
C I L T : 11 YASAMA YILI : 2 

DANIŞMA MECLİSİ 
TUTANAK DERGİSİ 

6 ncı Birleşim 

21 Ekim 1982 Perşembe 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

Sayfa 
I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 106 

II. — BAŞKANLIK DÎVANININ GE
NEL KURULA SUNUŞLARI 106,119 

1. <— Bayındırlık, Ulaştırma, tmar ve İs
kân, Turizm ve Tanıtma Komisyona Başkan
lığının, Komisyonlarının görev bölümüne dair 
tezkeresi. (3/466) ' 1106 

2. — Fuat Yılmaz ve 74 arkadaşının, Türk 
Dili Akademisi Kuruluş Kanunu Teklifini 
geri aldıklarına dair önergeleri. (4/43) .119 

3. — Ertuğrul Zekâi ökte ve 58 arkada
şının, Atatürk Akademisi Kanunu Teklifini 
geri aldıklarına dair önergeleri. (4/44) 119 

III. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 107 
1. — Bir Ülkede Geçici Olarak Otu

ran Kimselerin Tıbbî Bakımlarına İlişkin Av
rupa Sözleşmesi ile Bu Sözleşmenin Kabulü 
Konusunda fHükümetlerarası Konferansta Dü
zenlenen Nihaî Belgenin Onaylanmışının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Raporu. (1/1'55) (S. Sayısı : 158) 107:108,120: 

121 

Sayfa 
2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus 

Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içiş
leri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/469) 
(S Sayısı : 178) 108,122:123 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus 
Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Ko
nularda Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşme
nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma, içiş
leri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1/470) 
(S. Sayısı : 179) 109,124:125 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye 
Arap Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri 
Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî 
Yardım Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları. (1/73) (S. Sayısı : 180) 109: 

111,126:127 
5. — Kamu Konutları Kanunu Tasarısı 

ve Malî İşler IKomisyonu Raporu. (1/142) 
(S. Sayısı : 161) 111:119 



Danışma Meclisi B : 6 21 . 10 . 1982 O : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri; 
Sağlık ve Sosyal İşler (Sağlık, Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik); 
Malî İşler (Maliye, Gümrük ve Tekel); 
İktisadî İşler (Ticaret, Sanayi v̂e Teknoloji, Ener

ji ve Tabiî Kaynaklar); 
Tarım ve Orman, !Köy İşleri ve Kooperatifler; 
Adalet; 
Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayış

tay; 
Millî Eğitim (Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor) 
Komisyonları Başkanlıklarının, Komisyonlarının 

görev bölümüne dair tezkereleri Genel Kurulun bil
gisine sunuldu. 

1.4.1933 Tarihli ve 2133 sayılı Devlet Kitapları 
Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 2 nci Mad
desine 7380 sayılı Kanunla Eklenen ve 1733 sayılı 
Kanunla Değiştirilen İkinci Fıkrasının Değiştirilme
sine dair Kanun Tasarısı ile; 

Yükseköğrenim (Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanu
nu Tasarısının maddeleri ve tümü kabul edildi. 

21 Ekim 1982 Perşembe günü saat 14.00'te toplan
mak üzere Birleşime saat 19.05'te son verildi. 

Turhan GÜVEN 
Başkan 

Başkanvekili 
Erdoğan BAYIK M. Talât SARAÇOĞLU 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
A. Güngör ÇAKMAKÇI Ali Nejat ALPAT 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

»m<ı 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili M. Vefik KİTAPÇIGİL 
KÂTİP ÜYELER : Ali Nejat ALPAT, A. Güngör ÇAKMAKÇI 

BAŞKAN — Değerli üyeler, Danışma Meclisimizin altıncı Birleşimini açıyorum. 
Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

II. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

/. — Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Tu
rizm ve Tanıtma Komisyonu Başkanlığının, Komis
yonlarının görev bölümüne dair tezkeresi. (3/466) 

BAŞKAN — Sunuşlar kısmında Bayındırlık, 
Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve Tanıtma Ko
misyonu Başkanlığının 'bir tezkeresi var; okutuyo
rum. 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve İskân, Turizm ve 

Tanıtma Komisyonunun 13.10.1982 tarihinde yaptığı 
toplantıda Başkanlık Divanı seçimleri yapılmış ve so
nuçta: 

Başkan 
Başkanvekili : 
Sözcü 
Kâtip 
Seçilmişlerdir. 

: A. Fehmi KUZUOĞLU 
Hayri SEÇKİN 
Mehmet AYDAR 
ıLütfullah TOSYALI 

Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Hayri SEÇKİN 
Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve 

İskân, Turizm ve Tanıtma 
Komisyonu Başkanvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
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III. — GÖR* 

1. — Bir Ülkede Geçici Olarak Oturan Kim
selerin Tıbbî Bakımlarına İlişkin Avrupa Sözleşme
si ile Bu Sözleşmenin Kabulü Konusunda Htikü-
metlerarası Konferansta Düzenlenen Nihaî Belgenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko
misyonu Raporu. (1/155) (S. Sayısı : 158) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; 
Gündemimizin «Kanun Tasarısı ve Teklifleri Bö

lümüne» geçiyoruz. 
Bu bölümde ilk görüşeceğimiz Tasarı, bir nihaî 

belgenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair 
Tasarıdır. 

Bu Tasarı, Sayın Millî Savunma, İçişleri ve Dış
işleri Komisyonunca benimsenmiş ve Genel, Kurulu
muza gönderilmiş bulunmaktadır. 

•Komisyonun ve Hükümet temsilcisinin yerlerini 
almalarını rica ediyorum. 

Hükümet Temsilcisinin yetki belgesini rica ediyo
rum. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İSMET 
BİRSEL — Sayın Başkanım; yetki belgesi hazırlan
mıştı; fakat biz gündemin 4 üncü maddesi olarak bi
liyorduk görüşeceğimiz konuyu. O bakımdan bir ge
cikme olacak. Zaten yetkili arkadaşım da henüz gel
miş değil. Yetki belgesini gelir gelmez size takdim et
mek durumunda olacağız. 

BAŞKAN — Yetki belgesi geliyor değil mi efen
dim?.. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İSMET 
BİRSEL — Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Değerli üyeler; bu Tasarı ile ilgili Komisyon ra

porunun okutulup okutulmaması hususunu oylarınıza 
sunuyorum. Okutulmasını Kabul edenler.. Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 

(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu okundu) 

BAŞKAN — Sayın Birsel, bu Tasarı ile ilgili kısa 
bir bilgi genel Kurulumuza lütfen verir misiniz?.. 

(1) 158 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

ŞULEN İŞLER 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ İSMET 
BİRSEL — Sayın Başkanım; 

Bu Sözleşme ile geçici olarak yabancı ülkede bu-
ı lunan bir vatandaşımızın acil durumlarda tedavi edil

me imkânı doğmaktadır. Tabiatıyla bu kişinin tedavi 
masraflarının halli iki ülke arasındaki sosyal sigorta 
kuruluşlarının yapacakları sözleşmelerle gerçekleşti
rilmektedir. Bu Sözleşme bu imkânı sağlıyor. 

Şimdiye kadar yalnız Macaristan tarafından onay
lanmış olduğunu istihbar etmiş bulunuyoruz. Uluslar
arası Çalışma Teşkilâtı Konferansı çerçevesinde ya
pılmış bir genel sözleşme niteliğindedir. 

Maruzatım bu kadar Sayın Başkanım. Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Temsilci. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Bir Ülkede Geçici Olarak Oturan Kimselerin Tıtbbî 
Bakımlarına İlişkin Avrupa Sözleşmesi İle Bu Söz
leşmenin Kabulü Konusunda Htikiimetlerarası Kon
feransta Düzenlenen Nihaî Belgenin Onaylanması* 

nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanuı> Tasarısı 

iMAIDDE 1. — Uluslararası Çalışma Teşkilatı ta
rafından 14-17 Ekim 1980 tarihlerinde Cenevre'de 
düzenlenen Ülkemizin de temsil edildiği Hükümetler-
arası Konferansta imzalanan «Bir Ülkede Geçici Ola
rak Oturan Kimselerin Tıbbî Bakımlarına İlişkin Av
rupa Sözleşmesi» ile bu Sözleşmenin Kabulü konu
sunda Hükümetlerarası konferansta düzenlenen «Ni-
hîa Belge» nin onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kaıbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe ıgirer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. IKa-
bul edenler... Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

— im — 
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Tasarının tümü üzerinde letjte aleyhte söz isteyen 
sayın üye?.. Yoktur. 

Tasarıyı açık oylarınıza sunuyorum. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Sayın Birsel, yetki belgenizi aldım, 
teşekkür ederim. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cum
huriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı
sı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 
Raporu. (1/469) (S. Sayısı: 178) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; gündemimizin ikin
ci sırasında bulunan Tasarının görüşülmesine başlı
yoruz. 

Sayın Temsilcinin yetki belgesi gelmiştir. 
Bu Tasarı, Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus 

Cumhuriyeti Arasında konsolosluk Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısıdır. 

Tasarı, Komisyonca benimsenerek Genel Kurulu
muza getirilmiştir. 

Tasarı ile ilgili raporun okutulup okuculmaması 
hususunu oylarınıza sunuyorum. Okutulmasını ka
bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
eklidir. 

Raporu okutuyorum: 
(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu okundu) 
BAŞKAN — Hükümet Temsilcisi Sayın Kulin' 

den Tasarıyla ilgili kısa bir açıklama rica ediyorum. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ OR

HAN KULİN — Teşekkür ederim Sayın Başka
nım. 

7 Mayıs 1982 tarihinde Tunus'la imzalanmış bu
lunan 'bu Sözleşme de imzaladığımız diğer klasik kon
solosluk sözleşmeleri gihi ve Viyana Konsolosluk 
Sözleşmesinden esinlenerek hazırlanmış bir Sözleşme
dir. Bu .Sözleşmenin onaylanmasıyla Tunus'la olan 
ilişkilerimizin konsolosluk alanında daha sağlıklı ve 
esasa dayalı bir şekilde yürütülmesi beklenmektedir. 

Teşekkür ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HAMZA EROĞLU — Bir sorum var Sayın Baş

kanım... 

(1) 178 Sı Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
HAMZA EROĞLU — Viyana Konsolosluk Söz

leşmesi tarafımızdan onaylanmış mıdır? Bunu öğren
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Buyurunuz Sayın Kulin. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ OR

HAN KULİN — Efendim, Viyana Konsolosluk Söz
leşmesi tarafımızdan onaylanmıştır. Bildiğim kadarıy
la Diplomatik Sözleşme imzalandığı halde onaylan
mamıştır; dosyası yanımda yok, fakat öyledir efen
dim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Ara
sında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus 
Cumhuriyeti arasında 7 Mayıs 1982 tarihinde Anka
ra'da imzalanmış olan ıKonsolosluk Sözleşmesinin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — (Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

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

2 nci maddeyi okutuyorum: 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

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

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
Tasarıyı açık oylarınıza sunuyorum. 
(Oylar toplandı) 
BAŞKAN — Birinci oy kutularının üzerine lütfen 

gerekli işareti koyalım; Bütçe-Plan Komisyonunda 
görevli arkadaşlarımız gelecekler, oylamada diğer 
kutularla 'bu kutu karışmasın. 

— 108 — 
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3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cum
huriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun^ Tasarısı ve Millî 
Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/470) (S. Sayısı : 179) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler; gündemimizin üçün
cü maddesindeki Tasarı, Türkiye Cumhuriyeti ile Tu
nus Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konu
larda Adlî Yarlışmaya Dair Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı
dır; bu Tasarıyı görüşmeye başlıyoruz. 

Bu Tasarı da Komisyonca benimsenerek Genel 
Kurulumuza getirilmiştir. 

Tasarıyla ilgili Raporun okunması hususunu oy
larınıza sunuyorum: ıKabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum: 
(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 

Raporu okundu) 
BAŞKAN — Hükümet Temsilcisi Sayın Kulin' 

den Tasarıyla ilgili kısa bir açıklama rica ediyorum. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ OR

HAN KULİN — Efendim, klasik bir adlî yardımlaş
ma sözleşmesidir. Sözleşme hukukî ve ticarî konu
larda adlî ve gayrî adlî belgelerin diğer âkit tarafla
rın ülkesine tebliğini, bir taraf vatandaşının diğer ta
raf ülkesinde, o ülke vatandaşı gibi adlî yardımdan 
yararlanmasını, istinabelerin yerine getirilmesini ön
görmektedir. Sözleşme onaylanarak yürürlüğe girdiği 
takdirde iki taraf vatandaşlarının hukukî ve ticarî ko
nularda haklarının daha iyi korunmasına ve istemle
rinin yerine getirilmesine geniş olanak sağlayacaktır. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kulin. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

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

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında 
Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşmaya 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus 
Cumhuriyeti arasında 7 Mayıs 1982 tarihinde Anka-

(1) 179 S. Sayılı Basmayan Tutanağın sonuna ek
lidir. 

ra'da imzalanmış olan Hukukî ve Ticarî Konularda 
Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşme'nin onaylanma
sı uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. 1 inci madde kabul edilmiştir. 

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

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. 2 nci madde kabul edil
miştir. 

.3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu 'Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler.. Etmeyenler.. Madde kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü üzerinde lehte ıleyhte söz isteyen 

sayın üye?. Yok. 
Tasarıyı açık oylarınıza sunuyorum. 
(Oylar toplandı) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve 
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışiş
leri komisyonları raporları. (1/73) (S. Sayısı : 180) (1) 

BAŞKAN — Değerli üyeler, gündemimizin 4 
üncü maddesinde Türkiye Cumhuriveti ile Suriye 
Arap Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri Verilme
si ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Sözleş
mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı var. Bu Tasarıyı görüşmeye başlıyo
ruz. 

Tasarı ile ilgili raporun okutulması hususunu oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kaibul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum: 
(Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu 

raporu okundu). 
BAŞKAN — Sayın Kulin, bu Tasarı ile ilgili bir 

açıklama rica ediyorum. Buyurun. 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ OR

HAN KULİN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

(1) 180 S. Sayılı Basmayazı Tutanağın sonuna 
eklidir. 
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Komisyonun raporundan da görüleceği üzere, 
Tasarıda bazı teknik, daktilo hataları olmuştur. Bu 
hatalar yazım sırasında da olmuştur; yani Suriye ile 
anlaşma imzalandığı sırada da olmuştur. Bu bakım
dan, ilk önce Suriye tarafının mutabakatı alınmıştır 
bu düzeltmelerin yapılması için. Suriye Tarafının 
Şam'da alınan mutabakatı temin edildikten sonra, 
mesele Başbakanlığa arz edilmiştir. Başbakanlığın ta
limatıyla Bakanlığımız tarafından bu tashihatın yapıl
ması için doğrudan doğruya Yüce Meclisin Başkan
lığının bilgisine getirilmiştir mesele. Bu düzeltmeler 
yapıldığı vakit anlaşma esas Fransızca metnine uy
gun olacaktır. Bu, teknik tarafı efendim. 

Andlaşrnanın içerik tarafına gelince: 1 Haziran 
1981 'de imzalanmış bulunan t>u andlaşmanın bir an 
evvel onaylanmasında Hükümet tarafından da fayda 
görülmektedir. Bunun sebebi; Suriye Hükümeti bu 
Andlaşmayı Haziran 198'2'de onaylamıştır ve Andlaş-
mayı onayladıktan sonra, bizim tarafımızdan onay
lanmamış olması dolayısıyla, -teamüli esaslarla yaptı
ğımız iade taleplerini reddetmemekle beraber, And
laşmanın onaylanmasından sonra bu talepleri incele
yeceği hususunu bize 'bildirmektedir. Bu bakımdan, 
Andlaşmanın süratle onaylanmasında ve yürürlüğe 
girerek iadelerin, Suriye'ye olabilecek ve Suriye'nin 
bizden olacak iade taleplerinin bu Andlaşma düze
yinde yapılması uygun olacaktır efendim. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 

Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: 

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

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti 
arasında Suçlulann Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde 
Karşılıklı Adlî Yardım Sözleşmesinin Onaylanması

nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı 

MADDE 1. — Türkiye ile Suriye Arap Cumhu
riyeti arasında 15 Haziran 1981 tarihinde Ankara'da 
imzalanmış olan Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza 
İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Sözleşmesinin onay
lanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Buyurun Saym Bilge. 

NECİP BİLGE — Sayın Başkan, Kanununun 
başlığında «Türkiye Cumhuriyeti» tabiri kullanılmak
tadır, fakat maddede sadece «Türkiye» tabiri geç

mektedir. Halbuki bundan evvel Genel Kurulca onay
lanmış bulunan sözleşmelerin madde metinlerinde 
de «Türkiye Cumhuriyeti» tabiri bulunmaktadır. Bu
raya da aynı şekilde, 1 inci maddenin başına «Türki-
kiye Cumhuriyeti» ibaresinin ilavesinin uygun olaca
ğı kanısındayım. 

BAŞKAN — Sayın Bilge, haklısınız efendim, te
şekkür ederim. 

Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 

KOMİSYONU BAŞKANI EŞREF AKINCI — 
Doğrudur efendim, kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Değerli üyeler, II inci maddede «Türkiye» keli
mesinden sonra «(Cumhuriyeti» kelimesinin ilavesiy
le, (Komisyon da katılıyor) maddeyi oylarınıza su
nuyorum: (Kabul edenler.. Etmeyenler.. 1 inci mad
de kabul edilmiştir. 

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

rürlüğe girer. 
BAŞIKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: 

Kabul edenler.. Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

3 üneü maddeyi okutuyorum... 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONU ADINA AYDIN TUĞ — Sayın 
Başkanım, izin verirseniz bir hususun açıklığa ka
vuşmasını istirham edecektim efendim. 

Bizim burada resmî yazıyla da tevsik ettiğimiz 
madde metnindeki bazı değişikliklerin Arapça ve 
Türkçe tabirlerinde olan yanlışlıkların, Başbakanlığın 
da onayından geçtikten sonra ve raporumuzda da 
'belirtildiği gibi değişmesini, kanımca ikinci (bir şeye 
lüzum kalmadan Kanunlar Kararlar Dairesi dikkate 
alıp değiştirecektir. 

Bunun açıklığa kavuşmasını Başkanlık Divanı ola
rak da sizden istirham ediyoruz; Sözleşme metninde 
değiştirilmiş şekliyle efendim. 

BAŞKAN — Bu teklifiniz Başkanlıkça da kabul 
edilmiş ve Kanunlar Dairesi bu değişiklikleri işleye
cektir, yapacaktır. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu (Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Ka

bul edenler.. Etmeyenler.. 3 üncü madde kabul edil
miştir. 
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Tasarının tümü üzerinde lehte, aleyhte konuşmak 
isteyen sayın üye?.. Yoktur. 

Tasarıyı açık oylarınıza sunuyorum. 
(Oylar toplandı) 

BAŞKAN— Değerli üyeler, açık oylama sonuç
ları için biraz daha beklemek zorundayız. Bütçe Ko
misyonundaki değerli arkadaşlarımız bir taraftan ça
lışmalarına devam edecek, diğer taraftan da gelip 
oylarını kullanacaklardır. Toptan gelemiyorlar; gö
rüşmeleri yarıda bırakmamak için sıra ile geliyor
lar. Bu itibarla açık oylama sonucunu alıncaya ka
dar Sayın İçişleri ve (Dışişleri Komisyonu lütfen yer
lerinde otursunlar. 

5. — Kamu Konutları Kanunu Tasarısı ve Malî 
İşler Komisyonu Raporu. {1/142) (S. Sayısı : 161) (1) 

BAŞKAN — 'Yeni görüşeceğimiz Tasarı, Günde
mimizin 5 inci maddesindeki Kamu Konutları Ka
nunu Tasarısıdır. 

Bu Tasarı ille ilgili Hükümet Temsilcisi' ve Komis
yon Başkan ve üyelerini sağımızdaki yere davet edi
yorum. Lütfen yerlerini alsınlar. 

Değerli üyeler, bu Tasarı ile ilgili Malî İşler Ko
misyonumuz Tasarıyı benimsediklerini Başkanlığımı
za 'bildirmişlerdir. Bu itibarla görüşmeye 'başlıyoruz 
Tasarıyı. 

Tasarı ile ilgili raporun okutulması hususunu 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.. Etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum: 
(Malî İşler Komisyonunun raporu okundu). 

BAŞKAN — Değerli üyeler; bu Tasarı dolayı
sıyla Maliye Bakanlığını temsilen Millî Emlak Genel 
Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Şafak 
Kaynak Genel IKurulumuza katılmışlardır. 

Sayın Kaynak veyahut Sayın Komisyon Başkanı, 
Tasarıyla ilgili kısa bir sunuş yapmak ister misiniz?.. 

MALÎ ÜSLER »KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sabuncu. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Huzurunuzda bulunan (Kamu Konutları IKanun 

Tasarısı, konut sayıları çalışanlara göre değişiklik 
gösteren, Devlet, iktisadî Devlet teşekkülleri ve diğer 
kamu kuruluşlarında mevcut lojmanlarda ahenkli ve 

(1) 161 S. Sayılı Basmayan tutanağın sonuna 
eklidir. 
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birbirine uygun kural ve şartlarda bir oturma, çıkma 
ve tahsis düzeninin yaratılmasına matuftur. Yüksek 
bilgilerinizde olduğu üzere, Devlet teşkilatında ve di
ğer kamu kuruluşlarında lojmanlar mevcuttur; an
cak iktisadî Devlet Teşekküllerinde, genel bütçe dı
şındaki kuruluşlarda bu lojmanların sistemini, kuralı
nı, şartını ortaya koyan bir düzenleme, yasal açıdan 
bir düzenleme söz konusu değildir. Bu Kanun Ta
sarısı ile bütün Devlet teşkilatında bulunan lojman
lardan, kamu konutlarından faydalanmanın; tahsis 
şekli, oturma süresi, kira bedeli vesair konuları uyum
lu ve ahenkli bir şekle getirilmek istenmektedir. Bu 
'Kamu Konutları Kanun Tasarısı kapsamı dışında sa
dece kamunun çok düşük paylarla katıldığı şirketlere 
ait konutlar kapsam dışı tutulmuştur. Bunun dışın
daki, kamuya ait olan bütün konutlar, kurum ve ku
ruluşlara ait olan bütün konutlar kapsam dahilinde 
bırakılmıştır. 

Meclis Başkanlığımıza sunulan, bakanlıklara bağ
lı bazı binalar ile dış temsilciliklerimizde görevli ba
zı memurlara tahsis olunacak konutlara ilişkin Ka
nun Tasarısı da, bu kanunun sunulmasından sonra 
Komisyonumuz müzakereleri sırasında bu Kanuna 
meczedilmiştir. 

Burada, bu açıklamalardan sonra redaksiyon ba
kımından yapılan, Raporumuzda yer almış olmasına 
rağmen metnimizde sehiv neticesinde yapılan bir iki 
redaksiyon hatasından bahsetmek istiyorum. 

«İmkân» kelimesi, «Olanak» kelimesi yerine kul
lanılmıştır Komisyonumuzda. Bu, verilen bir önerge 
üzerine olmuştur. Metinde «Olanak» kelimeleri geç
mektedir; bunun bu şekilde düzeltilmesini arz ediyo
ruz. 

8, 12 nci maddeler ve geçici 1 nci madde Tasarı 
metninde olduğu şekliyle kabul edildiği halde, yine 
bir sehiv neticesinde, metin olduğu gibi yazılarak ko
nulmuştur. Bunun düzeltilmesini arz ve teklif edi
yoruz. 

Saygılarımızla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Değerli üyeler; Tasarının tümü üzerinde söz is

teyen sayın üyeler, lütfen adlarını yazdırmak için işa
ret buyursunlar.,. Sayın Erginay, Sayın Aydar. 

Sayın Erginay, buyurun efendim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; 

•«Kanun» deyince, genel prensipler koyan belge
leri düşünürüz. Önümüzdeki Tasarı, gerek gerekçe
sinde, gerekse Malî İşler Komisyonu Başkanının ifa-
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desinde, halen uygulanmakta olan birçok şekillerin 
karışık olması nedeniyle, bunları bir düzene sokmak 
bakımından hazırlandığı belirtiliyor. 

Değerli arkadaşlar; 
Konutlara ilişkin Tasarı, bünyesi itibariyle bir 

yönetmelik mahiyetinde. Halen birçok kuruluşlarda; 
kamu kuruluşu veya KİT'lerde konut yönetmelikleri 
vardır. Dün Kanununu görüştüğümüz Yükseköğre
nim Kredi ve Yurtlar Kurumunun da bir Konut Yö
netmeliği vardır. Binaenaleyh, bu işler tamamen yö
netmeliklerle düzenlenecek işlerdjr. Gerçi, uygula
mada birçok yönetmeliklerde farklılıklar, tefâvütler 
doğmuş olabilir; fakat bunların yine Başbakanlık ba
kımından bir araya getirilip düzenlenmesi uygun 
olur. 

O halde kanuna lüzum var mıdır?.. Bence yok
tur; çünkü konut yönetmeliği binbir koşullar içeri
sinde değiştirilmesi imkânı bulunan vesikalardır 
yahut birtakım düzenlemelerdir. Oysa, kanunla bun
ları rijit hale getirince, bu kez zannederim kanunla
rın uygulanmasındaki kesinlik bakımından bazı mah
zurlar doğar. Genel olarak konut yönetmelikleri 
şartları, günün koşulları bakımından, günümüzde 
bölgeler bakımından, şehirler bakımından nazara 
alınması sadedinde, zannediyorum ki daha bir esnek
lik verir; halbuki kanun bu esnekliği ortadan kaldıra
bilir. 

Kaldı ki, kanunlaştırmış olmakla beraber, mad
deleri bir yönetmelik mahiyetinde düzenlenmiş olan 
bu Kanun. Tasarısının bir maddesinde de, üç beş 
maddeye atfen, yine yönetmelik yapılacağı belirtili
yor. 

Özetle söylemek gerekirse, böyle bir kanunun 
çıkarılması; bir defa işaret ettiğim gibi, bir kanun 
çıkarma prensibi bakımından bence yersiz; bir. Çün
kü; yönetmeliklerle halledilecek bir şeyi neden ka
nunlaştırmaya lüzum görüyorlar, bunu öğrenmek is
tiyorum; iki. 

'Üsteliik Kanun çıktığı takdirde, gayesinin, esnek
lik anlamında da gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum; 
bu üç. 

Bu anlamda bu Kanunun kabul edilmemesinin 
uygun olacağı kanaatindeyim. Arz ve teşekkür ede
rim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın üyeler; bu dört Tasarıya oyunu kullanma-

' yan sayın üye var mı?.. Yoktur. 
O halde, oylama işlemi bitmiştir. 

Buyurun Sayın Aydar. 
Sayın Aydar bir dakikanızı rica edeyim. 
Buyurun Sayın İğneciler? 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş

kanım, ben de söz istiyorum. 
BAŞKAN — Tamam efendim, bilahara size de 

söz vereceğim. 
Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 
Türkiye'nin yıllardan beri kanayan bir yarasına bir 

Çerçeve kanunla parmak basılmak suretiyle bu yara
nın tedavi edilmesi istenmiştir. 

Demin Sayın Erginay'ın da belirttiği gibi bu ka
nayan yarayı bu çerçeve Kanunla ve bu kapsamda 
hükümlerle tedavi etmek, adil bir çözüme ulaşmak 
kanımca mümkün değildir. 

Gerçek odur ki, Türkiye'de kamu kesiminde ko
nut tahsisleri fevkalade gayri adil ölçüler içerisinde 
yürütülegelmiştir. Konut mevcudunun sınırlı olma
sı, yüksek talep karşısında birtakım gözetimleri de 
beraberinde getirmiştir. Yıllarca aynı yerde, aynı da
ire içerisinde ve bitişik masalarda görev yapan Dev
let memurlarından birinin konutta yaşadığı, diğerinin 
eşit olan maaşları içerisinde kira ödediği bir vakıa
dır. 

Ancak, Devletimizin özellikle son iki yıldan be
ri kamu kesiminde çalışanlara konut yapmayı ve 
tahstfs yoluyla onlara kullandırmayı amaçlayan poli
tikası gerçekten takdire değer bir olaydır. Bu konu
daki konut yapımı hızlandığı takdirde, her şeyden 
evvel şu çerçeve Kanunda getirilmiş olan kıstaslar be
lirli ölçüde zaten hüküm icra etmeyecektir. 

Benim özellikle üzerinde durmak istediğim iki 
husus vardır. 

Kanun Tasarısı 6126 sayılı Kanuna benzer bir hü
küm getirecek konutlarda oturanları cebren çıkarmayı 
öngörmektedir. Böyle cebrî bir işlem, kamu kesiminde 
çalışan ve «Ben milletime hizmet veriyorum, Devlet 
memuruyum» diyen bir insana kanunla reva görü
lebilecek bir işlem değildir. Bunu, memurun şeref ve 
haysiyetine bir tecavüz telakki etmek mümkündür. 

Bu itibarla, şurada dört ayrı sınıflandırma yapılır
ken özel tahsisli konuta da Kanunun bu maddesi uygu
lanacaktır, görev tahsisli konuta da Kanunun bu mad
desi uygulanacaktır. Bunu daha değişik bir biçimde 
yapmak, maddeyi daha işler bir duruma getirmek 
mümkündür. Nasıl mümkündür?.. Konuttan çıkmama 
ısrarında bulunan bir memur yeni görev yerine gittiği 
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zaman konuttan yararlanmaktan mahrum küınabilir, ] 
disiplin cezası öngörülebilinir; ama bir memur otur
duğu konuttan «Çıkmıyorum, ısraren çıkmıyorum» 
diyebiüyorsa, o zaman Devlet yok demektir. Bu iti
barla polis gücüyle, zabıta kuvvetiyle bir memuru 
kolundan tutup dışarıya atmanın fevkalade acı ola- t 
bileceğini düşünüyorum. I 

Sayın Komisyonun elbette ki, yaklaşımını takdir 
ediyorum; istisnalar da olsa, böyle bir maddenin za
ruretine inanmış gözükmektedirler, ama şahsen bunun 
fevkalade acı neticeler en azından kanun maddesi 
içerisinde yer almasıyla acı bir görünüm gösterdiği ka- i 
nısındayım. I 

Bir başka husus, atama ile yer değiştirenlerin tek
rar konut hakkından yararlanıp yararlanamayacağı hu
susu kanunda tedvin edilmemiştir, bu çok önemli bir 
husustur. Eğer bütün (Türkiye çapında yeni bir dü
zenleme (Ki, bu çerçeve Kanun Tasarısı bunu öngör
mektedir) yapılacaktır, o halde istanbul'da görev yap
mış ve konut hakkını kullanmış bir insan Doğuya 
gittiği zaman orada dar, oldukça dar ölçüler içerisin- I 
deki konuttan yararlanabilecek 'ise, o zaman Doğuda 
sıra bekleyenlerin bundan fevkadale mutazarrır ola
cakları; aynı olayı Karadeniz'den Güney'e inen bir 
memur veya Güneyden yurdun diğer bir başka bölge
sine giden, ama bu hakkı kullanmış, fakat hakkını 
kullanma sırası içerisinde olanlara bir başka haksız- I 
ılık getireceği bakımından bu husus Kanun Tasarısı I 
metninde öngörülmemiştir. Bu herhalde Kanun Tasa
rısının gerekçesinde de ifade edildiği gibi «Bir çer- I 
çeve Kanundur» ve Başbakanlığa bırakılacak bir yö
netmelik biçiminde düzenleneceği öngörülmektedir ki, 
o zaman sanmıyorum bu çerçeve Kanun bu yönet- I 
melik düzenlemelerine ışık tutabilsin. 

Endişelerim bundandır, aslında kanun gereklidir, I 
gerçekten gereklidir; ama sorunu çözmek bakımından, 
yaklaşım bakımından yetersiz biçimdedir, buna rağ- I 
men destekliyorum. 

Teşekkür ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Buyurun Sayın iğneciler. I 
ABDULLAH ASIM İĞNECİLER — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; I 
Huzurunuzda son derece önemli, kamu görevlisi I 

olan bütün arkadaşlarımızı ve memurlarımızı ilgilen- I 
diren bir Tasarı var. Sayın Aydar'ın da işaret ettikleri 1 
gibi bu Tasarıya gerçekten büyük bir ihtiyaç vardı. Bu
nun, nihayet Meclise intikal etmiş bulunması şayanı te
şekkür bir olaydır. | 

Ancak görüyoruz ki, bu Kanun Tasarısı, Hükü
metten intikal eden Tasarı sadece Sayın Malî îşder Ko
misyonu tarafından incelenmiş ve sunulmuştur. 

Takdir buyuracağınız üzere kamu konutlarının son 
derece önemli hususları, nazik durumları vardır. Millî 
Savunma Bakanlığı ile ilgili Kuvvet Komutanlarının, 
Genelkurmay Başkanının konutundan tutun da; çift
liklerde, özel kuruluşlarda tarımcıları ilgilendiren, di
ğer kuruluşları, iktisadî jDevlet Teşekküllerini ilgilen
diren çok yönleri vardır, valileri ilgilendiren, Dışişleri 
Bakanlığını ilgilendiren yönleri vardır. 

Halbuki Tasarının maddelerini incelediğimiz za
man görüyoruz ki çok müphem ifadeler vardır. Hangi 
masraflara Devletin iştirak edeceği, hangisinin otu
ranlar tarafından ödeneceği gibi hususlar vardır. Tak
dir buyurursunuz ki öyle konutlar vardır ki, içinde 
oturan görevliler; temsil görevi uhdesinde olan Dev
let görevlileri, diğer çok önemli vazifeler ifa eden 
görevliler bunların altından kalkması, kirayla ödemesi 
mümkün değüdir. Halbuki onlar dahi bunların kap
samı içine alınmıştır. 

Bundan şunu demek istiyoruz: Millî Savunma, iç
işleri ve Dışişleri Komisyonu olarak; ya Sayın Baş
kanlık veyahut Sayın Komisyon lütfen bu Kanun Ta
sarısını geri alsın ve de diğer komisyonlarımızın gö
rüşü de alınsın. 

Sayın arkadaşlar, bu konu son derece önemli bir 
konudur, iyi bir iş yapacağız derken, bazı sıkıntıları 
gidereceğiz derken büsbütün çıkmaza girmeyelim. Biz, 
illerde bu konut tahsisi, girmesi, çıkması konularında 
çok sıkınltı çektik. Sanırım ki, kamu yönetiminde bu
lunmuş içimizde pek çok sayın üye vardır; aynı sı
kıntıları, endişeleri onlar da taşıyorlar. Bizim istirha
mımız, bu Tasarının çok aceleye getirilmemesi, diğer 
komisyonlardan da geçmesi yönündedir. Takdiri Yüce 
Heyetinize, Sayın Komisyona ve Sayın Başkanlığa arz 
ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın iğneciler. 
Sayın Sabuncu, sayın üyelere cevap vereceksiniz, 

buyurunuz efendim. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Değerli üyelerimizin tasarı hakkındaki görüşleri

ne sırasıyla cevap vermek istiyorum. 
Sayın Erginay, «Tasarı halen uygulanan mevzu

atla ilgili bir konuda bir yönetmelik niteliğindedir 
dediler. 

Aslında, tasarımızın 9 uncu maddesinde Bakanlar 
Kurulunca çıkarılacak yönetmelikten bahsediyoruz, 
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«Yönetmelik, 'Bakanlar Kurulunca yürürlüğe girecek
tir» diyoruz. Bu yönetmeliğin dışında bir de, her ku
ruluşun kendi özel yönetmeliğinin olacağına da cevaz 
veren görüşlerimiz var. 

Çerçeve bir kanun söz konusu. Yönetmelikler 
kâfi gelmediği için, başlangıçta da arz ettiğim gibi 
genel bütçe dışındaki kuruluşların kira ve yönetim bi
çimlerini belirleyen bir tasarı mevcut olmadığı için, 
bütün kamu kurum ve kuruluşlarını kapsayan bir 
çerçeve kanun çıkarılması uygun bulunmuştur. Buna 
bağlı olarak 9 uncu maddede ve diğer maddelerde de 
öngörüldüğü gibi yönetmelik Bakanlar Kurulunca 
çıkarılarak uygulanacaktır. 

Ayrıca, her kurum ve kuruluşun bu Kanuna ve 
ilgili yönetmeliğe (Bakanlar Kurulunca çıkarılacak 
yönetmeliğe) aykırı olmamak kaydıyla kendi bünye
sindeki görevlilerinin tahsisine ve kira bedeli duru
muna inhisar eden, hükümler taşıyan yönetmelikleri 
olacaktır. 

Bu Tasarı, zannediyorum rijit bir tasarı değil; çün
kü yönetmeliklere sık sık atıfta bulunan bir tasarıdır. 
Kaldı ki, çerçeve niteliğindeki bir tasarıda rijit bir un
surun aranmaması esas olmadır. Kendileri de zaten 
«Çerçeve tasarı» olarak nitelediler. 

Esnekliğin de böyle bir çerçeve tasarısında kay
bolmaması esastandır. 

Yönetmelik konusu neden kanun şekline getiril
mek istenmektedir? işte bu nedenle; ahenksiz uygu
lama, ahenkli uygulanma şekline çevriliyor ve daha 
önce mevcut olan yönetmelikler kâfi gelmediği için, 
paralelliği sağlayamadığı için çerçeve kanun çıkarma 
gereği duyulmuştur. Kaldı ki, Bakanlar Kurulunca çı
karılacak bir yönetmeliğin, bir kanuna istinat ettiril
mesi de doğaldır. 

Sayın Aydar, «Çerçeve kanunla adil bir uygula
ma olamaz» dedi zannediyorum. Esasında, kanunun 
teferruata inmemesinden de şikâyet ettiler. «Bazı hü
kümleri dışta tutan bir kanun» dediler. 

Esasında bu, kendilerinin de ifade ettikleri gibi 
çerçeve bir kanundur. Bazı hükümlerin yönetmeliğe 
terk edilmesi de doğaldır. Hem çerçeve kanun diye
ceğiz, hem de yetersiz bir kanun olarak niteleyeceğiz. 
Yönetmeliğe atfeden ve belli konulan bırakan bir ka
nunda bu, biraz imkân dahilinde görülmüyor. 

Bu şekilde çerçeve niteliğindeki bir kanunla, tefer
ruata inmeyerek getirilen hükümlerin adaleti bozaca
ğını hiç düşünmemişdik. Tam tersi, ahankli ve adil 
bir uygulamayı sağlayabilmek bakımından getirilmiş 
bir tasarı gözüyle baktık Komisyonumuzda buna. 
Sayın Aydar'ın bu görüşüne katılamıyoruz. 

Halen uygulanmakta olan 6126 sayılı Kanunda da 
polisin memuru çıkarma yetkisi vardır, ancak istis
naî bir husus olacağı, şerefli ve haysiyetli Devlet me
murunun, kendi deyimleriyle, buna hacet bırakma
dan çıkacağı kanısından hareketle istisna kişilere bu 
özellikleri bir tarafa bir zaman için bırakabilecek 
kişilere (Ki vardır uyguladığımız, hatta benim de yö
netiminde bulunduğum bir bölgede olmuştur, hâlâ da 
devam etmektedir) bu şekilde bir zorlayıcı hüküm 
getirmekte yarar mütalaa ettik. Bunun ve kanunun 
diğer maddelerinin, memurun şeref ve haysiyetini ze
deleyen bir unsuru taşımadığı kanısındayız. 

Atama ile ilgili konuda; istanbul'dan bir başka 
yere bir memur atandığı takdirde, o sıra bekleyenle
rin durumu ne olacak?.. Aslında tabiî ki bu yönetme
lik konusudur. Onu Bakanlar Kurulunca çıkarılacak 
yönetmelik düzenleyecektir. Kendilerinin de kabul et
tiği gibi bu, çerçeve kanun niteliğindedir. 

Sayın iğneciler, sadece Malî işler Komisyonunun 
incelemesinden yakındılar; fakat şunu arz etmek isti
yorum; Kanunun hazırlanması sırasında da, Hükü
met Temsilcisinin ve Komisyonumuzda bulunan diğer 
temsilcilerin belirttikleri gibi, bütün bakanlık temsil
cilerinden görüş alınmış ya da bulunmaları sağlan
mıştır. Komisyonumuz müzakerelerinde de içişleri 
Bakanlığı ve belediyeler de dahil olmak üzere bütün 
bakanlıklardan, ilgili bütün kamu kurum ve kuruluş
larından görüş istemiş, yazılı görüş alınmış, bilgi so
rulmuş ve uzman dinlenmiştir. Herhangi bir şekilde 
uygulaması ağırlık taşıyan bir kamu kurum ve kuru
luşunun dışta kaldığı, görüşmelerimiz sırasında söz ko
nusu değildir. Adaleti sağlamak, ahenkli uygulamayı 
sağlamak bakımından kanun tasarısının bu şekilde ka
bulünün ve maddelere geçilmesinin yararlı olacağı 
kanısındayım. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, müsaa

de ederseniz bir soru sormak istiyorum. 
'BAŞKAN — Hayhay Sayın Aydar, buyurunuz 

efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, tasarının 

gerekçesinde yer aldığı ve Sayın Komisyon Başkanı
nın da ifade? ettiği gibi «Bu Kanun çerçeve bir ka
nundur» 

Çerçeve kanun, kendi kanun yapılış biçiminde ve 
geleneğinde, özellikle birinci sırada boş bırakılan alan 
tüzüklerle doldurulur. Daha sonra yönetmeliklere ge
çilir. Kanun tasarısında sadece tüzük konusu atlanıl-

114 — 



Danışma Meclisi B : 6 2 1 . 10 . 1982 O : 1 

mıştır ve arkasından sadece konu, yönetmelikle çözü
me bırakılmıştır, oysa ciddî bir konudur ve eğer Tür
kiye'nin gerçekten bu sorun uzun vadeli bir perspektif 
içinde ele alınacaksa Sayın Komisyon lütfetsin konu
ya bir de tüzük açısından baksınlar. Çerçeve kanun
lar, tüzüklerle ve yönetmeliklerle ancak uygulanır du
ruma getirilebilir. Böyle düşünüyorlar mı, bu soru
ma cevap lütfetsinler. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
'Buyurunuz Sayın Sabuncu. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Esasında kanun, çerçeve kanun olmakla birlikte, 
esasa taalluk eden konularda dışta bıraktığı, tüzük 
mevzuu olabilecek önemde bir husus yoktur kanı
sındayız. 

İkincisi : Yönetmelik konusu; niye tüzük değil 
de yönetmelik? 

Sayın Erginay da buyurdular, «Esneklik bakımın
dan.» Esasında Bakanlar Kurulunca çıkartılmış bir 
yönetmeliğin çerçeve kanun olmakla birlikte (Sizin 
'nitelediğiniz şekilde. Aslında ben de o kelimeyi kul
landım) esasa taalluk eden tüm konuları kapsayan 
bir kanun olması 'nedeniyle, ancak dışta yönetmelik 
ücretlere tekabül eden konuda ve bunun gibi konu
larda Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmeliğin 
suplese veya esnekliğe sahip olabilmesi bakımından 
yönetmeliğin daha uygun olacağı kanısına ulaşılmış
tır. Komisyonumuzda tüzük üzerinde de durulmuş
tur, ancak yönetmeliğin daha uygun olacağı görüşü
ne varılmıştır. 

Arz ederim. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan bir so

rum olacak efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın İğneciler. 
A. ASIM İĞNECİLER — Efendim, Sayın Ko

misyon Başkanı açıklamalarında, «Bu Kanun bir 
çerçeve kanundur, binaenaleyh tüzükler, yönetmeliık-
ler rahatlık getirir, bakanlıkların veya kuruluşların 
kendi ihtiyaçları bu suretle düzenlenir» dediler. 

Halbuki, takdir buyurulacağı üzere tüzükler ve 
yönetmelikler bu Kanunun dışına çıkamazlar ama bu 
Kanun öyle görünüyor ki, bazı sıkıntılar doğuracak
tır. Bu 'itibarla bunun tekrar görüşülmesinde fayda 
vardır < 

Bunun dışında, daha önce Dışişleri Bakanlığının 
konutlarıyla ilgili bir Kanun Tasarısı gelmişti. Bu 
Tasarıyı Sayın Malî İşler Komisyonu bize de gön

derdi. Genelinde bütün kuruluşları, herkesi 'ilgilen
dirdiğine göre, sadece Dışişleri Bakanlığının bu Ta
sarısını bize göndermemesi lazımdı. Demek ki, konu 
gerçekten önemlidir. Sadece Dışişleri Bakanlığını 
değil, bütün kuruluşları, arz ettiğim gibi bütün ba
kanlıkları ilgilendirmektedir. Binaenaleyh, neden onu 
bize göndermişlerdir ide bunu diğer komisyonlara 
gönderme lüzumunu duymamışlar, onu, o görüşü 
öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Sabuncu. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL

Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Esasında bakanlıklara bağlı bazı binalar ile dış 
temsilciliklerimizde görevli bazı memurlara tahsis olu
nacak konutlara ilişkin Kanun Tasarısı, Hükümet 
tarafından Komisyonumuzdaki müzakereleri sıra
sında çekilmiştir. Çünkü bu Kamu Konutları Kanun 
Tasarısına meczedilrne ihtimalinden bahsedilmiş ve 
dolayısıyla sadece 'Maliye Bakanlığının değil, diğer 
bakanlık temsilcisinin de bulunduğu bir zamanda 
(Bu konu tutanaklarımızda mevcuttur) dış temsilci
liklerimizde, özellikle dış temsilciliklerimizde görevli 
bazı memurlara tahsis olunacak konutlara ilişkin hü
kümleri taşıyor mu şeklindeki, zabıtlara intikal ede
cek ve hatta yazılı şekilde istenecek bir duruma so
kulabilecek durumdayken, her iki bakanlık temsilci
sinin de «Evet» demeleri üzerine, bakanlıklara bağlı 
bazı binalar ile dış temsilciliklerimizde görevli bazı 
memurlara tahsis olunacak konutlara 'ilişkin Kanun 
Tasarısı, bu Kanun Tasarısına getirilen küçük bir 
eklemeyle, Sayın Danışma Meclisi Başkanlığına, Ko
misyonumuz tarafından iade edilmiştir. Hükümetin 
bir talebidir. Hükümetin de zannediyorum bu Ka
nun Tasarısını çekmiş olması veya en azından görü
şülmesi talebinde bulunmaması gerekiyordu. 

Daha önce de arz ettiğim gibi, Komisyonumuz 
müzakereleri sırasında sadece Maliye) Bakanlığı Tem
silcileri dinlenilmemiş; İktisadî Devlk Teşekküllerin
den tutun, diğer bakanlıkların en üşt seviyedeki gö
revlilerine kadar Millî Savunma, içişleri, Dışişleri 
Bakanlıklarının Temsilcileri de dahjil olmak üzere, 
belediyeler temsilcileri de dahil olmak üzere yazılı 
ve sözlü görüşler alınmıştır ve bu arada kendileri 
Komisyonumuzda da ayrıca dinlenilmiş, diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarındaın ayrıca uzhıan statüsü içe
risinde görevliler ide çağırılarak dİMenilmişlerdir. 

(Bu balkımdan, tekrar görüşülmeye gerek olmadı
ğı kanısındayız. 
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Diğer bir konu da yönetmelikler. Sayın üyeleri
miz aslında «Çerçeve kanun» dan bahsettikleri için 
ben ide aynı ifadeyi kullandım. Esasında tabiî yö
netmeliklere atıfta bulunan ve esasa taalluk eden ko
nuları dışta bırakmayan bir Kanun Tasarısıdır. Ba
kanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikler, lütfedi
lip, tensip buyurülup maddelere geçildiğinde görüle
cektir ki, ücrete tekabül etme gibi bazı konulara mün
hasırdır. Onun dışında, kurumların kendi çıkaracakları 
yönetmelikler de üçüncü maddede yer alan, «Özel tah
sisi, görev tahsisli, sıra tahsisli konutlar» gibi un
vanları veya diğer konuklardaki gibi, oturmaya müs
tahak unvanlı kişileri! ortaya koyan yönetmelikler 
olacaktır. 

Bu Kanun Tasarısı, esasımda Bakanlar Kurulunca 
çıkarılacak bir yönetmeliği ya da kurumiların istendi
ğinde, gerektiğinde kendi çıkaracakları bir özel yö
netmeliği gerektirmesine rağmen, yine de esaslı nok
taları kapsayan ve açıkta konu bırakmayan bir Ka
nun Tasarısı olarak mütalaa edilmiştir Komisyonu-
muzca< 

Bir örnek arz etmek istiyorum : 9 uncu mad
dede «Bu Kanunun 3, 4, 5, 6 ncı maddeleri uyarın
ca yararlanmanın, kurumlarınca karşılanacak gider
lerin, puanlamanın, tahsisim, çıkma ve çıkarılma şart
larının, bakım ve onarımın temel esaslarını düzen
leyecek yönetmelik Bakanlar Kurulunca yürürlüğe 
konur» deniliyor; 3, 4, 5, 6 ncı maddelerdeki husus
ları ihtiva eden konularda. 

Bunlardan 3 üncü madde unvanlarla 'ilgili, 4 üncü 
madde oturma süreleriyle ilgili, Mesela 5 inci mad
de diyor ki, «Diğer konutların aylık kira bedelleri, 
sosyal yardım amacı, konutların nitelikleri ve ısın
ma giderleri dikkate alınarak şu şu bakanlıklar tem
silcilerinden, bu arada Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığı 
Temsilcilerinden oluşacak komisyon tarafından, her 
takvim yılından önce tespit edilir ve Maliye Bakan
lığınca yayınlanır.» Bunun gibi, birden fazla bakan
lıklara verilen bazı görevler de vardır. Maddelere ge
çildiği takdirde görülecektir ki, bu Kanun aslında 
yönetmeliklere hatta özel yönetmeliklere atıfta bu
lunan bir Kanun olmakla birlikte, esaslı noktadan dış
ta tutmayan bir Kanun niteliğindedir. ı 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Sayın Akıncı, Sayın İğneciler ve Sayın Tuğ'un 

verdikleri 'hür önerge var. Bu önergede «Bu Tasarı
nın Komisyona geri verilmesli ve diğer komisyonlar

da da olgunlaştıırılması...» ifadesi yer almaktadır. 
«Diğer komisyonlar» dan hangi komisyonları kastet
tiklerini önergeyi veren sayın üyelerden birisi lütfen 
açıklasınlar diyeceğim. Çünkü «Diğer komisyonlar» 
deyince bütün komisyonlar, yani 11 komisyondan 
geriye kalan 10 komisyondan da görüş alınması mı 
kastediliyor, yoksa tasrih edilebiliyor mu? Bu belir
tilsin ki, ona göre hem 'ilgili komisyon, hem de bel
ki gerek görülürse Genel Kurul bu konuda bir ka
rara varabilsin. 

Sayın îğnediler buyurunuz. 
A. ASIM İĞNECİLER — Sayın Başkan, değerli 

arkadaşlarım; 
Bu vesileyle ikinci defa huzurunuza çıkmış bu

lunuyorum, özür dilerim. 
Evvela komisyonlar konusundaki düşüncemizi arz 

edelim. Bütçe Plan Komisyonu, imar - iskân Komis
yonu, Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyo
nu, aslında ziyadesiyle ilgilenen komisyonlardır. De
min Sayın Başkanın ifadelerinde, «Biz bu Tasarıyı 
incelerken çeşitli bakanlıkların temsilcilerini dinle
dik, onların sözlü ve yazılı mütalaalarını aldık» şek
linde bir bölüm vardı. Bu çok tabiîdir. Zaten takdir 
buyurulacağı gibi, çeşitli kanun tasariları ilgili komis
yonlarda görüşülürken, ilgili bakanlıklar da temsil
cilerini gönderir. O temsilciler o komisyonlarda açık
lamalarda bulunurlar. Böylece karşılıklı fikir teati
sinde bulunmak suretiyle tasarı olgunlaştırılır. Eğer 
bu noktadan hareket edecek olursak, tasarılar sadece 
bir komisyonda (ilgili bakanlık temsilcilerinin de gö
rüşlerini orada bildirmeleri suretiyle) görüşülür, bu
nunla iktifa edilir, diğer komisyonlara intikal etmez. 

Halbuki takdir buyuracağınız gibi uygulamada, 
öteden beri çeşitli komisyonlarda, ilgili komisyonlar
da tasarılar mutlalka1 görüşülür, bir komisyonda iza
hatta bulunan bakanlık ilgilileri bu defa başka ko
misyonlarda da bunları açıklarlar, orada da varsa 
eksik kalan kısımlar tamamlanırdı. 

Bu itibarla, biz o tatbikatı yeterli görmüyoruz 
demin arz ettiğim sebepten dolayı ve de Komisyon 
olarak, Millî Savunma, içişleri, Dışişleri Kom'isyon-
larını, imar Iskan Komisyonunu, Bütçe - Plan Ko
misyonunu kastediyoruz; bunun dışında tensip edi
lecek daha başka komisyon veya komisyonlar varsa 
elbette Tasarı oralara da gönderilebilir. 

Teşekkür ederim, saygılarımı sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın iğneciler. 
Komisyon adına buyurun Sayın Sabuncu. 
MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HlL-

MÎ SABUNCU — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
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Esasında her komisyon kendi getirdiği tasarının 
mükemmel olduğu iddiası içerisinde olur muhakkak; 
ama biz gerçekten bu Kanun Tasarısının birtakım 
boşluklarla dolu Kanun Tasarısı olmadığı görüşün
deyiz ve eğer tabiî ki başka komisyonlardan görüş 
almayı gerekli bulmuş olsaydık, mutaassıp bir Ko
misyon olmadığımız malumdur, o nedenle bunu gön
derebilirdik. 

Millî Emlak Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı 
kanalıyla bu Tasarı hazırlanırken, bütün bakanlık 
temsilcilerinden görüş alındığını, birlikte hazırladık
larını beyan etmiş olmasına rağmen, biz şurada arz 
etmek istediğim birçok kamu kurum ve kuruluşun
dan bilgi aldık. Genelkurmay Başkanlığı, Emlak Kre
di Bankası, Ankara Valiliği, İçişleri Bakanlığı, Dev
let istatistik Enstitüsü, Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankası, diğer saymadığım kuruluşlar da dahil 
olmak üzere. 

Bu Kanun Tasarısı Komisyonumuza tek Komis
yon olarak havale edilmiştir ve özellikle konunun 
bazı önemli mevkilerde veya önemli bakanlıklarda 
bulunan kişiler açısından da acil olduğu düşünülmüş
tür, bu noktayı da dikkatlere arz etmek istiyorum. 
Esasında biz, Tasarımızın diğer komisyonlardan gö
rüş alınmaya muhtaç bir Tasarı olmadığı kanısınday-
dık, maddelerin müzakeresi sırasında da görülecektir. 
Bu Kamu Konutları Kanun Tasarısı kesinlikle bütün 
diğer bakanlıkların bilgileri, ilgililerinin görüşleri 
alınarak hazırlanmış ve Komisyonumuzda da mütalaa 
edilmiştir. 

Biz Komisyon olarak yeniden bu konunun ince
lenmeye muhtaç bir konu olmadığı, Tasarının bu şe
kilde bir muameleye tabi tutulmasının gerekli olma
dığı ve diğer komisyonların da incelenmek üzere ge
ri alınmasının yanında olmadığımızı, bu nedenle de 
önergenin yanında olmadığımızı arz ederiz. 

Saygılarımızla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
REMZİ BAN AZ — Sayın Başkan usul haklkın-

da< 
BAŞKAN — Usul hakkında, buyurun. 
REMZİ BANAZ — Sayın Başkan, saygı değer 

arkadaşlarım; 
Tartışılan önerge bir kanun tasarısının komisyon

lara havalesine itiraz niteliğindedir. İçtüzüğümüzün 
72 noi maddesi : «'Başkan, gelen tasarıları ilgiıli ko
misyonlara doğrudan doğruya havale eder ve bunu 
Gelen Kâğıtlar listesine aldırır veya ilan tahtasına 
yazdırır. Bu havaleye bir üye itiraz etmek isterse otu
rumun başında söz alır» denilmektedir. 

Şimdi bu havale yapılmıştır, Komisyonda görü
şülmüştür ve bu aşamaya gelmiştir, bu aşamada üye
nin havaleye itiraz etmesinin mümkün olmadığı ka
naatindeyim; bir. 

Bir de : «ıBir komisyon, başka bir komisyona ha
vale edilmiş bir tasarı veya teklif yahut herhangi 
bir mesele 'için düşüncesini belirtmekte yarar görür
se, o tasarı veya teklifin kendisine havale edilmesi
ni isteyebilir» demektedir, İçtüzüğün 3'3 üncü mad
desi. Bu Tasarının bir başka komisyon tarafından ta
lep edilme durumu da yoktur. O nedenle, ben bu 
önergenin tartışılamayacağı kanaatindeyim. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Banaz. 
Sayın Erginay, buyurun efendim. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Ben, önce Sayın Banaz'ın şu itiraza taalluk eden 

reddi kısaca belirtmek isterim. 
Zannediyorum önerge sahipleri kendi önergelerin

de itiraz bakımından bir hüküm ortaya koymamış
lardır; onlar bir temenni de bulunuyorlar diyorlar 
ki, bu bünyesi itibariyle filan komisyonlarda ince
lenmesi uygun olur. Eğer Sayın Heyet bunu kabul 
ederse hiçbir mani yok itiraz bakımından, kesinleş
miş bir durum yok. 

İkincisi; Sayın Komisyon Başkanının belirttiği gi
bi, biz Millî Ernlaktan çağırdık, Millî Savunmadan 
çağırdık, İmar İskândan çağırdık veya buna benze
yen kuruluşlardan çağırdık hepsini dinledik. Bu iti
barla bu Tasarının başka komisyona verilmesini uy
gun bulmadık diyorlar. 

Aslında çağırılacak olan, fikri alınacak olan bu
ranın kendi komisyonlarıdır, kuruluşlardan gelen 
temsilcilerin dışında; çünkü onlar karar verecek de
ğildir, buna karar verecek olan Meclisin kendi ko
misyonlarıdır. Bu itibarla, böyle bir müdafaa zan
nediyorum ki yerinde değildir ve önergeye bu anlam
da katılmak isterim. Aslında baştan bu Kanun Ta
sarısının yönetmelik mahiyetinde olduğunu belirtmiş 
ve reddini istemiştim!; ama görüyorum ki, Sayın Ma
lî İşler Komisyonu Başkanı Kanunun kesin, rijit ta
birini kullandık, sert olması yanında, şu Önergeye 
uymaması bakımından da ayrı bir sertlik gösteriyor. 
Halbuki, pekâlâ bu önerge ile bu Tasarı daha da de
rinleşir, incelenir, görüşülür ve ondan sonra da Yük
sek Heyet daha tatmin edilmiş olarak kabul ve red
deder veya müzakare eder. 

Bu düşünceler içerisinde önergenin kabulünün 
uygun olacağını ve bunun hakikaten daha derMeme-
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sime incelenmesinin faydalı olacağı kanaatiyle saygı
larımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 

Değerli üyeler; 
'Konu Sayın Banaz'ın İfade ettikleri gibi, yanlış 

havale, başka bir komisyona havale itirazından iba
ret değildir. Önergeyi veren sayın üyeler, Tasarının 
diğer ilgili komisyonların da (ki, adlarını açıkladılar) 
görüşleri alınmadı, olgunlaşmadı, onların görüşleri
nin alınması maksadıyla yoksa Malî İşler Komisyo
nuna yanlış havale edilmiş, oraya değil de şu ko
misyona havale edilmesi şeklinde bir önerge değil
dir. O itibarla Sayım Bamaz'a bu cevabı vermiş ola
yına 

Ayrıca, komisyonlarımızın ve Hükümetim tasarı
ları geri istemesiyle ilgili Tüzüğümüzde hüküm var
dır; fakat Genel Kurul da daima bütün konularda 
karar alma imkânına sahiptir. Burada ya Komisyon 
yahut Hükümet böyle bir önerge ve bu önerge üze
rine yapılan açiklamalardan sonra kendileri istekli 
olur geri alırlarsa gayet tabiî veririz. Kendileri is
tekli olup geri almadıkları takdirde önergeyi veren 
sayın üyeler ısrar ederlerse, bu defa gayet tabiî bu 
Meclisin bütün çalışmalarına hâkim olan Tüzükte 
herhangi bir hüküm bulunmamış olmasına rağmen, 
hâkim olan Genel Kurulun kararına, hakemliğine 
baş vurmak icap eder. 

O itibarla, Sayın Komisyon Başkanımıza soru
yorum, Tasarının geri alınması istemine, buradaki 
ifadeniz tabiî hayır, isabetlidir diyordunuz... 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Küçük bir açıklama yapabilir 
miyim? 

BAŞKAN — Tabiî buyurun efendim. 
Sizi mikrofonlu yere davet edeceğim; ama şu 

konu halledilmeden oylama sonucunu açıklayamıyo
rum, bu bir safha bunu aşalım, ondan sonra esas 
yerinizi alırsınız. Buyurun. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayım Başkan, sayım üyeler; 

Esasında bir an önce çıkmasında fayda mütalaa 
ettiğimiz bir Kanun Tasarısı niteliğindedir, bunu baş
ta arz etmek istiyorum. 

İkincisi de, başta da arz ettiğimiz gibi, ne sertiz, 
ne de mutaassıbız. Maliye Bakanlığı Millî Emlak 
Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen bir Ka
nun Tasarısıdır, dolayısıyla Malî İşler Komisyonuna 
gelmiştir. Eğer bütün ıkpmisyonlar bu Tasarı, bizim 
de konutumuz var, bizim bakanlığımızın da konutu 
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var bke bağlı, bu Tasarıları incelediğimiz komisyon 
şeklinde düşünürsek, hakikaten bu felsefeden alacak 
olursak, 11 komisyonun da mütalaasından geçirmek 
gerekir. 

Burada İçişleri Bakanlığının ya da diğer bakan
lıkların görüşlerimin alındığını, Malî İşler Komisyo
nuna havale edilmiş ve bu konularda görüşlerimin de 
alındığını, ifade etmiş olmak bakımından arz etmiş 
durumdayım. Esasında tabiî ki Komisyon olarak, 
önergeye katılıp katılmamak da Komisyon üyeleri
nin vereceği karara bağlıdır. Komisyon üyelerimiz 
önergenin alınmasımdan yana değiller. Eğer önerge
nin yanında olmamayı sertlik olarak tasavvur edi
lirsek, bu da bizi oldukça üzer. 

Saygılarımla arz ederim. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sabuncu. 
Önergeyi veren sayın üyeler ısrarlı mıdırlar? 
EŞREF AKINCI — Evet efendim. 
BAŞKAN — Israrlıdırlar, Komisyon da almak 

istemiyor; bu takdirde önergeyi Genel Kurulun oy
larına sunacağım. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge ka
bul edilmiştir, Tasarıyı Komisyona, ilgili komisyon
lardan görüş almak üzere geri veriyorum. 

MALÎ İŞLER KOMİSYONU BAŞKANI HİL
Mİ SABUNCU — Sayın Başkan, hangi komisyon
lar ilgili. 

BAŞKAN — Bu Komisyonlar, Milî Savunma, 
İçişleri, imar İskân, Tarım, Bütçe, Bayındırlık; aşa
ğı yukarı zannederim, Anayasa Komisyonunun dı
şında diğer bütün komisyonların görüşünün alınma
sı gerekiyor, teşekkür ederim. 

Değerli üyeler; dört Tasarı ile ilgili oylama so
nuçlarını arz edeceğim. 

Bir Ülkede Geçici Olarak Oturan Kimselerin 
Tıbbi Bakımlarına 'İlişkin Avrupa Sözleşmesi İle Bu 
Sözleşmenin Kabulü Konusunda Hükümetlerarası 
Konferansta Düzenlenen Nihai Belgenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
üzerinde 98 sayın üye oy kullanmış, 98 kabul oyu 
ile bu Kanun Tasarısı Danışma Meclisimizce kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Ara
sında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı, üzerinde 100 
sayın üye oy kullanmış, 100 kabul oyu ile bu Tasarı 
da Danışma Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Ara
sında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma-
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ya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı üzerinde 101 sayın üye oy 
kullanmış, 101 kabul oyu ile bu Tasarı da Danışıma 
Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriye
ti Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza işle
rinde Karşılıklı Adlî Yardım Sözleşmesinin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
üzerinde 100 sayın üye oy kullanmış, 100 kabul oyu 

2. — Fuat Yâmaz ve 74 arkadaşının, Türk Dili 
Akademisi Kuruluş Kanunu Teklifini geri aldıklarına 
dair önergeleri. (4/43) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
73 arkadaşımla birlikte sunmuş olduğum, Türk 

Dili Akademisi Kuruluş Kanun Teklifini, yeni Ana
yasamızın 134 üncü maddesi karşısında geri alıyo
rum. 

Gereğini arz ederim. 
Fuat YILMAZ 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 
3. — Ertuğrul Zekâi ökte ve 58 arkadaşının, Ata

türk Akademisi Kanunu Teklifini geri aldıklarına dair 
önergeleri. (4/44) 

ile bu Tasarı da Danışıma Meclisimizce kabul edilmiş
tir. 

Tasarıların hayırlı uğurlu olmasını dilerken, Hü
kümet Temsilcisi Sayın Birsel'e ve Sayın İçişleri, Dış
işleri Komisyonuna teşekkür ediyorum. 

Değerli üyeler; iki sunuşumuz var, bunları arz et
tikten sonra Birleşimi kapatacağım. Bu iki sunuşu oku
tuyorum efendim. 

Danışıma Meclisi Başkanlığına 

58 arkadaşımla birlikte sunmuş olduğum, Atatürk 
Akademisi Kanun Teklifini yeni Anayasamızın 134 
üncü maddesi karşısında geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim, 
Ertuğrul Zökâi ÖKTE 

BAŞKAN — Bilgilerinize arz ederim. 

Değerli üyeler; gündemimizde görüşülecek başka 
bir konumuz bulunmadığı için, 25 Ekim 1982 Pazarte
si günü saat 14.00'de toplanmak üzere Birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanıma Saati : 15.45 

n. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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Bir Ülkede Geçici Olarak Oturan Kimselerin Tıbbî Bakımlarına İlişkin Avrupa Sözleşmesi ile Bu Söz-
menin Kabulü Kanununda HUkümetlerarası Konferansta Düzenlenen Nihaî Belgenin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (S. Sayısı : 158) na Yerilen Oylarm Sonucu : 

(Kabul edilmiştir) 

A 
Haindi Açan 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncı 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
ismail Arar 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Mehmet Aydar 
tmren Aykut 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Recaii Baituralp 
Rıfat Bayazut 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

G 
Mahir Canova 
Orhan Civelek 

c 
A. Güngör Çalkmaflcçı 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirci 

Üye sayısı ] 
Oy verenler :, 
Kabul edenler 
Reddedenler : 
Çökliımıserlıar 3 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler 

[60 
98 
98 
— 
— 
60 
2 

(Kabul Edenler) 

Fikri Devrimseli 
Ali Dikmen 
Recai Dinçeıt 
Ahmet Senvar Doğu 

m 
Sadi Erdem 
Hamza Eroğlu 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

F 
Feyzi Feyzioğlu 

O 
Necdet Gebolbğlu 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
İbrahim Göktepe 
Feyyaz Gölcüklü 
S. Feridun Güray 
1. Doğan Gürbüz 
özer Gürbüz 
Hayati Gürtanı 
Turhan Güven 
Valhap Güvenç 

H 
A l Mazhar Haznedar 

! 
Rafet îbrahimoğlu 
Sal'h inal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Halil ibrahim Karal 
A. Mümin Kıatva'lalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utkan Kocatürk 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Adlnıao Oriell 

ö 
Erflulğrul Zekâi Ö t e 
Hamdi özer 
Nuri özgöker 
ZeM Özkaya 
Nermin Öztuş 
Fahri öztürk 
Kâzım öztürk 

V 
Mehmet Pamak 

S 
Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sanoğlu 

Ahmet Sarp 
Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü 

s 
A. Avni Şahin 
t -1 « ismail ŞengıiD 
ibrahim Şenocak 

T 

Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
Cavidan Tercan 
Lütöullıatfı Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

U 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
Isa Vardal 

Y 
Şerajfettm Yadkm 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağ* 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
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(Oya Katılmayanlar) 

Mehmet Akdemin 
Mahmut Akkılıç 
Alâeddin Aksoy 
Şener Akyol (tz.) 
Ertuğrul Alatlı (tz.) 
Orhan Aldıkaçü 
Mustafa Alpdündar (Rap.) 
Yavuz Altop (tz.) 
Hikmet Altuğ 
Aydemir Aşkın (tz.) 
Nurettin Âyanoğlu 
Fuat Azgur (Rap.) 

B 
Mulhslin Zekâi ıBayer 
Erdoğan Bayık 

C 
Abdüîbaki Cebeci 
Ender Ciner (tz.) 

Ç 
Cemil Çakmaklı 

n 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Abdülkadir Erener 
Akif Erginay 
Siyami Ersek (Rıap.) 
Adnan Ersöz 

F 
Ayhan Fırat 

G 
Halil Gelendost (tz.) 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
Halil Erdoğan Gürel (tz.) 

H 
Bsşir Hamitoğulları (tz.) 
Mehmet Hazer 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
A. Asım iğneciler 
Fenni tslimyeli 

Rahmi Karahasaınoğlu 
Cevdet Karslı 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
Mehmet VeKd Koran (İz.) 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu (tz.) 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
Turgut Oral 

Ö 
Feruıdun Şalkir öığıünç 
Nazmi Önder (t. A.) (tz.) 
Tülay Öney 
Teoman Özalp (tz.) 

Salih Necdet özdoğan 
M. Yılmaz Özman 

P 
Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

sı 
Hilmi Sabuncu ' 
Hayrullah Seçkm 

T 
M. Ali Öztürk Tekeli 
Tandoğan Tokgöz 
Cahit Tutum 

V 
Hidayot Uğur 

Y 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Mustafa Yücel 

Z 
Hal it Zarbun 
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Türkiye Cumhuriyeti ite Tunus Cumhuriyeti Arasmda Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun 
Buhınduğuna Dair Kanun Taisaınsı (S. S. 178) na Verilen Oylarm Sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 

A 
Hamdd Açan 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Tevfiilk Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Aipat 
İsmail Arar 
E. Yıldırım Avcı 
E'tlhem Ayan 
Mehmet Aydan 
İmren Aykut 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangü 
Reoai Baıturalp 
Rıfat Bayazıt 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 
Orhan Civelek 

ç 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 

D 
Vehbi Muhlis DaJbaltaoğlu 
Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
1. Hakiki Detmıirel 

Üye sayısı : 
Oy verenler 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çelktaetrler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler 

160 
100 
100 

— 
58 

2 

(Kabul Edenler) 

Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Recai Dinçcr i 
Ahmet Senvar Doğu 

£ 
Sadi Erdem 
Hamza Eroğlu 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Halil Evlya 

F 
Feyzi Feyzioğlu 

G 
Necdet Gdboİoğlu 
Kamer Genç 
Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
Feyyaz Gölcüklü 
S. Feridun Güray 
1. Doğan Gürbüz 
özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Turhan Güven 
Vahap Güvenç 

H 
Ali Mazhar Haznedar 

t 
Rafet İbrahimoğlu 
A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Halil İbrahim Karal 
A. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utkan Kocatürk 
Nihat Kubilay 

Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Adkııam Orel 

ö 
Entuğrul Zekâfi Ökte 
Hamdı özer 
Nuri Özgöker 
Neomıi özgür 
Zeki özkaya 
Nenmin öztuş 
Fahri öztürk 
Kâzım öztürk 

• 

Mehmet Pamafc 

S 
Hilmi Sabuncu 
Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 

Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Dündar Soyer 
A. Lârni Süngü 

A. Avni Şahin 
ismail Şengün 
İbralhim Şenocak 

T 

Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
Cavidan Tercan 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
Ş/adan Tuzcu 
Bekir Tüna^ 

U 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

VI 
İta Varda* 

V 
Şerafettin Yarkıı 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
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(Oya Katılmayanlar) 

Mehmet Akdemir 
Alâeddin Aksoy 
Şener Akyol (iz.) 
Ertuğrul Alatlı (İz.) 
Orhan Aıldtkaçtı 
Mustafa Alpdündar (Rap.)] 
Yavuz Altop (tz.) 
Hikmet Altuğ (Raporlu) 
Aydemir Aşkın (tz.) 
Nurettin Âyanoğlu 
Fuat Azgur (Rap.) 

B 
Şükrü Başbuğ 
Muhsin Zekai Bayer 
Erdoğan Bayık. 

C 
Abdülibaki Cebeci 
Ender Ciner (tz.) 

c 
Cemil Çakmaklı 

E 
Muzaffer Ender 
A- Nedim Eray 
Abdülkadir Erener 
Akif Erginay 
Siyami Ersek (Rap.) 
Azmi Eryılmaz 

F 
Ayhan Fırat 

O 
Halil Gelendost (tz.) 
tbraihıkn Gökıtepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
Halil Erdoğan Gürel (tz.) 

H 
Beşir Hamitoğulları (tz.) 
Mehmet Hazer 

I 
Sadi Irmak (Başkan) 

t 
Fenni îslimyeli 

K 
Rahmi Karahasanoğlu 
Cevdet Karslı 
M. Vefik Ritapçııgil 
(Bşk. V.) 
Mehmet Velüd Koran (tz.) 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu (tz.) 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
Turgut Oral 

Ö 
Feridun Şakir öğünç 
Nazmi önder (t. A.) (tz.) 
Tülay öney 
Teoman Özalp (tz.) 

Salih Necdet özdoğan 
M. Yılmaz özman 

Evliya Parlak 
Atalay Peköz 

a 
Hayrullah Seçkin 

T 
M. Ali öztürk Tekeli 
Tandoğan Tokgöz 
Cahit Tutum 

V 
Hidayet Uğur 

Y 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Mustafa Yücel 

Z 
Halit Zarbun 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşmaya Dair 
Sözleşmenin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa ısı (S. Sayısı : 179) na Verilen Oylarm Sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 

A 
Hamdi Açan 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncı 
Mahmut Akkılıç 
Tevfiık Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
İsmail Arar 
E. Yıldırım Avcı 
Emem Ayan 
Mehmet Aydar 
İmren Aykut 

B 
Remzi Banaz 
İbrahim Barangil 
Şükrü Başbuğ 
Recai Baturalp 
Rıfat Bayazııt 
Erdoğan Bayık 
Orhan Baysal 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

0 
Mahir Can ova 
Orhan Civelek 

c 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 

D 
Veihbi Muhlis Dabakoğlu 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çekimserler : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

160 
101 
101 
— 
— 
57 

2 

(Kabul Edenler) 

Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
İsmail Hakkı Demirel 
Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Ahmet Senvar Doğu 

£ 

Sadi Erdem 
Hamza Eroğlu 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

Feyzi Feyzioğlu 

G 
Necdet Geboloğlu 
Kamer Genç 
İhsan Göksel 
Feyyaz Gölcüklü 
S. Feridun Güray 
t. Doğan Gürbüz 
Özer Gürbüz 
Hayati Gür tan, 
Turhan Güven 
Vahap Güvenç 

H 
Ali Mazhar Haznedar 

f 1 
Rafet İbrahimoğlu 

1 A. Asım İğneciler 
Salih İnal 

K 
Mehmet Kanat 
Selçuk Kantarcıoğlu 
Halil İbrahim Karal 
A. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kıroalı 
M. Uükan Kocatürk 
Nihat Kubilay 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğhı 

O 
R. Adh Onmuş 
Adnan Orel 

ö 
Ertuğrul Zekai Ökte 
Hamdi özer 
Nuri Özgöker 
Zeki Özkaya 
Necmi Özgür 
Nermin öztuş 
Fahri Öztürk 
Kâzım Öztürk 

P 
Mehmet Pamafc 

S 
Hilmi Saibuncu 

Muzaffer Sağışman 
M. Talât Saraçoğlu 
Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü 

S 
A. Avni Şahin 
İsmail Şengün 
İbrahim Şenıocak 

T 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
Cavidan Tercan 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın TuJ 
Türe Tunçbay 
Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

U 
M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

V 
İsa Vardal 

Y 
Şerafettin Yarkın 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yoîg* 
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(Oya Katılmayanlar) 

Mehmet Akdemir 
Alâeddin Aksoy 
Şener Akyol (İz.) 
Ertuğrul Alatlı (İz.) 
Orhan Aldıkaçtı 
Mustafa Alpdündar (Rap.)] 
Yavuz Altop (İz.) 
Hikmet Altuğ 
Aydemir Aşkın (İz.) 
Nurettin Ayanoğlu 
Fuat Azgur (Rap.) 

B 
Mülhakı Zekâd Bayer 

C 
AbdülbaM Cebeci 
Ender Ciner (İz.) 

ç 
Cemil Çakmaklı 

D 
Recai Dinçer 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Abdülkadir Erener 
Akif Erginay 
Siyami Ersek (Rap.) 

F 
Ayhan Fırat 

O 
Halil Gelendost (İz.) 
Abdurrahman Ali G:rmen 
Abbas Gökçe 
İbrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük| 
Halil Erdoğan Gürel (İz.) 

H 
Bsşir Hamitoğulları (İz.) 
Mehmet Hazer 

Sadi Irmak (Başkan) 
t 

Fenni İslimyeli 
K 

Rahmi Karafoasanoğlu 
Cevdet Karslı 
M. Vefik Kitapçıgil 
(Bşk. V.) 
Mehmet Velid Koran (İz.) 
Turgut Kunter 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu (İz.) 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
Turgut Oral 

ö 
Feridun Şakir ögünç 
Nazmi Önder (t. A.) (İz.) 

Tülay öney 
Teoman Özalp (İz.) 
SaHh Necdet özdogan 
M. Yılmaz özman 

P 
Evliya Parkk 
Atalay Peköz 

T 
M. Ali öztiirk TekeH 
Tandoğan Tokgöz 
Cahit Tutum 

U 
Hidayet Uğur 

Y 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yılmaz 
Mustafa Yücel 

Z 
Halit Zarbun 

«>•« 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Amp Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde 
Karşılıklı Adlî Yardım Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı (S. S. 180) 

na Verikoı Oyların Sonucu : 

(Kabul edilmiştir.) 

A 
Haindi Açan 
Halil Akaydın 
Eşref Akıncı 
Malhmut Akkılıç 
Tevfik Fikret Alpaslan 
Ali Nejat Alpat 
ismail Arar 
E. Yıldırım Avcı 
Ethem Ayan 
Mehmet Aydan 
imren Aykut 

B Mm 

Remzi Banaz 
İbrahim Barangi! 
Şükrü Başbuğ 
Roaati Baturalp 
Rıfat Bayazıit 
Erdoğan Bayık, 
Necip Bilge 
M. Nedim Bilgiç 

C 
Mahir Canova 
Orhan Civelek 

c 
A. Güngör Çakmakçı 
Zeki Çakmakçı 

D 
'Bekir Sami Daçe 
Kemal Dal 
ismail Hakkı Demirci 

Üye sayısı 16Q 
Oy verenler 1 
Kabul edenler 1 
Reddedenler 
Çdkiiımtsterktr 
Oya katılmayanlar 
Açık üyelikler 

00 
00 

— 
58 
2 

(Kabul Edenler) 

1 Fikri Devrimsel 
Ali Dikmen 
Ahmet Senvar Doğu 

1 E 
Sadi Erdem 
Hamza Eroğlu 
Adnan Ersöz 
Halil Ertem 
Azmi Eryılmaz 
Halil Evliya 

V 
Feyzi Feyzioğkı 

13 *Jr 

Necdet Geboloğlu 
Kamer Genç 

| Abdurrahman Ali Girmen 
Abbas Gökçe 
İhsan Göksel 
Feyyaz Gölcüklü 
S. Feridun Güray 
î. Doğan Gürbüz 
Özer Gürbüz 
Hayati Gürtan 
Turhan Güven 
Valhap Güvenç 

H 
Ali Mazhar Haznedar 

' t 
Rafet İbrahimoğlu 
A. Asım iğneciler 
Salih İnal 

1 K 
Selçuk Kantarcıoğiu 
Halil İbrahim Karal 
A. Mümin Kavalalı 
Süleyman Sırrı Kırcalı 
M. Utkan Kocatürk 
Nihat Kubilay 
Turgut Kunter 

M 
Recep Meriç 
Enis Muratoğlu 
Avni Müftüoğlu 

O 
R. Adli Onmuş 
Adnan Önel 

ö 
Ertuğrul Zekai ökte 
Hamdi özer 
Nuri özgöker 
Necimi Özgür 
Zeki özkaya 
Nermin öztuş 
Kâzım Öztürk 

« ı 

Meihmet Pamak 

S 
Hilmi Salbuncu 
Muzaflfer Sağışman 
M- Talât Saraçoğlu 

Paşa Sarıoğlu 
Ahmet Sarp 
Hayrullah Seçkin 
Dündar Soyer 
A. Lâmi Süngü 

A. Avni Şahin. 
ismail Şengün 
İbrahim Şenocak 

X 
Turgut Tan 
Ragıp Tartan 
Cavidan Tercan 
Lütfullah Tosyalı 
Aydın Tuğ 
Türe Tunçbay 
-Şadan Tuzcu 
Bekir Tünay 

M. Fevzi Uyguner 
Bahtiyar Uzunoğlu 

y 
Isa Vardal 

Y 
Şerafettftn.Yadcıo 
Osman Yavuz 
Muammer Yazar 
Turgut Yeğenağa 
Fuat Yılmaz 
Namık Kemal Yolga 
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(Oya Katılmayanlar) 

Mehmet Akdemir 
Alâeddin Aksoy 
Şener Akyol (îz.) 
Ertuğrul Alatlı (iz.) 
Orhan Aldıkaçtı 
Mustafa Alpdündar (Rap.) 
Yavuz Altop (iz.) 
Hikmet Altuğ 
Aydemir Aşkın (tz.) 
Nurettin ^Âyanoğlu 
Fuat Azgur (Rap.) 

B 
Muhsin Zekâi Bayer 
Orhan Baysal 

O 
AbdülbaM Cebeci 
Ender Ciner (tz.) 

c 
Cemil Çakmaklı 

D 
Vehbi Muhlis Dabakoğlu 
Recai Dinçer 

E 
Muzaffer Ender 
A. Nedim Eray 
Abdülkadir Erener 
Akif Erginay 
Siyami Ersek (Rap.) 

F 
Ayhan Fırat 

O 
Halil Gelendost (tz.) 
ibrahim Göktepe 
Abdullah Pulat Gözübüyük 
Halil Erdoğan Gürel (iz.) 

H 
Esşir Hamitoğulları (tz.) 
Mehmet Hazer 

Sadi Irmak (Başkan) 
t 

Fenni Islimyeli 
K 

Mehmet Kanat 
Rahmi Karafaasamioğlu 
Cevdet Karslı 
M. Vef ik K'itapçıgıl 
(Bşk. V.) 
Mehmet Velüd Koran (tz.) 
Serda Kurtoğlu 
A. Fehmi Kuzuoğlu (tz.) 

N 
Necmettin Narlıoğlu 

O 
Turgut Oral 

Ö 
Feridun Şakir öğünç 
Nazmi Önder (I. A.) (tz.) 
Tülay öney 

Teoman Özalp (tz.) 
Salih Necdet özdoğan 
M. Yılmaz özman 
Fahri Öztürk (t. A.) 

F 
Evlya Parlak 
Atalay Peköz 

T 
M. Ali öztürk Tekeü 
Tandoğan Tokgöz 
Cahit Tutum 

U 
Hidayet Uğur 

V 
Zeki Yıldırım 
Abdurrahman Yıknaz 
Mustafa Yücel 

Z 
HaLit Zarbun 

)>G<\ .<.. 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 

6 NCI BİRLEŞİM 

21 Ekim 1982 Perşembe 

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. — Bir Ülkede Geçici Olarak Oturan Kim
selerin Tıbbî Bakımlarına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 
ile Bu Sözleşmenin Kabulü Konusunda Hükümetler-
arası Konferansta Düzenlenen Nihaî Belgenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru. (1/155) (S. Sayısı : 158) (Dağıtma Tarihi : 
8.7.1982) 

(X) 2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cum
huriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onay

lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Ra

poru. (1/469) (S. Sayısı : 178) (Dağıtma tarihi 22.9.1982) 
(X) 3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cum

huriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî 
Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. 
(1/470) (S. Sayısı : 179) (Dağıtma tarihi : 22.9.1982) 

(X) 4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve 
Ceza işlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, içişleri ve Dışiş
leri komisyonları raporları (1/73) (S. Sayısı : 180) (Da
ğıtma tarihi : 22.9.1982) 

5. — Kamu Konutları Kanunu Tasarısı ve Malî 
işler Komisyonu Raporu. (1/142) (S. Sayısı : 161) (Da
ğıtma tarihi : 8.7.1982) 



DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 158 

Bir Ülkede Geçici Olarak Oturan Kimselerin Tıbbî Bakımlarına 
İlişkin Avrupa Sözleşmesi ile Bu Sözleşmenin Kabulü Konusunda 
Hükümetlerarası Konferansta Düzenlenen Nihaî Belgenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 

Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1 /155) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 2 Nisan 1982 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1189/01973 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ye Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 31.3.1982 tarihinde kararlaş
tırılan «Bir Ülkede Geçici Olarak Oturan Kimselerin Tıbbî Bakımlarına İlişkin Avrupa Sözleşmesi İle Bu 
Sözleşmenin Kabulü Konusunda Hükümetlerarası Konferansta Düzenlenen Nihai Belge'nin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı», gerekçesi ile sözleşme ve nihai belge ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim, 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

G E R E K Ç E 

«Bir Ülkede Geçici Olarak Oturan Kimselerin Tıbbî Bakımlarına tlişkin Avrupa Sözleşmesi» ile «Bu Söz
leşmenin Kabulüne İlişkin Nihaî Belge» Uluslarası Çalışma Bürosu tarafından 14-17 Ekim 1980 tarihlerinde 
Cenevre'de düzenlenen ve ülkemizin de temsil edildiği Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Hakkında Konferansta 
kabul edilmiştir. 

Sözkonusu Sözleşme, tüm Avrupa ülkelerinin imzasına ve ilk yürürlük tarihinden iki yıl sonra da, Ulus
lararası Çalışma Bürosunun Avrupa ülkesi olmayan tüm üyelerinin katılmalarına açık tutulmuştur. 

Sözleşme, yabancı bir ülkeye giden kimselerin, acilen sağlık yardımına ihtiyaç duymaları halinde tedavi 
ve muayenelerinin sağlanmasını öngörmekte olup, sadece acil hale inhisar etmesi nedeniyle, sınırlı bir kap
samı bulunmaktadır. 

Sağlık yardımı yapılması konusunda acil hal, insan yaşamı bakımından ciddî bir tehlike teşkil ettiğinden, 
sosyal güvencenin temel unsuru olan insan hayatının korunması ile yakından ilgilidir. 

Bu nedenle Sözleşme, çok önemli bir soruna çözüm getirmeyi amaçlamakta olup, tamamiyle insancıl 
mülahazalarla düzenlenmiş ve Uluslararası Çalışma Bürosunun üyesi olan 146 ülkenin imzasına açılmıştır. 

Sözleşmenin kapsadığı hükümler, Sözleşmedeki madde numaraları sırasına göre, aşağıda açıklanmıştır. 

Madde 1. — Sözleşmede geçen deyimlerin, tanımı yapılmaktadır. 
Madde 2. — Bu Sözleşme hükümlerinden kimlerin yararlanabileceğine, «Ek - I»'de belirtilecek hususlara 

ve her Âkit Tarafın «Ek - I»'de yapılacak her türlü değişiklikleri, Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Mü
dürlüğüne bildirmek zorunda olduğuna dairdir. 
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Madde 3. — Bu Sözleşmenin »ilgili Âkit Taraflar arasındaki ilişkilerde, karşılıklı mutabakata varılması 
halinde ve bu mutabakatın «Ek - II»'de gösterilmesi koşulu ile diğer herhangi bir Sosyal Güvenlik Sözleş
mesinin mütekabil hükümlerinin yerine geçeceğini ve «Ek - II» yapılacak her türlü değişikliklerin Uluslar
arası Çalışma Bürosu Genel Müdürlüğüne duyurulacağını bildirmektedir. 

Madde 4. — Bu maddenin 1 inci paragrafı, Sözleşme hükümlerinden yararlanacak olan kimselere sağla
nacak olan tıbbî bakımın hangi hallerde, nasıl ye ne zamana kadar yapılacağına ilişkindir. 

2 nci paragrafı ise, ilgili Âkit Tarafların yetkili makamlarının karşılıklı mutabakatı üzerine belirtilecek 
protezler, büyük cihazlar ve büyük önem taşıyan diğer sağlık yardımlarının sağlanmasının, bu yardımlara 
ilişkin masrafların fiilî tutarları üzerinden iadesi yolunda bir anlaşmaya varılmış olması halinde, yetkili kuru
mun iznine bağlı olduğuna, ancak, bu iznin çok acil hallerde gerekli olmadığına dairdir. 

3 üncü paragrafı ise, ilgili Âkit Taraflar veya bunların yetkili makamları arasında bu konuda bir anlaş
ma düzenlenmiş olması şartı ile, bu Sözleşme hükümlerinden yararlanacak kimsenin durumu, sürekli olarak 
oturduğu Âkit Taraf ülkesine kendi vasıtaları ile dönmesine imkân vermiyorsa, geçici oturma yerindeki Ku
rumun yetkili kurumla irtibat kurarak o kimsenin dönüşünü sağlamak için gerekli önlemleri alacağını bil
dirmektedir. 

4 üncü paragrafta ise, geçici oturma yerindeki kurumca uygulanan mevzuatın birden fazla tıbbî bakım 
rejimini içermesi halinde, tıbbî bakımın sağlanmasında, genel rejim hükümleri, böyle bir rejim yoksa sanayide 
çalışan ücretli işçilerin tabi oldukları rejim hükümlerinin uygulanacağı bildirilmektedir. 

5 inci paragrafı ise, bu Sözleşme hükümlerinin, tıbbı bakımdan yararlanmak üzere yetkili Devlet dışında 
bir Âkit Taraf ülkesine gidecek olan kimselere uygulanmayacağına ilişkindir. 

Madde 5. — Bu madde de, ilgili kimsenin geçici olarak bulunduğu ülkede tıbbî yardımlardan yararlanmak 
üzere, diğer Âkit Tarafın mevzuatına göre yardıma hakkı olduğuna dair bir belge ibraz etmek zorunda olduğu, 
bu belgenin ilgili Âkit Taraflarca mutabık kalınan örneğe uygun olacağı ancak, mutlak acillik durumlarında 
bu belgenin ibraz edilememesi halinde dahi tıbbî bakımın sağlanacağı ve durumun, yetkili kurum nezdinde 
araştırılacağı bildirilmektedir. 

Madde 6. — Geçici oturma yeri kurumu tarafından yapılan tıbbî bakım masraflarının, yetkili kurum 
tarafından iade edilip, edilemeyeceğine dair ilgili Âkit Taraflar arasında anlaşmaya varılmış olması gerek
mektedir. «îdarî masraflar hariç olmak üzere, fiilî masrafların», bunlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerle ibrazı 
halinde yetkili kurumca ödenmesi hususunda anlaşmış olan Taraflar arasındaki ilişkilerde esas alınacak mik
tar, geçici oturma yerindeki kurum muhasebe kayıtlarında gösterilen miktar olacaktır, 

Geçici oturma yerindeki Kurumca yapılan tıbbî bakım masraflarının, «özel anlaşmalara uygun olarak 
yetkili kurumca iade edilmesi» konusunda anlaşmış olan Taraflar arasında, götürü usulün uygulanacağı bil
dirilmektedir. 

Madde 7. — Bu maddede masraf iadesine konu teşkil eden meblağın, tıbbî bakımı sağlayan Âkit Tarafın 
parasıyla ifade edileceği ve7 yetkili kurumun ödeme yapmakla borçtan kurtulacağı, para transferinin taraf
lar arasında yapılmış veya yapılacak anlaşmalarla düzenleneceği belirtilmektedir. 

Madde 8 .— Bu madde ise, Âkit Taraf yetkili makamlarının, bu Sözleşmenin uygulanmasında; 
Yararlı bilgilerin, alınan önlemlerin, mevzuatlarında Sözleşmenin uygulanmasını etkileyecek şekilde mey

dana gelen değişikliklere ait bilgileri birbirlerine göndereceklerine, 
Kendi mevzuatlarını uyguluyormuş gibi idarî yardımlaşmada bulunacaklarına ve aralarında veya ilgililer 

ve bunların vekilleri ile de doğrudan doğruya haberleşebileceklerine ilişkin bulunmaktadır. 
Madde 9. — Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre, ibrazı gereken evrak ve belgeler için öngörülmüş 

olan vergi, pul, resim, harç ve kayıt ücreti bağışıklığı veya indiriminin bu Sözleşmenin uygulanmasında ib
razı gereken benzerî belgelere de teşmil edileceği ve Sözleşmenin uygulanmasında düzenlenmesi gereken tüm 
belgelerin onaydan veya diğer benzerî formalitelerden bağışık olduğuna dairdir. 

Madde 10. — Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre; belirli bir süre içinde ibrazı gereken talepler veya 
itirazların, diğer Tarafın aynı nitelikteki bir kurumuna aynı süre içinde yapıldığı takdirde geçerli sayılacağı, 
bu suretle haberdar edilen kurumun, bu talep veya itirazları hemen, ilgili Taraf kurumuna intikal ettire
ceği. 
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Âkit Taraflardan birinin bir kurumuna veya makamına ibraz edilen talep, bildiri, itiraz ve diğer belgele
rin, diğer Âkit Tarafın resmî diliyle yazılmış olmaları nedeniyle reddolunamayacağını belirtmektedir. 

Madde 11. — Bu Sözleşmenin yorumlanması veya uygulanması konusunda, Âkit Taraflar arasında meyda
na çıkacak her türlü anlaşmazlığın, ilgili Tarafların yetkili makamları arasında, görüşmeler yoluyla çözüm
leneceği, ancak, Âkit Tarafların tümünü ilgilendiren bir sorunun ise, tüm Âkit Taraf yetkili makamlarının 
temsilcilerinden oluşacak bir toplantıda çözüme kavuşturulabileceği bildirilmektedir. 

Madde 12. — 2 nci ve 3 üncü maddelerde sözü edilen «Ek - I» ve «Ek - II»'nin ve bu ekler üzerinde ya
pılacak değişikliklerin, bu Sözleşmenin tamamlayıcı unsurunu teşkil ettiklerine dairdir. 

Madde 13. — Bu madde de, Sözleşmenin; 
Her Avrupa devletinin imzasına açık olduğu, onaya arz olunacağı, onay belgelerinin «Uluslararası Çalış

ma Bürosu Genel Müdürüne» tevdi olunacağı, 
ikinci onay belgesinin tevdi olunduğu ayı izleyen ikinci ayın birinci günü yürürlüğe gireceği, sonradan 

onaylanan her devlet için, o devletle ilgili onay belgesinin tevdi edildiği ayı izleyen ikinci ayın birinci günü 
yürürlüğe gireceği, bildirilmektedir. 

Madde 14. — «Uluslararası Çalışma Teşkilatının» Avrupa ülkesi olmayan diğer üyelerinin ise, yürürlük 
tarihinden iki yıl geçtikten sonra Sözleşmeye katılabilecekleri, bu katılmaya itirazın ise, ilgili devletin onay 
belgesi tevdi tarihinden itibaren altı aylık bir süre içinde yapılabileceği, 

Sözleşmenin yürürlük tarihinden iki yıl geçtikten sonra Sözleşmeyi onaylayacak her Avrupa ülkesinin, 
kendi onay belgesini tevdi tarihinde, bu tarihten önce Sözleşmeye katılmış olan herhangi bir Âkit Tarafla 
ilgili muhalefet yetkisini kullanabileceği, katılan devletlerin, yalnızca, katılmalarına muhalefet etmemiş olan 
Âkit Taraflar muvacehesinde Âkit Taraf olacakları, belirtilmektedir. 

Madde 15. — Bu maddede ise; katılan bir devletle, bu devletin katılmasına muhalefette bulunmamış olan 
bir Âkit Taraf arasındaki ilişkilerde, Sözleşmenin ne zaman yürürlüğe gireceğine, 

Âkit Tarafların karşılıklı ilişkilerinde, tıbbî bakım masraflarının iade edilip, edilmeyeceği konusunda var
dıkları mutabakatı, «Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürlüğüne» bildireceklerine, 

Böyle bir mutabakata vaıılamamış veya tıbbî bakım masraflarının transferiyle ilgili bir mutabakata varıla
mamış olması halinde, Sözleşmenin bu Taraflar arasında ancak bu kabil mutabakatların karşılıklı ilişkilerde 
uygulanabileceği tarihte geçerli olacağına, 

ilişkin hükümler bulunmaktadır. 

Madde 16. — Sözleşmenin süresiz yürürlükte kalacağı, ancak, her Âkit Tarafın bu Sözleşmeyi ilk yürür
lük tarihinden itibaren beş yıllık bir sürenin geçmesinden sonra usulüne uygun olarak bildirimde bulunmak 
suretiyle feshedebileceğine dairdir. 

Madde 17. — Bu madde, Sözleşme hükümleri üzerinde yapılacak değişiklik talebinin, yapılması için ge
rekli süre ve izlenecek yol hakkında bilgileri taşımaktadır. 

Madde 18. — Bu Sözleşmenin ilgili maddelerinde sözü edilen bildirilerin, «Uluslararası Çalışma Bürosu 
Genel Müdürlüğüne» gönderileceğine, 

Anılan Genel Müdürlüğün ise, Âkit Taraflara ve Sözleşmeyi imzalayan devletlere; her onay belgesini 
tevdiini, Sözleşmenin her Akit Taraf bakımından yürürlük ve geçerlilik tarihlerini ve alınan her bildiriyi 
duyuracağına ilişkindir. 

Madde 19. — Bu maddede ise, «Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürlüğü» tarafından, Sözleşmenin 
ilk kez yürürlüğe girmesinden sonra Sözleşmenin aslına uygun onaylı bir örneğinin Birleşmiş Milletler Şar
tının 102 nci maddesi uyarınca tescili için ve bildirisini aldığı her onay ve her feshi, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterliğine bildireceğine dair hükümler bulunmaktadır. 

Madde v20. — Bu Sözleşmenin uygulanmasında iki veya daha fazla Âkit Tarafın iki veya çok taraflı an
laşmalar düzenleyebileceklerine, bu anlaşmaların düzenlenmesini kolaylaştırmak üzere «Uluslararası Çalışma 
Bürosu» nun, bir «örnek Anlaşma» hazırlayacağına ilişkindir. 
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Madde 21. — Sözleşmenin sonuncu olan bu maddesinde ise, Sözleşmenin 17 Ekim 1980 tarihinde Ce
nevre'de, Fransızca, Almanca, İngilizce, ispanyolca ve Rusça beş nüsha orijinal olarak düzenlendiği, birer 
nüshalarının Uluslararası Çalışma Bürosu arşivinde saklandığı ve Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdür
lüğünün bu Sözleşmeyi imzalayan devletlerin hükümetlerine, Sözleşme metninin aslına uygunluğu onanmış 
suretlerini göndereceğine dair hüküm bulunmaktadır. 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, t çişleri ve 6 Mayıs 1982 
Dışişleri Komisyonu 

Sayı : 90 

Konu : Komisyon görüşlerinin bildirilmesi. 

Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonu Başkanlığına 

Esas Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilmiş bulunan «Bir Ülkede Geçici Olarak Oturan Kim
selerin Tıbbî Bakımlarına ilişkin Avrupa Sözleşmesi ile Bu Sözleşmenin Kabulü Konusunda Hükümetlerara
sı, Konferansta Düzenlenen Nihaî Belgenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» hak
kında Başkanlıkça Komisyonunuz görüşünün alınması uygun görüldüğünden Danışma Meclisi içtüzüğünün 
33 üncü ve 36 ncı maddeleri gereğince tasarı hakkındaki görüşlerinizin Komisyonumuza bildirilmesini ve dos
yanın iadesini saygılarımla arz ve rica ederim. 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, içişleri ve 

Dışişleri Komisyonu Başkam 

TC 
Danışma Meclisi 

Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 2 Haziran 1982 
Esas No. : 1/155, 36 

Karar No. •: 16 

YÜKSEK BAŞKANLIĞA 

Bir Ülkede Geçici Olarak Oturan Kimselerin Tıbbî Bakımlarına ilişkin Avrupa Sözleşmesi ile Bu Sözleş
menin Kabulü Konusunda Hükümetlerarası Konferansta Düzenlenen Nihaî Belgenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Millî Savunma, içişleri ve Dışişleri Komisyonunun görüş istemi üzerine 
Yüksek Başkanlığın havalesi uyarınca ilgili birleşimde Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü, insancıl amaçlarla hazırlanması nedeniyle uygun bulundu. 
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Ancak Komisyonumuzca tasarının başlığına ve birinci maddeye «oturma» kelimesi ile birlikte «bulunma» 
kelimesinin de ve ayrıca birinci maddedeki «büro» kelimesi yerine «teşkilat» kelimesinin dercedilmesinin da
ha yerinde olacağına karar verilmiş ve sözleşmenin kabulü konusunda oybirliğiyle karara varılmıştır. 

tşbu görüşümüz gereğinin ifası dileğiyle Yüksek Başkanlığa arz olunur. 

Hamdi AÇAN 
Başkan 

Mehmet AKDEMİR 

Kâtip 
tmren AYKUT 

Üye 
Toplantıda bulunamadı. 

Vahap GÜVENÇ 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Başkanvekili 

Mustafa ALPDÜNDAR 

Üye 
Fikri DEVRİMSEL 

Üye 

M. Rahmi KARAHASANOĞLU 
Üye 

İsa VARDAL 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

İsmail ARAR 
Sözcü 

A. Nejat ALPAT 

Üye 
Siyami ERSEK 

Üye 

Cavidan TERCAN 
Üye 

Ahdurrahman YILMAZ 
Üye 

25 Haziran 1982 

Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 
TC 

Danışma Meclisi 
Millî Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/155 
Karar No. : 58 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bir Ülkede Geçici Olarak Oturan Kimselerin Tıbbî Bakımlarına İlişkin Avrupa Sözleşmesi ile Bu Sözleş
menin Kabulü Konusunda Hükümetlerarası Konferansta Düzenlenen Nihaî Belgenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve gerekçesi ile konuya üişkin Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu, 
ekli belgeler ve ilgili bakanlık temsilcilerinin de katılması ile Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı, gerekçesi uygun görüldü. 
Tasarının birinci maddesinde sözü edilen «Uluslararası Çalışma Bürosu» nun adının «Uluslararası Çalış

ma Teşkilatı» olması nedeni ile birinci madde bu isim düzeltmesi yapılarak ikinci ve üçüncü maddeler Ba
kanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edildi. 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Remzi BAN AZ 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

E. Yıldırım AVCI 
Üye 

İmzada bulunamadı. 
Ali DİKMEN 

Üye 
Avni MÜFTÜ OĞLU 

Üye 
Namık Kemal YOLGA 

Üye 

Halil İbrahim KARAL 
Sözcü 

Ender CİNER 
Üye 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİM 

Bir Ülkede Geçici Olarak Oturan Kimselerin Tıbbî 
Bakımlarına İlişkili Avrupa Sözleşmesi İle Bu Söz
leşmenin Kabulü Konusunda Hükümetlerarası Kon
feransta Düzenlenen Nihaî Belgenin Onaylanması

nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasama 

MADDE !1. — Uluslararalsı Çalışma BüroSu ta
rafından IİI4-Ü7 Ektim ıl98C< tarMerfinde Cenevre'de 
dülzenlüenen Ülkemizin de temsil edildiği Hükümet
lerarası Konferansta imzalanan «'Bir Üükedle Geçidi 
Olaralk O'turan Kitm&elera'n Tılbbî Bakamlarına Mşkün 
Avrupa Sözleşmesi» ile Ibu Sözleşmen'in Kabulü ko
nusunda 'Hü'kıülmietleraraısı toortferansita - düzenlenen 
«Nihaî B!e%e» nlin lonaiylaömıafcı uygun 'bulunmuştur. 

IMAIDDE 2. —> 'Bu Kanun yayımı Itariih'inîdte yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hülkümlterini Bakanlar 
Kurulu yürüıtür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

MÎLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Bir Ülkede Geçici Olarak Oturan Kimselerin Tıbbî 
Bakımlarına İlişkin Avrupa Sözleşmesi İle Bu Söz
leşmenin Kabulü Konusunda HüMimetferarası Kon
feransta Düzenlenen Nihaî Belgenin Onaylanması

nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Uluslararası Çalışma Teşkilatı 'ta
rafından ıl447 Ekim 1980 Itarihlednde Cenevre'Be 
düzenlenen Ülkemıizin İde ıtemsil edildiği Hüfcümıetier-
arası Konferansta 'imzalaman «İBir Ülkede Geçici Ola
ralk Oturan Kimselerin Tıbbî Balkımîıarîına Mşlkiin Av
rupa Söd'eşm'eSıi» i e Ibu Sazfleşmeniin Kabulü kıonu* 
ısunlda HülkülmdÜerarası IkJonferansIta düzenlenen «Nihaî 
Beilge» üin onayianmıası uıyigun Ibulunamıştur. 

MADDE 2. — Tasarının !2 inci maddesi' Komis-
yonumuızca aynen fkabul edümıişttür. 

MADDE 3. —Tasarının 3 üncü ma'dldtesi Kof-
misyonuimıuızca aynen Ikalbul ©dÜlımlitşitfir. 

31.3.191812 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. Nr. Özdas 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

T, özaî 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Devlet Bakam 
Prof. Dr, A Öztrak 

Millî Savunma Balkanı V. 
Z Baykara 

Millî Eğitim Bakam 
H. Sağlam 

Devlet Bakanı 
M. özgünes 

İçişleri Balkam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakam 
Dr._ T. önalp 

Ticaret Balkam V. Sa)ğlılk ve Sosyal Yrd. Balkanı Gümrük ve Tekel Bakam 
K. Erdem Prof. Dr. K. Kılıçturgay Prof., Dr., A. Bozer, 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakam Sanayi ve Teknoloji Bakam 
Prof. Dn Tt Esener M. Turgut 

Kültür ve Turizm Bakanı İmar ve İskân Bakam Köy işleri ve Koop. Bak. 
/. Evliyaoğlu Dr, £ Tüten Af. R. Güney 

Sosyal Güvenlik Bakam 
S. Side 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakam 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V. özgül 
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BİR ÜLKEDE GEÇİCİ OLARAK OTURAN KİMSELERİN TIBBÎ BAKIMLARINA İLİŞKİN 
AVRUPA SÖZLEŞMESİ 

Bu Sözleşmeyi imzalayan devletler; 
Avrupa'da güvenlik ve işbirliği hakkında Konferansta düzenlenen nihaî belgenin yerinde hükümlerini dik

kate alarak, 
Uluslararası Çalışma Teşkilatının sosyal güvenlik alanında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda düzenle

diği Avrupa bölgesel konferanslarının tavsiyelerini hatırlayarak, 
Bu devletler arasında karşılıklı bağların yaygınlaştırılması nedeniyle çözümlenecek sosyal güvenlik so

runlarının ve mevzuatına göre tıbbî bakıma hak kazandıkları devletten başka bir devletin ülkesinde geçici 
olarak oturan kimseler sayısının arz ettiği önemi nazara alarak, 

Aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmaya varmışlardır : 

MADDE - 1 

Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 
a) >«Âkit Taraf» deyiminden, bir onay belgesi tevdi etmiş olan herhangi bir Taraf; 
b) «Mevzuat» deyiminden, her Âkit Taraf ülkesinin tamamında veya bir kısmında, ulusal sağlık hiz

metleri dahil, tıbbî bakımları yöneten sosyal güvenlik rejimleri konusunda bu Sözleşmenin imza tarihinde 
yürürlükte bulunan veya ilerde yürürlüğe girecek olan kanun, tüzük ve diğer mevzuat hükümleri; 

c) «Sosyal Güvenlik Sözleşmesi» deyiminden, tıbbî bakımlar konusunda münhasıran iki veya daha faz
la Âkit Tarafı bağlayan veya bağlayacak olan her nevi ikili veya çok taraflı anlaşmalar ve en az iki Âkit 
Taraf ile diğer bir veya birden fazla devleti bağlayan veya bağlayacak olan her nevi çok taraflı anlaşmalar; 

d) «Yetkili Makam» deyiminden, her Âkit Taraf mevzuatının o Taraf ülkesinin tamamında veya bir 
kısmında bağlı olduğu Bakan, Bakanlar veya mütekabili olan merci; 

e) «Yetkili Kurum» deyiminden; 

i) Bir sosyal sigorta rejimi söz konusu ise, ilgilinin nezdinde tıbbî bakımdan yararlanabileceği Âkit Tara
fın kurumu veya o Âkit Tarafın ülkesinde bulunması halinde nezdinde böyle bir haktan yararlanabileceği 
kurum; 

ii) Sosyal sigorta rejimi dışında bir rejim sözkonusu ise, ilgili Âkit Tarafın yetkili makamınca gösterih 
len kurum; 

f) «Yetkili Devlet» deyiminden, ülkesinde yetkili kurumun bulunduğu Âkit Taraf; 
g) «Geçici Oturma» deyiminden, yetkili devlet dışında bir Âkit Taraf ülkesinde, duruma göre, o Ta

rafın ulusal mevzuatında öngörülen süre dahilinde geçici olarak oturma; 
h) «Geçici Oturma Yerindeki Kurum» deyiminden, ilgilinin geçici olarak oturduğu yerde bu yer Âkit 

Tarafının mevzuatına göre tıbbî bakım sağlamaya yetkili olan kurum; 
i) «Tıbbî Bakım» deyiminden, hastalık, kaza veya analık halinde sağlanması gerekli tıbbî muayene ve 

tedaviler; 
j) «Mutlak Acillik Halleri» deyiminden, ilgilinin hayatını veya sağlığını tehlikeye koymadan tıbbî ba

kım veya buna bağlı yardımların sağlanmasının ertelenemeyeceği haller; 
Anlaşılır. 

MADDE - 2 

T. Bu Sözleşme hükümlerinden, bir Âkit Taraf mevzuatı gereğince tıbbî bakımdan yararlanabilen ve
ya o Taraf ülkesinde bulunmaları halinde o Taraf mevzuatı gereğince tıbbî bakımdan yararlanabilecek olan 
tüm kimseler yararlanırlar. 

2. Bir Âkit Tarafın mevzuatı birden fazla tıbbî bakım rejimini içeriyorsa, o Taraf, EK I'de, 6 ncı madde
nin 1 inci paragrafının (b) bendi veya (c) bendi hükümlerinin uygulanmasında kendisiyle mutabık kaldığı 
diğer herhangi bir Âkit Tarafla ilişkilerinde kendi mevzuatında öngörülen ve bu Sözleşmenin uygulanabilece
ği rejimleri belirtebilir. 
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3. İlgili her Âkit Taraf, 18 inci maddenin 1 İnci paragrafı hükümleri uyarınca, EK I'de yapılacak her 
türlü değişiklikleri bildirecektir, 

MADDE - 3 

l'< Âkit Taraflar arasındaki ilişkilerde, bu Sözleşme, ilgili Âkit Taraflar arasında karşılıklı mutabakat 
üzerine EK H'de gösterilmeleri koşulu ile, diğer herhangi bir sosyal güvenlik sözleşmesinin mütekabil hüküm
leri yerine geçer, 

2A ilgili Âkit Taraflar, 18 inci maddenin 1 inci paragrafı hükümleri uyarınca, kendilerini ilgilendiren 
konularda anlaşarak, Ek H'de yapılacak her türlü değişiklikleri bildireceklerdir, 

MADDE - 4 

1., Bu Sözleşme hükümlerinden yararlanmaları kabul edilen ve yetkili devlet dışında bir Âkit Taraf ülke
sinde geçici olarak bulundukları sırada durumları hekim raporuna göre derhal tıbbî bakımı gerektiren kim
seler, durumlarının gerektirdiği tıbbî bakımdan, o Taraf mevzuatına göre yardıma hak kazanmışlar gibi ya
rarlanırlar. Bu yardımlar, geçici oturma yerindeki kurum tarafından, bu kurumun uyguladığı mevzuat hü
kümlerine göre, ilgililer bu kuruma bağlı imişler gibi, tedavilerine kadar veya bu maddenin 3 üncü paragra
fında öngörülen koşullar dahilinde sürekli olarak oturdukları Âkit Taraf ülkesine dönmelerine veya iade 
olunmalarına hekim raporuna göre durumları elverinceye kadar, sağlanır. 

2, îlgillli Âki Tarafların yeltfkili makamlarınca karşılıklı muita'bakat üzerime hieıllirtliııeüek protezler, Ibülyütk 
cihazlar ve Ibüyük önem taşıyan düğer sağlık yardımlarının Bağlanması, 6 ncı maddenin 1 inci paragrafının 
(Ib) faenldi hükümlerimi uygulayan kurumlar arasındaki ilişkilerde, yetokiDi (kurlumun iznime IbağUdır. Ancak, bu 
izin mutlak acilik hallerimde gereklli değildir. 

3, IBu maddenin 1 'imdi paragrafında sözlü edileni bir kimsenin durumu kendislinıin sürekli olarak oiturdü-
ğu Âkit Taraf ülkesine kemdi vasıtaları ile dönmesine olanalk vermiyor, fakat yine Idte 'naklime tömlkân veri-
ydnsa, geçidi oturma yerindeki kurum, yetkili kuramla 'irMbat kuraraik, bu kimsemin a devleftlin ülkesüne iadfe-
sİmi sağlamak için igerekli önlemleri alır; şu kadar M, ilgili Akilt Taraflar arasımda veya bunlarım yetkıiK ma
kamları arasımda bu hususta bir anlaşmanın düzenlenmiş ıdlması şarktır. 

4. Geçici oturma yerindeki kurumca uygulanan mevzuatın birden fazla Iflılbbî bakım 'rejimûnii içermesi 
halimde, bu madldenlin 1 indi paragrafı hükümleri gereğince Mblbî 'bakımın sağlanmasında uygulanacak hü
kümler, genel rejim hükümleri veya -böyle ıbir rejimi yoksa- sanayide çalışan üordfili işçilerin tabî 'Oldukları 
rejim hükümleridir, 

5. IBu maddenin !1 inci paragrafı hükümleri saklı kalmıak kaydıyla, ıbu Sözleşme (hükümleri, tıbbî bakım
dan yararianımak üzere yetkili devlet dışında bir Âlkflt Taraf ülkesine giden kimselere uygulanmaz, 

• 

MADDE -ı S 

L 4 üncü maddemin '1 linçi paragrafı hükümleri 'gereğinde tılblbî 'balkımdan yararlanmada, ilgili kimse, ül-' 
keşlinde bulunduğu Âkit Taraf mevzuatı dişında bir Âkit Taralfın mevzuatı gereğince tılbbî 'bakımdan yararlam-
ma hakkı olduğunu gösterir bir Ibelige ibraz eltmek zorundadır. 

i2< Bu maiddleminı yukarıdaki paragrafında sözlü 'edilen IkamMayıcı üelge, ilgili Âlklit Tarafların yetkili ma
kamları arasında mutabik kalınan Ibir örneğe göre yetkili kurumca düzenlenen 'bir tasdik 'belgesi arası île ve
rilir, 

3. düğili kimse tıbbî 'balkıma Ibir Aüdft Tarafuı bütün vatandaşlarına veya bütün mukimlerine böyle bir 
bakımdan yararlanlma hakkımı garanti eden mevzuatı' gereğince hlaJk kazanıyorsa, anılan kimse, ilgili Âkiilt Ta
raflar arasında karşılıklı mutabakatla 'bu hususta karar verilmiş lo'lmak koşulu İle, Ibu maddemin yukardaki 
paragrafında sözü edilen tasdik 'belgesi yerine pasaportunu veya muadili sayılan 'başka bir 'kimlik belgesü-
nfi ibraz edebilir. 
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4. Mutlak: âci'llik Idurumlarırida, 'ilgiliye tıbbî bakım sağlanması, bu maddenin ,2 nci paragrafında sö2ü 

edilen tasdilk 'belgesini veya yukardaM paragrafında sözü «düen Jbelgeieıiden Mirini iıslteniîen anda ibraz «önek 
durumunda bulunmaması nedenliyle reddolun'amaz. Ancâlkj böyle bir durumda, geçici dfcurma yerindeki Ikurüan, 
ilgilinin (bu Sözleşme hükümlerinden yararlanma Iha'kkına salhıip olup olmadığını bdirlemlek üzere, yetlkilÜ 'ku
rama başvurur. 

i6 ncı maddenin 1 inci paragrafının '(1b) 'bendi veya (c) Iberidi hükümlerinin uyguflanttnasınkia anlaşmış dan 
Akit Taraflar, 2 nci tmalddenin 4 inici paragrafı 'hükümlerine, bakmaksızın, Ibu paraignafın yukarıdaki ibaresinin 
uygulanmasından ileri gelen 'güçlükleri 'karşılıklı mütabakaltla çözümleyebilirler. 

5. ıDurümu tılblbî yaıidılmı gerektiren bir kimsenin hayatı veya bağlığının ağır surdllte.'tehdit edfaelklte ol1-
ması veya ailesinden ayrılmış olup 18 yaşından 'küçük ve ihasltartoye yatırıUmış 'bir ifeimsenin sözfctoöıuisiu ıc4ması 
hainde, ilgili kimse yararına, o kimsenin sürekli olarak oturduğu ülke Âkit Tarafının Kbntsalosılulk maka
mının haberdar edillmesıi arzu edilir. 

'MADDE - 6 
(1. 4 üncü madde 'hükümleri gereğince geçici oturmia yeri kurumu tarafından üstlenilen Itıb'bî bakım mas

rafları, iİgüi Âkit Taralflar aıiasında bu paragrafın aşağıdaki (a), (b) veya <c) berM hükürrdfeririin uygulan
ması konuisurida anlaşmaya varlmış olmasına göre; 

a) Yldtlkili kurumca iade olunmaz, 
b) Itdarî masraflar hariç, fiilî masraflar - bunlara ilişkin kanıttayıcı beHgelerin ibrazı üzerinle - yetkili 

kurumüa İtam olarak iade olunur. 

c) özel anlaşnıa^^t; «ygun olaralk yetkili kurumca İade1 olunur. 
12., Bu madldehlin yukarıdaki paragrafının (b) ıbenldi hükümlerinin uygulanmasında anlaşmış olan Âkit 

Taraflar arasınldakii lişkiflerde, yetkili kurum, 4 üncü madde bükümleri gereğince igeçici oturma yerindeki 
kurumca ü̂ fileniMen tiibbî bakım masraflarının ıfiilî tutarını, 'bu sonuncu kurumun muhasebe kayıtlarında 
gösterilen şekline göre öider. İade olunacak masrafların tutarı, normal olarak geçici oturmia yeri Ikurumuna 
bağlı hak sahibi (kimselere öldentaesi gerekli benzeri. tiibbî bakum masraflarının fiilî miktarından fazla olamaz. 

3, Bu maddenin <l inci paragrafının (c) bendi bükümlerinin uygulanmasında anlaşmış olan Âkit Taraf- ; 

lar arasındaki ilişkilerde, yetlkil (kurum, 4 üncü madde hükümleri gereğince geçici dturma yerindeki 'kurumca 
üstlenilen tiibbî bakım mastraflarıniin tutarını, 'bu Taraflar arasında düzenlenen özel anlaşmalara uygum oliaraık 
-Özelikle, elde mevcut verilerlden çıkarılan tüm makul unsurlar ıgözönünıde tultularak anılan Tarafların yet
kili makamları arasırida karşılıklı anlaşma ile belirlenen gdfiürülere diayanarak - iade eder, 

MADDE- 7 

'1, İBu Söyleşme gereğince bir Âkit Taraf 'kurumunun 'diğer İbir Âkit Taraf kurumunca iMenlten masraf 
iadesine konu Iteşkil öden meblağları borçlanmasında, ıborç, İ'kinüi Âkit tarafın parasıyla ifade olunur, tlgili 
Âkit Taraflar başjka usuller üzierinde anlaşmadılkl'arı takdiıide, Ibirtinci 'kurum anılan para üzerimden ödeme 
yapmakla borçtan kuriulrnuş sayılır. 

12, İBu Sözleşmenin uygulanmasından doğan paraların ıtran'sıferle'ri, ihtiyaç oldukça, 'transfer tarihinde ilgili* 
Âkit Taraflar arasında Ibu hususta yürüdükte olan anlaşmalara göte yapılır. İBu kabil anlaşmaların fculun-

ı maması halinde, ilgili Taraflar arasında özel anîaşmakrm düzenlenmesi gereklidir. 

. MADDE - 8' 

I . Âkit Tarafların yetkili Makamları; 
a) Bu Sözleşmenin uygulanmasında yararlı tüm (bilgileri, 
ıb) Bu Sökmenin u y ^ 
c) Mevzuatlarında Ibu Sözleşmenin uygulanmasını etkileyebilecek şekilde meydana gelen değişikliıklere üî^-

kraitumbirl&leri, 
birbirlerine göriderirler. 

Danışına Meclisi (S. Sayısı :• 158) 



— 10 — 

2„ 'Bu Sözleşmemin uıyıgull'anımasınida, Âkit Tarafların makamları ve kurumları, kendi mevzuatları uygu
lanıyormuş # b i birbirlerine karşılıklı yardimida 'bulunurlar. 'Bu makamlar ve (kurumlar arasındaki idarî yardım
laşma ilke olarak parasızdır. Ancak, Âkit Tarafların yeljkili makamları bazı masrafların iadesi konusunda 
anfeşahlMrler,. 

3. Bu Sözlteştmıemin uygulanmasında, Âkit Tarafların makamları ve kurumları aralarında 'doğrudan dbğ-
ruıya halberleşMer, 

4. Âkit Tarafların makamları ve kurumları, ıbu Sözleşme hükümlerinden yararlanmaları kaibul edilmiş 
kimseler yararına, ilgililer veya (bunların Vekilleri ile de (doğrudan haberleşebilirler. 

5. Âkit Tarafların yötikii makamları, ıbu Sözleşmeden yararlanmaları kabul edilmiş İkimseter yararına, Iba-
zı özel, ferdî veya koilektif durumların çözümünü kolaylaştırmada orltaya çıkalbilen gerekli tüm önlemleri 
alırlar, 

MADDE - 9 

1J Âkit Taralflandan Ibirinin mevzuatına göre o Taraf mevzuatının uygulanmasında 'ibrazı gereken evrak 
veya (belgeler için öngörülmüş odan vergi, pul, resim, harç ve kayıt ücreti Ibağışiklığı veiya indirimi, diğer «blir 
Âkit Taraf mevzuatının veya bu Sözleşmenin uygulanmasında ihrazı gereken benzeri belgeleme de teşmil edilir. 

»2, Bu Sözleşmenin uygulanmasında düzenlenmesi gereken tülm belgeler onaydan veya diğer benzeri for
malitelerden bağışıktır, 

SMİADDB H 101 

il. Âkit Taraflardan (birinin mevzuatına göre bu Tarafın »bir kurumuna belirli bir süre içimde ibrazı ge
rekten talepler veya itirazlar, düğer bir Âkit Tarafın aynı nitelikteki bir kurumuna aynı süre içinde lilbraz 
edlilldliği takdirde, geçerli sayılır. 'Bu durumda, bu suretle haberdar edilen kurum ıbu talepleri veya İtirazları, bi
rindi Tarafın durumundan ibiği edinmeye yeltkili kurumuna, »doğrudan veya ilgili Âkit Tarafların yetkili ma
kamları aracılığı ile hemen 'gönderir. Bu talepler veya itirazların ikinci Tarafın bir kurumuna lilbraz edildiği 
tarih, durumdan haberdar ekMöıeye yetkili (kuruma ibraz tarihi 'olarak geçerli Sayılır, 

'2.. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, Âkit Taraflardan (birimin !bir kurumuna Veya makamına ibraz edilen 
talepler, (bildiriler, 'itirazlar 've diğer 'belgeler, diğer 'bir Âkit Tarafın resmî dili ile yazılmış olmaları nedeniyle, 
reddblunamaz, 

MADDE* «•• ,111! 

İki veya daha fazla Âkit Taraf arasımda »bu Sözleşmienin yorumlanması veya uygulanması konuşumda mey
dana gelen ıher nevi anlaşmazlık ilgili Âkit Tarafların yetkili malkamları arasında doğrudan yapılacak görüş
melerle çözümlenir. Âkit Tarafların tümünü ilgilendirenhlr sorunun sözfconusu olması halinde, Uluslararası Ça
lışma Bürosu Genel Müdürü, anlaşmazlığı, bu makamların talebi üzerine ve diğer Tarafların yetkili makarna
ları i e istişareden sonra, !bu sorun üzerinde- görüş tespit etmek üzere tüm Âkit Tarafların yeltkili makamları 
temsilcilerinden oluşacak bir toplantıya sunabilir. 

MADDE , 1!2 . 

»2 flcl maddenin 2 udi paragrafında ve 3 üncü maddenin 1 inci paragrafımda sözü edilen Ekler ve hu Ek
ler Üzerinldte yapılacak değişikli'kl'er hu Sözleşmenin (tamamlayıcı unsurunu teşkil ederler., 

MADDE - 113 

II, İBu Sözleşmie, Uluslararası Çalışma Bürosunda, her Avrupa devletinin imzasına açıktır. 
2A Bu Sözleşme onaya arz olunacak ve onay belgeleri Uluslararası Çalışma 'Bürosu Genel Müdürüne 

tevdi olunacaktır, 
3* İBU Sözleşme, ikinci onay (belgesinin tevdi olunduğu ayı izleyen ikinci ayın 'birinci günü yürürlüğe 

güreoektir, 
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4. Bu Sözleşıme, kendisini sonradan onaylayacak her devlet ;içln, o devletle ilgili cnay 'belgesinin tevdi 
edildiği ayı izleyen ikinci ayın 'birinci günü yürürlüğe girecektir. 

, MADDE -. 14 

L (Bu Sözleşmenin ilk yürürlük 'tarihinden itibaren iki yıllık bir sürtenin geçmesinden sonra, Uluslararası 
Çalışıma Teşkilatının Avrupa ülkesi olımayan her üyesi Ibu Sözleşmeye katılabilecektir. 

ı2< Ancak, bu Sözleşmeye Taralf olan her Âkit ülke, 18 indi maddenlin 11 inci paralgrafı hükümlerine göne 
bir katılmaya muhalefetini, Ibu maddenin 5 inci paragrafı bükümleri uyarınca Sözleşmeye katılan her dev
letle ilgili onay belgesinlin tevdi tarihinden itibaren altı aylık Ibir süre içinde billdirecektir. 

3i Aynı sürdüle, Ibu maddenin 1 İnci paragrafında öngörülen VM yıllık sürenin sona ermesinden sonra bu 
Sözleşmeyi onaylayacak ter Avrupa ülkesi, kendi onay belgesinin tevdii tarihinde, /bu tarihten önce Sözleş
meye katılmış olan herhangi 'bir Âkit Tarafla ilgili aynı muhalefet yeltflcisini, 1'8 inıd (malddenin ;1 inci paragrafı 
hükümleri uyarınca bildiride bulunmak suretiyle küHanabilecekitlir, 

4, (Katılan devletler, yalnızca, katılmalarına ımuhalefetlte bulunttnalmıış dan Âkit Taraflar muvacehesinde 
Alici* Taralf olacaklarıdır. 

5. Katılan devletlerim onay belgeleri Uluslararası Çalışma (Bürosu Genel Müdürüne tevdi olunacaktır. 

. MADDE ••» 15 

1., IKatıl'an ıbir devletle ibu devletin katılmasına muhalefette bulunmamış olan Ibir Âkit Taraf arasındaki 
ilişkilerde, 'bu Sözfeşjme, (14 üncü malddenin 2 nci paragrafı ıgereğince Ibir muhalefette bulunması için o Ta
rafa tanınmış a'ltı aylık sürenün sona emdiği ayı izleyen ikind ayın 'birinci günü veya (14 üncü maddenin 3 üncü 
paragrafında sözü edilen bir Avrupa ülkesi ile ilgili olarak o ülke ile ilgili onay (belgesinin tevdii edildiği ayı 
izleyen 'ikinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.> 

2< lAîkıilt Taraflar, il 8 inci malddenin il. İnd paragrafı hükümlerıi uyarınca, karşılıklı ilişkilerinde, 6 nci 
imaidldenin !1 ind paragrafının (a), (b) veya (c) Ibenldi hükümler'inlden hangisinin uygulanmasında mu!tabı5k kal-
diklaıunı Ibiİdiırecefkllerdlir. 

3. İki Veya daha fazla Âkilt Taraf arasında (bu maddenin 'yulkardaki paragrafında öngörülen hükümlerinin 
uygulanması 'konusunda bîr mutabakata veya durulma göre 'halklarında bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi sı
rasında 7 nci malddenin (2 nci paragrafında Sözü edilen [mutabakata varılamamış olması halinlde, bu Sözleşme, 
bu Taraflar arasında, ancak bu kabil mutabakatların karşılıklı ilişkilerinde uygulanabileceği tarihte geçerli ola1-
caktor,, 

4. Bu malddenıin yukardaki paragrafında sözü edilen (hallerde, ilgili Âkit Taraflar, 18 inci maddenin 1 inci 
paragrafı hükümleri uyarınca, aralarında bu Sözleşmenin 'geçerli olacağı tarihi bildiırece'klerdir. 

'MADDE - İlı6 

<1. IBu Sözlleşme herhangi bir süre ile bağlı olmaksızın yürürlükte kalacaktır.! 
ı2. Ancak, her Âkit Taraf, bu Sözleşmeyi, ilik yürürlük tarihinden itibaren beş yıllık bir sürenin geç

mesinden sonra, 18 inci (maddenin I inıd paragrafı hükümlerine uygun olarak gerekli ibildiriimde bulunmak 
suretiyle, fesıheddbilecek'tir. Feslih, ancak, buna ilişkin bildiririm Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü 
tarafından tescilinden alltı ay sonra hüküm ifade edecektir. 

MADDE - 17 

1< 'Bu Sözleşmenin ilk yürürlük tarihinden itibaren beş yıllık bir sürenin geçmesinden sonra, her Âkit 
Taraf, Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdüründen, Sözleşme üzerinde muhtemelen yapılacak değişik
liği incelemek üzere bir toplantı düzenlemesi hususunda talepte bulunalbilecdktir., 

% (Bu hususta bir talebi aldıran sonra, Uluslararası Çalışma Bürosu Genel' Müdürü, durumdan diğer 
Âkit Tarafları haberdar »edecek ve Âkit Tarafların ^yetkili makamları li'le istişareden sonra, Âkit Taraflar ile 
Sözleşmeyi imzalayan devletler temsilcilerinden oluşacak bir toplantı düzenleyebileedktir. 
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MAIDDEI - 18 

1. 2 nci maddenin 3 üncü paragrafında, 3 üncü maddenin 2 nci paragrafırid'a, ıl4 üncü ımalddenin 2 ve 
3 üncü paragraflarında, 15 inci maddenin 2 ve 4 üncü paragraflarımda ve' ılı6 ncı maddenin 2 nci paragrafında 
sözü edilen 'bildiriler Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne (gönderilecektir. 

2. Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, Âkit Taraflara ve Sözleşmeyi imzalayan devletlere; 
a) Her onay (belgesinin 'tevdiini, 
b) I1'5 inci madde 'hükümlerine uygun olarak, bu Söz'leşmcnin yürürlük ve geçerlilik 'tarihlerini, 
c) 'Bu maddenin yukarıdaki paragrafı hükümlerinin uygulanmasında alınan her bildiriyi, 
bildirecektir. 

MADDE- - 19 

1. İBu Sözleşmenin ilk kez yürürlüğe girmesinden sonra, aslına uygun onaylı (bir örneği, Birleşmiş Mil
letler .Şartının 102 nci maddesi hükümleri .uyarınca, tescil için, Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü ta
rafından Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderilecektir. 

2. Birleşmiş Mîlletler Şartının 102 nci maiddesi hükümleri uyarınca, Uluslararası Çalışma Bürosu Genel 
Müdürü, bildirisini alidığı her onay ve her feslhi, tescil İçin, Birleşmiş Milletler Genel 'Sekreterine 'b'i'Mirecek'rir. 

'MADDE - 20) 

1. iki veya daha fazla Âkit Taraf, ihtiyaç oldukça, hu Sözleşmenin uygulanmalsın'da ikili veya çok taraflı 
anlaşmalar ıdüzenÜ^yehi'lecelklerld'lr. 

2. Uluslararası Çalışma Bürosu, hu ıtrıadldenin yakandaki paragrafında sözü edilen anlaşmaların düzen
lenmesini kolaylaştırimak üzere, .bir ÖRNEK ANLAŞMA hazırlayacaktır. 

MADDE - 31 

Bu Sözleşmenin Fransızca, Almanca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça metinlerinin hireır orijinal nüshası 
Uluslararası Çalışma Bürosu arşivlerine tevtdi olunacaktır. Fransızca ve İngilizce metinler aiynı sekilide geçerli 
olacaktır. 

Bu Sözleşmeyi tas'dıiik. zımnında, aşağıda imzası bulunanlar, karşılıklı yetki belgelerini teıvd'i etmiş olarak, 
bu Söizfeşlmeyi imzalamışlardır. 

Bu Sözleşme, '17 Ekim 1980 tarihin'de, Cenevre'de, Fransızca, Almanca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça beş 
nüsha orijinal olarak 'düzenlenmiştir. 

Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürü, hu Sözî^imeyi İmzalayan devletlerin hükümetlerine, Sözleş
me metninin aslına uygunluğu onanmış suretlerini gönderecektir, 

İmzalar : 
— A. Schulor (Hükümötler arası Konferans Başkanı), 
— W. Fronczak (Hükümetler arası Konferans Eski 

Başkanı). 
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BİR ÜLKEDE GEÇİCİ OLARAK OTURAN KİMSELERİN TIBBÎ BAKIMLARINA İLİŞKİN AV
RUPA SÖZLEŞMESİNİN KABULÜ KONUSUNDA OÜKÜMETLERARASI KONFERANSTA 

(DÜZENLENEN 
NİHAİ İBBLGB 

1H iBir ülkede geçici olarak oturan' kimselerin tıbbî bakımlarına ilişkin Avrupa Sözleşmesinin kabulü ile 
ilgili olarak, Uluslararası Çalışma Bürosu tarafından 14 - 17 Ekim 1980ı tarihlerinde Cenevre'de Hükümetler-
arası Konferans düzenlenmıiş ve anılan Sözleşme hükümleri Avrupa Konseyi ile müşterek olarak 2 - 6 
Ekim 1978 ve 1 - 5 Ekim 1979 tarihlerinde teşkil olunan ve hükümetlerin eksperlerinden oluşan iki ihzari 
toplantıda hazırlanıp onaylanmıştır. 

2, iHüküm'etlerarası Konferans Cenevre'de 14 - 17 Ekd'm 1980! tarihlerinde düzenfenmiştlr. 
Konferans aşağıdaki devletler temsil olunmuşlardır : 
—• Federal Almanya, Avusturya, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Kıbrıs, Danimarka, İspanya, Finlandiya, Fran

sa, Yunanistan, 'Macaristan, İrlanda, İzlanda, İtalya, Lüksemburg Malta, Norveç, Polonya, Hollanda, Por
tekiz, Demokratik Alman Cumhuriyeti, Romanya, Birleşik Krallık, İsveç, İsviçre, Çekoslovakla, TÜRKİYE, 
Ukrayna Rusyası ve Sovyet Rusya. 

Konferansta ayrıca aşağıdaki kuruluşlar hazır bulunhıu'şlardır :• 
—• Ren Havzası Seyrüsefer Merkez Komisyonu, Avrupa Toplulukları Komisyonu, Dünya Turizm Teşki

latı, Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı. 
3.; IHülkümetlerarası Konferans, Sözleşmenin 1 inci maddesinin (b) 'bendini kaibul ederken, Sözleşmenin 

Sosyal ve Tıbbî Yardıma uygulanmayacağını teyit etmiştir. 
4.| Konferans, Sözleşmenin 3 üncü maddesinin 1 inci paragrafını kaibul ederken, ilgili Âkit Taraflar 

arasında karşılıklı mutabakatla 'yürürlükte kalmaya devam eden tüm sosyal güvenlik sözleşmeleri hükümleri
ne paralel olarak, Sözleşmenin varsa daha elverişli hükümlerinin uygulanmasına gerek olmayacağını doğru
lamıştır. 

Ancak, Sözleşmenin kişisel uygulama alanının yukarda bahsedildiği gibi yürürlükte kalan bir sözleşme
nin kişisel uygulama alanından daha yaygın olması halinde, o sözleşme alanına girmeyen, fakat sözleşme 
alanına giren «korunan» kimseler bu Sözleşmeden yararianacaklardır. 

Aynı suretle, yürürlükteki (bir sözleşmenin uygulama alanına giren kimselerin o, sözleşme çerçevesinde 
geçici oturma sırasında tıbbî (bakımdan yararlanamamaları halinde, Ibu Sözleşmeden yararlanmaları kabul 
edilmiştir., 

Ayrıca, Hükümetlerarası Konferansta teyit edildliği üzere, Sözleşmede geçen « MÜTEKABİL HÜKÜM
LER» deyimi, yürürlükteki bir sosyal güvenlik sözleşmesine göre bir ülkede geçici olarak oturan kimsele
rin tıbbî bakımdan yararlanmalarına ilişkin hükümlerle1 ilgili büluntmaktadıra 

5, IHükümetlerarası Konferans, 4 üncü maddesinin 1 inci paragrafının ikinci ibaresinin - ilgili kimsenin 
geçidi »oturma yeri ülkesinde zararsız bir hastalığa tutulmasında Ikendisine 'sağlık yardımlarının sağlanacağı 
sürece (durumu hekim raporuna göre sürekli oturduğu Âkit Taraf ülkesine 'dönmesine imkân verse dahi) 
kalmak isltemesi halinde tıbbî bakımdan yararlanmayacağı - şeklinde yorumlanmayacağını da teyit etmiştir.; 

Hükümetlerarası Konlferansta teyit edildiği üzere, Sözleşmenin 4 üncü maddesinin 5 inci paragrafı hü
kümleri, bu paragrafta Sözü edilen kimselere - ancak bu kimselerin durumlarının gerektirdiği yardımların 
kendilerinin ilgili Âkit Taraf ülkesine gitmeleri halinde sağlanacak yardımlar olmaması halinde - uygula
nacağı şeklinde yorumlanacaktır. 

6. IHülkümetlerarası Konferans, Sözleşmenin 13 üncü maddesinin 3 üncü paragrafını kabul ederken, ülkelerin 
Sözleşmeye ONAY yoluyla Taraf olacaklarını teyit etmiştir,Konferans müşahede etmiştir ki, Uluslararası Çalış
ma Bürosunda yürürlükte olan belge tevdiine ilişkin uygulamaya, göre, bu usul, bir ülkemin Sözleşme ile bağlı ol
maya rıza gösterdiğini, fakat bu rızanın aynı zamanda - şayet yürürlükte elverişli ulusal usul böyle ise - bir 
kaibul veya 'onay ile ifade olunabildiğini gösteren bir belgenin (tevdiin yerine getirilmesinde) usulü dairesin
de ydtMılendiritoiş bir kimse tarafından aktarılmasını tazammun etmektedir, 
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73 Hükümetlerarası Konferans, Sözleşmenin 20 nci maddesinin 2 neti paragrafı hükümleri dahilinde, 
Uluslararası Çalışma Büf osuna tevcih edilimiş bulunan ve (Büronun bu husustaki görüşlerini gozönünde (tu
tarak anılan maddenin 1 inci paragrafı bükümlerinde sözü edilen ikili veya çok taraflı anlaşmalar düzen
lenmesini kolaylaştırmak üzere (bir ANLAŞMA MODELİ 'hazırlanmasını öngören işlevini teyit etmiştir. 

'8. Hükümetlerarası Konferans, bir ülkede geçici olarak (Oturan, kimselere sağlılk yardımı sağlanmasına 
ilişkin olup Kbnlferansın Başkanı Ve. Eski Başkanı tarafından imzalanmış bulunan Avrupa Sözleşmesini 
17 Ekim 1980 tarihinde kesin olarak kalbul etmiştir. Hüıkülmeltlerarası Konferansta alınan kararlara uygun 
olarak uygulanması ve yorumlanması gereken bu Sözleşme, 13 üncü maddesi 'hükümleri uyarınca her Avru
pa ülkesini imzasına ve onayına, 14 üncü maddesindeki ikoşullarla da Uluslararası Çalışma Bürosunun Avru
palı 'olmayan her üyesinin katılmasına açık tutulmuştur, 

9., Hükümetlerarası Konferans, bir ülkede geçici olarak oturan kimselere sağlanacak tıbbî yardıma iliş
kin Avrupa Sözleşmesinin (yürürlüik tarihleri ve duruma göre geçerlilik taribJeîri ile) Uluslararası Çalışma 
Bürosunun Resmî Bülteninde yayımlanmasını yararlı 'görmüştür./ 

lOLı Hükümetlerarası Konferans, 'bir ülkede geçici olaralk oturan kimselere tıbbî yardım sağlanmasını 
garanti etmek üzere, bir yandan Avrupa Konseyi bünyesinde düzenlenen Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşme
si ile, diğer yandan Karşılıklı Ekonomik Yardım Konseyine üye ülkeler arasında düzenlenen ikili Sosyal Gü
venlik (Sözleşmeleri ile sarfblunan çabaları not etmiştir. 

Konferans, bugün kalbul ettiği yeni Avrupa Sözleşmesinin, 'bu çabaları, Avrupa'da güvenlik ve işbirliği 
hakkında Konferansta düzenlenen bu nihai metnin 'ösprisi içinde, Avrupa ülkelerinin tamamına yaygınlaş
tırılmış bir işbirliğinde' bir araya getirdiğini görmekten memnunluk duyduğunu ifade etmiştir.; 

Bu belge, 17 Ekim 1980 tarihinde Cenevre'de, Almanca, İngilizce, İspanyolca, Fransızca ve Rusça 'beş 
orijinal nüsha batinde düzenlenmiştir. 

Metinler, Avrupa ülkelerinin her birinin hükümetine asıllarına uygun onaylı suretlerini gönderecek olan 
Uluslararası Çalışma Bürosu Genel Müdürüne tevdi edilecekltir. 

İmzalan : 
— A., Schuler '(Hüküimetlerarası Konferans 

Başkanı) y 

— W. İFronczak (Hükümetlerarası Konferans 
eski Başkanı). 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 178 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu* 

(1 /469) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 4 Ağustos 1982 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. 18/101-1276/05281 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 30.7.1982 tarihinde kararlaş
tırılan «Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim^ 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE TUNUS CUMHURİYETİ ARASINDA KONSOLOSLUK SÖZLEŞ
MESİNİN ONAYLANMASININ UYOUN 'BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

Türkiye ile Tunus arasımda siyasî alanda geleneksel iyi münasebetler son zamanda ticarî ve ekonomik 
alanda da yoğun bir gelişme göstermeye başlamıştır. 

Bu durumu göz önünde tutan Türkiye ve Tunus Hükümetleri, aralarında bir konsolosluk anlaşmasının 
mevcut olmadığını da nazarı itibara alarak, gelişen bu 'ilişkilere uygun bir konsolosluk sözleşmesi akdetme
yi kararlaştırmışlar ve gerekli çalışmalara girişmişlerdir. Bu çalışmalar sonunda hazırlanan Sözleşme, 7 Mayıs 
1982 tarihlinde iıki ülke dışişleri bakanları tarafından Ankara'da imzalanmıştır. 

Altı kışımı ve 60 maddeden oluşan Sözleşme, Ön hükümler; Konsolosluk ilişkilerinin kurulması ve yü
rütülmesi; ayrıcalık ve 'bağışıklıklar; Konsolosluk görevleri; Fahrî konsolosluk memurlarına ve bunlar ta
rafından yönetilen konsolosluklara uygulanacak rejim; genel hükümler, şeklinde bölümlenen yapısı ve ge
tirdiği hükümlerle, genel konsolosluk sözleşmeleri tipine •ve «Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Söz
leşmesi» ne uygundur^ 

'Sözleşme1 onaylanarak yürürlüğe girdiği takdirde, tarafların, 'birbirlerinin ülkesinde konsolosluk açmala
rını kolaylaştıracak ve aralarındaki 'ilişkileri bu yolla daha da geliştirmelerine katkıda bulunacaktır. 
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MÜH Sayımına, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

Danışma Meclisi 
Millî Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/469 
Karar No. : 64 

17 Eylül 1982 

Danışma Meclisi Başkanlığıma 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve gerekçesi lile konuya (ilişkin belgeler ilgili Bakanlık temsiloisinin 
de katılması ile Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. Ge'rekçesii uygun görülerek tasarı Balkanlar Kurulundan 
gelen şekliyle aynen kabul edildi 

Raporumuz, Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 

Eşref AKİNCİ 
Başkan 

Remzi BAN AZ 
Kâtip 

İsmail Hakkı Demirel 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

(Bulunamadı) 

Aydın TUĞ 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvekili 

E. Yıldırım AVCI 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

Halil İbrahim KARAL 
Sözcü 

Ender ClNER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Ara
sında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

(MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus 
Cumhuriyeti arasında 7 Mayıs 1982 tarihinde Anka
ra'da imzalanmış olan Konsolosluk Sözleşmesinin 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

IMADDE 2. 
rürlüğe girer. 

MADDE 3. 
Kurulu yürütür. 

— Bu Kanun yayımı tarihinde yü-

— Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

T ârım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
İ. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı Y. 
A. B. Kafaoğlu 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Sağ. ve Sosyal Yrd. Bak. 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakam 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ KO
MİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Ara
sında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

30 . 7 . 1982 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
M. Turgut F. İlkel 

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

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE 
TUNUS CUMHURİYETİ ARASINDA 

KONSOLOSLUK SÖZLEŞMESİ 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı 
ve 

Tunus Cumhurbaşkanı 

Türkiye ile Tunus arasında mevcut dostluk ve işbirliğini geliştirmek ve dostluk ruhu içinde konsolosluk 
ilişkilerini vatandaşlarının çıkarlarının korunmasını ve savunulmasını kolaylaştıracak şekilde düzenlemek ar
zusu ile. 

Bu Sözleşme hükümlerince özel olarak öngörülmemiş hususlarda 24 Nisan 1963 tarihli «Konsolosluk 
İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi» hükümlerinin geçerli olacağını teyid ederek, 

Bir Konsolosluk Sözleşmesi akdine karar vermişler ve bu amaçla, 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı : 
llter Türkmen 
Dışişleri Bakanı 

Tunus Cumhurbaşkanı : 
IBeji Caid Essebsi 
Dışişleri ©akanı 
yetkili temsilcileri olarak atamışlardır. 
Temsilciler, usulüne uygun olarak hazırlanmış yetki belgelerini teati ettikten sonra aşağıdaki hükümler 

üzerinde anlaşmaya varmışlardır. 

IKISIM : I 
Ön (Hükümler 

MADDE : 1 
Tanımlamalar 

İşbu Sözleşmede, 
1. «Gönderen Devlet»ten, aşağıda belirtilen konsolosluk memurlarını atayan Âkit Taraf; 
2. «Kabul eden Devlet»ten, konsolosluk memurlarının ülkesi üzerinde görevlerini yaptığı Âkit Taraf; 
3. «Uyruklar»dan, iki Devlet'ten birinin vatandaşları ve koşulların elverdiği ölçüde merkezî iki Devlet' 

ten birinin toprağı üzerinde bulunan ve bu Devlet'in mevzuatına uygun olarak tesis edilmiş tüzel kişiler; 
4. «Konsolosluk»tan, tüm Başkonsolosluk, Konsolosluk veya Muavin iKonsolosluk; 
5. «Konsolosluk Görev Çevresi»nden, kabul eden Devlet'te olup, bir konsolosluk memurunun sınırları 

içinde görevini yaptığı bölge; 
6. «iKonsolosluk Şefi»nden, bir konsolosluğu yönetmekle görevlendirilmiş kişi; 

/ 
7. «Konsolosluk Memuru»ndan, Konsolosluk Şefi dahil Başkonsolos, Konsolos, Muavin Konsolos ve

ya Konsolosluk Ataşesi (Kançılarya Memuru) olarak kabul eden Devlet'te konsolosluk işlerini görmek üzere 
gönderen Devlet tarafından usulüne uygun olarak atanmış kişi, 

Anlaşılır. 
Konsolosluk memurları iki kategoriden oluşmaktadır; meslekten konsolosluk memurları ve fahrî konso

losluk memurları. Bu Sözleşmenin III üncü kısmının hükümleri, meslekten konsolosluk memurları tarafın
dan yönetilen konsolosluklara uygulanır; V inci kısmının hükümleri lise fahrî konsoloslulk memurları tara
fından yönetilen konsolosluklara uygulanır. 

8. «Konsolosluk Ajanı veya Ayrı Kançılarya Şefbnden, Konsolosluk görev çevresinin bir bölümünde gö
rev yapan meslekten konsolosluk memuru, konsolosluk şefinin sürekli temsilcisi; 

9. «Konsolosluk Hizmetlisbnden, bir konsolosluğun idarî ve teknik hizmetlerinde kullanılan her şahıs; 
10. «Hizmet Personelinden, bir konsolosluğun iç hizmetinde görevlendirilmiş her şahıs; 
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11. «Konsolosluk Mensuplarından, konsolosluk memurları, konsolosluk hizmetlileri ve hizmet persone

li; 
12. «özel Personebden, bir konsolosluk mensubunun münhasıran özel hizmetinde kullanılan bir kişi; 
İİ3. .«Konsolosluk Binaıları»ndan, maliki kim olursa olsun, münhasıran konsolosluk, konsolosluk ajanlığı 

veya ayrı kançılarya amaçları için kullanılan binalar ve eklentileri ve bunların üzerinde bulundukları arsalar 
ile konsolosluk misyon şefinin konutu; 

14. «(Konsolosluk Arşivleri»nden, konsolosluğa ait tüm evrak, belgeler, yazışmalar, kitaplar, filmler, ses 
bandları, kayıt defterleri ve şifre malzemesi ile bunların korunmasına ve saklanmasına yarayan kartoteks ve 
mobilya; 

15. «Gönderen Devlet Gemisbnden, gönderen Devlet'in bizzat sahip oldukları dahil, bu Devlet mevzuatı 
uyarınca kayıt ve tescil edilmiş olan, harp gemileri dışındaki deniz taşıtları, 

Anlaşılır. 

KISIM : II 
(Konsolosluk İlişkilerinin Kurulması ve Yürütülmesi 

MADDE : 2 

Konsolosluk İlişkilerinin Kurulması 
1. Âkit Taraflardan her biri diğer tarafın ülkesinde, bu Devlet'in önceden muvafakatini alarak konsolos

luklar açabilir ve bunları idame ettirebilir. 
2. Konsolosluğun yeri, sınıfı ve konsolosluk görev çevresi gönderen Devlet tarafından tespit olunur ve 

kabul eden Devlet'in tasvibine sunulur. Konsolosluğun yerinin, sınıfının ve görev çevresinin değişmesi veya 
konsolosluk ajanlığının veya ayrı kançılaryanın açılması halinde de aynı şekilde hareket edilir. 

3. Konsolosluk personelinin sayısı hususunda açık bir mutabakat bulunmaması halinde, kabul eden Dev
let bu sayının konsolosluk görev çevresindeki durum ve şartlarla sözkonusu konsolosluğun ihtiyaçları gözö-
nünde tutularak, kendisinin makul ve normal olarak addedebileceği sınırlar içinde bulundurulmasını talep 
edebilir. 

MAIDDE : 3 
(Konsolosluk Memurunun Atanması 

1. Gönderen Devlet, konsolosluk memuru niteliğindeki her şahsın atanmasını veya görevlendirilmesini 
diplomatik yoldan kabul eden Devlet'e bildirmekle ve eğer konsolosluk şefi sözkonusu ise atama belgesi 
veya benzer bir belgeyi göndermekle yükümlüdür. Atama belgesi veya benzeri belge özellikle konsolosluğun 
yerini ve görev çevresini belirtir. 

2. Kabul eden Devlet, ülkesindeki yürürlükteki kurallar ve formalitelere göre en kısa zamanda ve 
masrafsız olarak konsolosluk şefine ve konsolosluğa tayin edilmiş diğer konsolosluk memurlarına bir Buy
rultu veya yetki belgesi verir. Buyrultu, özellikle Konsolosluğun yerini ve görev çevresini belirtir. 

3. Buyrultu alındığı andan itibaren konsolosluk şefi vazife görmeye ve işbu Sözleşme hükümlerinden ya
rarlanmaya yetkili olur. Buyrultu verilinceye kadar kabul eden Devlet konsolosluk şefinin geçici olarak gö
reve başlamasına ve Sözleşme hükümlerinden yararlanmasına rıza gösterebilir. 

4. Buyrultunun veya yetki belgesinin reddedilmesi veya geri alınması halinde kabul eden Devlet bunun 
nedenlerini gönderen Devlet'e bildirmek zorunda değildir. Böyle bir halde, gönderen Devlet, duruma göre, 
ilgili şahsı geri çağırır veya onun konsolosluktaki görevine son verir. 

M A D D E : 4 

Konsolosluk Şefinin Kabulü, Göreve Başlaması 
Konsolosluk şefinin, geçici de olsa, göreve başlaması kabul edilir edilmez, kabul eden Devlet, durumu 

konsolosluk görev çevresindeki yetkili makamlara hemen bildirmekle yükümlüdür. Kabul eden Devlet, ayrı
ca konsolosluk şefinin görevlerini yapabilmesi ve işbu Sözleşmenin hükümlerinde öngörülen kolaylıklardan 
yararlanabilmesi için gerekli tedbirlerin, alınmasına itina etemekle de yükümlüdür. 
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MADDE : 5 

Konsolosluk Hizmetlisi ve Hizmet 'Personelinin Atanmaları 

1. (Her konsolosluk hizmetlisi ve hizmet personelinin bir konsolosluğa tâyini ve kabul eden Devlet'teki 
adresi diplomatik yolla kabul eden Devlet'e bildirilmelidir. 

2. Kabul eden Devlet, bildirme sırasında veya sonradan her şahsın konsolosluk hizmetlisi veya hizmet 
personeli sıfatını tanımayı reddedebilir veya tanıdıktan sonra bundan vazgeçebilir. Böyle bir ihtimalin vukuu 
halinde, gönderen Devlet, duruma göre, bu şahsı geri çağırır veya konsolosluktaki görevine son verir. 

M A D D E : 6 

Diplomatik Misyonda Konsolosluk İşlerinin Yürütülmesi 

1. Kabul eden Devlet'te akredite diplomatik misyon şefi diplomatik personelinden bir veya bir kaçını 
misyonda kendi adına konsolosluk işlerini yürütmek için görevlendirebilir. Keyfiyet kaoul eden Devlet'in 
Dışişleri Bakanlığının tasvibine sunulur. 

, 12. Konsolosluk işlerinin bu maddenin 1 inci fıkrasında sözü edilen bir diplomatik misyonun üyeleri tara
fından görülmesi, bunların bu misyonun diplomatik mensubu olmak sıfatıyla yararlandıkları ayrıcalık ve 
«bağışıklıkları etkilemez. 

MADDE: 7 

Konsolosluk Şefinin Görevini İfa Edememesi Halinde 
Yerine Geçici Atama Yapılması. 

1. IKonsolosluk şefinin herhangi bir nedenle görevini ifa edemeyecek durumda bulunması veya bu ma
kamın boş kalması halinde, gönderen Devlet, konsolosluğu geçici olarak yönetmek üzere bir şahsı görevlen
direbilir, böyle bir atama, kabul eden Devlet'in Dışişleri Bakanlığına bildirilir. Bu şahıs görevi sırasında, 
yerini aldığı konsolosluk şefine bahşedilmiş olan ayrıcalık ve bağışıklıklardan yahut da kendisi için daha mü
sait olduğu takdirde, o zamana kadar kendisine tanınmış bulunan ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanır. 

2. Bununla beraber, kabul eden Devlet işbu maddenin 1 inci fıkrası uyarınca konsolosluğu geçici olarak 
yönetmek üzere atanmış bulunan şahsa, bu şahıs öngörülen koşulları haiz olmadığı takdirde, kullanılması 
veya yararlanılması bu Sözleşmede belirtilen koşullara bağlı hak, ayrıcalık ve bağışıklıkları tanımakla yüküm
lü değildir. 

3. İşbu maddenin 1 inci fıkrası uyarınca, gönderen Devlet'in kabul eden Devlet'teki diplomatik temsil
ciliği diplomatik personelinden birisinin, konsolosluğu geçici olarak yönetmek üzere atanması halinde, bu. 
şahıs, kabul eden Devlet karşı çıkmadıkça diplomatik ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanmaya devam eder. 

M A D D E : 8 

Kabul Eden Devlet Makamlarına Haber Verme 

Kabul eden Devlet'in Dışişleri Bakanlığı veya tarafından tayin edilen makam, aşağıdaki hususlardan ha
berdar edilmelidir, 

a) Konsolosluk mensuplarının konsolosluğa tayinlerini müteakip ülkeye gelişlerinden, konsolosluktaki 
görevleri sırasında statülerini ilgilendiren her türlü değişiklikten ve kabul eden Devlet'ten kesin olarak ayrı
lışlarından veya konsolosluktaki görevlerinin sona erişinden; 

b) Konsolosluk mensupları, meslekten konsolosluk memurunun özel hizmetkârları ile birlikte yaşayan 
aile fertlerinin, ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlansalar bile kabul eden Devlet'e gelişlerinden ve kesin olarak 
ayrılışlarından ve gerektiğinde böyle bir kimsenin aileye katılış veya ayrılışından; 
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c) Kabul eden Devlet'in uyrukluğunda bulunmayan ve mühasıran meslekten bir konsolosluk memuru
nun özel hizmetkârlarının ailelerinin kabul eden Devlet'e gelişlerinden ve kesin olarak ayrılışlarından ve ge
rektiğinde hizmetkârların girişlerinden ve ayrılışlarından; 

d) 'Kabul eden Devlet'te bir konsolosluğa konsolosluk hizmetlileri ve hizmet personelleri alınmasından 
ve bunların görevlerinin son erişinden. 

KISIM : III 

Ayrıcalık ve Bağışıklıklar 

M A D D E : 9 

Bina Edinme 

1. Gönderen Devlet, kabul eden Devlet yasalarında öngörülen koşullara uygun olarak; 
a) Konsolosluk binası veya konsolosluk mensupları için konut olarak kullanılmak üzere gerekli arsa, bi

na, bina kısımları ve müştemilatının mülkiyetini, intifa hakkını veya zilyetliğini iktisap edebilir. 
b) Aynı amaçlarla maliki veya zilyedi bulunduğu arsalar üzerinde binalar, bina kısımları ve müştemila

tını inşa ettirebilir. 
c) işbu fıkranın a ve b bentlerinde öngörülen hakları ve malları devredebilir. 
2. Gönderen Devlet, önceki fıkrada yazılı amaçlarla arsa, bina, bina kısımları veya müştemilatının 

mülkiyetini ve intifa hakkını iktisap, zilyetlik, inşa ve onarımı için kabul eden Devlet'in yardımını isteyebilir. 
3. işbu maddenin hükümleri, gönderen Devlet'i binaların bulunduğu bölgede gerekli inşaat ve şehircilik 

yasalarına uymaktan muaf kılmaz. 

İMADDE : 10 

'Ulusal Bayrağın ve Armanın Kullanılması 

1. Gönderen Devlet'in millî Bayrağı konsolosluğun binalarına, konsolosluk şefinin konutuna ve resmî 
görevlerini yerine getirirken kullandığı zaman, taşıtlarına çekilebilir. 

2. Gönderen Devlet'in atmasıyla, konsolosluk binasını belirleyen, bu Devlet'in ve kabul eden Devlet'in 
resmî dillerinde yazılmış konsolosluk tabelası konsolosluğun kullandığı binalara ve konsolosluk şefinin ika
metgâhına asılabilir. 

3. Âkit Taraflardan her biri yukarıdaki hususlarda gerekli saygının gösterilmesini ve korunmasını sağ
lar. 

MADDE : 11 

Konsolosluk 'Bina ve Taşıtlarının Elkoymadan Bağışıklığı 

1. Gönderen Devlet'in 
a) Taşınır malları, tesisat da dahil olmak üzere konsolosluk binaları; 
b) Konsolosluğuna ait taşıt araçları, millî savunma veya kamu yararı da dahil olmak üzere her türlü 

el koymadan muaftır. 

2. Bununla beraber, işbu maddenin önceki hükümleri, kabul eden Devlet'in yasaları uyarınca, millî savun
ma veya kamu yararı amaçlarıyla gönderen Devlet'in konsolosluk binalarını ve bu Devletin konsolosluk mis
yonu mensubunun konutunu istimlak etmesine mani değildir. Bu binalardan birine ilişkin olarak böyle bir 
tedbir zarurî ise konsolosluk görevlerinin aksamaması için her türlü önlem alınacaktır. 

Ayrıca istimlak halinde en kısa zamanda ve uygun bir tazminat ödenir. Böyle bir tazminat, gönderen 
Devlet'e makul bir sürede transfer edilebilmelidir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 178) 



— 8 — 

MADDE : 12 
Akçalı Bağışıklık 

1. Gönderen Devlet, aşağıdaki hallerde kabul eden Devlet tarafından konulmuş veya tahsil edilen her 
çeşit vergi ve resimden muaftır; 

a) ıBir konsolosluk veya konsolosluk misyon şefinin konutunun münhasıran resmî ihtiyaçları için tahsis 
edilmiş veya bu işe yarayan, arsaların ve binaların mülkiyet, zilyetlik veya intifa hakkının iktisabı, mülkiyeti, 
zilyetliği veya intifa hakkı, binaların yapımı ve arsal •irin tesviyesi; 

b) 'Kabul eden Devlet'in yasal hükümleri veya düzenlemelerine göre, bir ithal veya tekrar ihraç münase
betiyle veya nedeniyle vergi ve resâm'lerden bağışiiklık, münhasıran 23 üncü madde hükümlerinin konusunu 
teşkil ettiği gözönünde tutularak, bir konsolosluğun münhasıran resmî ihtiyaçlarına tahsis edilmiş veya bu 
amaçla kullanılan taşıt araçları dahil, her çeşit taşınabilir eşyanın iktisabı, mülkiyeti, zilyetliği veya kullanıl
ması. 

2. tşbu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen bağışıklık, özel hizmetlere konulan veya tahsis edilen ver
gi ve resimlere uygulanamaz. 

3. İşbu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen bağışıklık, gönderen Devlet'le mukavele akdetmiş şahıs
ların, kabul eden Devlet'te yürürlükteki mevzuata göre, yükümlü oldukları vergi ve resimler ve özellikle va
sıtasız vergilerle, vasıtasız vergilere eklenen resimler konusunda geçerli değildir. 

MADDE : 13 

Konsolosluk Binalarının Dokunulmazlığı 

Konsolosluk binalarının dokunulmazlığı vardır. Kabul eden Devlet görevlileri konsolosluk şefinin, onun 
tayin ettiği kişinin veya gönderen Devlet'in diplomatik misyon şefinin rızası dışında, buralara giremezler. 

Acil koruma tedbirlerini gerektiren yangın veya sair felaket halinde, müsaade alınmış sayılır. ' 

MADDE : 14 

Konsolosluk Arşiv ve Belgelerinin Dokunulmazlığı 

Devletler Hukukunca tanınan ilkelere uygun olarak, arşivler ve diğer belgeler ve kayıtlar her zaman ve her 
yerde dokunulmazlıktan yararlarfırUr ve kabul eden Devlet makamları, hiç bir nedenle bunları inceleyemez 
veya el koyamazlar. 

MADDE : 15 

Konsolosluk Çalışmaları ile İlgili Olarak 
Konsolosluğa Tanınan Kolaylıklar 

1. IKabul eden Devlet, konsolosluk işlerinin yürütülmesi için bütün kolaylıkları gösterir ve konsolosluk 
mensuplarının işbu Sözleşmeyle bahşedilen haklar, ayrıcalıklar ve bağışıklıklardan yararlanabilmeleri için 
her türlü tedbiri alır. 

2. Kabul eden Devlet, konsolosluk memurlarına kendilerine gösterilmesi gereken saygı ile muamele eder 
ve onların şahıslarına, hürriyetlerine ve onurlarına yapılabilecek her türlü tecavüzü önlemek amacıyla gerek
li bütün tedbirleri alır. 

3. Kabul eden Devlet, konsolosluk binalarının korunması için gerekli bütün tedbirleri alır. 

MADDE : 16 

Kayıt ve Oturma Müsaadesinden Bağışıklık 
1. Konsolosluk memurları ve hizmetlileri ve bunlarla birlikte yaşayan aile efradı, kabul eden Devlet'in 

kanunları ve düzenlemelerinin yabancıların kayıt ve ikametleri konusunda öngördüğü bütün yükümlülük
lerden muaftır. 
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2. (Bununla beraber, bu maddenin 1 inci fıkrası hükümleri, gönderen Devlet'in devamlı hizmetlisi olma
yan veya kabul eden Devlet'te kazanç sağlayıcı özel bir işi olan konsolosluk memuruna ve aile ferdinden biri
sine uygulanmaz. 

MADDE : 17 
Çalışma Müsaadesi Bağışıklığı 

1. Konsolosluk mensupları, gönderen Devlet'e yaptıkları hizmetlerde, kabul eden Devlet'in, yabancı 
işgücü kullanımı ile ilgili kanun ve düzenlemelerinin çalışma müsaadesi konusunda koyduğu yükümlülükler
den muaftır. 

2. IKonsolosluk memurlarının özel hizmetkârları ve konsolosluk hizmetlisi, kabul eden Devlet'te başka 
hiç bir kazanç getirici özel bir işte çalışmıyorlarsa bu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen yükümlülükler
den muaftır. 

İMAODE : 18 
Sosyal Güvenlik Hükümlerinden Bağışıklık 

1. Konsolosluk mensupları ve bunlarla beraber oturan aile fertleri, gönderen Devlet'e yaptıkları hiz
metler konusunda bu maddenin 3 üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, kabul eden Devlet'in yürür
lükte bulunan sosyal güvenlik ile ilgili hükümlerinden muaftırlar. 

'2. Bu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen istisna, aşağıdaki şartlarla münhasıran konsolosluk mensupla
rının özel hizmetlerinde bulunan özel personel mensuplarına da uygulanır. 

a) Kabul eden Devlet'in vatandaşı olmamaları ve bu Devlet'te devamlı oturmamaları; ve, 
Gönderen Devlet'te veya üçüncü bir Devlet'te yürürlükteki sosyal güvenlik hükümlerine tabi olmaları. 
3. Bu maddenin 2 nci fıkrasında Öngörülen muafiyetten yararlanmayan kişileri istihdam eden konso

losluk mensupları, kabul eden Devlet'in sosyal güvenlik hükümlerinin işverene yüklediği yükümlülüklere 
uymalıdırlar. 

4. ıBu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarında öngörülen muafiyet, kabul eden Devlet'in sosyal güvenlik 
rejimine, bu ıDevlet'çe kabul edilmesi koşuluyla isteyerek katılmayı engellemez. 

MADDE : 19 
Seyahat iSerbestliği 

IMillî güvenlik nedeniyle girişlerin yasaklandığı veya düzenlendiği bölgelerle ilgili olarak, kabul eden 
Devlet'in kanunları ve düzenlemeleriyle koyduğu sınırlama haricinde, her konsolosluk mensubu görevlerinin 
ifası için kabul eden Devlet'te serbestçe dolaşmak hakkını haizdir. 

(MADDE : 20 
(Haberleşme Serbestliği 

1. Kabul eden Devlet, konsolosluğun her türlü resmî amaçlarla yaptığı haberleşme serbestliğine müsaa
de eder ve bunu korur. Gönderen Devlet'in Hükümetiyle ve nerde bulunurlarsa bulunsunlar diplomatik 
temsilcilikleri ve sair konsoloslukları ile haberleşmede, konsolosluk, diplomatik veya konsolosluk kuryelerini, 
diplomatik torbayı veya konsolosluk torbasını ve kripto veya şifre olmak üzere uygun göreceği her türlü ha
berleşme vasıtalarını kullanabilecektir. Bununla beraber, konsolosluk ancak kabul eden Devlet'in muvafaka-
tıyla telsiz cihazı koyabilir ve kullanabilir. 

İ2. Konsolosluğun resmî haberleşmesine dokunulamaz; «Resmî Haberleşme» deyiminden, konsoloslukla 
ve konsolosluk görevleri ile ilgili tüm haberleşme anlaşılır. 

3. Konsolosluk torbası ne açılabilir, ne de buna el konulabilir. Bununla beraber kabul eden Devlet'in 
yetkili makamları, torbanın bu maddenin 4 üncü fıkrasında istihdaf olunan yazışmalar, belgeler ve eşyalardan 
başka şeyler ihtiva ettiğine inanmak için ciddî nedenlere sahip oldukları takdirde, bu makamlar torbanın 
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kendi önlerinde gönderen Devlet'in yetkili bir temsilcisi tarafından açılmasını isteyebilirler. Eğer gönderen 
Devlet'in makamları talebi reddederlerse torba çıkış yerine geri çevrilir. 

4. Konsolusluk torbasını teşkil eden paketler niteliklerini belirten dış alâmetleri taşımalıdırlar. Bunlar, 
ancak^ resmî yazışmalar ve münhasıran resmî kullanıma yönelmiş belge veya eşyaları ihtiva edebilirler. 

5. Konsolosluk kuryesi, sıfatını gösteren ve konsolosluk torbasını teşkil eden paketlerin sayısını belirten 
bir resmî belgeyi hamil olmalıdır. Kabul eden Devletin razı olması hali hariç, kurye ne bu Devlet uyruğu 
olabilir, ne de gönderen Devletin uyruğu olması hariç kabul eden Devletin devamlı sakini olabilir. Kurye, 
görevlerini yerine getirirken kabul eden Devlet tarafından korunur, kişi dokunulmazlığından yararlanır ve 
hiçbir şekilde tutuklamaya ve gözaltına alınmaya tabi tutulamaz. 

6. Gönderen Devlet, diplomatik temsilcilikleri ve konsoloslukları, özel konsolosluk kuryeleri tayin ede
bilirler. Bu durumda, bu maddenin 5 inci fıkrası hükümleri uygulanır. Şu şartla ki, kurye uhdesinde bu
lunan torbayı muhatabına teslim eder etmez anılan fıkrada zikredilen bağışıklıkların uygulanması son bu
lur. 

7. Konsolosluk torbası müsaade edilmiş bir giriş noktasına gelecek bir ticarî geminin veya uçağın kap
tanına verilebilir .Bu kaptan, torbayı teşkil eden paketlerin sayısını gösteren resmî bir belgeyi hamil olmalı
dır. Fakat kaptan bir konsolosluk kuryesi sayılamaz. Konsolosluk, yetkili mahallî makamlarla varılacak mu
tabakatla, mensuplarından birini torbayı doğrudan doğruya ye serbestçe gemi veya uçak kaptanından teslim 
almak üzere gönderebilir. 

MADDE : 21 

Konsolosluk Resim ve Harçları 

1. Resmî görevlerini yerine getirmeleri karşılığında, konsolosluk memurları, gönderen Devlet mevzua
tında öngörülen resim ve harçları tahsil edebilirler. Böylece tahsil olunan resim ve harçlar dövize çevrilir ve 
makul bir süre içinde gönderen Devlete havale edilir. 

2. Gönderen Devlet, işbu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen tahsilat ve tahsilatı mübeyyin makbuz
lar hususunda kabul eden Devlet tarafından konulan veya tahsil olunan her türlü vergi ve harçtan muaftır. 

MADDE : 22 

Vergi Bağışıklığı 

1. Konsolosluk memurları ve konsolosluk hizmetlileri ve kendileriyle birlikte yaşayan aile fertleri, aşağı
da gösterilenler hariç, şahsî veya gayri şahsî, millî, bölgesel ve mahallî her türlü vergi ve resimden muaf
tırlar; 

a) Normal olarak eşya veya hizmetlerin fiyatına dahil edilmiş bulunan vasıtalı vergiler; 
b) Kabul eden Devlet ülkesinde bulunan özel gayri menkul mallara ait vergi ve resimler; 
c) 24 üncü maddenin 2 nci fıkrası hükümleri saklı kalmak üzere, kabul eden Devlet tarafından tahsil 

edilen veraset ve intikal vergileri; 

d) Kaynağı kabul eden Devlette bulunan sermaye kazançları dahil özel gelirlerden alınan vergi ve resim
ler ile, kabul eden Devlette kain ticarî veya malî teşebbüslere yapılan yatırımlarda peşinen alınan sermaye 
vergileri; 

e) ifa edilen özel hizmetler karşılığı elde edilen kazançlardan alınan vergi ve resimler; 
f) Kayıt, mıalhkeme, ipotek ve pul harçları. 

2. IHizm'dt personeli mensupları, görevlerinin karşılığı olarak gönfderen Devletten aldıkları ücretlerle il
gili olarak vergi ve resimlerden muaftırlar. 

3. Kabul eden Devlette maaş ve ücretleri gelir vergisiindfen muaf tutulmayan kişileri istihdam eden kon
solosluk mensupları, bu Devletin gelir vergisinin tahsili konusunda yasa ve düzenlemelerin işverene yüklediği 
yükümlülüklere uymalıdırlar. 
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MADDE : 23 

Gümrük Resminden ve Gümrük Muayenesinden Bağışıklık 

1. Kabul eden Devlet, yasa ve düzenleyici hükümlerine uygun olarak, aşağıdaki maddelerin girişine mü
saade eder ve depolama, taşıma ve benzeri işlere ilişkin masrafları hariç, resim ve sair aidatları, her türlü güm
rük ödemesinden muaf tutar : 

a) Konsolosluğun resmî kullanımına tahsis edilmiş eşyalar; 

b) Konsolosluk memurunun ve birlikte yaşayan aile fertlerinin, yerleşmelerine tahsis edilmiş eşyalar 
dahil, şahsî kullanımlarına ait eşyalar; 

Tüketim maddeleri, ilgililerin bizzat kullanımları için gerekli miktarları aşmamalıdır. 

2. Konsolosluk hizmetlileri, ilk yerleşmeleri sırasında ithal edecekleri eşyalar konusunda bu maddenin 
1 inci fıkrası (b) bendinde öngörülen ayrıcalık ve bağışıklıktan yararlanırlar, 

3. Konsolosluk memurlarının ve birlikte yaşadıkları aile fertlerinin yanlarında taşıdıkları bagajlar güm
rük muayenesinden muaftırlar. Ancak, bu maddenin 1 inci fıkrasının (b) bendinde sözü edilenlerden başka 
eşyalar veya kabul eden Devletin kanunları ve düzenlemeleri tarafından ithalatı veya ihracatı yasaklanmış 
veya karantina kanunlarına ve düzenlemelerine tabi eşyalar ihtiva ettiklerini düşündürecek ciddî nedenler var
sa kontrol edilebilirler. Bu kontrol ancak konsolosluk memurunun veya ilgili aile ferdinin önünde yapılır. 

MADDE : 24 

Bir Konsolosluk Mensubunun veya Ailesi Efradından Birinin Mirası 

Bir konsolosluk mensubunun veya kendisiyle beraber yaşayan aile efradından birisinin ölümü halinde 
kabul eden Devlet : 

1. Bu Devlette kazanılmış ve ölüm vuku bulduğu zaman ihraç yasağı ve kısıtlama konusu olanlar dı
şında ölenin taşınır mallarının çıkışına müsaade etmekle; 

2. Sadece ölenin konsolosluk memuru veya bir konsolosluk memurunun aile ferdi olarak bulunmaları 
nedeniyle kabul eden Devlette mevcut taşınır mallarından kabul eden Devlet, mahallî, bölgesel ve millî ne 
veraset ne de intikal vergisi almamakla yükümlüdür. 

MADDE: 25 

Konsolosluk Memurlarının Kişisel Dokunulmazlığı 

1. Konsolosluk memurları ancak, resmî görevlerinin yerine getirilmesinin dışında işledikleri suçlardan 
ötürü ve bu fiilin kabul eden Devletin mevzuatına göre hürriyeti sınırlayıcı 5 yılı aşkın bir cezayı gerektir
diği hallerde ve yetkili adlî makamın kararı üzerine tutuklanabilir veya gözaltına alınabilirler. 

2. Bu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen hal saklı kalmak üzere, kesinleşmiş adlı kararın uygulan
ması dışında, konsolosluk memurları hapsedilemez ve herhangi bir şekilde kişisel hürriyetleri kısıtlanamaz. 

• 3. Aleyhine cezaî bir dava ikame edilen konsolosluk memuru yetkili makamların önüne çıkmak zo
rundadır. Bununla beraber konsolosluk memurunun resmî durumu icabı kendisine gereken saygı gösterilecek 
ve dava bu maddenin 1 inci fıkrasında öngörülen hal hariç olmak üzere, konsolosluk görevlerini yerine ge
tirmesini en az etkileyecek biçimde yürütülecektir. Bu maddenin 1 inci fıkrasında zikredilen hallerde bir kon
solosluk memurunun göz altına, alınması gerektiği takdirde, aleyhine ikame edilecek dava en kısa zamanda 
açılmalıdır. 

4. Bir konsolosluk memurunun tutuklanması veya gözaltına alınması veya kovuşturmaya tabi tutulması 
halinde, kabul eden Devlet, durumdan konsolosluk memurunun bağlı olduğu diplomatik misyonu veya kon
solosluğu en kısa zamanda haberdar eder . 
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MADDE : 26 

Yargı Bağışıklığı 

1. Konsolosluk memurları ve hizmetlileri konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi sırasında işledikleri 
fiillerden dolayı kabul eden Devletin adlî ve idarî makamlarının yargısına tabi değildirler. 

2. Bununla beraber, bu maddenin 1 inci fıkrası hükümleri : 
a) Bir konsolosluk memurunun veya bir konsolosluk hizmetlisinin açıkça veya zımnen gönderen Devletin 

vekili sıfatıyla akdetmediği bir mukaveleden doğan, veya 

b) Kabul eden Devlet ülkesinde bir taşıt aracının, bir geminin veya hava taşıtının sebebiyet verdiği za
rar yüzünden üçüncü kişi tarafından açılan, 

Hukuk davalarına uygulanmaz. 

MADDE : 27 

Tanıklık Yapmak Yükümlülüğü 

1. Konsolosluk mensupları adlî ve idarî davalar sırasında tanıklık yapmaya çağrılabilirler. Konsolosluk 
hizmetlileri ve hizmet personeli mensupları bu maddenin 3 üncü fıkrasında zikredilen durumlar dışında, ta
nıklık yapmayı reddetmemelidirler. Bir konsolosluk memuru tanıklık yapmayı reddettiği takdirde, ona hiçbir 
zorlayıcı tedbir veya başka müeyyide uygulanmaz. 

2. Tanıklığı talep eden makam, konsolosluk memurunun görevlerini yerine getirmesini güçleştirmekten 
kaçınmalıdır. Bu makam mümkün olduğu takdirde her defasında, konsolosluk memurunun tanıklıkla ilgili 
ifadesini memurun ikametgâhında veya konsoloslukta alabilir veya konsolosluk memurunun yazılı beyanını 
kabul edebilir. 

3. Bir konsolosluğun mensupları görevlerinin ifasına ilişkin olaylar hakkında ifade vermek ve yine gö
reviyle ilgili resmî yazışma ve belgeleri göstermek zorunda değildirler. Konsolosluk mensupları, keza, gön
deren Devletin ulusal kanunları hakkında bilirkişi olarak tanıklık yapmayı reddetmek hakkına da sahiptirler. 

MADDE : 28 

Ayrıcalık ve Bağışıklıktan Feragat 

1. Gönderen Devlet, bir konsolosluk mensubu hakkında bu Sözleşmede öngörülen ayrıcalık ve bağışıklık
lardan feragat edebilir. 

2. Feragat daima açık olmalı ve kabul eden Devlete yazılı olarak bildirilmelidir. 
3. Bir konsolosluk memuru veya bir konsolosluk hizmetlisi 26 ncı madde uyarınca yargı bağışıklığından 

yararlandığı bir konuda bir dava ikâme ederse, esas talebe doğrudan doğruya bağlı herhangi bir mukabil talep 
hakkında yargı bağışıklığı ileri süremez. 

4. Hukukî ve idarî bir dava ile ilgili olarak yargı bağışıklığından feragat, kararın uygulanmasına ait 
tedbirlere ilişkin bağışıklıktan da feragat edildiği anlamına gelmez. Bunlar için de ayrı bir feragat gereklidir. 

MADDE : 29 

Kabul Eden Devletin Kanun ve Düzenlemelerine Saygı 

Bu ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan faydalanan her şahsın, ayrıcalıklarına ve bağışıklıklarına halel gel
memek üzere, kabul eden Devletin kanunlarına ve düzenlemelerine, özellikle trafikle ilgili düzenlemelerine 
saygı göstermek görevi vardır. 

Bu şahıslar aynı zamanda kabul eden Devletin iç işlerine karışmamakla yükümlüdürler. 
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MADDE : 30 
Üçüncü Kişilere Verilen Zararlar için Sigorta 

Konsolosluk mensupları, her çeşit taşıt, gemi ve hava gemisi kullanılması için Ikabul eden Devletin hu
kukî sorumluluk sigortası konusunda kanunları ve düzenlemeleri ile koyduğu bütün yükümlülüklere uyma
lıdırlar. 

MADDE : 31 
Kolaylıklar, Aryıcalıklar ve Bağışıklıklarla İlgili Genel Hükümler 

1. Kabul eden Devletin veya bir üçüncü Devletin uyruğu olan veya kabul eden Devlette devamlı sakin 
bulunan veya burada kazanç getiren özel bir iş tutan konsolosluk mensupları ve bunların aile mensupları, 
bu bölümde öngörülen (kolaylıklar, ayrıcalıklar ve bağışıklıklardan yararlanamazlar. 

2. Konsolosluk mensuplarından birinin kabul eden Devlet veya üçüncü bir Devlet uyruğu olan veya ka
bul eden Devlette devamlı sakin bulunan aile fertleri de bu bölümde öngörülen kolaylıklar, ayrıcalıklar ve 
bağışıklıklardan yararlanamazlar. 

3. Kabul eden Devlet bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarında öngörülen şahıslar üzerinde adlî yetkisi
ni, konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesini aşırı derecede engellemeyecek şekilde icra etmelidir. 

(MADDE : 312 

Konsolosluk Ayrıcalık ve Bağışıklıklarının Başlaması ve Sona Ermesi 

1. Konsolosluk misyonunun her mensubu göreve başladığı andan itibaren bu Sözleşmede öngörülen ay
rıcalık ve bağışıklıklardan yararlanır. 

2. Bir konsolosluk mensubunun kendisiyle birlikte yaşayan aile efradı ve keza yanında çalışan özel per
sonel mensupları da aşağıdaki tarihlerden sonuncusundan itibaren bu Sözleşmede öngörülen ayrıcalık ve ba
ğışıklıklardan yararlanırlar : 

Bu maddenin 1 inci fıkrası uyarınca konsolosluk mensubunun ayrıcalıklardan ve bağışıklıklardan yararlandı
ğı tarihten, veya o konsolosluk mensubunun ailesi efradına dahil oldukları veya özel personel mensubu ol
dukları tarihten itibaren ve konsolosluk mensupları için bu maddenin 1 inci fıkrası hükümleri saklı kalmak 
kaydıyla. 

3. Bir konsolosluk mensubunun görevi sona erdiği zaman, kendisinin ve keza kendisiyle birlikte yaşayan 
ailesi efradı ile yanında çalışan özel personel mensuplarının da ayrıcalık ve bağışıklıkları normal olarak aşa
ğıdaki tarihlerden ilkinde son bulur : Anılan konsolosluk mensubunun kabul eden Devletin ülkesini terk et
tiği anda veya bu amaçla kendisine tanınan makul bir sürenin bitiminde. Fakat söz konusu kişiler ayrıcalık 
ve bağışıklıklarını, silahlı bir çatışma hali dahil o ana kadar muhafaza ederler. Bu maddenin 2 nci fıkrasında 
belirtilen kişilere gelince, bunların ayrıcalıkları ve bağışıklıkları bir konsolosluk mensubunun ailesi efradına 
veya konsolosluk mensubunun hizmetine dahil olmak durumu ortadan kalkar kalkmaz sona erer. Bununla 
beraber eğer bu kişiler makul bir süre içinde kabul eden Devletin ülkesini terketmek niyetinde iseler şüphesiz 
ayrıcalık ve bağışıklıkları hareketleri anına kadar devam eder. 

4. Bununla beraber bir konsolosluk memuru veya bir konsolosluk hizmetlisi tarafından görevlerinin ye
rine getirilmesi sırasında yapılan işlerle ilgili olarak yargı bağışlığı süresiz olarak devam eder. 

5. Bir konsolosluk mensubunun ölümü halinde, kendisiyle birlkite yaşayan ailesi efradı, aşağıdaki tarih
lerden ilkine kadar daha önce yararlandıkları ayrıcalık ve bağışıklıklardan yararlanmaya devam eder: Kabul 
eden Devletin ülkesini terkettikleri tarihe veya bu amaçla onlara tanınan makul sürenin bitimine kadar. 

MADDE : 33 
tdarî Formalitelere Saygı 

Gönderen Devlet konsolosluk mensupları ve bunların aile fertleri üçüncü bölüm hükümlerinin tatbiki ko
nusunda, bu ayrıcalık ve bağışıklıkların esasına halel getirmeyecek şekilde ve karşılıklılık ilkesi çerçevesinde 
kabul eden Devletin idarî makamları tarafından konulan formalitelere uymalıdırlar. 
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KISIM - IV 

Konsolosluk Görevleri 

MADDE : 34 

Konsolosluk Görevlerinin Kapsamı 

Konsolosluk memurları aşağıdaki hususularda yetkilidirler : 
1. Kabul eden Devlette gönderen Devletin ve bu Devletin uyruğu bulunanların hak ve çıkarlarını ko

rumak, Âkit Taraflar arasında ticarî, ekonomik, turistik, sosyal, bilimsel, kültürel ve teknik alanlarda ilişki
lerin gelişmesini kolaylaştırmak; 

2. Gönderen Devlet vatandaşlarının kabul eden Devlet ma'kamlarına müracaatlarında yardımcı olmak; 
3. Kabul eden Devlette yürürlükteki usul ve kaidelere saygı gösterilmek şartıyla, kabul eden Devlet mah

kemeleri veya makamları önünde gönderen Devlet vatandaşlarının temsilini sağlamak için gerekli önlemleri 
almak ve yoklukları veya başka bir nedenle haklarını ve çıkarlarını savunamadıkları hallerde vatandaşların 
hak ve çıkarlarını korumak için geçici tedbirlerin alınmasını sağlamak; 

4. Kabul eden Devlette ticarî, ekonomik, turistik, sosyal, bilimsel, kültürel ve teknik alanda gelişmeler 
hakkında her türlü meşru yollarla bilgi edinmek ve bu konuda gönderen Devlet Hükümetine rapor ve ilgili 
kişilere bilgi vermek, 

MADDE : 35 

Konsolosluk Görevlerinin Yerine Getirilmesi 

Konsolosluk memurları 'konsolosluk görev çevresinde : 
1. Uyruklarının kaydını yapmak ve kabul eden Devletin yasaları ile uyuştuğu ölçüde, uyruklarının sa

yımını yapmak, bu amaçla kabul eden Devlet yetkili makamlarının yardımını isteyebilirler. 
2. Uyruklarının dikkatine basın yoluyla bildiriler yayınlamak veya millî bir hizmetle ilgili olarak gön

deren Devlet makamlarından çılkan çeşitli emir ve belgeleri onlara ulaştırmak; 

3. a) Gönderen Devlet uyruklarına pasaport ve seyahat belgeleri vermek, yenilemek ve değiştirmek; 
b) Gönderen Devlete gitmek isteyen kişilere vize ve gerekli belgeleri vermek; 
4. Yürürlükteki milletlerarası anlaşmalara uygun olarak, böyle anlaşmalar olmadığı takdirde, kabul eden 

Devletin kanun ve düzenlemeleriyle bağdaşan her şekilde, adlî ve gayri adlî belgeleri tebliğ etmek veya istina
beleri yerine getirmek; 

5. a) Gönderen veya kabul eden Devlet makam ve memurlarınca düzenlenmiş her türlü belgeyi kabul 
eden Devletin kanun ve düzenlemelerinin engellemediği ölçüde tercüme ve tasdik etmek. Bu tercümeler iki 
Devletten birinin yeminli tercümanları tarafından yapılmışlarla aynı değer ve güçtedir. 

b) Her türlü beyanı kabul etmek, her türlü belgeyi düzenlemek, imzaları onaylamak, gönderen Devle
tin kanunları ve düzenlemeleri bu işlem ve formaliteleri gerektirdiğinde belgeleri vize, tasdik ve tercüme 
etmek; 

6. Kabul eden Devletin kanun ve düzenlemelerinin engellemediği ölçüde, noter senedi olarak : 
a) Kabul eden Devlette bulunan gayri menkulleri üzerinde gerçek haklarını tesis ve nakline ilişkin taah

hüt veya belgeler dışında, uyruklarının vermek ve yapmak istedikleri noter senedi şeklindeki belgeleri veya 
mukaveleleri ve, ' 

b) Tarafların milliyeti ne olursa olsun gönderen Devlet ülkesinde bulunan mallarla veya yapılacak işler
le ilgili olan veya bu ülkede hukukî sonuçlar doğurmaya matuf belge ve mukaveleleri kabul etmek. 

7. Kabul eden Devlet'in mevzuatının engellemediği ölçüde, gönderen Devlet vatandaşları tarafından veya 
onların hesabına verilen her miktar para, her çeşit belge ve eşyaları emanet olarak almak. Bu emanetler bu 
Sözleşmenin 14 üncü maddesinde öngörülen bağışıklıktan yararlanamazlar ve sözü edilen madde hükümleri-
nlin uygulandığı arşivlerden, belgelerden ve kayıtlardan ayrı tutulmalıdırlar. Bu emanetler kabul eden Devlet' 
ten ancak bu Devlet'in kanun ve düzenlemelerine uygun olarak çıkarılabilirler. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 178) 



— 15 — 

8. a) Gönderen Devlet vatandaşlarının kişi hallerine ilişkin belgelerini düzenlemek, suretini çıkarmak ve 
iletmek; 

b) Müstakbel evlilerin gönderen Devlet'in vatandaşı olduğu hallerde bunların nikâhını kıymak, kabul eden 
Devlet mevzuatı gerektiriyorsa durumdan kabul eden Devlet makamlarına bilgi vermek; 

9. Kazaî rüşt veya evlat edinmeye ilişkin beyanları kabul etmek ve her iki Âkit Tarafın yasalarına uygun 
olduğu ölçüde muhtaç vatandaşları için vasilik ve kayyımlık düzenlemek. Bu maddenin 2 nci ve 3 üncü fık
ralarındaki hükümler, gönderen Devlet uyruklarını kabul eden Devlet'in yasalarının öngördüğü beyanlarda 
bulunmaktan muaf kılmaz. 

MADDE : 36 

Gönderen Devlet Uyrukları ile Temas 

1. İlgili karşı-çıkmadıkça, gönderen Devlet konsolosluğu, kabul eden Devlet makamları tarafından, uyrukla
rından birine karşı alınan hürriyeti kısıtlayıcı her türlü tedbir ve 'bunu gerektiren olayların niteliğinden, söz 

konusu şahsın tutuklandığı, gözaltına alındığı veya başka herhangi bir şekilde hürriyeti kısıtlandığı günden iti
baren 1 - 6 gün içinde haberdar edilir. 

Tutuklanan, gözaltına alınan veya başka herhangi bir şekilde hürriyeti kısıtlanan şahsın konsolosluğa mu
hatap mesajları kabul eden Devlet makamları tarafından gecikmeksizin ulaştırılmalıdır. Bu makamlar bu fıkra 
hükümlerinin bahşettiği hakları ilgiliye bildirmelidirler. 

2. .Konsolosluk memurları, tutuklanan, önleyici tutukluluk halinde bulunan veya başka bir şekilde tutuk
lu bulunan bir gönderen Devlet vatandaşını kendisi tarafından reddolunmadıkça ziyaret edebilir, onunla gö
rüşebilir veya yazışabilir. Konsolosluk memurlarına bu vatandaşı ziyaret ve onunla yazışma hakları, vatanda
şın tutuklandığı, gözaltına alındığı veya herhangi bir şekilde hürriyetinden yoksun bırakıldığı günden itibaren 
2-12 günlük bir süre içinde tanınır. 

3. Bu maddenin 1. fıkrasında istihdaf olunan haklar, kabul eden Devlet'in kanun ve düzenlemeleri çerçe
vesinde kullanılacaktır. Bununla beraber, bu kanun ve düzenlemeler bu maddeyle tanınmış olan hakların tam 
olarak kullanılmasına imkân vereceklerdir. 

MADDE : 37 

Ölüm, Vesayet veya Kayyımlık Hakkında Bilgi Verme 

1. Bir gönderen Devlet vatandaşının kabul eden Devlet'te ölmesi halinde, bu Devlet'in yetkili makamı 
durumundan konsolosluğu haberdar eder. 

2. a) Konsolosluk, vatandaşlarından birinin öldüğü nü haber alınca bu Devlet yetkili makamlarının derle
yecekleri bilgileri, mirasla ilgili dökümü ve mirasçıların listesini çıkarabilmek için kabul ©den Devlet yasalları
nın elverdiği ölçüde kendisine iletmelerini ister. 

b) Gönderen Devlet'in konsolosluğu, kabul eden Devlet'in toprağında bırakılan terekenin muhafazası ve 
yönetimi için gerekli tedbirlerin, gecikmeksizin alınmasını, kabul eden Devlet'in yetkili makamlarından isteye
bilir. 

c) Konsolosluk memuru bizzat veya bir temsilcisi aracılığıyla, b bendinde öngörülen tedbirlerin alınması
na yardımcı olabilir. 

3. Koruyucu tedbirler alınacaksa ve hiçbir mirasçı gelmemiş veya temsilci göndermemişse, gönderen Dev
let'in bir konsolosluk memuru, kabul eden Devlet makamlarınca mühürlenme ve mühürlerin kırılması işlem
lerinde ve dökümün çıkarılmasında hazır bulunmaya davet edilebilir. 

4. Kabul eden Devlet ülkesinde mirasla ilgili işlemlerin tamamlanmasından sonra, mirasın taşınır malları 
veya bunların satışının karşılığını veya taşınmaz malları kabul eden Devlet'te oturmayan ve kendisine bir vekil 
tayin etmeyen gönderen Devlet'in uyruğu tabiî veya mansup mirasçıya düşerse, söz konusu mallar ve bun
ların satışlarının karşılığı aşağıdaki koşullarla, gönderen Devlet konsolosluğuna teslim edilir: 
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a) Tabiî veya mansup olarak mirasçının doğrulanması, 
b) Yetkili makamların gerekiyorsa miras malların ve bunların satışlarının karşılığının teslimi hususumda yet

kili kılınmış olmaları, 
c) Kabul eden Devlet yasalarında öngörülen süre içinde mirasla ilgili bütün borçların ödenmiş veya öden

mesinin garanti edilmiş olmaları. 
5. Gönderen Devlet'in bir vatandaşının kabul eden Devlet'te geçici olarak bulunması ve bu ülkede ölmesi 

halinde, bıraktığı ve mevcut bir mirasçı tarafından istenmeyen para ve şahsî eşyaları hiçbir formalite&iz, ge
çici olarak muhafazasını sağlamak üzere, kabul eden Devlet'in idarî ve adlî makamlarının adlî yarar için el 
koyma haklan saklı kalarak gönderen Devlet konsolosluğuna teslim edilirler. 

Konsolosluk, para ve şahsî eşyaları bunların idaresi ve tasfiyesi için tayin edilen gönderen Devlet'in her 
makamına, teslim etmelidir. Bu konsolosluk, eşyaların ihracı ve paraların transferi konusundaki kabul eden 
Devlet mevzuatına uymalıdır. 

MADDE : 38 
Gemilere ve Mürettebata Yardım 

Konsolosluk memuru, Gönderen Devlet gemileri ile bu gemilerin mürettebatına, kabul eden Devlet'in li
manları da dahil iç veya kara sularında bulundukları süre içinde, giriş serbest olur olmaz, bu Sözleşmede 
öngörülen her türlü yardımda bulunmak hakkına sahiptir. Gönderen Devlet gemileri ile mürettebatı üzerinde 
gözetim ve denetim hakkından yararlanabilir. Bu amaçla aynı zamanda Gönderen Devlet gemilerini ziyaret 
edebilir ve bu gemilerin kaptanları ile mürettebatının ziyaretini kabul edebilir. 

MADDE : 39 

Konsolosluk Memurunun Gemi ve Mürettebatına İlişkin Yetkileri 

Kabul eden Devlet mevzuatına aykırı olmamak şartıyla, gönderen Devlet gemileri ile ilgili olarak konso
losluk memuru, 

a) Gemi kaptanı veya diğer mürettebattan herhangi birini sorguya çekmek, gemi evrakını kontrol, kabul ve 
vize etmek, geminin hamulesine ve sefere ilişkin beyanları kabul etmek, geminin girişini, kalışını ve çıkışım 
kolaylaştırmak için gerekli belgeleri vermek; 

b) iş akdi ve çalışma koşulları ile ilgili anlaşmazlıklar da dahil olmak üzere, kaptan ile diğer mürette
bat arasındaki her türlü anlaşmazlıkları Gönderen Devlet mevzuatına göre çözmek veya çözümünü kolaylaştır
mak amacı ile müdahalede bulunmak; 

c) Kaptan veya diğer mürettebatın işe alınması veya işten çıkarılması ile ilgili tedbirleri almak; 
d) Kaptan veya mürettebattan herhangi birinin hastaneye yatırılması veya ülkesine gönderilmesini sağ

lamak için gerekli önlemleri almak; 
e) Bir geminin uyrukluğunu, mülkiyet ve diğer ayni haklarını, durum ve işletilmesini ilgilendiren her türlü 

şahadetname ve diğer belgeleri kabul etmek, düzenlemek veya imzalamak; 
f) Geminin kaptanı ile diğer mürettebattan herhangi birine, kabul eden Devlet mahkemeleri ve diğer ma

kamları .jile temaslarında yardım ve müzaherette bulunmak ve bu amaçla, onlara hukukî yardım, bir tercü
manın veya başka bir kişinin yardımını sağlamak; 

g) Gemide disiplin ve düzenin korunması amacıya yararlı bütün önlemleri almak; 
h) Gönderen Devlet'in denizcilikle İlgili kanunları ve düzenlemelerinin bu Devlet gemisinde uygulanması

nı sağlamak; 
hakkına haizdir. 

MADDE : 40 

A) Gemide adlî yetki 
1. Kabul eden Devlet'in mahkemeleri ile adlî konularda yetkili diğer makamları, gönderen Devlet'e ait 

bir gemide işlenmiş suçlar sözkonusu ise, yargı yetkisini ancak aşağıdaki hallerde kullanabilirler: 
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a) Gerek kabul eden Devlet uyruklusu tarafından veya ona karşı, gerek mürettebattan başka herhangi bir 
kimse tarafından veya ona karşı işlenmiş suçlar; 

b) Kabul eden Devlet'in limanı veya karasuları yahut içsularının sükûn ve güvenliğini bozan suçlar; 
c) Kabul eden Devlet'in kamu sağlığı, denizde insan hayatını kurtarma, yabancıların girişi ve ikameti, güm

rük kuralları, denizin kirletilmesi veya her türlü kaçakçılığı ilgilendiren kanun ve düzenlemelerine karşı işle
nen suçlar; 

d) Kabul eden Devlet'in mevzuatı hükümlerine göre en az beş yıl veya daha ağır hürriyeti bağlayıcı bir 
cezayı gerektiren suçlar. 

2. Diğer hallerde, yukarıda anılan makamlar, ancak konsolosluk memurunun istemi veya muvafakati ile 
harekete geçebilirler. 

'BJ Kabul eden Devlet makamlarının gemiye müdahalesi 
1. Kabul eden Devlet'in bir mahkemesi veya diğer herhangi bir yetkili makamı, gönderen Devlet'in ge

misinde, kaptanı, mürettebattan bir başkasını, bu geminin bir yolcusunu veya kabul eden Devlet uyruklusu ol
mayan diğer herhangi bir kişiyi tutuklamak veya gözaltına almak, yahut gemide bulunan bir mala elkoymak 
veya gemide resmî bir soruşturma yapmak niyetinde oldukları takdirde, kabul eden Devlet yetkili makamları, 
konsolosluk memuruna, bu tür bir önlemin uygulanmasında hazır bulunmasına imkân verecek bir süre içinde 
bilgi vereceklerdir. Konsolosluk memurunu önceden haberdar etmek imkânsız ise veya bu önlemlerin uygulan
masında hiçbir konsolosluk memuru hazır bulunmazsa, kabul eden Devlet yetkili makamları tedbirleri en kısa 
zamanda ve tam olarak konsolosluk memuruna bildireceklerdir. Kabul eden Devlet yetkili makamları, konso
losluk memurunun tutuklanan veya gözaltına alınan şahsı ziyaret etmesini, bu kişi ile haberleşmesini ve ilgili 
kişi veya geminin çıkarlarının korunmasına yönelik uygun önlemlerin alınmasını kolaylaştıracaklardır. 

2. Bir önceki fıkra hükümleri, pasaport, gümrük, kamu sağlığı, deniz kirlenmesi ve denizde insan hayatını 
kurtarma konularında kabul eden Devlet makamlarınca yapılan olağan bir kontrole veya gemi kaptanının iste
mi veya muvafakati ile yapılan diğer herhangi bir girişime uygulanmaz. 

MADDE : 41 

Avarya veya Geminin Batması 

1. Kalbul eden Devlet'in limanları da dahil karasuları veya içsularında gönderen Devlet'in bir gemisi 
battığı, hasara uğradığı, karaya oturduğu, sahile vurduğu veya diğer herhangi bir avaryaya uğradığı tak
dirde, bu Devlet'in yetkili makamları, gecikmeksizin, gönderen 'Devlet konsolosluk memuruna bunu bildi-
receıklerdiri, 

2,. tşbu maddenin 1 inci fıkrasında sayılan hallerde kabul eden Devlet'in yetkili makamları, geminin, 
yolcuların, mürettebatın, gemi donatımının, hamulemin, erzak ve gemide bulunan diğer eşyanın kurtarılması 
ve korunması ile gemiye ve mallara karşı her türlü saldırının ve her türlü düzensizliğin önlenmesi ve bunla
rın tasfiyesi amacı ile gerekli önlemleri alacaklardır. Bu önlemler, geminin veya hamulesinin parçası 
olup da gemiden ayrılmış olan ımallar konusunda da alınacaktır. Kabul eden Devlet makamları, alınan ön
lemlerden konsolosluk memuruna bilgi vereceklerdir. Bu ımaikamlar, avarya, karaya oturma veya batıma hail
lerimden sonra 'bütün önlemleri alabilmesi için konsolosluk memuruna yardımda bulunacaklardır. 

3.; Gönderen Devlet'in batan gemisi, donatımı, hamulesi, erzak veya gemide bulunan diğer eşya, kabul 
eden Devlet sahili üzerinde veya yakınında bulunduğu veya bu Devlet limanına sürüklendiği, ve ne gemi 
kaptanı, ne vekili ne deniz acentası ne" de sigorta temsilcileri hazır olmadıkları veya bunların korunması ve
ya yönetim amacıyla tedbir alabilecek durumda bulunmadıkları takdirde, konsolosluk memuru, gemi, sahibi
nim hazır bulunsaydı aynı amaçlarla alabileceği tedbirleri, onun temsilcisi sıfatı ile almaya yetkilidir. 

4. Konsolosluk memuru, işbu maddenin 3 üncü fıkrasında öngörülen önlemleri, uyrukluğu ne olursa 
olsun 'bir gemiden veya hamulesinde'n olup da bir limana sürüklenen veya sahilde veya sahilin yakınında 
veya avaryaya uğramış, karaya oturmuş veya batmış geminin üzerinde bulunan ve gönderen Devlet'in bir 
uyruklusuna ait olan her türlü eşya hakkında da alabilir. Kabul eden İDevlet yetkili makamları, böyle bir 
eşyanın varlığından, konsolosluk memuruna gecikmeksizin, bilgi vermelidirler^ 
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5, Konsolosluk memuru, kabul eden Devlet kanun ve düzeMemelerıine uygun 'hareket ederek, avarya, 

karaya oturma veya batana nedenlerini ıtayin dçin açılan soruşturmaya katıtaaik ıhakkını 'haizdir. 

MMDBE ': 42 ' 

Harp Gemileri 

38-, 39*, 4ö ve 41 imci rt*addeler httkâffiferi narp gemilerinle uygulanırrm'zla-r. 

iMADÖE : 43: 
Hava Taşıtları 

1. Konsolosluk memurları gönderen Devlet yasaları ve düzenlemelerinin öngördüğü teftiş ve kontrol 
yetklilerinai bu IDevlet'te kayıtlı hava taşıtları ve bunların mürettebatı üzerinde kullanabilirler, onlara yardım 
da edöbıiiıirler. 

2, .Gönderen Devlet'te kayıtlı bir hava taşıtı, kabul eden Devlet'te kazaya uğradığında bu Devletlin 
yetkili makaimjları, kazanım meydana geldiği yere en yakın konsolosluğu 'gecikmeksizin haberdar ederler. 

KISIM - V 

Fahrî KortsoJöslu'k OVBenmrJarıffa ve Bunlar Tarafından Yönetilen Konsolosluklara Uygulanacak Rejim. 

MADDE : 44 
'Kolaylıklar, Ayrıcalıklar ve Bağışıklıklarla İlgili Genel HüıkÂimle'r 

1. fBü Sözleşmelin 9, 80i, 15, 19, 20, 2'I, 36, 37 nci maddeleri bir fahrî konsolos tarafından yönetilen 
(konsolosluklara da uygulanır. 

Bundan başka, bu konsolosluklara ait kolaylıklar, ayrıcalıklar ve bağışıklıklar 45, 46, 47, 48 inci madde
lerde düzenlenlir. 

2. '25/4, '26, 27/3, 28, 29 ve 32 nci maddeler fahrî konsolosluk memurlarına uygulanır. Bundan başka bu 
konsolosluk memurlarına 'ait kolaylıklar, ayrıcalıklar ve bağışıklıklar 49, 50, 51, 52 ve 53 üncü maddelerle 
d&zerilenif. 

3. IÖu sözleşmede öngörülen ayrıcalıklar ve bağtş*khklar, bir fahrî konsolosluk memuru tarafından yö-
neMen 'bit. konsoloslukta çatışan bir konsolosluk hmrmtimmn aile'si efradıma bahşeditaiez. 

4- Ayrı memleketlerde bulunan ve falhrî konsolosluk memurları tarafından yönetilen iki konsolosluk 
atfasıtfd&r konsolosluk torbasının teatisi ancak kabul eden* iki ıDevletMtı rızasıyla olur. 

M'AtDOE : 45 

Konsolosluk Binalarının Korunması 

Kabul eden" ıDevîet, hif faferî iklöîlsoloslufc ÖIÖÖIUWI tarafından yönetiten bir konsolosluğa ait binaları ko
rumak ve bu binaların işgal edilmesine veya hasara uğratılmasına ve konsolosluğun sükûnunun bozulma
sına veya onuruna halel gelmesine engel olmak için gerekli tedbirleri alır. 

MAOİDE •: 46 
Konsolosluk Binalarının Akçalı 'Bağışıklığı 

'1.: Göndere» Devlet'in maliki veya kiracısı olduğu ve bir fahrî konsolosluk memuru tarafından yöneti
len bir konsolosluğa ait binaları, yapılan özel hizsmet karşılığında alınanlar dışında her türlü ulusal, böl
gesel veya belediyeye ait vergi ve resimlerden muaftır. 

2. ®ü toaûâuokk II inci filktfasında öngörülen akçalı bağışıklık, kabul eden iDevlet'in kanun ve düzen
lemeleri uyarınca göndttrefi Devletle bir mukavele akdeden kişi tarafından ödenmesi gereken vergi, ve resim
lere uygulanmaz, ' 
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iMAİDDE •: 47 

Konsolosluk Arşiv ve- iBdıgelerkıiın Dakıumüimazlığı 

Bar fatoî konsötosluk memuna tarafından yönetilen bir konsolosluğum arşiıv ve belgekBİndn, diğer kâğıt 
ver belgelerden ve özelikle ıfeorosoiosluk şefinin ve kendisiyle ıberaber çalışan tüm kişilerin özet. yazışmaların
dan ve keza meslekleri veya işleri ile lilgili eşya, kitapları ve 'belgelerden ayrı tutulmaları şartıyjav nerede bu* 
lunurlarsa (bulunsunlar, her zaman dokunulmazlıkları vardır. 

MADDE : 48 

Gümrük 'Bağışıklığı 

Kabul eden IDevlet, kabul edeceği kanun ve düzenlemeler hükümleri uyarınca, bir 'fahrî konsolosluk me
muru tarafından yönetilen bir konsolosluğun münhasıran rösmî ikullanıımıına mıaıtüf olmaları şartıyla, depola
ma, taşıma ve benzeri hizmetlerle ilgili masraflar hariç olmak üzere aşağıdalki maddelerin, her türlü gümrük 
resmi ile buna ilişkin vergi ve harçlardan muaf olarak girişine müsaade eder. Gönderen 'Devlet tarafından 
veya bu Devlet'in talebi üzerine 'konsolosluğa temin olunan armalar, bayraklar, tabelalar, mühürler, kitap
lar, resmî matbua, büro mobilyası, büro malzemesi ve benzant eşyalar. 

MADDE : 49 

Ceza Davası 

Bir fahrî konsolosluk memuruna karşı bir ceza davası açıldığı zaman, bu memur yetkili merciler önüne 
çıkmakla yükümlüdür. Bununla 'beraber, tutuklanmış veya gözaltına alınmış bulunması hali müstesna olmak 
üzere, söz konusu memura resmî sıfatlından ötürü gerekli saygı gösterilecek ve dava, (konsolosluk görevlerini 
en az aksatacak tarzda yürütülecektir. 

Bir fahrî (konsolosluk memurunun tutuklanması gerektiğinde ona karşı dava mümkün olan en erken za
manda açılacaktır. 

MADDE : 50 

Fahrî Konsolosluk Memurunun Korunması 

Kabul eden Devlet, fahrî konsolosluk memuruna resmî sıfatı nedeniyle gerekli olabilecek korumayı 
bahşetmekle yükümlüdür. 

MADIDE : 51 

Kayııt ve Oturma Müsaadesinden Bağışıklık 

Fahrî konsolosluk memurları, kabul eden 'Devlet'te kendi çıkarları için meslekî veya ticarî bir faaliyette 
bulunanlar hariç olmak üzere, yabancıların kaydı ve oturma müsaadesi konusunda bu Devlet'in kanun ve 
düzenlemelerinde öngörülen tüm yükümlülüklerden'muaftırlar. 

MADDE : 52 

Aksak Bağışıklık 

Fahrî konsolosluk memuru, konsolosluk görevlerinin yerine getirilmesi nedeniyle gönderen Devlet'ten 
aldığı tazminat ve aylıklar üzerinde her türlü vergi ve harçlardan muaftır. 
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MADDE : 53 

(Kişisel Yükürnlülüklerden Bağışıklık 

Kabul eden (Devlet, fahrî konsolosluk memurlarını her türlü ıkıişisel yülkümlülüik ve hangi neviden olursa 
olsun kamu yararı hizmetleriyle, listümval, yardımı ve konaklama gibi askerlide ilgili yükümlülüklerden 
muaf tutulacaktır!. 

MADDE : 54 

Fahrî Konsolosluk Memurları Müessesesinin İhtiyarî Niteliği 

Her Devlet fahrî konsolosluk memurlarım atayıp ataımaırnaya veya kabul edip etmemeye karar vermekte 
serbesttir. 

KISIM - VI 

Genel Hükümler 

MADDE : 55 

Konsolosluk Görevlerinin Görev Çev ̂ esi Dışında Yerine Getirilmesi 

Konsolosluk memurları yetkilerini sadece konsolluk görev çevresinde kuşanabilirler. Bununla beraber, 
kabul eden Devlet'in müsaadesiyle yetkilerini konsolosluk çevresi dışında kullanabilirler. 

'MADDE : 56 

Sözleşmede Sayılan Görevlerden BaşUoa Görevlerin Yerine Getirilmesi 

Konsolosluk memurları bu Sözleşmede sayılan görevlerden başka, kalbul eden Devlet tarafından nitelik
lerine uyduğu kabul edilen başka her konsolosluk görevini yerine getirmeye yetkilidirler. 

MADDE : 57 

Üçüncü Bir Devlet Hesabına Konsolosluk Görevlerinin Yerine Getirilmesi 

Kabul eden Devlete gerekli duyuru yapıldıktan sonra ve bu Devlet itiraz etmez ise, gönderen Devlet'in 
bir konsolosluğu kabul eden Devlet'te üçüncü bir Devlet hesabına konsolosluk görevlerimi yerine getirebilir. 

MADDE : 58 

Kalbul Eden Devlet Makamlarıyla Temas 

Konsolosluk memurları, görevlerinin yerine getirilmesinde* 
a) Konsolosluk görev çevrelerindeki mahallî yetkili makamlara; 
b) Kabul eden Devlet'in kanun, düzenlemeleri ve teamülleri veya bu konudaki uluslararası anlaşmalar -

ca müsaade olunan ölçüde kabul eden Devlet'in yetkili merkezî makamlarına, 
Müracaatta bulunmak hakkına sahiptirler. 

MADDE : 59 

Konsolosluk Görevlerinin Üçüncü Bir Devlet'te1 Yerine Getirilmesi1 

Gönderen Devlet, kabul eden Devlet'e bildirdikten sonra, bu Devlet'te kurulan bir konsolosluğu başka 
bir Devlet'te konsolosluk görevlerini yürütmekle görevlendirebilir. 
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(MADDE : 60 

Onay ve Yürürlüğe Girme 

Bu Sözleşme onaylanacaktır. Sözleşme onay belgelerinin mümkün olan en kısa zamanda Tunus'ta teati
sinden sonra ikinci ayın ilk günü yürürlüğe girecektir. 

ıMADDE : 61 

Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi 

Ikıi Devlet arasında bu Sözleşmenin uygulanması veya yorumuyla ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklar diplo
matik yola çözümlenecektir. 

MADDE : 62 

Süre ve Fesih 

1? Bu Sözleşme süresiz bir müddet için akdolunmuştur, 
2. Âkit Taraflardan her biri bu Sözleşmeyi her an feshedebilecek ve bu fesih diğer Devlet bildirimi 

aldıktan 6 ay sonra geçerli olacaktır. 
Bu hükümlerin tanıtı olimıak üzere, iki sözleşen tarafın tam yetkili temsilcileri işbu Sözleşmeyi imzala

mışlar ve altına mühür basmışlardır. 
Ankara'da il9812 yılının 7 Mayıs günü ikisi Türikçe, ikisi Arapça, ikisıi Fransızca almak üzere altı nüsha 

halinde ıdüzenilenmiştir. Altı nüsha da aynı şekilde geçerli alacaktır. Türkçe ve Arapça metinler arasında 
ihtilaf vukuunda Fransızca metin geçerli olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Tunus Cumhurbaşkanı 
Devlet Başkanı Adına Adına 

mmm 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 179 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve 
Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşmenin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî 

Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu. (1 /470) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 4 Ağustos 1982 
Sayı : K.K.T.D. 18/101-

1277/05292 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı 30.7.1982 tarihli Bakanlar Kurulunda kararlaştırı
lan «Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yard mlaşma-
ya Dair Sözleşme'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasansı» ile gerekçesi ilişik olarak 
gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

T Ü R K I Y E C U M H U R I Y E T I I L E T U N U S C U M H U R I Y E T I A R A S I N D A H U K U K Î V E T I C A R Î K O N U 
L A R D A ADLÎ YARDIMLAŞMAYA DAİR SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN 

BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

7 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da iki ülke Dışişleri Bakanları tarafından imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti 
ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşme» Türki
ye ile Tunus'un gelişmekte olan ilişkileri çerçevesinde, adlî makamları arasında da sıkı bir işbirliği yapılma
sına zemin hazırlamaktadır. 

Türkiye'nin daha önce diğer Devletlerle akdetmiş olduğu adlî yardımlaşma sözleşmeleri esas alınarak 
hazırlanmış olan bahis konusu sözleşme, üç kısım ve beş bölümden oluşmakta ve 22 maddeyi içermektedir. 

Sözleşme, hukukî ve ticarî konularda adlî ve gayri adlî belgelerin diğer Âkit Tarafın ülkesinde tebliğini, 
bir Taraf vatandaşının diğer Taraf ülkesinde o ülke vatandaşı gibi adlî yardımdan yararlanmasını, istina
belerin yerine getirilmesini öngörmektedir. 

Sözleşme onaylanarak yürürlüğe girdiği takdirde, iki Taraf vatandaşlarına hukukî ve ticarî konularda hak
larının daha iyi korunmasına ve istemlerinin yerine getirilmesine geniş olanak sağlayacaktır. 



Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri ve 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/470 
Karar No. : 63 

17 Eylül 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşmaya 
Dair Sözleşme'nin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve gerekçesi ile konuya ilişkin 
belgeler ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılması ile Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. Gerekçesi uygun görülerek tasarı Bakanlar Kurulundan 
gelen şekil ile aynen kabul edildi. 

Raporumuz, Danışma Meclisi Başkanlığına saygı ile sunulur. 
Eşref AKINCI Abdullah Asım İĞNECİLER Halil İbrahim KARAL 

Başkan Başkanvekili Sözcü 

Remzi BAN AZ 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

E. Yıldırım AVCI 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Üye 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

Ender CİNER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 
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HÜKÜMETTİN TEKLÎFt 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasmda 
Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşmaya 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus 
Cumhuriyeti arasında 7 Mayıs 19l82 tarihinde An
kara'da imzalanmış olan Hukukî ve Ticarî Konular
da Adlî Yardımlaşmaya Dair Sözleşme'nin onaylan
ması uygun bulunmuştur^ 

MADDE 2. — Bu Kanun 
rürlüğe girer, 

MADDE 3. — Bu Kanun 
Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı V. 
Ü. H. Bayülken 

yayımı tarihinde 

hükümlerini Bakan 

Devlet Bakanı Y 
A. B. Kafaoğlu 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
A. B. Kafaoğlu 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kültür ve Turizm Bakanı 
/. Evliyaoğlu 

Sağ. ve Sosyal Yrd. Bak. 
Prof. Dr. K. Kılıçturgay 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Prof. Dr. A. Samsunlu 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ VE DIŞİŞLERİ 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasmda 
Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşmaya 
Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulundu

ğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Tasarının ikinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının üçüncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir., 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. A. Bozer 

30 . 7 . 1982 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
M. Turgut F. İlkel 

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

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. §ide 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 179) 



— 4 — 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TUNUS CUMHURİYETİ ARASINDA HUKUKÎ VE TİCARÎ 
KONULARDA ADLÎ YARDIMLAŞMAYA DAİR SÖZLEŞME 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkan! ile Tunus Cumhurbaşkanı, 
iki ülke arasında, özellikle adlî yardımlaşma alanında, mevcut işbirliğini devam ettirmek ve güçlendirmek 

arzusu ile, bu Sözleşmenin akdolunmasmı kararlaştırmışlar ve bu amaçla Dışişleri Bakanlarını yetkili kıl
mışlardır. Bakanlar usulüne uygun yetki belgelerini teati ettikten sonra aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır: 

KISIM - I 

Adlî Yardımlaşma 

BÖLÜM - I 

Başlangıç Hükümleri 

Madde : 1 

Âkit Taraflardan herbirinin vatandaşları, diğerinin ülkesinde, haklarının ve yararlarının kovuşturma ve 
korunması için adlî ve idarî mercilere serbestçe ve kolayca başvurma hakkına sahiptirler. 

Madde : 2 

Merkezleri her iki Devletten birinde olan ve bu Devletin mevzuatı uyarınca teşekkül etmiş bulunan tü
zelkişiler, kendilerine uygulanabildiği ölçüde bu Sözleşmenin hükümlerine tabidirler. 

BÖLÜM - II 

Teminat Akçesinden Bağışıklık 

Madde : 3 

Âkit Taraflardan birinin vatandaşları, yabancı olmaları, diğer Devletin ülkesinde ikametgâhlarının veya 
meskenlerinin bulunmaması nedeniyle hangi nam altında olursa olsun hiçbir teminat akçesi veya depozito 
ödemek zorunda olmayacaklardır. 

BÖLÜM - III 

Adlî Yardım 

Madde : 4 

Âkit Taraflardan hefbirinin vatandaşları, diğerinin ülkesinde, yardım istenen Devletin mevzuatına uyma
ları şartı ile o Devletin vatandaşları gibi adlî yardımdan yararlanırlar. 

Madde : 5 

1. Talepte bulunana, gelirinin yetersizliğini kanıtlayan belge, eğer iki Devletten birinin ülkesinde oturu-
yorsa mutat meskeninin bulunduğu yer makamları tarafından verilir. Eğer talepte bulunan üçüncü bir Dev
lette oturuyorsa, bu belge, ülkesinin bölgede yetkili diplomatik temsilciliği veya konsolosluğunca verilir. 

2. Eğer ilgili, talepte bulunduğu Devletin ülkesinde oturuyorsa, vatandaşı bulunduğu Devletin makam
larından ilave bilgiler alınabilir. 
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BÖLÜM - IV 

Adlî ve Gayri Adlî Belgelerin Gönderilmesi ve Tebliği 

Madde : 6 

1. Âkit Taraflardan birinin ülkesinde oturan kişilere hukukî veya ticarî konularda tebliğ olunacak adlî 
ve gayri adlî belgeler diplomatik yoldan gönderilir. 

2. Yukarıdaki fıkra hükümleri, Âkit Tarafların kendi vatandaşlarına yönelik her türlü adlî ve gayri adlî 
belgeleri, kendi diplomatik misyonları veya konsoloslukları vasıtası ile doğrudan doğruya tebliğ etmek yet
kisini engellemez. Muhatabın milliyeti, tebligatın yapılacağı ülke Devletinin mevzuatına göre tayin edilir. 

3. Bu maddenin 1 inci fıkrası hükümleri, iki Devletten birinin vatandaşı olup diğerinin ülkesinde otu
ranların tebligatın o ülkede öngörülen şekillerde yapılması şartıyla, her türlü belgeleri aynı ülkede oturan di
ğer şahıslara tebliğ etmelerine mani olmaz. 

Madde : 7 

1. Adlî veya gayri adlî belgelere ve gerektiğinde bunların ekini oluşturan belgelere, esaslı unsurlarını 
gösteren bir yazı eklenecektir. Bu yazıda : 

— Belgeyi düzenleyen makam, 
— Tebliğ edilecek belgenin niteliği, 
— Tarafların isim ve sıfatları belirtilecektir. 
2. Tebliğ edilecek belge ya talep edilen tarafın dilinde düzenlenecek veya bu dilde iki nüsha çevirisi ek

lenecektir. Çevirinin doğruluğu, talep eden tarafın diplomatik ajanı veya konsolosu tarafından onaylanacak
tır. 

3. 1 inci fıkrada öngörülen ve esaslı unsurları gösteren yazı talep edilen Devletin dilinde düzenlenecek 
veya bu dilde çevirisi eklenecektir. 

Madde : 8 

1. Talep edilen Devlet belgeyi muhatabına tebliğ etmekle yetinir. Tebligat, ya ilgili tarafından tarih atı
lan ve imzalanan bir alındı belgesi veya tebligatın yapıldığını, tarihini ve yapılış şeklini belirten ve talep 
edilen Devletin yetkili makamınca düzenlenen bir tebligat tutanağı ile kamtlanır. Alındı belgesi veya tuta
nak talep eden makama gönderilir. 

2. Talep eden Devletin açıkça istemesi halinde belge, talep edilen Devletin mevzuatının benzeri belgeler 
için öngördüğü usule uygun olarak tebliğ edilebilir. Ancak sözkonusu belge ve icabında ekini oluşturan belge
ler ya talep edilen Devletin dilinde düzenlenecek veya bu dilde ve doğruluğu talep eden Devlet mevzuatına 
uygun olarak onaylanmış çevirileri eklenecektir. > 

3. Belge tebliğ olunamazsa, talep edilen Devlet, tebliğ olunamama nedenini de belirterek, belgeyi bek
letmeden talep eden Devlete gönderir. 

Madde : 9 

Bu bölüm hükümlerine uygun olan bir tebligat talebi ancak aşağıdaki hallerde reddedilebilir : 
a) Tebligat talebinin doğruluğunun saptanamaması, veya 
b) Ülkesi dahilinde tebligatı yerine getirecek olan Âkit Tarafın, bu tebligatı kendi egemenlik ve güven

liğine zararlı veya kamu düzenine aykırı telakki etmesi. 

Madde : 10 

1. Âkit Taraflardan herbiri, ülkesinde yaptığı tebligat masraflarını kendi yüklenir. 
2. Bununla beraber, 8 inci maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen halde, masraflar talep eden Devlete 

aittir. 
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BÖLÜM - V 
İstinabe Taleplerinin Gönderilmesi ve Yerine Getirilmesi 

Madde : 11 

1. Hukukî veya ticarî konularda, Âkit Taraflardan birinin ülkesinde icra olunacak istinabe talepleri, 
adlî makamlar tarafından yerine getirilir. İstinabe talepleri diplomatik yoldan gönderilir ve iade edilir. 

2. İstinabe talepleri talep eden Devletin dilinde düzenlenir. Bununla beraber, talep edilen Devletin dilinde 
çevirisi de eklenmelidir. 

3. Yukarıdaki fıkraların hükümleri, Âkit Tarafların, hukukî veya ticarî konularda kendi vatandaşları
nın dinlenmesine ilişkin istinabe taleplerinin doğrudan doğruya diplomatik temsilcilikleri veya konsolosluk
ları vasıtasıyla yerine getirmeleri yetkisini engellemez. İfadesi alınacak kişinin vatandaşlığı istinabe talebinin 
yerine getirileceği Devletin mevzuatına göre saptanır. 

Madde : 12 

İstinabe talebinin doğruluğu saptanamamış, veya yerine getirilmesi adlî makamların yetkisi dışında kalıyor, 
veya yerine getirileceği Devletin egemenliğine, güvenliğine, veya kamu düzenine zarar verici nitelikte ise ta
lep edilen makam istinabe talebini yerine getirmeyi reddedebilir. 

Madde : 13 

1. Talep edilen Devletin yetkili makamı, istinabe talebini yerine getirirken talep olunacak usul hakkında, 
kendi mevzuatını uygular, 

2. Şahitliği istenen kişiler basit idarî usul ile davet olunurlar. Bu davete icabet etmezler ise haklarında, 
talep edilen Devlet mevzuatında öngörülen tedbirler uygulanır. 

Madde : 14 

Talep eden makamın açıkça talebi üzerine, talep edilen makam : 
a) Eğer kendi mevzuatına aykırı değil ise, istinabe talebini özel bir usulle yerine getirmelidir. 
b) Talep edilen makam, istinabenin yerine getirileceği ülkenin mevzuatında öngörülen şartlarla, ilgili 

tarafların hazır bulunabilmeleri için, istinabe talebinin yerine getirileceği yer ve tarihi, talep eden makama, 
uygun zamanda bildirmelidir. 

Madde : 15 

İstinabe talebinin yetkili makam tarafından yerine getirilmediği hallerde, merkezi makam yerine getir
meme nedenlerini, talep eden tarafın diplomatik ajan veya konsolosuna, mümkün olan en kısa zamanda bil
direcektir. 

Bir istinabe talebi yerine getirildiğinde, merkezî makam, talimatın yerine getirildiğini gösteren gerekli bel
geleri, talep eden tarafın diplomatik ajan veya konsolosuna gönderecektir. 

Madde : 16 

İstinabe, taleplerinin yerine getirilmesi nedeniyle talep eden Devlet, bilirkişi ve şahit masrafları dışında 
hiçbir ödeme yapmayacaktır. 

KISIM - II 
Çeşitli Hükümler 

Madde : 17 

Başvurulan yargı makamının bulunduğu Devlet ülkesinde oturmayan, Devletlerden biri veya diğerinin va
tandaşları için mahkeme huzuruna çıkmak veya bir üst mahkemeye başvurmak için tanınan süre üç aydan 
az olamaz. 
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Madde : 18 

Âkit Taraflar karşılıklı olarak ve talep üzerine işbu Sözleşmeye ilişkin konularda ülkelerinde yürürlükte 
bulunan mevzuat hükümleri, mahkeme kararları ve diğer faydalı hukukî bilgileri birbirlerine verirler. 

KISIM - III 

Nihaî Hükümler 

Madde : 19 

Bu Sözleşme hükümleri Âkit Taraflardan herbirinin ülkesinin tamamına uygulanır. 

Madde : 20 

Bu Sözleşme onaylanacaktır. Sözleşme, onay belgelerinin mümkün olan en kısa zamanda Tunus'ta teati
sinden sonra ikinci ayın ilk günü yürürlüğe girecektir. 

Madde : 21 

tki Devlet arasında, bu Sözleşmenin uygulanması veya yorumuyla ilgili çıkabilecek uyuşmazlıklar diplo
matik yolla çözümlenecektir. 

Madde : 22 

1. Bu Sözleşme süresiz olarak akdolunmuştur. 
2. Âkit Taraflardan herbiri Sözleşmeyi her an feshedebilecek ve bu fesih diğer Devlet bildirimi aldıktan 

6 ay sonra geçerli olacaktır. 
Bu hükümlerin tanıtı olmak üzere iki Âkit Tarafın tam yetkili temsilcileri işbu Sözleşmeyi imzalamışlar 

ve altına mühür basmışlardır. 
Ankara'da 1982 yılının 7 Mayıs günü ikisi Türkçe, ikisi Arapça, ikisi Fransızca olmak üzere altı nüsha 

halinde düzenlenmiştir. Altı nüsha da aynı şekilde geçerli olacaktır. Türkçe ve Arapça metinler arasında 
ihtilaf vukuunda Fransızca metin geçerli olacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti Tunus Cumhurbaşkanı 
Devlet Başkanı Adına Adına 

• * • » 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 180 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Suç
luların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Ko

misyonları Raporları. (1 /73) 

TC 
Başbakanlık 20 Kasım 1981 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-1008106733 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazarianam ve Bakanlar Kurulunca Başkanlığınıza arza 16.11.1981 tarihinde kararlaş 
tınlan «Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri Verilmesü ve Ceza iş
lerinde Karşılıklı Adlî Yardım Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» 
ve gerekçesi ilişik olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederini. 
Bülend ULUSU 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA SUÇLULARIN GERİ 
VERİLMESİ VE CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI ADLÎ YARDIM SÖZLEŞMESİNİN ONAYLAN

MASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

'Devletler arasında ım'evcut olan 'işbirliğinin belli kurallara bağlanması ve yöntemlerinin tespiti amacıyla 
sözleşmeler yapılması öteden 'beri uluslararası uygulamalara ıkonu olmaktadır. Ülkemiz ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti arasında müşterek bir sınıra sahip olmamız, ıbu uygulamanın iki devlet arasında bu sözleşmey
le gerçekleştirilmesini gerekli kılmıştır. 

Türkiye'de1 suç işledikten sonra ceza kovuşturmasından kurtulmak için Suriye topraklarına kaçan yurt-
ıtaşlarımızm sayısı azıımsanmayacak kadar çoktur. Suriye Arap Cumhuriyeti lile aramızda suçluların iadesine 
dair bir sözleşme bulunmaması, bu suçluların yakalanarak adalet önüne çıkmalarını engellemektedir. Bu söz
leşme ile her iki taraf, diğerinin ülkesinde suç işleyip de ülkesinde bulunan sanık ve hükümlülerin karşılıklı 
olarak geri verilmesinin usul ve yöntemlerini tespit etmişlerdir. Suçluların geri verilmesini içeren birinci mad
deden sonra ikinci madde, geri vermeyi gerektiren eylemleri, üçüncü madde geri vermenin reddedilebileceği 
halleri hükme1 bağlamakta, (bundan sonraki maddeler ise geri vermenin usullerini tespit etmektedir, 

Sözleşmenin ikinci bölümü ceza kovuşturmalarında karşılıklı adlî yardımı içermektedir. Bu bölümde yer 
alan hükümler Âkit Tarafların kendi mahkemelerinde görülmekte olan 'bir ceza davası ile ilgili olarak diğer 
Âkit Tarafın ülkesinde bulunan delillerini toplanarak talep eden 'tarafa iletilmesine, tebligat yapılmasına 
ve genel olarak istinabelerin yerine getirilmesine dair usulleri 'belirlemektedir. Sözleşmenin son bölümlerinde 
çeşitli hükümlere yer verilmekte ve ayrıca uygulamada kullanılacak formülerin şekilleri belirtilmektedir. 

Her iki ülkenin Adalet Bakanlarınca İmzalanmış bulunan hu sözleşme onaylanarak yürürlüğe girdiği tak
dirde, taraflardan birisinin ülkesinde suç işleyerek diğerinıin ülkesine kaçan suçluların geri verilmesi, bir 
ceza davası ile ilgili olarak diğer Âkit Taraf ülkesinde 'bulunan delillerin temini, tebligatın yapılması ve is
tinabelerin yerine getirilmesi anlaşmanın hükümleri çerçevesinde sağlanacaktır. Bu suretle liihtilaf yaratabilecek 
konular, muayyen esaslara bağlanarak çözümleri kolaylaşacaktır.! 
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Adalet Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Adalet Komisyonu 
Esas No. : 1/73 
Karar No. : 5 

11 Aralık 1981 

DANIŞMA MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuniyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri Veri'lmesi ve Ceza İşlerinde 
Karşılıklı Adlî Yardım Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve gerek
çesi ile sözleşme ilgili Bakanlık Temsilcilerinin de iştirakiyle Komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Tasarının tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı, igerekçesıi uyguın görülerek tasarı Bakanlar Kurulundan 
gelen şekliyle aynen ıkabul edildi. 

Raporumuz, Millî Savunma, İçişleri ve Dışiişleri Komisyonunla gönderilmek üzere saygıyla arz olunur. 

Rıfat BAY AZIT 
Başkan 

Serda KURTOĞLU 
Kâtip 

Necip BİLGE 
Üye 

Necdet GEBOLOĞLU 
Üye 

S. Feridun GÜRAY 
Üye 

M. Fevzi UY GÜN ER 
Başkanvekili 

Alâeddin AKSOY 
Sözcü 

Bekir Sami D AÇ E 
Üye 

Halil GELENDOST 
Üye 

İsa Vardd 
Üye 

Enis MURAT OĞLU 
Sözcü 

İbrahim BARANGİL 
Üye 

Halil ERTEM 
Üye 

A. Pulat GÖZÜBÜYÜK 
Üye 

Şerafettin YARK1N 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 180) 
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Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komisyonu Raporu 

T. C. 
Danışma Meclisi 

Millî Savunma, İçişleri 
ve Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1J73 
Karar No. : '65 

17 Eylül 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde 
Karşılıklı Adlî Yardım Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve gerekçesi 
ile konuya ilişkin belgeler ilgili Bakanlık temsilcilerinin de katılmalarıyla komisyonumuzca incelenip görüşüldü. 

Komisyonumuzca 7 Ocak 1982 tarihinde yapılan ilk incelemede sözleşmenin, her ikisi aynı derecede geçerli 
olan, gerek Türkçe, gerek Arapça metinlerinde anlama tesir eden ifade yanlışlıkları olduğu görülerek Dışişleri 
Bakanlığının dikkati çekilmiştir. Anılan Bakanlık Suriye makamlarıyla temas ederek sözleşmenin madde 8, fık
ra 3'te «Eklenmiş» olarak hatalı yazılan kelimenin «Eklenmemiş» olarak, madde 12, fıkra 2'de «bunda» ola
rak hatalı yazılan kelimenin «bundan» olarak, madde 28, fıkra 3'te «eklenmiş» olarak hatalı yazılan kelimenin 
«eklenmemiş» olarak düzeltilmesi hususunda gerekli mutabakatı sağlamış ve Başbakanlığın da tasvibi alınmıştır. 

Anılan hataların sözleşme methinde düzeltilmesinin sağlanması üzerine Komisyonumuzca Tasarının tümü ve 
maddeleri hükümetten gelen şekliyle aynen kahul edilmiştir. 

Raporumuz Danışma Meclisi Başkanlığına saygıyla sunulur. 

Eşref AKINCI 
Başkan 

Remzi BAN AZ 
Kâtip 

İsmail Hakkı DEMİREL 
Üye 

Abbas GÖKÇE 
Üye 

Aydın TUĞ 
Üye 

Abdullah Asım İĞNECİLER 
Başkanvefcili 

E. Yıldırım AVCI 
Üye 

Ali DİKMEN 
Üye 

Avni MÜFTÜOĞLU 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Namık Kemal YOLGA 
Üye 

Halil İbrahim KARAL 
Sözcü 

Ender CÎNER 
Üye 

Toplantıda bulunamadı. 

Adnan ERSÖZ 
Üye 

Fahri ÖZTÜRK 
Üye 

Halit ZARBUN 
Üye 

İmzada bulunamadı. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 180) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFt 

Türkiye Cumhuriyeti ite Suriye 
Arap Cumhuriyeti Arasında Suç
luların Geri Yerilmesi ve Ceza 
İşlerinde Karşıhkh Adlî Yordun 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye ile Su
riye Arap Cumhuriyeti arasında 
15 Haziran 1981 tarihinde Anka
ra'da imzalanmış olan Suçluların 
Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde 
Karşılıklı Adlî Yardım Sözleşme
sinin onaylanması uygun bulunmuş
tur. 

MADDE 2. — Bu Kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer. 

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

ADİALET KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ite Suriye 
Arap Cumhuriyeti Arasında Suç
luların Geri Verilmesi ve Ceza 
İşlerinde Karşıhkh Adli Yardım 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 in
ci maddesi aynen kabul edildi. 

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

MADDE 3. — Tasarının 3 
üncü maddesi aynen kabul edildi. 

MİLLÎ SAVUNMA, İÇİŞLERİ 
VE DIŞİŞLERİ KOMİSYONU

NUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti üe Suriye 
Arap Cumhuriyeti Arasında Suç
luların Geri Verilmesi ve Ceza 
İşlerinde Karşıhkh Adlî Yardım 
Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının birin
ci maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının ikin
ci maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının üçün
cü maddesi Komisyonumuzca ay
nen kabul edilmiştir. 

16 . 11 . 1981 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. 
Z. Baykara 

Devlet Bakam V. 
/. Evliyaoğlu 

Dışişleri Bakanı 
1. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk 

Devlet Bakanı Başbakan 

Sağ. 

Ynd.V. 
K. Erdem 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
Kaya Erdem 

ve Sosyal Yrd. Bak. 
Prof. Dr. N. Âyanoğlu 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
N. Özgür 

Tarım ve Orman Bakanı V. 
M. R. Güney 

Turizmi ve Tanıtma Balkanı 
î. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

imar ve iskân Bakam 
Dr. Ş. Tüten 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabiî Kay. Bak. 
Ş. Kocatopçu S. Bingöl 

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

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 180) 
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TÜRKIYE CUMHURIYETI 
İLE 

SURİYE ARAP CUMHURİYETİ 
ARASINDA 

SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ 
VE 

CEZA İŞLERİNDE KARŞILIKLI 
ADLÎ YARDIM SÖZLEŞMESİ 

Türkiye Cumhuriyeti 
ve 

Suriye Arap Cumhuriyeti, 
Suçluların geri verilmesi ve ceza işlerinde karşılıklı adlî yardımla ilgili sorunların çözümlenmesinin, iki 

Devlet arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacağını göz önünde bulundurarak, 
Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza işlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Sözleşmesi imzalamaya karar ver

mişler ve bu amaçla, 
Türkiye Cumhuriyeti adına 
Cevdet MENTEŞ 
Adalet Bakanı 
Suriye Arap Cumhuriyeti adına 
Halit El - MALKI 
Adalet Bakanı 
Tam yetkili temsilciler olarak tayin edilmişler ve bu temsilciler de usulüne uygun olarak hazırlanmış ol

duğu saptanan yetki belgelerini teati ettikten sonra, aşağıdaki hükümler üzerinde görüş birliğine varmışlar
dır : 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SURİYE ARAP CUMHURİYETİ ARASINDA 
SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ 

VE 
CEZA IŞLERINDE KARŞıLıKLı ADLÎ YARDıM 

SÖZLEŞMESI 

BÖLÜM - I 

SUÇLULARIN GERİ VERİLMESİ 

KESİM - I 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde : 1 

Geri Verme Yükümlülüğü 

Sözleşen Taraflardan her biri, istenilen Taraf ülkesinde bulunup da isteyen Taraf adlî mercilerince bir 
suçtan ötürü hakkında soruşturma açılmış olan veya kovuşturma yapılan veya mahkûm edilmiş olup verilen 
cezanın yerine getirilmesi için aranan kişileri, işbu Sözleşmede öngörülen hüküm ve koşullara göre, diğer Söz
leşen Tarafa teslim etmeyi karşılıklı olarak üstlenir. 

Danışma Meçlisi (S. Sayısı : 180) 
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Madde : 2 

Geri Vermeyi Gerektiren Fiiller 

1. Aşağıdaki haller, suçluların geri verilmesini gerektirir : 
a) Her iki Sözleşen Taraf yasalarınca azamî haddi en az 1 yıl süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezayı veya 

daha ağır bir cezayı gerektiren fiiller; 
b) Bu fıkranın (a) bendinde öngörülen fiillerden ötürü, İsteyen Taraf adlî makamlarınca verilmiş en az 

6 ay süreli hürriyeti bağlayıcı bir cezaya ilişkin mahkûmiyet kararları; 
c) Bu fıkranın (e) bendinde öngörülen fiillerden ötürü çekilecek ceza süresi en az 6 ay kalmış olan mah

kûmiyet kararları. 

2. Geri verme istemi, İsteyen Taraf ve İstenilen Taraf yasalarınca her ikisi bakımından da hürriyeti bağ
layan bir cezayı gerektiren, ancak bir kısmı ceza süresinin azamî haddine ilişkin koşulu karşılamayan birbi
rinden ayrı çeşitli fiillerle ilgili olduğu takdirde, İstenilen Taraf, bu sonucu fiillerden ötürü de geri vermeyi 
kabul etmek yetkisine sahip olacaktır. 

Madde : 3 

Geri Vermenin Reddi Halleri 

1. Geri verme aşağıdaki hallerde kabul edilmeyecektir : 
a) Geri verme istemine konu olan suç, siyasî bir suç veya böyle bir suça murtabit bir suç sayılırsa; 
Bununla birlikte, aşağıdaki fiiller, siyasî suç sayılmaz : 
i) Devlet Başkanlarına veya Hükümet Başkanlarına vaya aileleri üyelerine karşı işlenmiş suçlar; 
ii) Uluslararası çok yanlı Sözleşmeler uyarınca kovuşturma yükümlülüğü bulunan suçlar. 
b) Geri verme istemine konu olan suç, kamu ceza hukukuna göre suç oluşturmayan münhasıran askerî 

bir suçsa; 
c) Geri verilmesi istenen kişi, İstenilen Taraf uyruğu ise; 
d) Geri verilmesi istenen kişi, verme istemine neden olan aynı fiil veya fiillerden ötürü İstenilen Tarafta 

yargılanarak hakkında kesin hüküm verilmişse; 
e) Gerek İsteyen Taraf, gerekse İstenilen Taraf yasalarına göre, geri verme isteminin alındığı tarihte, su

çun kovuşturulması veya cezanın yerine getirilmesi zaman aşımına uğramışsa; 
f) Geri verme isteminin konusu olan suç, tamamen veya kısmen, İstenilen Tarafın ülkesinde veya kaza 

yetkisine tabi bir yerde işlenmişse. 

2. Geri verme istemi aşağıdaki hallerde reddolunabilecektir : 
a) İstenen kişi, geri verme istemine neden olan aynı fiil veya fiillerden ötürü İstenilen Tarafça kovuştu-

rulmakta ise; 
b) İstenilen Taraf yetkili makamlarınca, aynı fiil veya fiillerden ötürü, kovuşturma açılmamasına veya 

açılmış olan kovuşturmanın kaldırılmasına karar verilmişse; 
c) Sözleşen Taraflardan birinin mevzuatına göre, geri verme istemine konu olan fiil, ancak zarar gören 

tarafın şikâyeti üzerine kovuşturulabilir nitelikte ise veya böyle bir şikâyet sonradan geri alınmışsa; 
d) Geri verme isteminde bulunulmasına neden olan aynı fiil veya fiillerden ötürü, istenen kişi hakkında 

üçüncü bir Devlette kesin hüküm verilmiş olup da : 
i) Bu kesin hükümle beraatine karar verilmişse; 
ii) Hükmedilen hürriyeti bağlayıcı ceza veya diğer önlemler tamamen çekilmiş veya tümü ya da yerine 

getirilmemiş kısmı itibariyle bir kişisel veya genel af konusu olmuşsa; veya 
iii) Suçu işleyen kişinin suçluluğu mahkeme kararı ile saptanmakla birlikte hakkında bir ceza yaptırımı

na hükmedilmemişse. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 180) 
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Madde : 4 

Yabancı Ülkelerde îşlenmiş Suçlar 

Geri verme istemine konu olan suç, İsteyen Taraf ülkesi dışında işlenmiş olduğu takdirde, geri verme, 
ancak İstenilen Taraf mevzuatının kendi ülkesi dışında işlenmiş aynı türden bir suçun kovuşturulmasına ola
nak vermemesi veya isteme konu olan suçtan ötürü geri vermeyi kabul etmemesi halinde reddolunabilecektir. 

Madde : 5 

Geri Verilmeyen Uyrukların Kovuşturulması 

İstenilen Taraf, kendi uyruğunu geri vermediği takdirde, İsteyen Tarafın istemi üzerine, konuyu, gerekli 
görülecek adlî kovuşturma işlemlerinin yapılabilmesi için yetkili makamlarına iletmek zorunda olacaktır. 
Bunun için, suçla ilgili dosya, bilgi ve eşyalar, işbu Sözleşmenin 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında öngörü
len yoldan, karşı tarafa meccanen ulaştırılacaktır. 

İsteyen Tarafa, isteminin sonucunda yapılan işlemlerden bilgi verilecektir. 

Madde : 6 

Belirleme Yetkisi 

Fiillerin, 3 üncü maddede öngörülen haller nedeniyle geri vermenin reddedilmesini gerektiren niteliğini 
belirlemek hakkı, münhasıran İstenilen Tarafa ait olacaktır. 

Madde : 7 

İletişim Yollan ve Dili 

1. Geri verme istemi, diplomatik yol kullanılarak yazılı biçimde yapılacaktır. 
2. Geri verme istemi, İsteyen Taraf dilinde düzenlenecektir. Bununla birlikte, geri verme istemi ve eki 

belgelere, İstenilen Taraf dilinde yapılmış aslına uygun onaylı çevirileri eklenecektir. 

KESİM - II 

GERİ VERME İSTEMLERİ 

Madde : 8 

Gerekli Belgeler 

1. Geri verme istemi, işbu Sözleşmeye ekli 1 numaralı örneği uygun olarak İsteyen Taraf adlî maka
mınca doldurulacak bir formülerle yapılacaktır. 

2. Geri verme istem formüleri, asgarî şu belge ve bilgileri içerecektir: 
a) Soruşturma veya kovuşturma evresinde : 
— İstemde bulunan makamın tam adı, 
— İstemde bulunulan makamın tam adı, 
— Geri verme istemi, 
— İsteyen Taraf yasası gereklerine uygun şekilde çıkarılmış tutuklama müzekkeresi veya aynı güçte baş

ka bir adlî belge, 
— İşlenen suçun tarih, yer ve özelliklerini belirten özet açıklama, 
— Sanığın kimliğini gösteren nüfus kayıt örneği, 
— Sanığın tanımını içeren belge ve mümkün olduğu takdirde, fotoğrafı ile parmak izi fişi, 
— İşlenen suça uygulanabilecek yasa hükümleri metinleri, 
— Mümkün olduğu takdirde, soruşturma ile görevli savcı veya sorgu yargıcı tarafından düzenlenmiş onay

lı tutanaklar. 
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b) Henüz kesinleşmemiş bir mahkûmiyet kararı bulunması halinde : 
— İstemde bulunan makamın tam adı, 
— İstemde bulunulan makamın tam adı, 
— Geri verme istemi, 
— Suçlu hakkında çıkarılan tutuklama müzekkeresi veya aynı güçte başka bir adlî beige, 
— Mahkûmiyet kararı, 
— Suçlunun kimliğini gösteren nüfus kayıt örneği, 
— Suçlunun tanımını içeren belge ve mümkün olduğu takdirde fotoğrafı ile parmak izi fişi, 
— İşlenen suça uygulanmış olan yasa hükümleri metinleri, 
— Mümkün olduğu takdirde, suç ile ilgili olarak yargıç tarafından onaylanmış tutanaklar, 
c) Kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunması halinde : 
— İstemde bulunan makamın tam adı, 
— İstemde bulunulan makamın tam adı, 
— Geri verme istemi, 
— Hükümlü hakkında çıkarılmış tutuklama müzekkeresi veya aynı kapsamda başka bir adlî belge, 
— Mahkûmiyet kararının kesinleşmiş olduğu belirtilen aslına uygun onaylı örneği, 
— Hükümlünün kimliğini gösteren nüfus kayıt örneği, 
— Hükümlünün tanımını içeren bir belge ve mümkün olduğu takdirde fotoğrafı ile parmak izi fişi, 
— İşlenen suça uygulanmış olan yasa hükümlerinin metinleri. 
3. İade talebi, bu maddede belirtilen bütün belgeleri ve bilgileri ihtiva etmesi koşuluyla, sırf bu madde

nin 1 inci paragrafında öngörülen formülerin eklenmiş olması nedeniyle, reddedilemez. 

Madde : 9 

Tamamlayıcı Bilgiler 

İstenilen Taraf, bir önceki madde gereğince sağlanan bilgiler yetersiz olduğu takdirde, tamamlayıcı bilgi 
isteminde bulunabilir. Diğer taraf, bu takdirde, en geç bir aylık süre içinde isteme uymak zorundadır. İste
yen Tarafın gerekçeli istemi üzerine, bu süre bir defaya mahsus olmak üzere bir ay daha uzatılacaktır. 

Madde : 10 

Alınacak önlemler 

Sözleşen Taraflar, geri verme isteminin ve eki belgelerin alınmasından sonra, istenen kişinin aranması 
da dahil olmak üzere gerekli her türlü önlemleri almayı ve geri verme istemleri tamamlanıncaya kadar iste
nen kişiyi tutukluluk altında bulundurmayı üstlenirler. 

Madde : 11 

Geçici Tutuklama 

1. Sözleşen Taraflar, ivedi olan hallerde geri verme istemi dosyasının gönderilmesinden önce, istenen 
kişinin geçici tutuklanmasını isteyebilirler. 

Geçici tutuklama isteminde, tutuklama müzekkeresinin veya aynı tesiri haiz herhangi bir adlî belgenin 
veya aranan kişi hakkında bir mahkûmiyet kararının bulunduğu belirtilerek işlenen suçun niteliği, tarihi ve 
yeri ile istenen kişinin kimliğine ilişkin eldeki tüm veriler gösterilecektir. 

2. Bu istem, istenilen Taraf makamlarına, ya diplomatik yoldan, ya da doğrudan doğruya posta veya 
telgrafla veya INTERPOL aracılığıyla veyahut yazıya çevrilebilecek başka her biçimde ya da İstenilen Taraf 
yetkili makamlarınca uygun bulunan diğer herhangi bir araçla iletilebilir. 

3. istenilen Taraf, geçici tutuklamaya ilişkin gerekli işlemleri yapacak ve İsteyen Tarafa en seri yoldan, 
tutuklama tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde geri verme belgeleri ulaştırılmadığı takdirde tutuklanan ki
şinin serbest bırakılacağını belirterek alman sonuçlardan bilgi verecektir. 
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Bununla beraber, gerektiği takdirde ve isteyen Tarafın talebi üzerine geçici tutuklama süresi 20 günü geç
memek üzere makul bir süre uzatılabilir. 

4. Geri verme istem dosyası öngörülen süre içinde verildiği takdirde, geçici tutuklama hali, İstenilen Ta
raf yetkili makamlarınca geri verme konusunda bir karar alınıncaya kadar sürdürülecektir. Söz konusu tu
tuklama, istenen kişinin teslimi işleminin yapılacağı ana değin devam edecektir. 

5. Aranan kimsenin serbest bırakılması, geri verme istem dosyasının öngörülen sürelerin bitiminden sonra 
ulaşması halinde istenen kişinin yeniden tutuklanmasına veya geri verilmesine engel teşkil etmez. 

KESİM - III 

KARARLAR 
Madde : 12 

Geri Verme Kararı ve Geri Verilecek Kişinin Teslimi 

1. istenilen Taraf, geri verme istemi konusundaki kararını isteyen Tarafa gecikmeksizin bildirecektir, is
temin tamamen veya kısmen reddedilmesinin gerekçeleri belirtilecektir. 

2. Geri verme kabul edildiği takdirde, teslim işlemi iki ülkenin ortak sınır kapılarından birinde yapılacak
tır. istenilen Taraf, teslimin yapılacağı sınır kapısı ile teslim tarihini belirleyecek ve bunda isteyen Tarafa 
bilgi verecektir. İsteyen Tarafın rıza göstermesi hali dışında, bildirim tarihi ile geri verilecek kişinin teslim 
tarihi arasındaki süre, en az 20 gün olmalıdır. 

3. istenen kişi, belirlenen tarih ve yerde isteyen tarafça teslim alınmadığı takdirde, belirlenen tarihten iki 
gün öncesine kadar isteyen Taraf bir erteleme isteminde bulunmadıkça serbest bırakılacaktır. Bu erteleme 15 
günü geçemez. 

4. isteyen Taraf, bu şekilde serbest bırakılmış bir kimsenin aynı suçtan ötürü, geri verilmesini yeniden 
istediği takdirde, istenilen Taraf geri vermeyi reddedebilir. 

5. Geri verilen kimsenin, firar ederek İstenilen Taraf ülkesine dönmesi halinde, bu kimse, işbu Sözleş-
me'nin 8 inci maddesinde belirtilen belgelerin tekrar gönderilmesi gerekmeksizin aynı fiil veya fiiller nede
niyle yeni bir geri verme istemine konu olabilecektir. 

Madde : 13 
Teslimin Ertelenmesi veya Şartlı Teslim 

1. İstenilen Devlet ülkesinde, geri verilmesi istenen kimse hakkında geri verme istemine konu olan suçtan 
başka bir suç nedeniyle kovuşturma yürütülmekte veya verilmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmakta ise, iste
nilen Taraf, geri verme istemi konusunda alacağı karardan sonra, bu kimsenin teslimini, yapılan kovuşturma
nın sonuçlanmasına veya cezanın çekilmesine, affına, ya da kaldırılmasına kadar erteleyebilir. 

2. Teslimin ertelenmesi, isteyen Devlet'te, davanın zamanaşımına uğramasına neden olabilecek veya ce
za usulünün yürütülmesini ciddî biçimde engelleyebile çekse veya özel koşullar gerektirdiği takdirde, isteni
len Taraf, gerekçeli istem üzerine, geri verilmesi istenen kimseyi, soruşturma işlemlerinin yapılabilmesi veya ola
sı bir mahkûmiyet kararının alınabilmesi için, geçici olarak teslim edebilir. 

Şartlı teslim edilen kimse, İsteyen Devlet ülkesinde tutukluluk altında bulundurulacak ve teslim tarihinden 
başlayarak en geç üç aylık süre içinde istenilen Tarafa geri gönderilecektir. 

Madde : 14 
İstemlerin Taaddüdü 

1. Birçok Devlet tarafından aynı fiilden veya değişik fiillerden dolayı aynı esnada geri verme istemin
de bulunulduğu takdirde, İstenilen Taraf, tüm koşulları ve özellikle istenen kişinin uyrukluğunu, suçun işlen
diği yeri ve ağırlık derecesini ve geri verme istemlerinin sırasıyla tarihlerini göz önünde tutarak, serbestçe karar 
verir. 

2. Yukarıdaki fıkrada öngörülen durumda, İstenilen Taraf, geri vermeyi kabul ederken, İsteyen Tarafa 
aynı esnada geri verme isteminde bulunmuş olan bir üçüncü Devlete istenen kimseyi sonradan teslim et
mek yetkisini tanıyabilir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 180) 
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Madde : 15 

Eşyaların Teslimi 

1. İsteyen Tarafın istemi üzerine, İstenilen Taraf, kendi mevzuatının elverdiği ölçüde, aşağıdaki eşya ve 
değerlere elkoyup bunları teslim edecektir : 

a) Suçun işlenmesinde kullanılmış olan veya kanıt olarak gerekli olabilecek eşya ve değerler; 
b) Suç sonucu elde edilmiş olup da tutuklandığı sırada geri verilmesi istenen kimsenin zilyetliğinde bu

lunan veya sonradan ortaya çıkarılan eşya ve değerler; veya 
c) Suç sonucu elde edilmiş eşya karşılığında sağlanmış eşya ve değerler. 
Sözkonusu eşya ve değerler, İsteyen Tarafa, geri verilecek kimse ile birlikte veya bu mümkün olmadığı 

takdirde daha sonra teslim edilecektir. 

2. Geri verme istemi kabul edilmiş olmakla birlikte, istenen kimsenin ölümü veya firarı nedeniyle yeri
ne getirilememesi halinde de işbu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen eşya ve değerleri teslim edilecektir. 

3. Eşya ve değerlerin teslimi önemli giderleri gerektirdiği takdirde, bu giderler İsteyen Tarafça karşı
lanacaktır. 

4. İstenilen Taraf, bu maddenin 1 inci fıkrasında belirtilen eşya ve değerlerin teslimini, görülmekte olan 
dava ile ilgili işlemler için geçici' olarak erteleyebilir veya bu eşya ve değerlen geri gönderilmek kaydıyla 
teslim edebilir. 

5. Ancak, İstenilen Tarafın veya istenilen Taraf ülkesinde bulunan üçüncü kişilerin bu eşya ve değer
ler üzerinde kazanmış olabilecekleri hakları saklıdır. Bu hakların var olduğu hallerde, sözkonusu eşya ve de
ğerler, işlemler sona erdiğinde, istenilen Tarafa mümkün olan en kısa sürede ve meccanen geri gönderile
cektir. 

KESİM - IV 

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER 

Madde : 16 

Hususilik Kuraü 

1. İşbu Sözleşme'ye uygun olarak geri verilmiş olan kimse, tesliminden önceki ve geri verme konusu suç
tan başka bir suç veya mahkûmiyetten ötürü, hiçbir biçimde kovuşturulamaz, tutuklanamaz veya kişisel hür
riyeti başka herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulamaz vey a bir üçüncü Devlet'e yeniden geri verme konusu ola
maz. 

2. Yukarıdaki fıkrada öngörülen bağışıklık, aşağıdaki hallerde uygulanmaz : 
a) İstenilen Tarafın bu konuda açık rızası varsa; 
b) Geri verilen kimse, İsteyen Taraf ülkesini, kesin olarak serbest bırakıldığı tarihi izleyen 45 gün içinde 

terketmek fırsatına sahip olduğu halde terketmezse veya terkettikten sonra kendi isteği ile tekrar bu ülkeye 
dönmüşse. Sözkonusu süreden serbest bırakılan kimsenin kendi isteği dışındaki nedenlerle bu Devlet ülkesini 
terkedemediği süre hariçtir. 

3. Tesliminden önceki ve geri verme konusu suçtan başka bir suçtan ötürü kovuşturma. yapılması veya 
bir cezanın yerine getirilmesi amacıyla İstenilen Tarafın rızası istenildiğinde, İsteyen Taraf, işbu Sözleşme'nin 
8 inci maddesinde öngörülen geri verme istem formülerini İstenilen Tarafa iletmek zorundadır. İsteyen Ta
raf, bu formülere, geri verilmiş olan kimsenin beyanını belgeleyen ortak imzalı bir tutanağı ekleyecektir. Bu 
tutanakta, geri verilen kimse, hakkında yeni bir kovuşturmanın açılacağı ve İstenilen Tarafa bununla ilgili 
olarak savunmasını göndermek hakkına sahip olduğu konusunda kendisine gerekli bildirimde bulunulduğunu 
doğrulayacaktır. 

4. Suç konusu fiilin niteliği dava sırasında değiştiği takdirde, geri verilmiş olan kimse, ancak, yeni nite
liklerine göre suçu temel unsurları geri vermeye elverişli olduğu ölçüde, kovuşturulabilecek veya yargılanacak
tır. 
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Madde : 17 

Sonuçların Bildirilmesi 

1. İsteyen Taraf, geri verilmiş olan kimse hakkında açılan cezaî kovuşturmanın sonuçlarından istenilen 
Tarafa bilgi verecektir. 

2. Mahkûmiyet halinde, kesin hüküm niteliğindeki mahkûmiyet kararının onaylı bir örneği İstenilen Ta
rafa iletilecektir. 

Madde : 18 

Üçüncü Bir Devlete Yeniden Geri Verme 

16 nci maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen durum dışında, isteyen Tarafa geri verilmiş olan ve teslimin
den önceki suçlardan ötürü üçüncü bir Devlet tarafından aranan kimsenin, isteyen Tarafça bir üçüncü Dev-
let'e yeniden geri verilebilmesi için, istenilen Tarafın rızası gerekli olacaktır. İstenilen Taraf 8 inci maddede 
öngörülen belgölierün ternıhıinıi talep edebilir. 

Madde : 19 

Transit 

1. Sözleşen Taraflardan her biri, diğer Tarafın istemi üzerine, üçüncü bir Devlet'çe bu Tarafa teslim 
edilmiş olan kimsenin ülkesi üzerinden transit geçişine izin verebilir. Sözkonusu istemin, dayanağı olarak, su
çun işbu Sözleşme'ye göre geri vermeyi gerektirecek nitelikte olduğunu gösteren belgeler eklenecektir. Bununla 
birlikte, 2 nci maddenin ceza süresine ilişkin hükümlerine bakılmaz. 

2. İstenilen Taraf, kendisine en uygun gelen ulaştırma araçlarıyla ve usullere göre transit geçişin yapıl
masına izin verir. 

3. İstenilen Taraf, kendi uyruklarının ve ülkesinde haklarında kovuşturma yapılan veya cezalarını çek
meleri gereken kimselerin transit geçişlerine izin vermek zorunda değildir. 

Madde : 20 

Geri Verme Giderleri 

1. Geri verilen kimsenin teslimi anına kadar geri vermenin gerektirdiği giderler İstenilen Tarafça, tes
liminden sonraki giderler ise isteyen Tarafça karşılanacaktır. 

2. Transit geçişin gerektirdiği giderler isteyen Tarafça karşılanacaktır. 

BÖLÜM - n 

CEZA İŞLERİNDE ADLÎ YARDIMLAŞMA 

KESİM - I 

GENEL HÜKÜMLER 

Madde : 21 

Adlî Yardımlaşma Yükümlülüğü 

işbu Sözleşme hükümlerine göre, Sözleşen Taraflar, yardımlaşma isteminde bulunulduğu sırada, isteyen 
Tarafın kendi mevzuatı uyarınca, ceza işlerinde ve özellikle cezalandırılması adlî makamlarınca yetkisi içinde 
olan suçlar konusunda mümkün olan en geniş ölçüde karşılıklı olarak adlî yardımda bulunmayı üstlenirler. 
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Madde : 22 

Yardımlaşmanın Kapsamı 

Ceza işlerinde adlî yardımlaşma : 
a) Soruşturma işlemlerinin tamamlanması ve özellikle sanıkların sorgusunun yapılması, tanıkların, bilirki

şilerin ve zarara uğramış tarafların dinlenmesi amacıyla istinabelerin yerine getirilmesini, 
b) Suç kanıtlarının, dosyaların veya belgelerin iletilmesi ve eşyanın incelenmesi, aranması veya elkonul-

ması gibi diğer istinabelerin yerine getirilmesini; 
c) Her türlü adlî belgelerin, özellikle celpnamelerin tebliğini, 
d) Ceza işleri ile ilgili adlî sicillerin, mahkûmiyet kararlarının ve bilgilerin alım - verimini; 
kapsayacaktır. 

Madde : 23 

Yardımlaşmanın Reddi Halleri 

Adlî yardımlaşma istemi, İstenilen Taraf yetkili makamlarınca aşağıdaki hallerde reddedilebilecektir : 
a) istem, istenilen Tarafça siyasî nitelikte sayılan suçlara veya bunlarla bağlantılı suçlara ilişkin ise; 
Bununla birlikte, aşağıdaki fiiller siyasî suç sayılmaz : 
i) Devlet Başkanlarına veya aileleri üyelerine karşı işlenmiş suçlar, 
ii) Çok yanlı uluslararası anlaşmalar uyarınca kovuşturma yükümlülüğü bulunan suçlar. 
b) istem, umumî ceza hukukuna göre suç oluşturmayan münhasıran askerî suçlara ilişkin ise; 

c) İstenilen Taraf, adlî yardımlaşma isteminin yerine getirilmesinin ülkesinin egemenlik, güvenlik, kamu 
düzeni veya diğer öz çıkarlarına halel getirecek nitelikte görüyorsa. 

Madde : 24 

İstemlerin Yerine Getirilmemesi 

1. İstenilen Taraf, adlî yardımlaşma istemini yerine getiremediği takdirde, istemin yerine getirilemeyişi 
nedenlerini de belirterek bundan isteyen Tarafa gecikmeksizin bilgi verecektir. 

2. Adlî yardımlaşma istemini alan makam, istemi yerine getirmek konusunda yetkisizse, bu istemi, ülke
sinin yetkili makamına kendiliğinden gecikmeksizin ulaştıracaktır. 

Madde : 25 

Yazışma Yollan 

1. Ceza • alanında adlî yardımlaşma istemleri, isteyen Tarafın Adalet Bakanlığınca doğrudan doğruya ts-
tenilen Tarafın Adalet Bakanlığına gönderilecek ve aynı yoldan geri iletilecektir. 

2. Bununla birlikte, Sözleşen Taraflar, gerektiğinde, diplomatik yolu kullanabilirler. 

Madde : 26 

istem ve Belgelerde Kullanılacak Dil 

Ceza işlerinde adlî yardımlaşma istemleri, isteyen Tarafın dilinde düzenlenecektir. 
Bununla birlikte, bu istemlere ve eki belgelere İstenilen Tarafın dilinde yapılmış onaylı ve aslına uygun 

çevirileri eklenecektir. 
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KESİM - II 

İSTİNABELER 

Madde : 27 

Yardımlaşma istemi 

1. Sözleşen Taraflardan her biri, İstenilen Tarafın yetkili makamlarına, sanıkların sorgusunun yapılması, 
tanıkların, bilirkişilerin ve zarara uğrayan tarafların dinlenmesi veya suç kanıtlarının, dosyaların veya belgele
rin ulaştırılması gibi adlî işlemlerin yapılması amacıyla istinabeler gönderebilecektir. 

2. İsteyen Taraf, tanıkların veya bilirkişilerin yeminli olarak ifadelerinin alınmasını istediği takdirde, bu 
konuda açıkça istemde bulunacak ve İstenilen Taraf, kendi ülkesinin yasaları buna engel değilse, istemi ye
rine getirecektir. 

3. İsteyen Taraf, kendi ülkesinde yürütülen ceza, soruşturma ve kovuşturmaları ile ilgili eşyaların aran
masını veya zaptolunmasını dahi isteyebilir. 

Madde : 28 

İstinabenin İçeriği ve Biçimi 

1. İstinabeye ilişkin belgeler, İstenilen Tarafa, bu Sözleşme'deki Ek II'ye uygun olarak İsteyen Taraf 
adlî makamınca, gereğince doldurulmuş bir formülerle iletilecektir. 

2. İstinabe formüleri en azından aşağıdaki belge ve bilgileri içerecektir : 
a) İstemde bulunan makamın tam adı; 
b) Kendisinden istemde bulunulan makamın tam adı; 
c) İstinabenin yerine getirilmesi istemi; 
d) Ceza kovuşturmasının konusu ve niteliği; 
e) Ceza kovuşturmasına konu olan kişinin kimliği, adresi ve uyrukluğu; 
f) Sorgusunun yapılması veya dinlenmesi istenilen kişinin kimliği, adresi ve uyrukluğu; 
g) Suçlamaya ilişkin bilgiler ve olayların kısa bir özeti; 
h) Davayla ilgili olaylar ve istenilen Tarafa verilen görev konusunda yararlı diğer bütün açıklamalar. 
3. Bu maddede belirtilen bütün belge ve bilgileri içermek kaydıyla istinabelerin yerine getirilmesi sırf 

anılan fıkrada öngörülen formülerin eklenmiş olması gerekçesi ile reddedilemeyecektir. 

Madde : 29 

istinabelerin Yerine Getirilmesi 

1. Adlî işlemlerin yapılması veya suç kanıtlarının, dosyaların veya belgelerin iletilmesi konusunda, iste
yen Tarafça gönderilen ceza işlerine ilişkin istinabelerin, İstenilen Tarafça kendi mevzuatının öngördüğü 
usullere uygun olarak yerine getirilmesi sağlanacaktır. 

2. istenilen Taraf, istenen dosya ve belgelerin asıllarını veya onaylı aslına uygun örneklerini diğer tarafa 
tevdi edecektir. 

3. istenilen Taraf rıza gösterdiği takdirde, istemde bulunan adlî makamların temsilcileri ile ilgili kişiler 
veya temsilcileri, istinabenin yerine getirilmesinde gözlemci sıfatıyla hazır bulunabilirler. Bu amaçla ve iste
yen Tarafın açık istemi üzerine, İstenilen Taraf istinabenin yerine getirileceği tarih ve yeri, isteyen Tarafa 
önceden bildirecektir. 

Madde : 30 

Eşyanın Aranması veya Eşyaya Elkonulması 

Eşyanın aranmasına veya eşyaya elkonulmasına ilişkin istinabelerde yer alan istemlerin, istenilen Tarafın 
mevzuatı ile bağdaşır nitelikte olması gerekir ve bu istinabeler anılan Tarafın mevzuatına uygun olarak ye
rine getirilir. 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 180) 



__ 14 — 

Madde : 31 

Eşya ve Belgelerin Teslimi 

1. (Bir lisıtünabenkı yerine getirilmesi suretiyle iletilecek eşya ile dosyaların 've belgelerin asılları, istenilen 
Taraf bundan açıkça vazgeçmemiş olduğu takdirde, İsteyen Tarafça mümkün olan en kısa sürede öteki Tarafa 
geri gönderilecektir. 

2. Bununla birlikte, İstenilen Tarafın veya ülkesi üzerinde bulunan üçüncü kişilerin bu eşya ve değerler 
üzerinde kazanmış olabilecekleri haklar saklıdır. Bu tür hakların varlığı halinde eşya ve değerler, adlî iş
lemler sona erdiğinde mümkün olan en kısa sürede ve meccanen istenilen Tarafa geri verilecektir. 

3. isteyen Tarafın yetkili makamları, teslim alınan eşyanın ülkesinde bulunan kişilere ait olması halinde, 
kendi mevzuatına uygun olarak tasarrufta bulunmak amacıyla bu eşyayı alıkoyabileceklerdir. 

4. istenilen Taraf, gönderilmesi istenen eşya, dosya veya belgeler, yürütülmekte olan ceza davası ile il
gili olarak kendisi için gerekli olduğu takdirde, bunların teslimini geciktirebilecektir. 

KESİM - III 

TEBLİGAT 

Madde : 32 
Tebligat istemi 

1. isteyen Tarafın yetkili makamları, istenilen Taraf yetkili makamlarına bu Taraf ülkesinde yürürlükte 
olan yasalara ve usullere uygun olarak tebliğ edilmek üzere isteyen Taraf adlî makamlarınca düzenlenmiş 
her türlü usul belgelerini, adlî kararları ve celpnameleri gönderebileceklerdir. 

2. Sözleşen Taraflardan her biri, diplomasi veya konsolosluk memurları aracılığıyla adlî belgeleri kendi 
uyruklarına zor kullanmaksızın tebliğ ettirmek hakkını saklı tutar. 

Madde : 33 

Tebligat isteminin içeriği ve Biçimi 

1. Tebligat istemi, bu Sözleşmeye EK IIFe uygun ve isteyen Taraf adlî makamlarınca tam olarak dol
durulmuş bir formülerle yapılacaktır. 

2. Tebligat istem formüleri, en azından aşağıdaki belge ve bilgileri içerecektir : 
a) istemde bulunan makamın tam adı; 
b) istemde bulunulan makamın tam adı; 
c) Tebligatın yerine getirilmesi istemi; 
d) Tebliğ belgeleri, adlî kararlar veya celpnameler; 
e) Muhatabın kimliği ve adresi; 
f) Muhatabın davadaki sıfatı; 
g) Mahkeme önüne celbi istendiğinde tanığa veya 

bilirkişiye ödenecek yaklaşık tazminat ile yol ve ikamet giderleri; 
h) Diğer tamamlayıcı bilgiler. 
3. Tebligat istemi, işbu maddede belirtilen tüm belge ve bilgileri içermek kaydıyla, salt bu fıkrada öngö

rülen formüllerin eklenmemiş olması gerekçesiyle reddedilemeyecektir. 

Madde : 34 
istemlerin Yerine Getirilmesi 

1. istenilen Taraf, tebliği amacıyla kendisine isteyen Tarafça gönderilecek tebliğ belgeleri ve adlî ka
rarların muhatabına teslimi işlemini yapacaktır. 

2. Tebligatın yapıldığı, istenilen Taraf makamınca yürürlükteki kendi yasalarına ve usullerine uygun ola
rak düzenlenmiş ve muhatabı ile tebligatı yapmakla görevli memur tarafından tarih konularak imzalanmış 
bir tebellüğ mazbatası veya tebligatın yapılışı, biçim ve tarihini belirleyen bir belge ile kanıtlanacaktır. 
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İstenilen Taraf, tebellüğ mazbatasını tebligatın usulüne uygun biçimde yapıldığını belirten bir belge ekinde 
îsteyen Tarafa iletecektir. 

3. Tebliğ belgeleri veya adlî (kararlar, muhatabına tebliğ edilemediği takdirde. İstenilen Taraf, bunun ne
denini İsteyen Tarafa bildirecek ve tebliğ belgelerini ve adlî evrakı da aynı zamanda geri gönderecektir. 

Madde : 35 

Tanıkların ve Bilirkişilerin Celbi 

1. İsteyen Taraf, bir tanığın veya bilirkişinin kendi adlî makamları önüne şahsen çıkmasını özellikle ge
rekli gördüğü takdirde, celpnamenin tebliğine ilişkin isteminde bunu belirtecek, İstenilen Taraf da bu tanık 
veya bilirkişiyi ilgili mahkeme önüne çıkmaya çağıracaktır. İstenilen Taraf, tanığın veya bilirkişinin cevabını 
İsteyen Tarafa bildirecektir. 

2. Tebliği istenmiş olan celpnameye uymayan bir tanık veya bilirkişi, bu celpnamede ceza uyarıları bu
lunsa bile, sonradan kendi isteğiyle İsteyen Taraf ülkesine gidip de orada usulüne uygun olarak yeniden celp 
edilmedikçe, herhangi bir yaptırıma veya zorlayıcı önleme tabi tutulamayacaktır. 

Madde : 36 

Tanıkların ve Bilirkişilerin Bağışıklığı 

1. Uyrukluğu ne olursa olsun, bir celpname üzerine İsteyen Taraf adlî makamları önüne çıkacak olan 
bir tanık veya bilirkişi, İstenilen Taraf ülkesinden ayrıldığı tarihten önceki fiiller veya mahkûmiyetlerden ötürü 
İsteyen Taraf ülkesinde ne kovuşturulabilecek, ne tutuklanabilecek ne de bu kimsenin kişisel özgürlüğü başka 
herhangi bir biçimde kısıtlanabilecektir. 

2. Bu maddede öngörülen bağışıklık, tanık, bilirkişi veya kovuşturulan kimse, İsteyen Taraf adlî makam
larınca hazır bulunmasına artık gerek görülmemesinden itibaren onbeş gün içinde İsteyen Taraf ülkesini 
terk etmek olanağına sahip olduğu halde terk etmediği veya terk edip de geri döndüğü takdirde son bula
caktır. 

Madde : 37 

Tutukluların Celbi 

1. İsteyen Tarafça tanık sıfatı ile veya yüzleştirilmek amacı ile mahkeme önüne şahsen çıkması istenen 
her tutuklu kimse, İstenilen Tarafça belirtilen süre içinde geri gönderilmek ve uygulanabildiği ölçüde bu Söz
leşmenin 34 - 35 inci maddesi hükümleri saklı kalmak koşulu ile, dinleneceği İsteyen Taraf ülkesine geçici 
olarak gönderilebilecektir. 

Gönderme istemi, aşağıdaki hallerde reddolunabilecektir : 
a) Tutuklu, gönderilmeye razı olmazsa; 
b) İstenen Taraf ülkesinde görülmekte olan bir ceza davasında tutuklunun hazır bulunması zorunlu 

ise; 
c) Gönderilmesi, tutukluluk halini uzatabilecekse; 
d) Bu kimsenin İsteyen Taraf ülkesine gönderilmesine engel olacak başka önemli gerekçeler varsa. 
2. Gönderilen kimsenin, İstenilen Taraf serbest bırakılması isteminde bulunmadıkça, İsteyen Taraf ülke

sinde tutukluluk altında bulundurulması gerekecektir. 

3. Uyrukluğu ne olursa olsun, kovuşturma konusu olan fiillerden ötürü İsteyen Taraf adlî makamları 
önüne celp edilen bir kimse, İstenilen Taraf ülkesinden ayrıldığı tarihten öncesine ilişkin olup celpnamede söz-
konusu edilmeyen fiiller veya mahkûmiyetlerden ötürü, İsteyen Taraf ülkesinde ne kovuşturulabilecek, ne tu
tuklanabilecek, ne de kişisel özgürlüğü başka herhangi bir biçimde kısıtlanabilecektir. 
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Madde : 38 

Tazminat üe Yol ve İkâmet Giderleri 

Sözleşen iki Tarafın birinin ülkesinden ötekine yolculuk söz ıkonusu olduğu takdirde İsteyen Tarafça ta
nık veya ıbiMritişiye ödenecek tazminat ile yol ve ikâmet .giderleri, bu kimselerin ikâmet ettikleri yerden iti
baren hesaplanacak ve tamik veya bilirkişinin dinleyeceği ülkede yürürlükte olan tarife ve cetvellerde ön
görülen ölçülere en azından eşit miktarlarda verilecektorj, 

KESİM -ı IV 

ÇEŞÎTLl HÜKÜMLER 

Madde : 39, 

Adi Sicil 

(Bir oeza işi için gerekli olup da isteyen Taraf adlî makamlarınca istenecek adilî slicil örnekleri ile adlî 
sicile ilişkin her türlü bilgiler, istenilen Tarafça, be'nzer hallerde ikendi adlî makamlarının sağlayabilecekleri 
aynı ölçü içinde olmak üzere isteyen Tarafa iletilecektir, 

Madde : 40 

Suç ihbarı 

1. ISözleşen Taraflardan her biri, bu Taraf ülkesinde suç işleyip kendi ülkesine dönen öteki Taraf uy
rukları hakkında kovuşturma yapılması için, diğer Tarafa ihbarda bulunabilir. 

2. IBu amaçla ihbar konusu suçla ilgili belgelerden aslına uygun onaylı çeviriler, fotokopiler ile diğer 
bilgiler ücretsiz olarak iletilecektir. 

3. istenilen Taraf, suç ihbarı üzerine yapılan işlemi bildirecek ve gerekirse alınan kararın bir örneğini 
iletecektir, < 

Madde : 41' 

Mahkûmiyet Kjarariarının Değişimi 

Sözleşen Taraflardan her biri, diğer Tarafa, bu Taraf uyruklarını ilgilendiren adlî sicile geçirilmiş ceza 
hükümleri ile daha sonraki önlemlere 'ilişkin bildirimleri her yılın sonunda diplomatik yoldan iletecektir. 

Madde : 42 
Yardımlaşma Güderleri 

I 

3'8 inci madde hükümleri saklı kalmak üzere, bu Sözleşme'nin II noi bölümü hükümlerine uygun olarak 
ceza işlerinde a'dlî yardım istemlerinin yerine getirilmesi için, istenilen Taraf makamlarınca yapılan 'giderler, 
isteyen Tarafça geri ödenmeyecektir. 

Madde : 43 

Formülerlerin iyileştirilmesi 

Sözleşen Taraflardan birinin adlî makamları işbu Sözleşmenin uygulanması sırasında elde edilen deneyi
min ışığında, 8, 28 ve1 33 üncü maddelerde öngörülen formülerlerin ıdeğiştirilmesinii isıteyebileceklerdir. 

'Bu şekilde değiştirilen formülerler, iki ülkenin yetkili makamlarının görüşbirliğini belirten mektupların dip
lomatik yollardan teati edilmesinden 6 ay sonra yürürlüğe gireceklerdi^ 
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BÖLÜM - m 
SON HÜKÜMLER 

Madde : 44 
Yürürlüğe Giriş 

Sözleşen Taraflardan herhiri dşbu Sözleşmenin yürürlüğü girmesi üçin kendi Anayasasınca gerekli görü
len işlemler tamamlandığı zaman, durumu diğer Tarafa bildirecektir. Sözleşme, onay (belgelerinin; teatisuınden 
3(0 gün sonra yürürlüğe girecektir. 

'Madde : 45 

Geçerlilik Süresi ve Yürürlükten Kaldırma 

OBu Sözleşme belirsiz bir süre için bağıtlanmıştır. Sözleşen Taraflardan her biri, bu SÖzleşme'yl her an 
yürürlükten IkaJjdırabilecefc ve yazılı olarak yapılan yürürlükten 'kaldırma bildiriımi, diğer Sözleşe'n Tarafça 
alınmasından 6 ay sonra geçerlilik kazanacaktır. 

OBu hükümlerin tanıtı olmak üzere, iki Sözleşen Tarafın tam yetkili Temsilcileri İşbu SÖzleşme'yl imzala
mışlar ve altını mühürlemişlerdir. 

Ankara şehrimde 15 Haziran 1981 günü, Türkçe, Arapça ve Fransızca dillerinde üç nüsha olarak dü
zenlenmiştir, İhtilaf halinde yalnız Fransızca metin muteber olacaktır., 

Türikiye Cumhuriyeti adına ISURİYE ARAP CUMHURİYETİ adına 
Cevdet MENTEŞ Halit El - MALKİ 

«Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti 
Arasında «Suçluların! Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde 

Adlî Yardımlaşma S özleşmesi »rnin 
I SAYILI EKİ 

GERt VERME İSTEM FORMÜLERİ 

İstemde bulunan adlî makam : 
İsteyen Taraf yetkili adlî malkamı, bu istemle, İstenilen Taraf yetkili makamlarından, kimliği aşağıda 'be

lirtilen kimsenin geri verilmesi ıkonusunda. gerekli işleme geçilmesini rica eder. 
I. Geri Verme İsteminin Gerekçesi : (1) 

1. ı( ) Sanık hakkında adlî soruşturma veya kovuşturma yapılmaktadır. 
2. ( ) ' Sanuk mahkûm edilmiştir, fakat hüküm henüz 'kesıinleşmemiştir, 
3. ( ) Mahkûmiyet hükmü kesinleşmemiştir. 

İL Hükümlü Veya Sanığın Kimliği : 
1,, Soyadı 
2. Adları : 
3. Doğum yeri : 
4. Doğum tarihi : 
5. Baba adı : 
6. Ana adı : 
7. Uyrukluğu : 
8. Adresi : 

IIL Geri Verme Konusu Suç : 
1. Suçun niteliği : 
2.. İşleniş tarihi : 

(1) Gerekli yere (X) işareti konulması. 
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3, işleniş yeri 
4. Suçun işlendiği koşulları belirten açıklama 

IV. Uygulanacak Yasa Hükümleri 
(Geri verme istemline konu olan suça uygulanacak yasa hükümlerinin metin veya metinleri belirtile
cek.) 

V. Tutuklama Müzekkeresi ve, Gerektiğinde, Yakalama Emrinin Metni : 
Yi. Tamamlayıcı Belgeler Veya Bilgiler : 

f(Bu 'başlık altında belirtilen (belgeler veya bilgiler, mümkün olduğu takdirde, İstenilen Tarafa ve
rilecektir.) 
1., Sanığın fotoğrafı, 

(Karşıya yapıştırılması), 
2. Sanığın eşkâli, 
3. Parmak izi fişi, 

(Bu formülere eiklenmesi), 
4. Nüfus kayıt örneği, 

(Bu formülere eklenmesi), 
YIL Hükmün Özeti : 

.(Yalnız mahkûmiyet (kararı kesinleşmiş olduğu takdirde buraya hükmün özeti yazılacaktır.) 
VIII. Tutanaklar : 

(Bu kısma, mümlkün olduğu takdirde, soruşturmayı yürütmekle görevli savcı veya yargıç tarafından 
düzenlenmiş 'tutanakların beMibaşlı öğeleri yazılacaktır. Bu sayfa yetmezse1 yeni sayfalar eklenmesi) 

(İstemde Bulunan Adlî Makam 
(Tarih, Kaşe ve İmza) 

«Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti 
Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde 

Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin 
II SAYILI BKt 

İSTİNABE 
istemde bulunan Adlî Makam ı: 
İstemde bulunulan Adlî Maıkarn : 

İsteyen Taraf yetkili makamları, İstenilen Taraf yetkili makamlarından, 'belli başlı özellikleri aşağıda 
kayıtlı ceza işine ilişiklin istinabenin yerine getirilmesinin sağlanmasını rica ederler. 

H . . a • • » 3 da . . . . 2 . tarihinde 
düzenlenmiştir. 

I. İstinabenin Niteliği : (1) 
1, <( ) Sanığın sorgusunun yapılması iistenmektediır,; 
2, ı( ) Tanıkların dinlenmesi istenmektedir. 
3, ( ) iBiliırkişilerin ıdinlenmesi istenmektedir. , 
4H ı( ) Eşyanın, dosyaların veya belgelerin teslimi istenmektedir. 

II. Ceza Kovuşturmasının Konusu : 
1, Suçun niteliği, 
% İşleniş tarihi, . . > 
3. İşleniş yeri, 

III. Sanığın kimliği 
1̂  Soyadı ve adları 
'2. Doğum yeri 

(1) Gerekli yere (X) işareti konulması^ 
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3. Doğum tarihi : 
4. Baba adı 
5. Ana adı : 
6. Uyrukluğu : 
7. Adresi : 

IV. Tanığın Veya Bilirkişinin Kimliği : 
1. Soyadı ve adları : 
2. Doğum yeri : 
3. Doğum tarihi : 

4. Baba adı 
5. Ana adı : 
6. Uyrukluğu : 
7. Adresi 
8. Adı geçenin davadaki sıfatı : 

V, İddianameye İlişkin BÛgiler ve Olayların Özet Açıklaması : 
VI, Davaya İlişkin Olaylar Hakkında Başka Her Türlü Yararh Bilgiler : 

«Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti 
Arasında Suçluların Geni Verilmesi ve Ceza İşlerinde 

Adlî Yardımlaşma Sözleşmesi»nin 
III SAYILI EKİ 

TEBLİGAT 
istemde bulunan Adlî Makam : 
İstemde bulunulan Adlî Makam : 

İsteyen Taraf yetkili makamları, İstenilen Taraf yetkili makamlarından, aşağıda sayılan be'lgelerden bir 
nüshanın muhatabına teslimini ve bu istem konusunda yapılan işlemi belirten belgenin bir nüshasının isteyen 
adlî tmıafcaıma gönderilmesini rica ederler.; 

. . a . . . < ? . de tarihinde 
düzenlenmiştir. 

İlişik Belgelerin Sayısı : 
I. Muhatabın Kimliği : 

1. Soyadı; 
2. Adlan 
3.: Doğum yeri 
4. Doğum tarihi 
5. ıBaba adı 
6. Ana adi) 
7. Uyrukluğu 
8. Adresdi 

İL Tebliğ Edilecek Belgemin Niteliği 
1. Celpnamenin tarihi : 
% Adlî kararın tarihi : 
3. Muhatabın davadaki sıfatı : : 
4. (Gerekirse) Sözleşmenin 34 üncü madde

sine göre muhatabın şahsen mahkeme 
önüne çıkma tarihi ve yeri : 

5. (Gerekirse) ödenecek tazminatın yaklaşık 
tutarı : 

6. Diğer tamamlayıcı bilgiler : 

! »4 ^» fc l »« 
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DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 161 

Kamu Konutları Kanunu Tasarısı ve Malî İşler Komisyonu Raporu. 
(1 /142) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 22 Şubat 1982 
Başkanlığı 

Sayı ; K.K.T.D. 101 - 932/01720 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 14.12.1981 tarihinde kararlaş
tırılan «Kamu Konutları Kanunu Tasarısı» ile gerekçe A ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 

Bülend ULUSU 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Kamu idareleri ile Kamu Kurumları çalışmaları için belli ölçüde konut edinmişlerdir. Konutların sayısının 
çalışanlar sayısına oranı farklı olduğu gibi; tahsis şekli oturma süresi ve kira 'bedeli için de farklı hükümler uy
gulanmaktadır, 

a) Genel bütçeye bağlı kuruluşlardan Silahlı Kuvvetler Mensuplarının konutları 190 sayılı Kanun hü
kümlerine, diğerleri 4626 sayılı Kanun hükümlerine tabidir. Genel bütçe dışındakiler ise idarî emir ve yasal 
dayanağı olmayan yönetmeliklerle yönetilmektedir. 

Örneğin : a) Genel bütçeye bağlı asker ve sivil çalışanların konutları için ayrı ayrı oturma süresi ve kira 
bedeli uygulanmaktadır. 

b) 657 sayılı Kanuna göre aylık alan memurlardan Genel Katma, Özel Bütçeli Kuruluşlar ile Kamu İkti
sadî teşebbüslerinde çalışanların konutları için ayrı ayrı hükümler uygulanmaktadır. 

c) Kamu iktisadî teşebbüs ve kuruluşlarının konutları için bile birbirinden farklı hükümler uygulanmak
tadır. 

Genel bütçe dışındaki kuruluşların konutlarının kira ve yönetim şeklini belirleyen bir kanun mevcut olma
dığı için tamamen idarî kararlarla yönetilmekte ve konut imkânları kuruluşlar arasında rekabet aracı olarak 
kullanılmaktadır. 

Bu durumda; Sosyal adalet ve eşitliği sağlamakla görevli Devlet eşitsizliğin yaratıcısı durumuna düşmek
tedir. 

Konunun belli bir disipline bağlanabilmesi, konutdan yararlanan çalışanlar arasında eşitliğin sağlanabil
mesi için iş bu kanun teklifinin hazırlanması zorunlu görülmüştür. 

Bu tasarı ile konutların kira bedelleri, oturma süreleri ve yararlanma koşullarında kesin beraberlik sağlan
mış, özellik arz eden hususlarda düzenleme yapmak üzere Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Bu kanun ve buna dayanılarak çıkarılacak yönetmelik ile şu anda bir kısmı farklı kanunlara tabi, bir kısmı 
kanunî dayanağı olmayan idarî kararlarla yönetilen konutların kira, yararlanma koşullarında beraberlik sağ
lanması amaç edinilmiştir. 
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KAMU KONUTLARININ YÖNETİM VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN KANUN TASARISI MADDE 

GEREKÇESİ 

Madde 1. — Bu madde ile kanunun kapsamına tayin edilmiş ve tüm kamu kurumları kanun kapsamına 
alınmıştır. 

Ancak, kamunun çok düşük paylarla katıldığı şirketlere ait konutlar ile, kamu kurumlarının memurları 
dışındaki vatandaşlara kiraya vermek ve gelir elde etmek üzere edindikleri konutlar kapsam dışında bırakıl
mıştır. 

Madde 2. — Bu madde ile düzenlemeye tabi tutulan hususlar belirlenmiştir. 
Madde 3. — Bu madde ile konutlar yararlanma şekline göre dörde ayrılmış ve tanımlanmıştır. 
Devletin çok üst görevlerinde çalışanlara tahsis edilecek konutlara özel tahsisli konut, 
Görev nedeniyle, puan sırasına bakılmaksızın yararlanılacak konutlara görev tahsisli konut, 
Belli bir puan sırasına göre tüm çalışanların yararlanacağı konutlara sıra tahsisli konut, 
Meskûn yerlerden uzaktaki belli niteliklerdeki konutlarada barınak, 
Adı verilmiş ve bu dört tür konut ilerdeki maddelerde belirtilen şekilde farklı hükümlere tabi tutulmuştur. 
Madde 4. — Bu madde ile konutlardan görevin özelliği dikkate alınarak tahsis edilenlerde; tahsise esas gö

rev süresince, puanlamaya göre tahsis edilenlerde; beş yıllık süre ile oturma ilkesi getirilmiştir. 
Böylece 190 ve 4626 sayılı kanunlar arasındaki farklılık giderilmiş, yasal dayanaktan yoksun olarak yöne

tilen konutlarda beş yıllık süre ile sınırlı olarak yararlanılır hale getirilmiştir. 
Madde 5. — Bu maddede halen mevcut ve ilerde yapılması muhtemel devletin üst düzeydeki görevlilerine 

tahsisli konutlar ile barınaklarda oturanlardan kira, ısıtma ve aydınlatma v.b. giderlerin alınmayacağı, diğer 
konutlardan maddede belirtilen kurulca belirlenecek kira bedelinin aylığından kesilerek alınacağı hükme bağ
lanmıştır. 

Bu düzenleme yapılırken; 
a) Devletin çok üst düzeydeki görevlilerine tahsis edilen konutların görevin özelliği nedeniyle oturanın 

yararlanmayı amaçladığı ve faydalandığı ölçülerin dışında yapıldığı, farklı olan bu niteliğin gerektirdiği giderle
rin ilgilinin ihtiyacından değil; temsil özelliğinden doğduğu, bazı hallerde yararlananın aylığını bile geçebilece
ği dikkate alınarak kira ve gider alınmaması yoluna gidilmiştir. 

b) Barınaklarda ise; hem sosyal şartların çok elverişsiz olduğu hem de kira ve giderlerin takip ve tahsilinin 
güçlüğü dikkate alınarak bedelsiz oturma ilkesi benimsenmiştir. 

c) Sıra tahsisli konutların kirasının ekonomik koşullar ve giderleri dikkate alınarak sosyal yardım ama
cına uygun olarak yetkili bir kurul tarafından her yıl 'belirlenmesi esası getirilmiştir. 

Madde 6. — Konutların bakım, onarım ve yönetiminin Bakanlar Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikte 
belirlenmesi esası getirilmiştir. 

Madde 7. — Konutlardan yararlanma hakkını kaybedenler ile yararlanma süresi sona erenlerin konutu 
boşaltma süreleri belirlenmiştir. 

Madde 8. — 6126 sayılı Kanundaki hükmün bir benzeri düzenlenerek süresinde konutları boşaltmayanların 
kolluk kuvveti kullanılarak çıkarılmaları imkânı getirilmiştir. 

Madde 9. — Çerçeve bir kanun olarak düşünüldüğü için detaya inilmemiş ve ayrıntıların Bakanlar Kurulun
ca bir yönetmelikle saptanması esası getirilmiştir. 

Madde 10. — Kurumların lüks konut yapmalarını önleyici, toplu konut kanunu esaslarına uymayı sağla
yıcı bir hüküm olarak düzenlenmiştir. 

Madde 11. — Yasa ile düzenlenmiş hususlara toplu iş sözleşmesi ve idarî yetki kullanımı yoluyla aykırı iş
lem yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. 

Madde 12. — Yürürlükten kaldırılması gereken hükümler belirlenmiştir. 
Madde 13, — Kanunun yürürlüğü hükme bağlanmıştır. 
Madde 14. — Kanunu Bakanlar Kurulunun yürüteceği belirtilmiştir. 
Geçici Madde 1. — İntikal hükmü olarak düzenlenmiştir. 
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Malî İşler Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 22 Haziran 1982 

Mali İsler Komisyonu 
Esas No. : 1/142 
Karar No. : 47 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kamu Konutları Kanunu Tasarısı, Komisyonumuzun muhtelif birleşimlerinde, Hükümet temsilcilerinin 
ve diğer ilgili kamu kuruluşu yetkililerinin görüşleri alınmak suretiyle incelenmiştir. 

Tüm kamu konutlarından yararlanmayı ahenkli kural ve şartlara bağlama amacına yönelik kanun tasarı
sında Komisyonumuzca yapılan değişiklikler aşağıda arz edilmiştir. 

Madde 1. — Tasarı metnindeki «kiralanmış bulunan» deyimi geniş zamanlı olarak yorumlanması için, 
«kiralanan» şeklinde değiştirilmiş ve madde bu haliyle kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tasarının bu maddesinin (b) bendindeki mükerrerliğin ortadan kaldırılabilmesi bakımından, 
bu bent de sadece «Kamu İktisadî Teşebbüsleri» deyiminin kullanılması uygun görülmüştür. 

(c) bendinde parantez içerisinde geçen «kamu meslek kuruluşları» deyimi, «kamu kurumu niteliğindeki 
meslek kuruluşları» olarak değiştirilmiştir. 

Madde metni sonundaki «çalışan personel» deyimi, açiklık kazandırılabilmek bakımından «çalışan kendi 
personeli» şeklinde değiştirilmiştir. Madde bu haliyle kabul edilmiştir. 

Madde 3. — (c) bendinde belirtilen sıra tahsisli konutların; «görev yaptığı yerde kendisinin, eşinin ve ve
layeti altındaki çocuklarının konutu olmayanlara öncelik tanımak kaydıyla» tahsis edilebileceği hükmü geti
rilmiştir. 

(d) bendindeki «barınaklar» deyimi tasarının tümüne şâmil olmak üzere «diğer konutlar» olarak değişti
rilmiş, «geçici veya sürekli» deyimi çıkartılmış ve «olanak» kelimesi yerine «imkân» kelimesi kullanılmış 
ve madde bu haliyle kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Tasarı metnine başka bir kuruma ait konutlardan yararlanmasına izin verilenlerin ancak bu 
kanunda öngörülen şartlar ve izin süresince oturabilecekleri hükmü eklemiştir. 

Madde 5. — Birinci fıkrada geçen «benzeri giderler» deyimi yerine «görevlerin özelliğine göre yönet
melikte belirlenecek giderler» deyiminin kullanılması uygun bulunmuştur. 

İkinci fıkrasında geçen «yıl» sözcüğü yerine «takvim yılından önce» deyiminin kullanılması kararlaştı
rılmış ve madde bu haliyle kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Tasarı metninin birinci fıkrasında bulunan yönetmelik konusuna 9 uncu maddede değinildi
ğinden, «Bakanlar Kurulunca çıkarılacak» deyiminin metinden çıkartılması uygun bulunmuştur. 

İkinci fıkrada geçen «yönetim» deyiminin kısıtlanabilmesi bakımından «bu hususlarla ilgili yönetimi» 
şeklinde belirtilmesi kararlaştırılmıştır. 

Üçüncü fıkranın başında bulunan «zorunlu hallerde» deyimi çok kısıtlayıcı ve tespiti zor olması nede
niyle metinden çıkartılarak madde yeni şekliyle kabul edilmiştir. 

Madde 7. — a, b, c bentlerinde sayılan hususların söz konusu olması halinde konuttan çıkma süresi 2 
aydan 3 aya çıkartılmıştır. 

Konuttan yararlanacak personelin olmaması halinde 4 üncü maddeye göre oturmasına izin verilen ku
rum personelinin de öngörülen sürenin bitiminde çıkacağı hükmü madde metnine (f) bendi olarak eklenmiş
tir. 

Madde 8. — Tasarının 8 inci madde metni Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Madde 9. — Tasarının 9 uncu maddesi metni, ilgili maddelere atıfta bulunulabilmesi ve kurum yönetme

liklerine imkân verilebilmesi için yeniden düzenlenmiştir. 
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Madde 10. — Sosyal konut için belirtilen 100 m2 alanın zaman içinde değişebileceği düşünülerek, ra
kam olarak belirtilmesinin sakıncalı olabileceği kanısıyla «100 m2» yerine «alanı» sözcüğü kullanılmış ve 
madde bu haliyle kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Yanlış anlama ve uygulamaya meydan vermemesî için «kira yardımı»ndan bahseden 2 
nci fıkra çıkartıldıktan sonra tasarı metni aynen kabul edilmiştir. 

Madde 12. ve Geçici Madde 1. — Tasarı metinleri aynen kabul edilmiştir. 
Geçici Madde 2. — Bu kanunun yayımı tarihine kadar bütçeye gider kaydedilmiş tutarların aynen ka

bul edileceğine dair hüküm Geçici 2 nci madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 13, 14. — Tasarının yürürlüğe ve yürütmeye dair 13 ve 14 üncü maddeleri aynen kabul edilmiş

tir. 
Raporumuz gereği için Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Süleyman Sırrı KIRÇ ALI 
Başkan 

HİLMİ SABUNCU 
.Kâtip ve Sözcü 

Erdoğan BAYIK 
Üye 

Doğan GÜRBÜZ 
Üye 

M. Velid KORAN 
Üye 

İsmail ŞEN GÜN 
Bıaşkıanıvekillli! 

Mustafa ALPDÜNDAR 
Üye 

Muzaffer ENDER 
Üye 

İmzada Bulunamadı 

Salih İNAL 
Tİye 

Hamdı ÖZER 
Üye 

Mehmet PAMıAK 
/Sözcü 

İmzada, ©ulunamadı 

Recai BATURALP 
/Üye 

Kamer GENÇ 
Üye 

/îımızadıa Bulunamadı 

Mehmet KANAT 
Üye 

Ragıp TARTAN 
,Üye 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

KJarnıu Konutları Kalnunu Tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunda amaç, kamu kurum 
ve kuruluşlarına ait olan ya da ıbu kurum' ve kuru
luşlarca kiralanmış 'bulunan konutların tahsis biçimi, 
oturma süresi, kira, bakım, onarım, korunma ve yö
netimine ilişkin temel ilkelerde ve niteliklerinde' be
raberliğin sağlanmasıdır. 

Kapsam : 

'MADDE 2. —- Bu Kanun; 
a) Genel ve katma bütçeli idareler, il özel ida

releri ve belediyelerle bunlara (bağlı müesseselerde, 
b) Sermayecinin tamamı iDevlet tarafından ve

rilmek suretiyle kurulan Kamu İktisadî Teşebbüsle
riyle sermayesinin yansından fazlası Davlete ait ku
ruluşlarda; 

c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdi
ği yetkiye dayanılarak kurulan banka, kurum ve ku
ruluşlarda .(kamu meslek kuruluşları hariç) 

d) Kanunla kurulan fonlarda, kefalet sandıkla
rında, Beden Terbiyesi ibölge 'müdürlüklerinde'; 

e) Yukarıdaki bentlerde sayılan idare, teşekkül, 
kurum, kuruluş ve bankalar tarafından sermayeleri
nin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurulan te
şekküllerle, bunların aynı nispette iştiraki olan mü
esseselerinde döner sermayeli kuruluşlarında, birlik
lerinde ve işletmelerinde; 

Çalışan personelin yararlanmasına ayrılmış ka
mu konutlarını kapsar. 

Tanımlar : 

IMADDE 3: — Bu Kanun kapsamına giren ko
nutlar : 

a) Özel tahsisli konutlar; 
Temsil özelliği nedeni ile yönetmelikte belirtile

cek makam ve rütbe sahiplerime tahsis edilecek özel 
nitelikteki konutlardır. 

ib) Görev tahsisli konutlar; 
Görevin önemi, yetki, sorumluluk gereği puan 

sırasına bakılmaksi'zın tahsis edilecek konutlar; 
c) Sıra tahsisli konutlar; 
IBe'lli bir puanlama esasına göre tahsis edilecek 

konutlardır., 
d) Barınaklar; 

MALÎ İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Kamu Konutları Kanunu Tasarısı 

Amaç : 

MADDE 1. — Bu Kanunda amaç, kamu kurum 
ve kuruluşlarına ait olan ya da bu kurum ve kuru
luşlarca kiralanan konutların tahsis biçimi, oturma 
süresi, kira, bakım, onarım, korunma ve yönetimine 
ilişkin temel ilkelerde ve niteliklerinde beraberliğin 
sağlanmasıdır. 

Kapsam : 

MADDE 2. — Bu Kanun; 
a) Genel ve katma bütçeli idareler, İl Özel İda

releri ve Belediyelerle bunlara bağlı müesseselerde, 
b) Kamu İktisadî Teşebbüslerinde, 
c) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği 

yetkiye dayanılarak kurulan banka, kurum ve kuru
luşlarda (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluş
ları hariç), 

d) Kanunla kurudan fonlarda, kefalet sandıkla
rında, Beden Terbiyesi bölge müdürlüklerinde; 

e) Yukarıdaki bentlerde sayılan idare, teşekkül, 
kurum, kuruluş ve bankalar tarafından sermayeleri
nin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurulan te
şekküllerle, bunların aynı nisıpeitlte iştiraki olan mües
seselerinde döner sermayeli kuruluşlarında, birlikle
rinde ve işletmelerinde; 

Çalışan kendi personelinin yararlanmasına ayrıl
mış kamu konutlarını kapsar. 

Tanımlar : 

MADDE 3. — Bu Kanun kapsamına giren ko
nutlar : 

a) Özel tahsisli konutlar; 
Temsil özelliği nedeni ile yönetmelikte belirtile

cek makam ve rütbe sahiplerine tahsis edilecek özel 
nitelikteki konutlardır. 

b) Görev tahsisli konutlar; 
Görevin önemi, yetki, sorumluluk gereği puan sı

rasına bakılmaksızın tahsis edilecek konutlar; 
c) Sıra tahsisli konutlar; 
Görev yaptığı yerde kendisinin, eşinin ve velayeti 

altındaki çocuklarının konutu olmayanlara öncelik 
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Meskûn yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zor
lukları olan, ulaşım olanakları kısıtlı ve başkaca is
kân olanağı bulunmayan hudut karakolu, rasat, ir
tibat, gözetleme, araştırma, inşaat, 'bekçilik gibi nor
mal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olma
dan, görev başında bulunmayı gerektiren geçici ve
ya sürekli hizmetler için, bu görev yerinde inşa ve 
tefrik edilmiş bina, baraka, prefabrik yapı, şantiye 
eklentisi, tadil edilmiş veya edilmemiş karavan, ku
lübe ve benzeti konutlardır. 

Oturma Süreleri : 

ıMADDE 4. — Bu Kanunun kapsamına giren 
özel tahsisli konutlar ve görev tahsisli konutlar ile 
barınaklarda tahsise esas görevin devamı süresince 
sıra tahsisli konutlarda ise en çok 5 yıl süre 'ile otu
rulabilir,; 

Kurumlar bu süreyi üç yıldan az olmamak koşulu 
ile kısaltabilirler. 

Kira Bedeli : 

IMADDE 5. — Bu Kanun kapsamına giren özel 
tahsisli konutlarda barınaklarda oturanlardan kira 
bedeli, ısınma, aydınlatma ve benzeti giderler alın
maz ve bunlar Devletçe veya kurumlarınca karşıla
nır. 

Diğer konutların aylık kira bedelleri; sosyal yar
dım amacı, konutların nitelikleri ve ısınma giderleri 
dikkate alınarak, Millî Savunma, İçişleri, Maliye, 
Ticaret, İmar ve İskân bakanlıkları, Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet İstatistik Ensti
tüsü Başkanlığı temsilcilerinden oluşacak komisyon 
tarafından her yıl tespit tfdilir ve Maliye Bakanlığın
ca yayınlanır,] 

Kira bedelleri, 'görevlinin aylık veya ücretinden 
peşin olarak kesilmek suretiyle tahsil edilir. Konut
ların 100 m2'sinden fazlası için kira alınmaz, 

(Malî İşler Komisyonunun Kabul, Ettiği Metin) 

tanınmak kaydıyla belli bir puanlama esasına göre 
tahsis edilecek konutlardır. 

d) Diğer konutlar; 
Meskûn yerlerden uzak, sosyal ve ekonomik zor

lukları olan, ulaşım olanakları kısıtlı ve başkaca is
kân olanağı bulunmayan hudut karakolu, rasat, irti
bat, gjzetleme, araştırma, inşaat, bekçilik gibi nor
mal çalışma saatleriyle sınırlandırılması kabil olma
dan, görev başında bulunmayı gerektiren hizmetler 
için, bu görev yerinde inşa ve tefrik edilmiş bina, ba
raka, prefabrik yapı, şantiye eklentisi, tadil edilmiş 
veya edilmemiş karavan, kulübe ve benzeri konutlar
dır. 

Oturma Süreleri : 

MADDE 4. — Bu Kanunun kapsamına giren 
özel tahsisli konutlar ve görev tahsisli konutlar ile 
diğer konutlarda tahsise esas görevin devamı süre
since sıra tahsisli konutlarda ise en çok 5 yıl süre 
ile oturulabilir. 

Kurumlar bu süreyi üç yıldan az olmamak ko
şulu ile kısaltabilirler. 

Başka bir kuruma ait konutlardan yararlanması
na izin verilenler bu kanunda öngörülen şartlar ve 
izin süresinde oturabilirler, 

Kira Bedeli : 

MADDE 5. — Bu Kanun kapsamına giren özel 
tahsisli konutlarda diğer konutlarda oturanlardan ki
ra bedeli, ısınma, aydınlatma ve görevlerin özelliğine 
göre yönetmelikte belirlenecek giderler alınmaz ve 
bunlar Devletçe veya kurumlarınca karşılanır. 

Diğer konutların aylık kira bedelleri; sosyal yar
dım amacı, konutların nitelikleri ve ısınma giderleri 
dikkate alınarak, Millî Savunma, İçişleri, Maliye, 
Ticaret, İmar ve İskân bakanlıkları, Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarlığı ve Devlet İstatistik Ensti
tüsü Başkanlığı temsilcilerinden oluşacak komisyon 
tarafından her takvim yılından önce tespit edilir ve 
Maliye Bakanlığınca yayınlanır. 

Kira bedelleri, görevlinin aylık veya ücretinden 
peşin olarak kesilmek suretiyle tahsil edilir. Konut
ların 100 m2 sinden fazlası için kira alınmaz. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Bakım - Onarım - Yönetim : 

MADDE 6. — 3 üncü maddede 'belirtilen konut
ların Ibakımı, onarımı ve yönetimi Bakanlar Kurulun
ca çıkarılacak yönetmelikte Ibelirtilen esaslara göre, 
bunları kullanan kurumlarca yapılır. Buna ait öde
nek her yıl kurumların bütçelerine konur. 

Ortak kullanım dahil aydınlatma, su, gaz ve ben
zeri her 'türlü giderler konutlarda oturanlar tarafın
dan karşılanır. Konut blok veya gruplarının yönetimi, 
ken'di aralarından seçilecek yönetici ve deneticiler ta
rafından) sağlanır. 

Zorunlu hallerde kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve 
be'nzeri hizmetliler ilgili kurum tarafından kadrolu 
olarak tayin olunabilir. 

Konuttan Çıkma : 

IMADDE 7. — Bu Kanunun kapsamına giren; 
a) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, 4 üncü mad

dede (belirtilen sürenin bitim tarihinde; 
Ib) Özel tahsisli konutlarla, görev «tahsisli konut

lar ve (barınaklarda oturanlar, talhsise esas görevin son 
bulduğu tarihten; 

c) Emeklilik, istifa, başka bir ile nakil ve her ne 
nedenle olursa olsun memuriyet sıfatı kalkanlar ilişik
lerinin kesildiği tarihten; 

İtibaren iki ay içinde; 
d) Ölenlerin aileleri ise ölüm tarihinden itibaren 

altı ay içinde,; 
e) (Sıkıyönetim savcılık ve mahkemelerinde görev

li olanlar, başka bir göreVe atandıkları takdirde ilişik
lerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde, sıkı
yönetimin kalkma tarihinden itibaren iki yıl içinde, 

Konutlardan çıkmak zorundadırlar. 

Konuttan Çıkarılma : 

MADDE 8. — Konut, belirtilen sürede boşaltıl
maz ise, talhsise yetkili makamın isteği üzerine, mülkî 
veya askerî makamlarca başka bir bildirime gerek 
kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak zorla boşalt
tırılır. Bu zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve yargı 
mercilerine yapılacak başvuru boşalttırma işleminin 
icra ve infazını durdurmaz. 

(Malî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Bakım - Onarım - Yönetim : 

MADDE 6, — 3 üncü maddede belirtilen konut
ların bakımı, onarımı ve yönetimi yönetmelikte be
lirtilen esaslara göre, bunları kullanan kurumlarca 
yapılır. Buna ait ödenek her yıl kurumların bütçele
rine konur. 

Ortak kullanım dahil aydınlatma, su, gaz ve ben
zeri her türlü giderler konutlarda oturanlar tarafın
dan karşılanır. Konut blok veya gruplarının bu hu
suslarla ilgili yönetimi, kendi aralarından seçilecek 
yönetici ve deneticiler tarafından sağlanır. 

Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve benzeri hizmetli
ler ilgili kurum tarafından kadrolu olarak tayin olu
nabilir. 

Konuttan Çıkma : 

MADDE 7. — Bu Kanunun kapsamına giren; 
a) Sıra tahsisli konutlarda oturanlar, 4 üncü 

maddede belirtilen sürenin bitim tarihinde; 
b) Özel tahsisli konutlarla, görev tahsisli konut

lar ve diğer konutlarda oturanlar, tahsise esas göre
vin son bulduğu tarihten; 

c) Emeklilik, istifa, başka bir ile nakil ve her 
ne nedenle olursa olsun memuriyet sıfatı kalkanlar 
ilişiklerinin kesildiği tarihten; 

itibaren üç ay içinde, 
d) Ölenlerin aileleri ise ölüm tarihinden itibaren 

altı ay içinde, 
e) Sıkıyönetim savcılık ve mahkemelerinde gö

revli olanlar, başka bir göreve atandıkları taktirde 
ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren altı ay içinde, 
sıkıyönetimin kalkma tarihinden itibaren iki yıl için
de, 

f) Konuttan yararlanacak personelin olmaması 
halinde 4 üncü maddeye göre oturmasına izin veri
len kamu kurum ve kuruluşlarının personeli de ön
görülen sürenin bitiminde; 

Konutlardan çıkmak zorundadırlar. 

Konuttan Çıkarılma : 
MADDE 8. —• Konut, belirtilen sürede boşaltıl

maz ise, tahsise yetkili makamın isteği üzerine, mül
kî veya askerî makamlarca başka bir bildirime gerek 
kalmaksızın, kolluk kuvveti kullanılarak zorla bo
şalttırılır. Bu zorla boşalttırmaya karşı, idareye ve 
yargı mercilerine yapılacak başvuru boşalttırma işle
minin icra ve infazını durdurmaz. 
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Yetkili merciler tarafından kendilerine tahsis ya
pılmadan konutları işgal edenler veya gerçe'ğe aykırı 
(beyanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında da aynı iş
lem uygulanır, 

Yönetmelik : 

MADDE 9. — Bu 'Kanun kapsamına giren konut
lardan yararlanacalk kişierin (5) yılı aşmamak koşulu 
ile oturma süresi, 5 inci maddeye göre 'belirlenmiş kira, 
puanlama, tahsis ve 'bakım, onarım, korunma, yöne
timi, çıkma, çıkarılma ve 'buralarda çalışanların statü
leri ile yükümlülük esasları ıBakanlar Kurulunca çıka
rılacak 'yönetmelikle saptanır. 

Konutların Nitelikleri : 

MAİDDE 10. — Bu Kanun kapsamına giren ku
ruluşların özel kanunlarındaki hükümlere göre, inşa 
edecekleri veya satın alacakları konutların hrüt inşaat 
alanı Toplu Konut Kanununda sosyal konut için 'belir
tilen 100 m2 "yi geçemez, 

Özel tahsisli komutlar hakkında 'bu hüküm uygu
lanmaz. 

Yasak Hükümler : 
MAİDDE 11. — Toplu iş Sözleşmesi, özel sözleş

me ve idarî yetki kullanımı yolu ile Ibu Kanuna aykırı 
hükümler konulamaz ve bu Kanun hükümleri dışın
da konut tahsis edilemez. 

Konut tahsisi yapılan personele' ayrıca kira yardı
mı adı altında ödleme yapılamaz. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 

IMAİDDE 12. — 1.7.1944 tarihli ve 4626 sayılı Ka
nunun 5 inci maddesi ile 9.7.1955 tarihli ve 6126 sa
yılı Kanun, 29.112.1960ı tarihli ve 190 sayılı Kanun, 
14,7.19165 tarihli ve 657 sayılı Kanunun değişik 
194 üncü maddesi, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Ka
nunun 1'84, 185, 186 ncı maddeleri ile diğer kanunla
rın ıbu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırıl
mıştır. 

GEÇfcl MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce kamu konutlarıma girlmiş kiracılar
dan; 

ıSıra tahsisli konutlarda (5) yıllık oturma süresini 
doldurmuş olanlar ile görevinin önemi, yetki ve so
rumluluğu gereği kendisine konut talhsis edilenlerden 
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Yetkili merciler tarafından kendilerine tahsis ya
pılmadan konutları işgal edenler veya gerçeğe aykırı 
beyanda bulunduğu anlaşılanlar hakkında da aynı iş
lem uygulanır. 

Yönetmelik : 

MADDE 9. — Bu Kanunun 3, 4, 5 ve 6 ncı mad
deleri uyarınca yararlanmanın, kurumlarınca karşı
lanacak giderlerin, puanlamanın, tahsisin çıkma ve 
çıkarılma şartlarının bakım ve onarımın temel esas
larını düzenleyecek Yönetmelik Bakanlar Kurulun
ca yürürlüğe konur. 

Konutların Nitelikleri : 

MADDE 10. — Bu Kanun kapsamına giren ku
ruluşların özel kanunlarındaki hükümlere göre, inşa 
edecekleri veya satın alacakları konutların brüt in
şaat alanı Toplu Konut Kanununda sosyal konut için 
belirtilen alanı geçemez. 

Özel tahsisli konutlar hakkında bu hüküm uygu
lanmaz. 

Yasak Hükümler : 
MADDE 11. — Toplu iş sözleşmesi, özel sözleş

me ve idarî yetki kullanımı yolu ile bu Kanuna aykı
rı hükümler konulamaz ve bu Kanun hükümleri dı
şında konut tahsis edilemez. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 12. — 1.7.1944 tarihli ve 4626 sayılı 
I Kanunun 5 inci maddesi ile 9.7.1955 tarihli ve 6126 

sayılı Kanun, 29.12.1960 tarihli ve 190 sayılı Kanun, 
14.7.1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunun değişik 194 
üncü maddesi, 27.7.1967 tarihli ve 926 sayılı Kanu
nun 184, 185, 186 ncı maddeleri ile diğer kanunların 
bu Kanuna aykırı hükümleri yürürlükten kaldırılmış
tır, 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
\ girmesinden önce kamu konutlarına girmiş kiracı

lardan; 
Sıra tahsisli konutlarda (5) yıllık oturma süresini 

doldurmuş olanlar ile görevinin önemi, yetki ve so-
j rıımluluğu gereği kendisine konut tahsis edilenlerden 
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görevi değişmiş olanlar, bu Kanunun yayımından iti
baren iki ıay içinde konutu (boşaltırlar. 

Yürürlük : 

MADDE 13 < — Bu Kanunun kira bedellerine iliş
kin toüiküirnleri ilgili yönetmeliğin yayımım izleyen ay
başında diğer hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer. 

Yürütme : 

MADDE 14. 
Kurulu yürütüp 

Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

(Malî İşler Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

görevi değişmiş olanlar, bu Kanunun yayımından 
itibaren iki ay içinde konutu boşaltırlar. 

GEÇİCİ MADDE 2. — «5 inci madde uyarınca 
Devlet tarafından karşılanması gereken giderlerden; 
bu kanunun yayımı tarihine kadar bütçeye gider kay
dedilmiş tutarlar aynen kabul edilir.» 

Yürürlük : 

MADDE 13. — Tasarının 13 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yürütme : 

MADDE 14. — Tasarının 14 üncü maddesi Ko-
! misyonumuzca aynen kabul edilmiştir . 

14 , V2 . 1981 

B. Ulusu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C, Menteş 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. 1. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Devlet Bakanı 
Af. özgüneş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

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

Gümrük ve Tekel Bakanı 
R. Baturalp 

Ulaştırma Bakam 
N. Özgür 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Çalışma Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
/. Evliyaoğlu Dr. S, Tüten 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Ş. Kocatopçu 

Köy İşleri ve Koop. Bak. 
M. R. Güney 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
Ş. Bingöl 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 

Kültür Bakanı 
C. Baban 
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