleri karşılayacak bir pay ayıracak ve oranı, ayrılan payı göziöniüne alarak dünya piyasasındaki 
para değerine en yakın olacak tarzda tespit edecektir. 

(3) Teşkilatça kazanılan gelirlerin «Teşkilat» in işletme bakım ve idari masraflarını karşılayamaması ha
linde, Konsey açığı kapatmak üzere; Teşkilat'ın işletme fonunun kullanılmasını, kredi temin anlaşmalarının ya
pılmasını, borç alınmasını, Imzıacı'lardan yatırım hisseleri oranında sermayeye katkılarını artırmalarını veya 
bu tedbirlerin birleşimini kararlaştırabilir. 

Madde - IX 
Hesapların Kapatılması 

(1) dmzacı'lar ile Teşkilat arasında III., VI., VII., ve VIII. maddeler gereğince mali muamelelerle ilgili 
hesaplaşmalar, Konsey tarafından gerekli görülen işletme fonu miktarından fazla olarak Teşkilat'ın elinde 
tuttuğu meblağlar da dahil Imzacı'larla Teşkilat arasında fonların el değiştirmesini mümkün olan en az sevi
yede tutacak şekilde yapılmalıdır. 

(2) Imzacı'larla Teşkilat arasında, bu işletme Anlaşması gereğince yapılacak bütün ödemeler alacaklının 
kabul edeceği, paraya serbestçe çevrilebilecek her hangi bir para ile yapılır. ' 

Madde - X 
Borçlanma 

(1) Konsey'ce karar verilmesi halinde, Teşkilat, yeterli gelirleri ya da sermaye katkılarını temin edene ka
dar geçen süre içinde mali açıklarını kapatabilmek amacı ile borçlanma muamelelerine girebilir. 

(2) Konsey'ce karar verilmesi halinde, bazı istisnai durumlarda Teşkilat Sözleşmenin 3. neü maddesi uyarın
ca Teşkilat'ın üstlendiği her hangi bir girişlimi finanse etmek ya da sorumluluklarını yerine getirmek üzere 
borç a'lalbilir. Bu borçların ödenmemiş kısmı, IV. maddede sözü edilen mukaveleli sermaye taahhütleri olarak 
mütalaa edilecektir. 

Madde - XI 
Sorumluluk 

(1) Teşkilat'ın, yetkili bir mahkemece verilen bağlayıcı bir kararla veya Konseyce kabul edilen veya mu-
talbık kalınan bir hesaplaşma sonucu olarak Sözleşme ya da bu işletme Anlaşma'sı uyarınca ortaya çıkan veya 
Teşkilat'ın her hangi bir faaliyet veya yülküml'ülüğünden doğan her türlü masraf veya harcamaları kapsayan her 
hangi bir meblağı ödemesi gerektiğinde, imzacılar; bu meblağ tazminat, sigorta veya diğer birtakım mali iş
lemler yolu ile karşılanamamışsa karşılanamamış kısmı Teşkilat'a, IV. madde uyarınca tespit edilen sınırlan
dırmaya .bakılmaksızın sorumluluğun doğduğu tarihteki yatırım hisseleri ile orantılı olarak öderler. 
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<2J Her hangi bir İmzacı'nın sahip olduğu sıfatla, yetkili bir mahkemece verilen bağlayıcı bir kararla, ve
ya Konseyce kabul edilen ya da mutabık kalınan bir hesap sonucu olarak Sözleşme ya da bu İşletme Anlaş
ması uyarınca ortaya çıkan veya Teşklilat'm her hangi bir faaliyet veya yükümlülüğünden doğan her türîti 
masraf veya harcamaları kapsayan bir ödeme yapması gerektiğinde, Teşkilat, Îmzacı'ya ödediği miktar kadar 
ödemede bulunacaktır. 

(3) Bir tmzacıVa karşı bu tür bir talep Meri sürülürse, o İmzacı, Teşkilat tarafından^ ödemesi için, Teş-
kilajt'ı vakit geçirmeden haberdar eder, ve ona savunma hakkında tavsiyede bulunma veya savunmayı yürütme 
ya da diğer birtakım yolarla iddiaları cevaplandırma» ve davanın bakıldığı mahkemece uygulanan hukuki re
jimde öngörülen olanaklar çerçevesinde ya İmzacı ile birlikte muamelelere taraf olma ya da İmzacı'nin yerin* 
taraf olma olanağını tanır. 

(4) Teşkiat'ın, bu madde uyarınca her hangi bir îmzacı'ya bâr ödeme yapması gerektiğinde, İmzacılar! 
bu ödeme tazminat, sigorta ya da diğer mali işlemlerle ikarşılanamamışsa, Teşkilat'a karşılanamamış kısmı IV 
madde uyarınca belirlenen sımrlanidınmaya bakılmaksızın, borcun doğduğu tarihteki yatırım hisseleri oranla
rına göre öderler. 

Madde : XII 

Tdekomünikasyon HÜzmetlerinin Sağlanmasından Doğan Sorumluluktan Muafiyet 
Sözleşme ya da bu İşletme Anlaşması uyarınca sağlanan veya sağlanacak olan telekomünikasyon hizmetle-

rinin sağlanamaması, gecikmesi veya arızası olması sebebi ile ortaya çıkacak kayıp veya zarardan ne Teşkilat 
ne imzacılar, sıfatları ile, ne bunların memur ya da işçileri, ne herhangi bir imzacının yönetim kurulundaki her
hangi bdır üyesi, ne die Teşkilatın herhangi bir onganındaki bir temsilci, görevlerinin 'ifasında;, imzacılara veya 
Teşkilata karşı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 

Madde : XIII 

Çekilme ya da Üyeliğiiın Soma Ermesi H/alkilde Hesaplaşma 
(1) Sözleşmenin 29 ncu ve 30 ncu maddeleri gereğince herhangi bir imzacının çekilmesinin ya da üyeli-

ğinlin sona ermesinin yürürlüğe girdiği tarihi takiben üç ay üçimde, Konsey, tmızacııyı, çekirnenıin ya da üyeliğin 
sona ermesinin yürüdüğe giriş tarihi itibarı ile Teşkilatile ilgili mali durumunun1 değerlendirilmesinden ve (3) 
ncü fıkrada öngörüldüğü üzere ödemenin ne şartillarla yapılacağınldan haberdar edecektir. Bu Mdirim şun
ları kapsayacaktır : 

(a) Çeklimıenlin ya da üyeilliğiın sonie ermesinin geçerli olduğu tarih itibarı ile, VI ncı malddle uyarınca hesap* 
laman değerle, İmzacının sözkonusu tarihteki yatırım hissesinin çarpılması ile elde edilen, Teşkilat tarafından 
imzacıya ödenecek meblağ. 

(b) İmzacının çeklilkne ihbarının alınması tarihlinden Önde veya üyeliğin sona ermesinin geçeri olduğu tarih
ten önce, yapılmasına münhasıran yetki verilmiş mukavele! taahhütler için sermaye katkı hissesi olarak İmza
cı tarafından Teşkilata ödenmesi gereken meblağlar ve ödemelerin hangi tarihlerde yapılacağım belirten bir 
program^ 

(c) Çekilmenin ya da üyeliğin soma ermesinin geçerli) olduğu tarih itibarı ile İmzacı tarafından Teşkilata öde
necek düğer meblağlar. 

(2) (1) ndi fıkrada öngörülen meblağları hesaplarken, Konsey çekilme ihbarının alındığı veya üyeliğin sona 
ermesinin geçerli olduğu tarihten önce yapılmasına yetki verilmiş mukaveleli taahhütlerle ilgili olarak kendisi* 
ne düşen sermaye katkı hissesini ödemekten veya herhangü bir fiilinden ya da 'ihmiaıllinden doğara soruımıllulıuk-
lardan, İmzacının kısmen veya tamamen muaf tutulmasını kararlaştıralbilir. 

(3) İmzacının (1) (b) ve (c) fıkraları gereğince ödemesi gerekli miktarları ödemiş olması kaydı ile, Teşki
lat, VIII nci maddeyi gözönüne alarak, İmzacıya diğer İmzacılara sermayeye katkılarının iade edileceği süre 
ille aynı sürede, ya da Konseyce karar verilmesi hallinde daha da önce, (1) (a) ve (b) fıkralarında sözü edilen meb
lağları iade edecektir. Konsey; zaman zaman, İmzacının ödeyeceği ya da İmzacıya ödenecek mebfllağüara taıtlhik 
edilecek faiz oranını tespit edecektir. 
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(4) Konseyce aksi kararlaştalıraadığı takdirde, bu madde uyarınca imzacı tarafından yapılan ödeme, îm* 
zacıya, çekime ihbarının alınması ya da üyeliğin sona ermıesıiniın geçerlli olıduğu tarihten önoe Teşkilatın foliır 
fiilinden veya ihmalinden doğan mukavelesiz taahhütlerden hissesine düşeni öideme vecibesinden kurtarmaz. 

(5) imzacı bu sıfatı ile elde ettiği ve çekilmesinin yada üyeliğinin sona ermesinin geçerli olduğu tarihten son
ra da devam edecek olan ve bu madde uyarınca yapılan hesaplaşma ile herhangi bir tazminat akmamış olduğu 
haklarından hiçbirisini kaybetmeyecektir. 

Madde : XIV 

Yer istasyonlarının Onaylanması 

(1) INMARSAT Uzay kesimini kuşanabilmek için, bütün yer (istasyonlarının Sözleşmenin 15 (c) maıddesli uya
rınca Konseyce tespit edilen kıstas ve usuller uyarınca Teşkilat tarafından onaylanması gerekir. 

(2) 'Bu tür bir onaylama için başvuru, yer istasyonunun kurulmuş ya da kurulacak olduğu topraklara sahip 
olan Tarafım imzacısı veya gemideki ya da deniiız ortamında çalışan herhangi bir araçdaki yer istasyonunun 
kayırtUa olduğu Taraf veya Tarafın imzacısı, ya da bir toprak, gemi veya deniz ortamında çalışan herhangi bir 
araç üzerindeki yer istasyonları, herhangi bir taraf m nüfuzu altında değil ise, yetkili bir teletoomünükasyon te
şekkülü tarafından Teşkilata yapılacaktır. 

(3) Herhangi bir imzacının müracaat ederek, tayin ettiği tarafın bu yükümlülüğü üstlendiğini bildirmesi 
durumu dışında (2) nci fıkrada sözü edilen başvuru sahipleri, onaylanma talebinde bulundukları yer istasyonları 
ile ilgili olarak, Teşkilata karşı, Teşkilatça belirtilen kural ve standartlara uyulmasını temin etmekle yükümlü 
olacaklardır. 

Madde : XV 

INMARSAT Uzay Kesiminin Kullanılması 

(1) INMARSAT Uzay kesiminin kullanımı ile ilgili bütün talepler Teşkilata imzacı tarafından, ya da her
hangi bir Tarafın nüfuzu altında olmayan topraklar üzerinde olması halinde, yetkili bir telekomünikasyon te
şekküllü tarafından yapılacaktır. 

(2) Kullanıma, Sözleşmenin 15 (c) maddesi uyarınca Konseyce tespit edilen kıstas ve usuller uyarınca, Teş
kilatça yetki verilecektir. 

<3) Herhangi bir imzacının müracaat ederek, tayin ettiği Tarafın o imzacıya ait olmayan veya onun tarafın
dan istetilmeyen yer istasyonlarının bir kısmı veya tamamına ait yetkilerle ilgili yükümlülüğü üstlendiğini bildir
mesi durumu dışında, INMARSAT uzay kesimini kulanmasına yetki verilen henbir imzacı ya da yetkili telekomü
nikasyon kuruluşu Teşkilatça bu kullanımla ilgili olarak tespit edilen şartlara uymakla yükümlü olacaktır. 

Madde : XVI 

Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi 

(1) İmzacılar arasında, ya da imzacılarla Teşkilat arasında Sözleşme ve 'bu işletme Anlaşmasındakıi haklar 
ve ödevler ile ilgili uyuşmazlıklar, uyuşmazlığa taraf olanlar arasında görüşmeler yolu ile çözümlenmeye çalı
şılmalıdır, Taraflardan herhangi birisinin uyuşmazlığın çözümlenmesi için başvuruda bulunduğu tarihten itiba
ren bir yıllık süre içinde uyuşmazlık çözümlenememişıse ve uyuşmazlığa taraf olanlar uyuşmazlığın çözümlen
mesi konusunda özel bir yöntem kararkştırmamışlarsa, uyuşmazlığa taraf olanlardan herhangi birisinin talebi 
üzerine, bu uyuşmazlık için Sözleşmenin Eki uyarınca hakem usulüne başvurulacaktır,, 

(2) Aksi karşılıklı olarak kararlaştırtmadığı takdirde, Teşkilat ile bir yada daha fazla sayıda imzacı ara
sında, aralarında yapılmış anlaşmalardan doğan uyuşmazlıklarda, uyuşmazlığa taraf olanliardan birisinin talebi 
üzerine, uyuşmazlığın çözümlenmesi konusunda taraflardan birisimin talepte bulunmasından itibaren bir yıl için
de, Sözleşmenin eki uyarınca hakem usulüne başvurulacaktır, 

(3) Imızacılık sıfatı sona eren bir imzacı, bu işletme Anlaşmasının daha önce imzacısı oluşu nedeniyle do
ğan hak ve ödevler ile ilgili uyuşmazlıklarda bu madde hükmüne taJbi olmaya devam edecektir. 
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Madde : XVII 

Yürürlüğe Girme 

(1) ıBu İşletme Anlaşması İmzacı için, Sözleşmemin 33 ncü mıaddesli uyarınca, ilgili Taraf için Stödeşmienin 
yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe gömecektir. 

(2) İşletme Anlaşması, Sözleşmenin yürürlükte kaldığı sürece, yürürlükte kalacaktır. 

Madde : XVIII 

Değişiklikler 

(1) Herhangi bir Taraf veya İmzacı bu İşletme Anlaşmasında değişiklik tekliflinde bulunıalbilirj Değişiklik 
teklifleri, bunları bütün Taraf ve İmzacılara iletecek olan Yönetim Organına gönderilir. Konseyin herhangi 
bir değişıikîlıik teklifinli görtüşeblMmesi içlin üç ay önceden haberdar ollmlası gereklidir. Du süre zarfında Yönetim Or
ganı imzacıların görüşlerini alacak ve bunları diğer imzacılara iletecektir. Konsey değişiklik tekliflerini, 
teklifin İmzacılara dağıtılmasından sonraki altı aylık süre içinde görüşecektir. Genel Kurulu, değişiklik tek
liflerini, Konsey'ee onaylanmasından sonraki altı aylık süreden daha önce olmamalk üzere görüşecektir. Her
hangi bir özel durumda bu süre, Genel Kurul tarafından, esasa ilişkin bir kararla kısaltıla'bilir. 

(2) Konseyce onaylanmasını takiilben, Genel Kurulca da teyit edilirse, değişiklik, Genel Kurulun teyit 
tarihinde İmzacı olan İmzacıların sayıca üçte ikisini 'teşlkil edip de, yatırım hisseleri toplamının üçte ikisini 
elinde tutan İmzacıların onayının Müstevdiye bildirilmesinden yüzyirmi gün sonra yürürlüğe girecektir. Her
hangi ıbir değişikliğin onaylandığı ihbarı, Müstevdiye sadece ilgili Tarafça yapilaca'ktır ve bu ihbar, değişik
liğin ilgili Tarafça da kabulü anlamına gelecektir. Yürürlüğe girdiği andan itibaren, değişiklik, kalbul etme
miş olanlar da dahil, bütün İmzacılar için bağlayıcı olacaktır. 

Madde : XIX 

iMüs'teVdİ 

ı(l) IBu İşletme Anlaşmasının MüsteVdisi Hükümetlerarası Danışsal Denizcilik Teşkilatının Genel Sekreteri 
olacaktır. 

I(ı2) Mülstevdi, bütün İmzacı Devletleri ve katılan Devletleri ive İmzacıları aşağıdaki durumlardan anında 
haberdar edecektir. 

(a) 'Bu İşletme Anlaşmasının herhangi bir İmzacı tarafından imzalanması, 
ı(b) IBu İşletme Anlaşmasının yürürlüğe giriş tarihi, 
ı(c) Bu İşletme Anlaşmasında yapılan herhangi bir değişiklik ve bu değişikliğin yürürlüğe girişi, 
(d) Herhangi bir İmzacının çekildiğinin bildirilmesi, 
ı(e) Herhangi bir İmzacının üyeliğinin askıya alınması veya üyeliğin sona ermesi, 
(f) 'Bu İşletme Anlaşması ile ilgili diğer ihbarlar ve muhaberat., 
1(3) Bu İşletme Anlaşmasının yürürlüğe girmesini takiben Müstevdi, Birleşmiş Milletler Yasasının 102 nci 

maddesi uyarınca, tasdikli bir nüshasını, kaydı ve yayınlanması için Birleşmiş Milletler Sekreteryasına göndere-
cdktir. 

İBunun Ibeligesi olarak aşağıda imzası bulunan ve gerektiği şekilde yetkili kılınanlar, bu işletm'e Anlaşmasını 
imzalamışlardır. 

IBindokuzyüz yetmişaltı yılının Eylül ayıtım üçüncü günü Londra'da her biri eşit şekilde geçerli olmak üze
re İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde tek bir asıl nüsha olarak hazırlanmış olup, tasdikli 
birer suretini Uluslararası Deniz Uydu Sistemi Kurulması Ihalkkındaiki Uluslararası Konferansa katılmaya da
vet edilmiş olan Devletlerin Hükümetlerinin her birisine ve Sözleşmeyi imzalayan veya Sözleşmeye katılan 
Devletlerin Hükümetlerine ve her bir İmzacıya gönderilmek üzere Müstevdiye tevdi edilecektir.. 
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EK 

KULLANIM ESASINA GÖRE YAPILAN itLK. TESPİTTEN ÖNCEKt YATIRIM HİSSELERİ 

(a) Aşağıdaki üstede yer alan devtetlerİM imza cı'laırının ilk yatırım bilişselleri şu şekilde olacaktır. 

Amıemilkiaı Birleşik Devletleri 
İngiltere 
SSCB, Beyazmusya S8C ve Ukrayna SSO 
'Nlonlvieç 
Japonya 
İtalya 
Fransai 
Almanya Federal Cuımlhıuriyeti 
Yunıaniistari 
HolÜamıda 
Kanada 
İspanya 
(Balvieç 
Datniitnarka 
Avusturalya 
Hindistan; 
Brezilya1 

Kuveyt 
(Polonya 
Arjantin 
Belçika 
Finüaındiya 
Oemiokraltiik AHmam Cumhuriyeti 
Siinıgaıpuır 
Yeni Zelamlda 
(Bulgaristan; 
Küba 
Endonezya 
îrari 
Sili 
Peru 
d5avıfiçme 
Liberya 
Cezayir 

iMuM 
(Gana 
Ira*! 
Taiylanıd 
Türkiye 
Kamerun Birleşik Cumhuriyeti 

17 00 
12 00 
ur oo 
9 50 
8 43 
4 37 
3 5q 
3: 5Q 
3' 50| 
3 50 
3 20 
2 50 
2 30 
2 10 
200) 
2 0 0 
l1 50 
i 48 
T 48 
Q 75 
0, 75 
0 75 
Q 74 
Q 62 
0 44 
0 33ı 
0 33 
0 33 
q 33 
p 25 
Q 25 
0 25 
0 10 
0 05 
0 05 
0 05 
0 05ı 
Q 05 
0 05 
0 05 

TıdpÜatm lOjl1 4 5 
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ıflb) Yukarıdaki listede yer alan Devletlerden herhangi birisi tarafından tayin edilen ive İşletme Anlaşması
nı imzalayan herhangi bir imzacı, Sözleşme ve İşletme Anlaşmasının yürürlüğe girmesinden önce, (a) fıkra
sındaki listede belirtilen ilk yatırım hissesinden daha yüksek bir yatırım hissesine, aşağıdaki durumlarda sa
hip olabilecektir : 

(i) Diğer İmzacılar buna eşdeğer 'bir ilk yatırım hissesi azalışını kabul ederlerde, veya, 
ı(ii) Sözleşme ve İşletme Anlaşmasının imzaya açılışından sonra yirmi dört ay içinde yürürlüğe girmemiş 

olması halinde,, 

İlgili İmzacılar bu durumu, yeni bir Ik yatırım hissesi listesi hazırlayıp, ilik yatırım hissesi listesinde adı 
geçen bütün Devletlere gönderecek olan Müstevdiye bildireceklerdir. 

ı(c) '(a) fıkrasındaki listede adı olmayan bir Devletin İmzacısı, 'İşletene Anlaşmasını yürürlüğe girmeden 
önce imzalamasında, INMARSAT uzay kesitminin planlanan oransal kullanımına tekabül eden ilk yatırım his
sesini Müstövdiye bildirecektir. Müstevdi, yeni İmzacıyı ve ilk yatırım hissesini (a) fıkrasındaki ilk yatırım his
sesi listesine ilave edecektir. Bu yeni liste, listede adı olan "bütün Devletlere gönderilecektir. Yeni İmzacının 
ilk yatırım hissesi Konseyin nihai onayına veya ayarlamasına tabi olacaktır. Eğer Konsey hissede 'bir ayarla
ma yaparsa, bütün İmzacıların, önce ilk yatırım hisselerini ive daha sonra da yatırım hisselerini oransal ola
rak ayarlayacaktır. 

(d) İşletme Anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile birlikte, İmzacıların yatırım hisseleri, İmzacıların ilk ya
tırım hisselerinin, bütün yatırım hisseleri toplamının yüzde lOO'e ulaşacak şekilde oransal olarak ayarlanması 
yolu ile tespit edilecektir. 

ı(e) '(a) fıkrasındaki listede yer almafyah ve İşletme Anlaşmasını yürürlüğe girmesinden sonra imzalayan 
herhangi bir İmzacının yatırım hissesi ile ilk yatırım his sesi'listesinde yer alan fakat İşletme Anlaşmasının İm
zaya açıldıktan ısionraki otuzaltı ay içinde kendisi için yürürlüğe girmemiş olduğu bir İmzacının ilk yatırım 
hissesi Konseyce tespit edilecek ve bütün İmzacıların ilk yatırım hisselerini göstenir yeni bir listeye ilave edi
lecektir. 

(f) Teşkilata yeni bir Tarafın girmesi veya bir Tarafın Teşkilattan çekilmesi ya da üyeliğinin sona ermesi 
halinde, ibütün İmzacıların yatırım hisseleri, 'bütün yatırım hisseleri toplamının yüzde 100'e ulaşacak şekilde 
bütün İmzacıların ilk yatırım hisselerinde orarisal ayarlamalar yaparak tespit edilecektir., 

ı(ig) İşletene Anlaşmasının V nci maddesinin (8) nci fıkrası uyarınca tespit edilen yüzde 0.05'lik yatırım 
hissesi, bu Ekin (e), (d), (e) ve '(f) fıkraları uyarınca artırılmayacaktır., 

•-..y. < a > f l ^ ^ • < < " • 
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