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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

14Ö2 sayılı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik 
Yapüması Hakkında Kanun Teklifi. (2/7) (S. Sa
yısı : 18 ve 18'e 1 nci ek) ile; 

1 Mayıs 1969 tarihli Türkiye - İsviçre Sosyal Gü
venlik Sözleşmesini Tadil Eden Ek Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair. (1/6) 
(S. Sayısı : 11) ve, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devlet
leri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İş

lerinde Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında. (1/7) (S. Sayısı :12) 
Kanun tasarıları kabul edildi. 

10 Ekim 1980 Cuma günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 16.33'te son verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
Milli Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCt OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Orgeneral Kenan EVREN (Devlet Başkanı, Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı) 
ÜYELER : Orgeneral Nurettin ERSİN (K. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Tahsin ŞAHİNKAYA (Hv. K. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz. K. K. ve Mili Güvenlik Konseyi Üyesi) 

Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn. K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

' BAŞKAN — Milli Güvenlik Konseyinin 8 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1. — 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 11 nci Maddesine 
Bir Fıkra ile Bu Kanuna Ek Geçici Bir Madde Ek
lenmesi ve Ek 3 ncü Maddesinin Yürürlükten Kal
dırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komis
yonu Raporu. (2/8) (S. Sayısı : 20) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 1 nci maddesinde 
yer alan «6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 
Diğer Aletler Hakkında Kanunun 11 nci Maddesine 
Bir Fıkra ile Bu Kanuna Ek Geçici Bir Madde Ek
lenmesi ve Ek 3 ncü Maddesinin Yürürlükten Kal
dırılması Hakkında Kanun Teklifi» nin görüşülme
sine başlıyoruz. 

Şimdi bu kanunun tümü üzerinde görüşme açı
yorum. 

Tümü üzerinde söz almak isteyen sayın üye var 
mı?.. Yok. 

(1) 20 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

0 halde teklifin maddelerine geçilmesini oylarını
za sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

1 nci maddeyi okutuyorum efendim : 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer 
Aletler Hakkında Kanunun 11 nci Maddesine Bir 
Fıkra ile Bu Kanuna Ek Geçici Bir Madde Eklenmesiv 

ve Ek 3 ncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6136 sayılı Kanunun 11 nci mad
desinin 1 nci fıkrasından sonra aşağıdaki fıkra 2 nci 
fıkra olarak eklenmiştir. 

«Ancak görevleri nedeniyle Devletçe verilen veya 
kendilerince bu amaçla temin edilen ve bu görevleri 
sona erdikten sonra meskenlerinde kalan veya kanuni 
yakınlarına intikal eden kılıç, meç ve benzeri aletler 
için bulundurma izin belgesi aranmaz.:» 
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BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Komisyonun 
bir diyeceği var mı efendim?.. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet Temsilcisinin bir diyeceği 
var mı?.. 

KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen arkadaşımız var mı?.. Yok. 

O halde 1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler.,, Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 6136 sayılı Kanuna 12 . 6 . 1979 

tarih ve 2249 sayılı Kanunla eklenen ek 3 ncü madde 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Komisyon üyesi arkadaşımız, 3 ncü 
maddenin yürürlükten kaldırılmasının sebebini izah 
eder misiniz? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın 
Başkanım, 6136 saydı Kanuna, 2249 sayılı Kanunla 
ek bir 3 ncü madde eklenmiş bulunmaktadır. 

Bu ek 3 ncü maddeye göre, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi ve Bakanlar Kurulunun eski üyeleri ile bu 
kanunun yayımı tarihinde perlementer sıfatı bulunan 
kişilere hiçbir kayıt ve şarta bağlı olmaksızın, özel
likle sadece bir beyana dayalı olarak tabanca taşıya
bilmek imkânı bahşedilmiştir. 

Yüksek malumları olduğu üzere, tabanca taşıya
bilmek için yasanın 7 nci maddesindeki koşulları ta
şımak genel ilke içerisinde benimsenmiş olmasına 
rağmen, parlamenterlere bir yerde bir imtiyaz mües
sesesi getirilmiş bulunmaktadır. 

Biz, Komisyon olarak, bu tarz bir imtiyazın or
tadan kaldırılmasını, parlamenter sıfatı kalkan bu 
kişilerin ve bundan böyle parlamenter olacak şahıs
ların da kanunun genel ilkesi içerisinde meslek ve 
sanatları nedeniyle veya bulundukları memuriyetleri 
sebebiyle tabanca taşıyabilme ve bulundurma ruh
satı alabilmelerini temin için, istisnai olan bu 3 ncü 
maddeyi yürürlükten kaldırıp, genel prensip ve ilke 
içerisinde tabanca taşıyabilme veya bulundurma im
kânlarım kendilerine vermek istiyoruz. 

Arz ederim. 
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BAŞKAN — Hükümet Temsilcisi arkadaşımızın 
bu konuda söyleyeceği var mı? 

KEMALETTİN ALI KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Devlet Başkanım, Ko
misyon Başkanımızın sözlerine aynen katılıyorum. 

Kendilerinin de işaret buyurdukları gibi, bugün 
3 tür silah taşıma konusu mevcuttur : 

Birincisi, kanundan doğan silah taşıma yetkisi; 
bu başta değerli subaylarımız olmak üzere kolluk 
kuvvetlerine de bu hak tanınmıştır. 

İkincisi, kararnameden doğan silah taşıma yet
kisi; bu başta yargı kuruluşlarında görev yapan hâ
kim ve savcılar olmak üzere bir gruptur. 

Üçüncüsü ise, yönetmelikten doğan silah taşıma 
ve bulundurma vesikasının verilmesidir. Yönetmeli
ğe göre valiler ve kaymakamlar yönetmelik şartlarına 
uygun olarak vatandaşların durumlarını incelerler. 
Bunlardan taşıma yetkisine haiz olanlar, sabıkasızsa 
arazi yönünden, vergi yönünden, paraya vazıülyet 
yönünden kendilerine taşıma vesikası verilir veya 
bulundurma vesikası verilir. 

Bulundurma vesikalarında bir sınırlama söz ko
nusu değildir. Taşıma vesikası tek silahla kayıtlı 
olduğu halde, bulundurma vesikası birden fazla da 
olabilir. 

Antika silahlar hakkında özel hüküm vardır. Ta
rihi ve babadan intikal eden silahlar hakkında özel 
hüküm vardır. Antikalarda bulundurma vesikası ve
rilmesi mecburidir. 

ılşte, bu döneme kadar kanundan doğan ve sadece 
Silahlı Kuvvetlerle kolluk kuvvetlerine tanınan bu 
hak, maalesef 2249 sayılı Kanunu feshettiğimiz za
man tasarıda yer almayan bu hüküm, Parlamentoda 
çok uzun tartışmalar sonunda maddeye ilave edildi; 
hatta «Beyan ettikleri silahlardan birini» demek 
suretiyle 100 tane de beyan etselerdi, bunlardan bir 
tanesini taşıyacaklardı, 99'unu da bulunduracaklar
dı., 

Hatta dikkat buyurulursa, değerli Komisyon Baş
kanımızın da ifade ettikleri gibi, menşei de aranmı
yor bunlarda; yani bu kaçak silah da olabilir. Çün
kü ancak bulundurma yetkisine veya taşıma yetkisine 
haiz olan bir kimse, diyelim ki, bendeniz, bir silahı 
ancak ya Kırıkkale'den alabilirim veya taşıma ve 
bulundurma yetkisine haiz bir vatandaştan alabilirim. 
Halbuki burada "silah kaçak da olsa menşei aran
madan beyan edecekti ve bunu taşıyordu. 

İşte «Bunlar devredilemez, ve saire» diye kısmen 
önleyebildik; ama Sayın Komisyon Başkanınca da 
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beyan edildiği gibi bu bir ayrıcalıklı hükümdü. Çok 
yerinde olarak kaldırılıyor. 

Saygıyla arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu madde üzerinde başka söz isteyen arkadaşımız 

var mı efendim?.. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Söz de
ğil de, bir hususun açıklanmasını rica edeceğim. 

Kanunun bu şekilde çıkmasından sonra eskiden 
kaymakam veya valilere verilmiş olan ruhsat yetkisi 
üzerinde herhangi bir hak devam edecek mi ve nasıl 
olacak? 

KEMALETTİN ALÎ KÂŞÎFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Sayın Başkanım, arz edeyim, 
efendim. 

Biraz sonraki madde, bu sorulan sorunun çözü
müne ilişkin bir maddedir. 

Şimdi biz, kanundan doğan silah hakkını kaldırı
yoruz; ama biraz sonra tasvibinize sunulacak 3 ncü 
madde ile eski parlamenterleri lalettayin bir vatandaş 
durumuna düşürüyoruz. 

Sayın Başkanım, bunlar müracaat edeceklerdir, 
şartları haiz ise yine kendilerine taşıma vesikası veri
lecek. Yok, bulundurma şartlarını haiz ise, kesin
likle bulundurma vesikası verilecektir. Bu da değil 
ise, Makine ve Kimya Enlüstrisinin kabul ettiği fiyat 
birimi üzerinden, devlet, parasını ödemek suretiyle 
bu silahlar ellerinden alınacaktır. 

Arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Yani par

lamenterler de diğer tüm vatandaşlar gibi aynı mua
meleye tabi olacaklar. Burada yetkili makam kay
makamlar ve valiler olacaktır., 

KEMALETTlN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Evet. 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Bunun 
sınırı, tahdidi yok mu, silah vermede? 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — İçişleri Bakanlı
ğında bu konuda.bir çalışma vardır. Mevcut kanu
nun çerçevesi içerisinde yönetmeliği değiştirerek geti
rilecektir. Üzerinde çalıştığımız kanunla bir ilgisi 
yoktur* 

ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Anladım, 
teşekkür ederim. 

'BAŞKAN — Başka söz isteyen arkadaş var mı 
efendim?» Yok, 

Kanunun 2 nci maddesini oylarınıza sunuyorum 
efendim : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir., 

3 ncü maddeyi okutuyorum efendim : 
MADDE 3. — 6136 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 

geçici madde eklenmiştir^ 
EK GEÇİCİ MADDE t — Yürürlükten kaldırı

lan ek 3 ncü maddeye göre tabanca taşıma yetkisini 
haiz bulunanların bu Kanunun yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren 30 gün içinde yetkili mercilere baş
vurmaları halinde 6136 sayılı Kanunun 7 nci mad
desi hükümlerine göre kendilerine taşıma veya bulun
durma izin belgesi verilebilir, 

Taşıma veya bulundurma vesikasına bağlanama
yan tabancalar sıkıyönetim komutanlıklarıyla mahalli 
mülki veya askeri makamlara teslim edilir. 

Bu şekilde teslim alınan silahların Makine ve 
Kimya Endüstrisi Kurumunca tespit olunacak bedel
leri Devletçe sahiplerine ödenir. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeye eklenen ek geçici 
1 nci madde üzerinde Komisyon sözcüsünün bir be
yanı var mıdır? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YıNAK (İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayın Baş
kanım, biraz önce Sayın Kara Kuvvetleri Komutanı 
ve Konsey Üyesi Orgeneralimin sorusunu Hükümet 
temsilcisi arkadaşım geniş çapta cevaplamış olduğu 
için bu konuda sadece şunu söylemekle yetineceğim, 
tutanağa geçmesi açısından. 

Yüksek malumları bulunduğu üzere, 10 Temmuz 
1980 tarihinde 17043 sayılı bir Yönetmelik kabul 
edildi. Bu yönetmeliğe göre meslek ve sanatlarına ve
ya bulundukları işyerlerine göre geniş kapsamlı ta
banca taşıma ve bulundurma ruhsatı verildi. 

Tabii bu madde yürürlükten kalktığı zaman şimıdıiı 
getirilen düzenleyici madde ile söz konusu yönetme
liğin kapsamına giren bu eski parlamenterlere iş hayat
ları veya bulundukları yerin gereği veya tarımsal alan
da, kırsal alanda bulunmaları nedeniyle kendilerine 
bulundukları yerin valileri tarafından, şartlarını haiz 
olmaları koşuluyla, tabancaları verilir; ancak biraz 
önce de ifade edildiği gibi, yönetmelik çok geniş kap
samlı ele alındığı için hemen hemen tabanca itaşıma-
yan veya bulundurmayan kimse yok. 

İçişleri Bakanlığı ile müştereken bir yeni yönetme
lik çalışması içerisinde bulunuyoruz. Bu kapsamı 
mümkün olduğu kadar daraltacağız. 

Eğer daraltılan bu kapsam içinde, bu şümul içe
risinde eski parlamenterler kalaibilirse kendilerine taşı-
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ma ruhsatnamesi verilecek; kalamazlar ise, taşıma ruh
satnamesi veya bulundurma izni verilmeyecektir. On
lar dahi yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra 
tabancalarımı tekrar bize teslim etmek zorunda kala
caklar. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Hükümet Temsilcisi arkadaşımız, buyurun efen

dim. 
KEMALETTlN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi,) — Sayın Başkanım, burada bir 
konuyu huzurunuza getirmek istiyorum. 

Düzenleme sırasında 7 nci maddeye göre işlem 
yapılacağına işaret edilmiştir. Biraz evvel de sözünü 
ettiğim gibi 7 nci madde, 3 fıkrayı ihtiva ediyor: 

1. Kanundan doğan silah bulundurma, 
2. Kararnameden doğan silah bulundurma, 

3.: Yönetmeliğe göre bulundurma veya taşıma 
vesikasının verilmesi konusunda vali ve kaymakamlara 
verilen yetki. 

iElbetteki madde düzenlemesi açık. Buradaki işlem 
ne kanundan doğan bir bulundurma işlemi, ne karar
nameden doğan bir bulundurma işlem'idir. Buradaki iş
lem, yönetmelik gereğince valiler ve kaymakamilara ve
rilen bir işlem. Ancak, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve 
Bıçaklarla Sair Aletler Hakkındaki Kanunun ek 1 nci 
maddesi var. Burada ek 1 nci maddede, taşıma ka
nundan doğuyor ise veya kararnameden doğuyor ise, 
yani bir subaysa veya bir hâkimse, bunların herhangi 
bir şarita vesaireye talbi olmadan yargı organlarının 
bulunduğu binalara, üniversitelere, yurtlara, spor sa
halarına kesinlikle bir kayda tabi olmadan girmeleri 
mümkün. Ancak taşıma vesikasını vali ve kaymakam
lardan almış İse bir vatandaş, kesliniliikl'e kannın 
koyucu ek 1 nci maddedeki düzenlemeyle ki, biz 
onu çok genişlettik, kapsamı çok dardı) buralara si
lahla girmesi mümkün değil, kesinlikle cezalandınhr. 

Şimdi huzurunuzda arz ediyorum: Düzenleme ke
sinlikle 7 nci maddenin 3 ncü fıkrasıyla ilgili. Buna 
göre bir işlem yapılacak. 

Şöyle düşünüyorum : 7 nci maddenin 3 ncü fık
rasına göre bir işlem yapılacağı burada işaret edile
bilir, mahiyetinden çıkıyor. Bizi düşündüren konu; 
yarın, öbür gün ek 1 nci maddeye göre bir işlem ya
pılırken yakalandı. Bu acaba 1 nci madde mi, 2 nci 
madde mi? Olmadığı açık. Ama Ceza Kanununum 1 
nci maddesinde, kanunum sarih olarak suç saymadığı 
Ibir fiil İçin kimseye ceza verilmez. O halde, zaten bi
linen bir konu, «3 neti maddeye göre işlem yapılır» 

denirse, «7 nci maddenin 3 ncü fıkrasına göre işlem 
yapılırı» denirse, o zaman ek 1 nci madîde gereğince 
silah yakalandı, baktı vesikasına, zaten vesikada gös
terecek 3 ncü maddeyi; ama, bu kişilerin belli hüvi
yetleri, eski parlamenterdi, 7 nci maddemin 3 ncü ben
dinin dışında bunlara bir vesika vermek sözkonusu 
değil; o zaman buralarda yakalan dıysa bir başka araş
tırma yapmadan bunların cezalandırılması çok kolay 
olacak. Aksi takdirde İçişleri Bakanlığına veya vali
liğe veya kaymakamlığa yazaç ak; siz 2 ndiye göre rnıi 
verdiniz? Çünkü biz burada diyoruz ki, .7 nci madde-. 
ye göre işlem yapılır. 

Takdirlerinize sunuyorum-, saygıyla arz ederim 
efendim. 

'BAŞKAN — Sayın Komisyon?..., 
HÂK'fM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK '(İçişleri Komisyonu Başkanı) — Sayım 
'Başkanım, Sayın Hükümet' Sözcüsünün beyanına 
katılamıyoruz. Arzı malumat edeyim. 

7 nci madde 3 fıkradan ibaret: 
1 ncisi kanunen silah taşıyacakları vurgulamış. 
2 nci fıkrası kamu görevlilerine Bakanlar Kurulu 

tarafından görevleri gereği silah taşıma yetkisini ta
nımış. 

3 ncü fıkrası ise, demin ifade ermiş olduğum gibi, 
iş'i ve işyeri nedeniyle kendilerime ruhsat verilmelerini 
öngörmüştür. 

Tabii ki bir kişiye ruhsat 'verilirken, 7 nci madde
nin hangi fıkrasına dayandığı; Balkanlar Kurulu ka
rarıma göre mi, yoksa valiliklerce mi verildiği ruh
satnamesinde zaten 'bizatihi yazılıdır. 

Eski parlamenterler eğer memuriyete dönerlerse, 
Bakanlar Kurulu kararıyla ruhsat alacaklardır; özel 
hizmet, avukatlık, doktorluk veya ziraatle uğraşacak-
larsa 3 ncü fıkraya göre alacaktır. 

Biz konuyu maddenin bütünü içerisinde mütalaa 
ettiğimiz için, işi gereği yahut sıfatı nedeniyle 2 nci 
fıkraya mı, 3 ncü fıkraya mı gireceği, parlamenterin 
müracaatına ve taşıma ruhsatı alabilme veya ala
mamasının Bakanlar Kurulu veya yönetmeliğe mi bağ
lı olduğu tabii ki ruhsatnamesine yazılacaktır. 

Biz konuyu bir bütün içinde mütalaa ettiğimiz için, 
'fıkra yazmaya lüzum görmedik. 7 nci madde kapsamı 
içerisinde kendilerine işlem yapılacak dedik. Bunum 
'sonucunda ise gerekirse 2 nci fıkraya göre yapılacak
tır, durumu icabı gerekirse 3 ncü fıkraya göre ya
pılacaktır. «7 nci maddenin 3 ncü fıkrası» demenin 
bir anlamı yok. O zaman bu parlamenter bir kamu 
görevi alır da kamu görevi se'bebiyle kendisine ruhsat-
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name vermek gerekirse, zannediyorum ki bir tereddü- i 
de düşüldbilecektir. 

Bu konuda İçişleri Bakanlığı Temsilcisi de bura
da bulunuyor, kendileriyle kısaca istişare ettim, ken
dileri de sanıyorum aynı görüşe katılliyorlar. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Katılıyor musunuz efendim?... 
İBAHATTİN ABLÜM (İtçişledi Bakanlığı Temsil

cisi) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — 7 nci madde dendiğine glöre, bütün 

fıkraları 'bunun içine dahi! 'değil midir efendim?1 

KJfiMALETTlN AÜÎ IKÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Müsaade ederseniz arz edeceğim 
efendim,, 

BAŞKAN — Buyurun. 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Sayın 'Başkanım, konu 61'3'6 sa
yılı Kanunda yer alan 3 ncü maddenin kaldırılması 
suretiyle doğan boşluğun giderilmesidir. 

ı6il'3l6 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi kime hitap 
ediyordu; yeni ve esiki parüamenıterlere. Ne yapıyoruz 
'bunları; 'bir vatandaş gilbi düşünüyoruz. Yoksa bun
ları bir memur olarak, bir subay olarak, bir kamu 
görevlisi olarak, kolluk kuvvetlerinde çalışan bir ka
mu görevlisi olarak düşünmüyoruz. Eğer bunu dü
şünceydik, zaten onuin subay olarak silah taşıma hak
kı kanundan doğacaktı. Eğer o 'kilsi hâkim olsaydı, si
lah taşıma yetkisi 'kararnameden doğacaktı. Beni ba
ğışlasınlar; takdiri huzurunuza getiriyorum. 

Burada eski parlamenterlerin bir vatandaş g'ibi 
muameleye tabi tutulması var. Ne yapıyoruz : (A) es
ki parlamenter (B) hiç parlamenter olmamış; ikisini 
vali ve kaymakamın karşısına çıkartıyoruz. Hiç fark
ları yok. Bajktı'ki yönetmelik maddesi bugünkü şartlar 
altında taşıma müsaadesini veriyor, taşıma müsaadesi 
verecek; bulundurma vesikası vermeye yeterli, 'bulun
durma vesikası verecek. Hayır, bunların hiçbirisi yok, 
0 halde ver silahı bana, al parasını. 

Bilahara bu kişi, diyelim ki eski parlamenter, hâ
kim oldu. Konıumuzun onunla bir alakası yok. O za
ten kararnameden doğan silahını taşıyacak. Silah altı
na. alındı subay oldu, kanunen silah taşımaya halk ka
zanacak. 

Şimdi ben belki çok hassas bir konuda duruyo
rum; ama hassas konuda durmam Ceza Kanununun 
1 nci maddesinin temel prensibime dayanıyor; «Kanu
nun sarih olarak suç saymadığı.» 

Şimdi işlem (Sayın Komisyon Başkanım bana ka
tılıyorlar) 7 inci maddenin 3 ncü fıkrası içerisinde mi- J 
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dir? Bu suale ı«evdt» 'diyorlarsa, lütfetsinler 7 nci 
maddenin 3 ncü fıkrası içerisinde mesele mütalaa edi
liyorsa, benim yarın öbür gün hâkimimi tereddüde 
düşürmesinler. Y'ok 7 nci maddenin 1 nci 2 nci fık-t 
rası ise; hayır, konumuzla hiçbir alakası yok. Çünkü, 
o eski parlamenteri ben subay olarak düşünmüyorum, 
kolluk kuvvetlerinde de yetkili olarak düşünmüyorum, 
hâkim olarak, savcı olarak düşünmüyorum; onu lalet
tayin bir vatandaş olarak düşünüyorum. O zaman la
lettayin bir vatandaşa 7 nci maddenin tek fıkrası hitap 
eder, o da 3 ncü fıkrasıdır. 

Saygıyla arz ediyorum. 
BAŞKAN — Yani siz 7 nci madde 3 ncü fıkra hü

kümlerine göre demek istiyorsunuz. 
7 nci maddeyi okuyorum : 
«Ateşli silahları ancak : 
1. Hususi kanunlarına göıre silah taşıma salahiye

tini haiz olanlar.» 
KEMALETTİN ALİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba

kanlığı Temsilcisi) — Subaylar ve kolluk kuvvetleri. 

BAŞ/KAN — «'2. İcra Vekilleri Heyeti kararıyla 
silah taşıyabilece'k'lerine karar verilen devlet, belediye, 
özel idare ve iktisadi devlet teşekkülleri memur ve hiz
metleri.» 

KEMALETTİN ALt KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — ilan edilmiştir efendim. Bunlar 
yargı mensupları, valiler, kaymakamlar, belediye reis
leridir Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — >«3. içişleri Vekâletince tespit ve 
tayin edilecek esaslar dairesinde vali veya kaymakam
lar tarafından verilecek izin vesikasını alanlar taşıya
bilir veya bulundurabilir.» 

KEMALETTİN AIİ KÂŞİFOĞLU (Adalet Ba
kanlığı Temsilcisi) — Buna ait de bir yönetmelik var. 
Yönetmelikte kimlerin ne şekilde taşıyacağı uzun uzun 
izah edilmiştir., 

BAŞKAN — Buyurun Komisyon Başkanı. 

'HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (içişleri Komisyonu Başkanı) — Yüksek 
malumları bulunduğu üzere, parlamenterlere yasanın 
çıkış tarihinden itibaren 1 aylık süre verilmiştir. Bir 
parlamenter tabii ki bu bir aylık süre içerisinde her
hangi bir suçla da mahkûm olmayacağı için normal 
vatandaş olacaktır. Normal vatandaş, eğitim ve Öğre
timi veya eski mesleği nedeniyle 7 nci maddenin 2 
nci fıkrasından da faydalanabilir, taşıma ruhsatı ala
bilir, gayet tabii. Eski parlamenter Baikanlar Kurulu 
kararıyla silah taşıyabilecek; devlet, belediye, özel 
idare ve iktisadi devlet teşekküllerine memur ve biz-
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metli olarak da girebilirler, bu süre içer isimde «3 ncü 
fıkra» dediğimiz zaman Ibunlara ruhsat verimken bir te
reddüde düşmüş oluruz, verecekler teröddüde düşmüş 
olur. Yasayı açar bakar, «sade ve sade 3 ncü fı'kra 
gereğince rahsat verebiliriz, 2 nci fıkra gereğince sö
zü edilen bu memuriyet sıfatını ihraz etsen dahi sana 
tabancayı 'veremem» diyebilir 

O nedenle biz maddeyi 7 nci madde olarak düşün
düğümüz için, 3 ncü fıkradan sarfınazar ettik. Bu 
kişi ister avukat, ister doktor, ister ziraat, ister inşaat, 
ister 'hayvancılıkla meşgul olsun, İsterse bu süre içeri
sinde devlet memuriyetine dönsün ve o memuriyetinin 
selbebi olarak da kendisine talbanca verilme mecburiye
ti de doğabilir diye düşündüğümüz için 7 nci madde
yi genel olarak söyledik. 3 ncü fıkrayı söylemekte bir 
gerekçe yok. Sanıyorum konuyu dağıtmış oluruz. 

Arz ediyorum1. 

BAŞKAN — Sayın Saltık, buyurunuz. 

ÖRGBNRAL HAYDAR SALTIK ((Milli Güven
lik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, gö
rüşülen madde münhasıran 30 günlük bir süre için 
kanunda parlamenterlere tanınmış olan hakkın ne 
şekilde son bulacağını göstermektedir ve geçici mad
dedir. Kanunun 7 nci maddesi ise, devamlılık arz eden 
bir maddedir, ister o süre içerisinde, ister o süre
den sonra, biraz evvel sayın Hükümet Sözcüsünün açık
ladığı gibi, 1 nci veya 2 nci maddelere göre ta'banca 
taşımak veya 'bulundurmak hakkına vatandaş haiz 
ise, zaten kanunun o maddesi 'işlerliktedir. «7 nci mad
denin (e) fıkrasına» göre demezsek, bu süre içerisin
de silah taşıma ve 'bulundurma konusunda tereddüt
ler döğalbilir. 

Ben yanlış anlamadıysam, kanun 'koyucu zaten 7 
nci maddeyi gayet sarih zikretmiş : Taşıması kanunen 
gerekenler ve hir de Hükümet tarafından verilecekler. 
7 nci maddenin 1 ve 2 nci fıkrası 'bu. Bunları değişti
ren bir hüküm getirmiyoruz zaten; ama şu anda par
lamenterlerin kendilerine özgü maddeyle taşıdıkları si
lahları iade etmesinin geçici maddesini koyuyoruz. 
Bunu normal olarak iade edeceklerdir 30 günlük sü
re içerisinde ve eğer koşulları haiz ise (c) fıkrasına gö
re kendilerine taşıma veya 'bulundurma ruhsatı verile
cektir; alma devlet memuriyetine girdiyse, zaten onun 
artık parlamenterlik ile ilgisi kalmamıştır, devlet me
muriyetine girdiği zaman Bakanlar Kurulu kararı ile 
veya 1 nci maddede yazılı olduğu gibi, eğer taşıma
yı icap ettiren bir güvenlik görevi aldıysa, silahını ta
şıyacaktır. 

O nedenle ben açıklık getirilmesi halkımın'dan «7 
nci maddenin 3 ncü bendine veya 3 ncü fıkrasına» 
diye 'bir 'kayıt konmasında, ileride birçok sıkıntiarı 
halledeceği ümidiyle, faydalar görürüm. 

Tensiplerine arz ederim efendim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu konuda söz almak isteyen arkadaşımız var mı 

efendim?... Her iki şıe'kil üzerinde de... 
'Buyurunuz efen'dim. 

ÖRGENRAL NURETTİN ERSİN — Efendim, 
Hükümet Sözcüsü beyin izahlanyla Genel Sekreterin 
izahları 'bana da daha makul, madde metni daha 
açık olarak ifade edildiği için uygun geliyor. Her İki 
fıkrada da haklarıdır, oradan istifade edeceklerdir; 
ama burada bu 30 günlük süre sonunda kendileri, 
ilgili makamın karşısına çıkmak suretiyle durumlarım 
tavzih edip alacaklardır. Hükümet Sözcüsünün teklif 
ettiği gibi «7 nci madde 3 ncü fıkrasının» demek su
retiyle, açıklık getirilmesi suretiyle konmasını uygun 
görüyorum. 

Arz ederim. 
iBASKAN — O halde hen bu maddeyi iki şekilde 

oylarınıza sunacağım : 
Bir, hu tasarıda yer alan şekliyle; bir de, «7 nci 

madde 3 ncü bent» şekliyle oylarınıza sunacağım. 

3 ncü maddeye eklenen ek 'geçici 1 nci maddeyi 
tasarıda olduğu gibi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Reddedilmiştir efendim. 

«6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 3 numa
ralı bendi hükümlerine göre kendilerine taşıma veya 
'bulundurma izin belgesi verilebilir» şekliyle oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bu 
şekliyle kabul edilmiştir. 

Bir daha okutuyorum : 
«MADDE 3. — 6136 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 

geçici madde eklenmiştir : 
EK GEÇİCİ MADDE 1. — Yürürlükten kaldırılan 

ek 3 ncü maddeye göre tabanca taşıma yetkisini haiz 
'bulunanlar 'bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 30 gün içinde yetkili mercilere başvurmaları 
halinde 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 3 nu
maralı bendi hükümlerine göre kendilerine taşıma ve
ya bulundurma izin belgesi verilebilir, 

Taşıma veya bulundurma vesikasına bağlanmayan 
tabancalar sıkıyönetim komutanlıklarıyla mahalli mül
ki veya askeri makamlara teslim edilir. 

'Bu şekilde teslim alınan silahların Makine ve Kim
ya Endüstrisi Kurumunca tespit olunacak bedelleri 
Devletçe sahiplerine ödenir? 
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BAŞKAN — Bu şekliyle 3 ncü madde kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okuyunuz efendim : 

MADDE 4. — ıBu Kanun yayımı .tarihinde yürür
lüğe girer, 

(BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen arkadaşımız var mı?.. Yok. 

4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü
rütür. 

'BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak is
teyen?.. Yok. 

5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum efendim : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

2. )— Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Ceza Yargılarının Yerine Getiril
mesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması ve Uygulan
ması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/8) (S. Sayısı : 
13) d) 

'BAŞKAN — Efendim, gündemin ikinci sırasında 
«Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Arasında Ceza Yargılarının Yerine Getirilmesine İliş
kin Anlaşmanın Onaylanması ve Uygulanması Hak
kındaki Kanun Tasarısı» mevcuttur. 

Bu tasarı 13 sıra sayı ile basılıp dağıtılmıştır. 
İlgili bakanlık temsilcileri yerlerini aldılar. 

»Kanunun tümü üzerinde görüşme açıyorum efen
dim. 

Tümü üzerinde söz almak isteyen arkadaşımız var 
mı?.. Yok. 

Tümü üzerinde görüşme isteyen arkadaşımız ol
madığına göre maddelere geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(1) 13 \S. Sayılı basmayan tutanağa eklidir. 

Efendim, 1 nci maddeyi okuyunuz, lütfen : 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri 
Arasında Ceza Yargılarının Yerine Getirilmesine İliş

kin Anlaşmanın Onaylanması ve Uygulanması 
Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7 Haziran 1979 tarihinde Ankara'da 
imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti dle Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Ceza Yargılarının Yerine Geti
rilmesine İlişkin Anlaşma» nın onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

BAŞKAN — Bu anlaşma hakkında Hükümet Tem
silcisi arkadaşımız kısaca izahta bulunurlar mı? 

(İDDENİZ DİVANLIOĞLU ı(Dışişleri Bakanlıği 
Temsilcisi) — Emredersiniz Sayın Başkanım. 

Efendim, bu anlaşma Yüce Heyetinizin iki gün ev
vel onaylamayı uygun bulduğu Amerika ile Türkiye 
arasında suçluların geri verilmesi ve cezai konularda 
adli müzaheret anlaşmasını tamamlayan ikinci bir an
laşmadır. 

ıBu anlaşmanın gayesi, diğerinden farklı olarak, 
suçluların bulundukları cemiyete daha dyi intibak et
meleri ve rehabilitasyonun sağlanması bakımından, 
suçlarını, ceza hükümlerini kendi çevrelerinde çekme
lerini sağlamak amacını gütmektedir ve bu anlaşma
nın gayesi doğrudan doğruya Türkiye ve Amerika 
Birleşik Devletlerinin kendi vatandaşlarına taalluk et
mektedir. Bu vatandaşlar hakkında gerek Türkiye'de, 
gerek Amerika'da hükmedilmiş olan ve kesinleşmiş 
olan ceza hükümlerinin ve cezaevlerinde bulunan hü
kümlülerin, hükmü vermiş olan devletin talebi üzeri
ne diğer devlete devredilmesini öngörmektedir. 

BAŞKAN — Hükmü vermiş hükümetin talebi üze
rine?.. 

İLDENİZ DİVANLIOĞLU (Devamla) — Hük
mü vermiş olan devletin kendi talebi üzerine, kendi 
insiyafcifi üzerine karşı taraftan talep etmesi ve kendi 
mahkemelerinde verilmiş olan ceza hükümlerinin ay
nen karşı tarafça yerine getirileceğinin tanınması ve 
bunun yerine getirileceğinin taahhüt edilmesi şartıyla 
öngörülmektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
!Bu madde üzerinde söz isteyen arkadaşımız var 

mı efendim?.. Yok. 
1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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2 nci maddeyi okutuyorum efendim : 
MADDE 2. — Bu Anlaşmanın amaçları ve uygu

lanması ile ilgili olarak Devlet tarafından yapılması 
gereken işlemler Adalet Bakanlığı tarafından yerine 
getirilir. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak iste
yen arkadaşımız var mı efendim?.. Yok. 

(2 nci maddeyi reylerinize sunuyorum : Ka'bul 
edenler... Etmeyenler... 'Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum efendim : 
MADDE 3. — Ceza yargısının tanınması ve yerine 

getirilmesi isteminin (işleme konulması Adalet Bakan
lığınca ka'bul edildiği takdirde, Anlaşma hükümleri 
uyarınca gerekli inceleme ve karar verme konusunda 
yetkili mahkeme; hükümlünün Türkiye'de mutad ola
rak oturduğu yerdeki, böyle 'bir yer yoksa Türkiye' 
de bulunduğu yerdeki, Türkiye'de 'bulunmuyorsa An-
kara'daki, ya'bancı mahkûmiyet kararına esas teşkil 
eden suça ve cezasına ©öre görevli mahkemedir. 

Anlaşmanın 19 ncu maddesinin 2 nci bendi gere
ğince yapılan geçici tutuklama istemleri, Ankara Sulh 
Ceza Mahkemesinde incelenir ve karara bağlanır. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde Komisyonun 
veya (Hükümet Temsilcisi arkadaşlarımızın bir açıkla
ması var mı efendim?.. 

Buyurunuz, 
YILDIRIM TÜRKMEN {Adalet Bakanlığı Tem

silcisi) — Sayın Başkanım, tensip ederseniz bir açık
lamada bulunmak istiyorum. 

'Efendim, bu madde Amerika'da haklarında kesin
leşmiş bir ceza yargısı verilip de Amerikan Hükümeti 
tarafından bunun ülkemizce yerine getirilmesinin iste
nilmesi ve ülkemizce de bunun uygun 'bulunması ha
linde Amerikan mahkemelerince verilip de kesinleş
miş 'bulunan ceza müeyyidesi karşılığı olan ülkemiz ce
za müeyyidesinin tespiti amacıyla ve bu maksatla gö
revli olan mahkemenin tayin edilmesi maksadıyla dü
zenlenmiştir. 

Arz ederim dfendim. 
BAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı?.. 

Yok. 
Bu madde üzerinde Sayın Konsey Üyelerinden 

söz almak isteyen var mı efendim?.. Yok. 
3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum efendim. 
MADDE 4. — Yukarıdaki maddenin ikinci fıkrasın

da yazılı geçici tutuklama ile ilgili karar (dışında yet-
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kili mahkeme tarafından verilecek kararlara karşı ace
le itiraz yoluna başvurulabilir. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde Hükümet Söz
cüsü arkadaşımızın bir açıklaması olacak mı efendim? 

YILDIRIM TÜRKMEN (Adalet Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Devlet Başkanım, her iki tarafın ül
kesinde verilen mahkûmiyet kararları ile ilgili olarak 
mahkemelerce yapılan sübütlar, tespitler kesin olmak
tadır. Ancak, demin de ifade ettiğim üzere, ülkemiz
de, Amerikan mahkemesince verilmiş bulunan ceza 
yargısına tekabül eden, buna karşılık -olan, ceza yap
tırımının tespit şekli ve mahkemenin kararına karşı, 
sü'butun dışında ilgilisi tarafından yapılacak olan kar
şı koymalar, acele itiraz usulüne tabi kılınmıştır. Bu 
takdirde, bir hafta zarfında ilgili, yetkili ve görevli 
mahkemede itirazda bulunmak suretiyle, sözleşme 
hükümleri gereğince hakkını kullanabilecektir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN r- Teşekkür ederim. 
4 ncü madde üzerinde söz almak isteyen Konsey 

Üyesi arkadaşım var mı efendim?.. Yok. 

4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz isteyen var 
mı?.. Yok. 

5 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

'MADDE 6. — ıBu Kanunu Bakanlar Kurulu yürü
tür. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen var mı?.. Yok. 

6 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

IKanunun tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Hayırlı ol
sun, 

Teşekkür ederim. 
3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı 

Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında Genel Söz
leşmenin Revizyonu ile ilgili Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
(1/10) (S. Sayısı: 15) (1) 

BAŞKAN — Efemdim, gündemimizin 3 ncü 
sdirasMida «Türkiye GumhurAyetâyle Belçika Kraftğı 
Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında Genel Sözlıeş-

(1) 15 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir, 
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rnıentiırt Revizyonu Ilıe tlıgilli Sözlıesmenlin Onaylıaınma-
sıınım Uygun Bulunduğuna Dalir Kanuın Tasarısı» 
mevcuttur ve bu tasarı 15 Sıra Sayısıyla sizllene da-
ğiitılımıstur. 

(îîlgidli bakanlık temsillcM arkadaslıarımız yerleri
mi aldılar. 

Doğrudan doğruya gündeme alındığı için İhtisas 
Komiisyonu yoktur. 

Bu tasarımın tümü üzeninde görüşme açıyorum; 
tümü üzerimde söz almak isteyen arkadaşımız var 
mı?.. Yok. 

Tümü üzerimde söz isteyen olmadığından fmıad-
delıere geçilmesini oylıanmızıa sunuyorum : Kabuiı 
(edenler... Etmeyenler... Kalbul edilimliştir. 

|1 nci maddeyi okutuyorum : 

Türkıiye Cumhuriyeti ilıe Belıçıika Kiralığı Amamda 
Sosyal Güvenlik Hakkında Genel Görüşmenin Re
vizyonu ile İlıgilli Sözleşmenin Onaylanmasının Uy

gun Bulunduğuna Dalir Kanun Taısarısiı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti lüe BelJçiı-
ka Krallığı arasımda 13 . 12 . 1)978 tarihinde ıBrtük-
ısiel'de imzalanan Sosyal' Güvenlik hakkınldaki Ge
nel Sözleşmemin Revizyonu ilıe illgıilli Sözlıeşmenlim 
onaylanması uygun bulunmuştur. 

iBAŞKAN — Efendim, bu sözleşmenin ırevtiz;-
yonu hakkımda Bakanlık temsıilicisi arkadaşıimızdani 
kısa izahat rica ediyoruz. 

.ERCÜMENT ARTUN (Sosyal' Güvenfk Ba
kanlığı Temsilcisi) — Bu yapılan tadiialüa, 1 Mayıs 
1968'den itibaren yürürlükte bulunan Türkiye - Bel
çika Sosyal Güvenlik Sözleşmesi, günlün sartlarıına 
uydurulmak istenmiş ve gerekli tadilat yapılımıışltır. 
Yapılan tadilatı özetlemek gerekirse; bu tadilatla) 
IBağ - Kur, Türküye Cumhuriyeti Emekli Sandığı: 
•ve 50|6 sayılı Kamunun .geçici 20 moi maddesliınde 
Ibalhüs konusu ©dillen Banka, Sigorta ve Borsa 'san
dıkları bu sözleşme kapsamımla alınmıştır. 

Ayrıca, sözleşmenin yapıldığı sırada yetkilli Ba
kanlık, Çalışma Bakanlığı idi; Bakanlığımızın kurul-, 
anasıyla yetkilli Bakanlık olarak «Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı» isini daıhlil edilmiştir. 

Ayrıca, ıilk 'yapılan sözleşme ille ülkemizin de
ruhte ettiği, orada sigortalı bulunanlarım sağlık yar
dıma karşılığı olarak 3/4 mlisıpetiiınıde alıinan sağlık 
yardımı masraf karşıtlığı tamamına çıkartılmış, bu 
•sözl/eşmenin onayımidan itibaren yapıtacak masrafla
rın tamamımı Belçika sigorta kuırulıuışıundan allması 
limkân dahiline g*irmfifşrtlir. 

Ayrıca, Belçika sosyal sigorta mevzuataa göre 
haksız yapılan yardımlar da, Türkiye'de (bulunan 
hak sahiplerinden haksız yapılan yardımlarım isltür-
dadı için idari anlaşma, bu tadil ilıe imkân dahülliıne 
girmiş, bu fazla ödenen mlikıtarıın istirdadı liçiin Stos-
yal Sigorta Kurumumun 'idari yardımı, aynoa bu 
Kurumca yardım yapılması hallinde, fuzulli ödeneni 
ımiktarın burada yapıllan miktarlardan kesilmesi die 
imkân dahiline girmıiştür. 

Maruzatım bundan ibarettir Sayın Başkanım. 

ıBAŞK AN — Teşekkür ederim., 
,Bu 1 nüi madde üzerinde siöz almak isteyen Kon* 

•şey Üyesi arkadaşım var mıı efendim?.. Yoktur. 
,1 noi maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabuiı edilmiştir. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 noi madde üzeninde söz almak 

isteyen arkadaşımız var mı efendim?.. Yok. 
2 ndi maddeyi oylarımıza sunuyorum : Kalbul) 

edenler... Etmeyenlıer... Kabul; edilimliştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 
isteyen arkadaşımız var mı?.. Yok. 

3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorutn : Kaıbul 
edenler... Etmeyenlıer... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza suınuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabuiı edilmiştir. 

Teşekkür ederim efendim. 

4. — Faaliyetleri Durdurulan Sendika, Federas
yon ,ve {Konfederasyonlara \Kayyım \Tayini Hakkın
da Kanun Teklifi. (2/9) (S. Sayısı : 21) (1) 

BAŞKAN — Efendim, gündemin 4 ıncü sura-' 
sunda «Faaliyetleri Durdurulan Sendika, Federas
yon ve Konfederasyonlara Kayyım Tayinli Hakkın
daki Kamun teklif i» mevcuttur. 

,Bu kanun tekili fi 21 sıra sayısı ilıe basılıp dağı
tılmıştır. 

tlıgili Bakanlık Temsilcisi ve Sayın Bakanıımııız 
yerlerini almrşlairdur. 

Bu teklif de doğrudan gündeme alındığı liçiin 
ihtisas Komisyonu yoktur. 

Şimdi bu kanun teklifinin tümıü üzednde göriiş-
me açıyorum. Tümü üzerimde söz almak İsteyen 
arkadaşımız var mı?.. Yok. 

(1) 21 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir,ı 
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Maddelere geçümesinli oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul «dıitaişitıir. 

1 nci maddeyi okuitoyorum efendim : 
Faaliyetleri Durdurulan Sendika, Federasyon ve 

Konfederasyonlara Kayyım Tayini Hakkında Ka
nun Teklifi. 

MADDE 1. — Faaliyetlerinin durdurulması bir 
aydan fazla sürmüş bulunan sendika, federasyon ve 
konfederasyonların, sendikal faaliyetleri hariç olmak 
üzere, kanun ve tüzükleri hükümlerine uygun olarak 
mallarının idaresi, menfaatlerinin korunması, akdi 
ve kanuni ödemelerinin bloke edilmiş parasından 
yapılması tüzelkişilerin merkezlerinin bulunduğu iş 
davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemelerce 
tayin olunacak bir veya üç Kayyım tarafından sağ
lanır. 

Faaliyeti durdurulan mesleki teşekküller, Sıkıyö
netim Komutanlığınca, kayyım tayini için görevli 
mahkemeye bildirilir. Kayyım, görevini Sıkıyönetim 
Komutanlığının gözetim ve talimatı altında yerine 
getirir. 

Mesleki teşekküllerin faaliyetlerinin serbest bı
rakılması ile kayyımın görevi kendiliğinden sona erer. 

274 sayılı Sendikalar Kanununun 30 ncu maddesi 
hükümleri saklıdır. 

Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel 
hükümler uygulanır. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde Hükümet 
Temsilcisi arkadaşımızın bir izahatı olacak mı? 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Hayır efendim. 

BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak iste
yen arkadaşımız var mı?.. Yok. 

Benim bir tereddütüm var ; «Tayin olunacak 
bir veya üç kayyım tarafından sağlanır» deniyor. 
iki olmaz mı? «Bir ila üç» mü diyelim, «bir veya 
üç» mü diyelim? 

ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 
Efendim, «Bir veya üç» diyelim. Çünkü, iş mahke
mesi hakimi isterse bir kişi tayin eder, isterse bir 
kişi yeterli değilse üç kişi tayin eder. 

....•• ^>m 
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BAŞKAN — İki kişi tayin edemez mi? 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — İki 

kişi tayin ederse reyler eşit olur. 
BAŞKAN — Reyler aynı olur, rey bakımından... 

Bir kişi olursa reyi kendi kendine mi verir? 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — 

Evet efendim. 
BAŞKAN — Kendi kendine verecek. O ba

kımdan «Bir ila üç» denmedi, «Bir veya üçj» denildi. 
ÇALIŞMA BAKANI TURHAN ESENER — işin 

hacmine göre efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, bu 1 nci madde üzerinde söz alan ar

kadaşımız olmadığına göre 1 nci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu Kanun 12 Eylül 1980 tarihin

den geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer. 

BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen arkadaşımız var mı efendim?.. Yok. 

2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yü

rütür. 
BAŞKAN — Bu madde üzerinde söz almak is

teyen var mı efendim?.. Yok. 
3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Hayırlı ol
sun* 

Teşekkür ederim efendim. 
Gündemimizde konuşulacak başka konu olma

dığı için 15 Ekim 1980 Çarşamba günü saat 15.00'te 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.00 

; ^ • « < • • • 
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Milli Güvenlik Konseyi 
GÜNDEMİ 

18 NOİ BtfîRLE İ̂jMi 

10 . 10 . 1980 Cuma 

Saat : 15.00 

I. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile 

Diğer Aletler Hakkında Kanunun 11 nci Madde
sine Bir Fıkra ile Bu Kanuna Ek Geçici Bir Madde 
Eklenmesi ve Ek 3 ncü Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Ko
misyonu Raporu. (2/8) (S. Sayısı : 20) 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Ceza Yargılarının Yerine Getiril
mesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması ve Uygu
lanması Hakkında Kanun Tasarısı. (1/8) (S. Sayısı : 
13) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı 
arasında Sosyal Güvenlik Hakkında Genel Sözleşme
nin Revizyonu ile İlgili Sözleşmenin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
{1/10) (S. Sayısı : 15) 

4. — Faaliyetleri durdurulan Sendika. Federas
yon ve Konfederasyonlara Kayyım Tayini Hakkında 
Kanun Teklifi. (2/9) (S. Sayısı : 21) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 13 

Tür'kiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında 
Ceza Yargılarımn Yerine Getirilmesine İlişkin Anlaşmanın Onay

lanması ve Uygulanması Hakkında Kanun Tasarısı. ( 1 / 8 ) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı: 101 - 603/06639 

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

30 . 9 . 1980 

Ekli listede konuları ve eski Millet Meclıisi Başkanlığına sunuluş tarih ve sayılan bdirtüen-'Kanun Tasarıları 
Balkanlar Kurulunca beniimisenimî tir. 

Yüce Konseyin onayına sunulmak üzere anılan Kanun Tasarılarının işleme konulmasını saygılarımla arz 
ederim, 

Bülend Ulusu 
Başbakan 

L İ S T E 

K O N U S U 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği 
Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri Birliği Arasındaki Karadeniz'de Kıta Sahanlığı Sınırlandırılması 
Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Ka
nun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleş
mesi ve Eki Protokol ile Sözleşmenin Yürütümü ile İlgili İdari Anlaşmanın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti ve Norveç Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleş
mesi ile Bu Sözleşmeye Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı. 
1 Mayıs 1969 Tarihli Türkiye - İsviçre Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Tadil 
Eden Ek Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların 
Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 
Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ceza 
Yargılarının Yerine Getirilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması ve 
Uygulanması Hakkında Kanun Tasarısı. 
Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik 
Hakkında Genel Sözleşmenin Revizyonu ile İlgili Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 

15 

25 

10 

16 

21 

Tarihi Sayısı 

9 . 

12. 

1 . 

2 . 

12. 

12. 

3 . 

8 . 

1978 

1978 

1979 

, 1980 

1979 

1979 

1979 

1980 

10ıl-319/07553 

101-352/09961 

101-351/09960 

101-531/01309 

101-461/07567 

101-460/07567 

101-404/01659 

112-110/05863 
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GENEL GEREKÇE 

Bu Anlaşma ile, suç ve suçlulukla savaşımda, uluslararası düzeyde çağdaş gelişme ve yaklaşımlar doğrultu
sunda hükümlülerin, topluma yeniden kazandırılması olanaklarını artırmak üzere, cezalarını kendi ülkelerinde 
çekebilmeleri amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında, bir diğerinin yargı yet
kisine karşılıklı saygı ilkesine dayalı olarak ceza yargılarının karşılıklı olarak geçerliliğinin tanınması ve di
ğer Taraf ülkesinde yerine getirilmesi yöntem ve koşulları düzenlenmektedir» . 

Nitekim bu gereksinme ile ülkemizde 647 ;sayılı Cezaların îrifazı Hakkındaki Yasanın 18 nci maddesi çer
çevesinde, Türkiye'de suç işlemiş yabancılar hakkında Türk mahkemelerince hükmolunan hürriyeti bağlayıcı 
cezaların ve emniyet tedbirlerinin yerine getirilmesinin karşılıklılık ve cezanın aynen uygulanacağı hususu il
gili Devletçe yükümlenilmek kaydıyla, yabancının uyruğu 'bulunduğu Devletin infaz kurumlarına 'bırakılması 
yöntemi, 'Bakanlar Kurulu kararı ile uygulanabilmekte İl;. 

Ayrıca üyesi bulunduğumuz Avrupa Konseyi çerçevesinde gerçekleştirilen ve 1 Mart 1977 gün ve 2081 sa
yılı Yasa ile onaylanması uygun bulunarak ülkemizin Taraf olduğu «Ceza Yargılarının Uluslararası Değeri 
Konusunda Avrupa Sözleşmesi:» de Taraf ülkeler arasında ceza yargılarının yerine getirilmesini geniş kap
samlı ve aşamalı bir biçimde uygulama alanına getirmiş bulunmaktadır. 

Ceza yargılarının olanaklar ölçüsünde, hükümlünün monsup olduğu çevre ve toplumda yerine getirimetslî, 
sonuç almada kolaylık ve hükümlünün topluma yeniden kazandırılması açısından çağdaiş insancıl infaz reji
minin 'bir gereği olması yanında, uluslararası kurallara vs anlaşmalara göre hükümlünün geri verilmesine ve 
ceza yargısının yerine getirilmesine olanak bulunmayan hallerde ve özellikle Taraf ülke uyrukları bakımından, 
uluslararası alandaki bu düzenleme ile önemli uygulama yararları sağlanmaktadır. 

Ülkemizin Taraf olduğu «Ceza Yangılarının Uluslararası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi» nin temel 
kurallarına dayanılarak hazırlanmış bulunan bu Anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Dev
letleri mahkemelerinden verilen ceza yargılarının hükmü veren Devletin istemi ve önerisi üzerine, hükümlü
nün uyruğu bulunduğu Devletin bu ceza yargısının geçerliliğini tanıması ve yerine getirme kararı alması ko
şulu ile, diğer Taraf ülkesinde yerine getirilmesi mümkün olacaktır. 

Anlaşma '29 maddeden oluşmaktadır. 

'Birinci 'bölümde tanımlamalar ele alınmıştır. (İM. 1) 

İkinci 'bölümde, ceza yargılarının tanınması ve yerine getirilmesi yol ve koşullan açıklanmıştır. Burada 
tanıma ve yerine getirme, yerine getirme ve istem koşullan, istemin reddi, yerine getirme hakkı, yerine ge
tirmenin sona ermesi, kanun yolları, af ve giderler ele alınmıştır. '(Maddeler; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10) 

Üçüncü 'bölümde, yerine getirme istemi ve usul hükümleri ile bu arada yetkili makam, hükümlerin uygu
lanması, istemlerin biçimi, istem belgeleri, tamamlayıcı bilgiler, istemin ve belgelerin dili, bildirimler, ge
çici önlemler olarak isteyen ve istenilen Devlette hürriyetin kısıtlanması ve süreleri, istem üzerine el koyma 
ve zoralım konuları düzenlenmiştir. (Maddeler; İl , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22) 

Dördüncü bölümde, tanıma ve yerine getirme ilkeleri belirlenerek istenilen Devletçe belirlenecek koşul
lar, istenilen Devletçe yapılacak işlem, mahkemelerin bulguları, hürriyeti ıbağlayıcı ceza yaptırımlarının yerine 
getirilmesi yöntemleri açıklanmıştır. (Maddeler; 23, 24, 25, 26) 

Beşinci bölümde, uygulama ve istemin kabulünden sonra yargının aktarılması ele alınmıştır. (Maddeler; 27 
vo 28) 

Altıncı bölüm, yürürlükle ilgili hükümleri içermektedir. (Madde; 29) 

Muti Güvenlik Konısayi (S, Sayısı : 13)' 
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TASARININ MADDE GEREKÇELERİ 

1 nci Madde : 244 sayılı Kanun gereğince Anlaşmanın onaylanması ile ilgili hükmü içermektedir. 

2 nci Madde : Anlaşma hükümleri çerçeve'sinde Türkiye CunThuriyeti adına yapılması gereken işlemlerin 
Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilmesini öngörmektedir. Buna göre Amerika Birleşik Devletleri uy
ruklu kişiler hakkında Türk mahkemelerinde verilen ceza yargılarının Amerika Birleşik Devletlerinde tanın
ması ve yerine getirilmesiyle ilgili istemleri yapmak ve aynı şekilde Türk vatandaşları hakkında Amerika Bir
leşik Devletlerinde verilen ceza yargılarının Türkiye'de tanınması ve yerine getirilmesi doğrultusunda yapılan 
istemleri incelemek ve uygun gördüğü takdirde,. ülkemizde yerine getirilecek ceza yaptırımının yasalarımıza 
uygun olaraik saptanması için, konuyu yetkili Türk m ahkemesiroe intikal ettirmek üzere, Adalet Bakanlığı gö
revli bulunmaktadır. 

3 ncü Madde : Birinci fıkrasıyla, ceza yargısının tanınması ve yerine getirilmesi istemimin işleme konul
masının, Adalet Baikanlığınca uygun bulunması halinde; Anlaşma hükümleri dairesinde gerekli incelemeyi 
yaparak, Türk kanunlarına göre uygulanacak ceza yaptırımını saptayacak mahkeme; , 

İkinci fıkrası ile de, Anlaşmanın 19 ncu maddesinin 2 nci ıbendi gereğince/geçici tutuklama istemlerini in
celeyerek karara bağlayacak mahkeme, 

Belirlenmektedir. 

4 ncü Madde : Anlaşmanın 19 ncu maddesinin 2 nci bendinde yer alan geçici tutuklama dışında, Anlaş
ma hükümleri uyarınca tanıma ve yerine getirme ile ilgili istemler üzerine, mahkemece verilecek kararlara 
karşı kanun yolunu göstermektedir. Anlaşmanın 19 ncu maddesinin 2 nci bendi uyarınca mahkemece verile
cek geçici tutuklama kararlarına karşı, Ceza Mahkemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre kanun yoluna 
başvurulması doğaldır. 

5 nci ve 6 nci Maddeler : Yürürlük ve yürütme ils ilgili bulunmaktadır. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ceza Yargılarının Yerine Getirilmesine 
İlişkin Anlaşmanın Onaylanması ve Uygulanması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 7 Haziran 1979 tarihinde Ankara'da imzalanan «Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birle
şik Devletleri Arasında Ceza Yargılarının Yerine Getirilmesine İlişkin Anlaşma» nın onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Anlaşmanın amaçları ve uygulanması ile ilgili olarak Devlet tarafından yapılması 
gereken işlemler Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilir. , 

MADDE 3. — Ceza yargısının tanınması ve yerine getirilmesi isteminin işleme konulması Adalet Bakan
lığınca kabul edildiği takdirde, Anlaşma hükümleri uyarınca gerekli inceleme ve karar verme konusunda 
yetkili mahkeme; hükümlünün Türkiye'de mutad olarak oturduğu yerdeki, böyle bir yer yoksa Türkiye'de 
bulunduğu yerdeki, Türkiye'de bulunmuyorsa Ankara'daki, yabancı mahkûmiyet kararına esas teşkil eden 
suça ve cezasına göre görevli mahkemedir. 

Anlaşmanın 19 ncu maddesinin 2 nci bendi gereğince yapılan geçici tutuklama istemleri, Ankara Sulh 
Ceza Mahkemesinde incelenir ve karara bağlanır. 

MADDE 4. — Yukarıdaki maddenin ikinci fıkrasında yazılı geçici tutuklama ile ilgili karar dışında 
yetkili mahkeme tarafından verilecek kararlara karşı acele itiraz yoluna başvurulabilir. 

MADDE 5. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 6. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ ARASINDA CEZA YARGILA^ 
RININ YERİNE GETİRİLMESİNE İLİŞKİN ANLAŞMA 

Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri, suçlarla savaşımda karşılıklı işbirliğinin ve bir di
ğerinin yargı yetkisine karşılıklı saygı ve hükümlülerin cezalarını kendi ülkelerinde çekmelerinde temel olarak 
ceza yargılarının geçerliliğinin karşılıklı tanınması ilkelerine dayalı olarak, hükümlülerin topluma yeniden ka
zandırılması olanaklarını artıracak bir düzenek kurulmasının Devletleri arasındaki dostluk ilişkilerinin daha 
da gelişmesine yardımcı olacağını gözönüne alarak, ceza yargılarının ülkelerinde yerine getirilmesine ilişkin bir 
Anlaşma bağıtlamayı kararlaştırmışlar ve bu amaçla yetkili Temsilcileri olarak; 

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı: 
Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürü 
Bay İldeniz Divanoğlu'nu, 
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı: 
Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi 
Bay Ronald I. Spiers'ı, 
atamışlardır. 

Bu Temsilciler, usulüne uygun ve geçerli yetki belgelerinin karşılıklı değişiminden sonra, aşağıdaki maddeler 
üzerinde anlaşmışlardır : 

BÖLÜM — I 

Tanımlamalar 

MADDE : 1 

Bu Anlaşmanın Uygulanmasında ; 

a) «İsteyen Devlet» veya «Hüküm Devleti» deyiminden, hükümlü hakkında verilmiş olan hürriyeti bağ
layıcı cezaları, zoralımı, kamu gözetimi önlemlerini veya hak kısıtlamalarını içeren bir ceza yargısının geçer
liliğinin tanınması ve yerine getirilmesini isteyen ve hükümlüyü İstenilen Devlet'e aktarabilecek olan Taraf 
anlaşılır. 

b) «İstenilen Devlet» deyiminden, hükümlü hakkında hürriyeti bağlayıcı cezaları, zoralımı, kamu gözetimi 
önlemlerini veya hak kısıtlamalarını içeren ve İsteyen Devletçe verilmiş olan ceza yargılarının geçerliliğini 
tanıması ve yerine getirmesi istenilecek olan Taraf anlaşılır. 

c) «Ceza Yargısı» veya «Yargı» deyiminden İsteyen Devletlin ceza mahkemesi tarafından bir ceza dava
sı sonucunda verilen ve hürriyeti bağlayıcı cezayı, zoralımı, kamu gözetimi önlemlerini veya hak kısıtlama
larını içeren kesin hüküm anlaşılır. 

d) «Hükümlü» deyiminden, Taraflardan birinin ülkesinde hürriyeti bağlayıcı nitelikteki cezalara, zoralıma, 
kamu gözetimi önlemlerine veya hak kısıtlamalarına çarptırılan, veya şartlı olarak tahliye edilen veya ce
zası ertelenen suçlu anlaşılır. 

e) «Hak Kısıtlaması» deyiminden, bir ceza yargısı ile, herhangi bir hakkın kaybettirilmesi, kullanılması
nın geçici olarak ertelenmesi veya hukuki bir ehliyetin kaybettirilmesi anlaşılır. 

f) «Mukim» deyiminden, Taraflardan birinin, sürekli olarak oturmak amacı ile en az 5 yıldan beri diğer 
Taraf ülkesinde oturmuş olan uyruğa anlaşılır. 

g) «Şartla Salıverilme» deyiminden, bir hükümlünün ceza süresinin bitiminden önce, şartlara ve gözetime 
bağlı olarak, yetkili Makamca hapisten topluma salıverilmesi anlaşılır. 
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BÖLÜM — II 
Ceza Yargılarının Tanınması ve Yerine Getirilmesi 

KESİM : 1 
Genel Hükümler 

M A D D E : 2 

Tanıma ve Yerine Getirme : 
1. Taraflardan herbiri, bu Anlaşma'da hükme bağlanmış haller ve koşullarda, kendi vatandaşı hakkında 

diğer (Tarafça verilmiş olup hürriyeti bağlayıcı cezaları, zoralımı, kamu gözetimi önlemlerini veya hak kısıt
lamalarını içeren bir ceza yargısının, geçerliliğini tanıyacak ve bu ceza yargısını, kendi mahkemelerinden ve
rilmiş bir ceza yargısı gibi, kendi ülkesinde yerine getirecektir. 

2. Bu tanıma ve yerine getirme, ancak, İsteyen Devlet'in yerine getirme isteminin, işbu Anlaşma'ya göre, 
İstenilen Devletçe kabul edilmesi üzerine uygulamaya konulabilir. 

M A D D E : 3 

Yerine Getirme Koşulları : 
1. Bir yargının İstenilen Devlet tarafından yerine getirilmesi, ancak, hakkında ceza yargısı verilmiş olan 

eylemin, bu Devlet ülkesinde işlenmiş olması halinde kendi yasasına göre de suç oluşturmasına ve İstenilen 
Devlet ülkesinde işlendiğinde hakkında ceza yargısı verilmiş olan kişinin cezalandırılabilir olması koşuluna 
bağlıdır. Bu koşul, iki Devlet'in yasalarında gösterilen suçların kurucu unsurları ve özelliklerinin her bakım
dan özdeş olmasını geröktireceik biçimde yorumlanamaz. 

2. Yargının birden fazla suça ilişkin olması ve bunlardan hepsinin 1 nci fıkradaki koşulları karşılamaması 
halinde, İsteyen Devlet, yargının, bu koşulları karşılayan suçlar için uygulanacak kısmını belirtecektir. 

3. Yerine getirme istemi belirli bir eşyanın zoralımını, bir kamu gözetimi önlemini veya hak kısıtlamasını 
ilgilendirdiği takdirde, İstenilen Devlet mahkemesi, ancak, aym suç bakımından İstenilen Devlet yasasına göre 
yetkili kılınmış olduğu ölçüde, böyle bir zoralıma, kamu gözetimi önlemine veya hak kısıtlamasına da karar 
verebilir. 

M A D D E : 4 

İstem Koşuttan : 
İsteyen Devlet, bir yargının yerine getirilmesini, ancak, aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde diğer 

Devlet'ten isteyebilir : 
a) Hükümlünün, istem tarihinde, iki Devlet'ten birinin ülkesinde bulunması; 
b) Hükümlünün İstenilen Devlet uyruğu olması; 
c) Hükümlünün İsteyen Devlat'ten mukim bulunmaması; 
d) Hükümlünün, istem tarihinde, yerine getirilmesi gereken en az 6 ay süreli hürriyeti bağlayıcı cezasının 

kalmış olması; 
e) Yargının İstenilen Devlet'te yerine getirilmesinin, hükümlünün yeniden topluma kazandırılması olanakla

rını geliştirebilecek olması; 
f) Hükümlünün İsteyen Devlet Ülkesinde bulunması halinde, reşit ise «kendisinin, küçük veya rızasını belirt

meye ehliyetsiz ise, veli, vasi veya temsilcisinin rızasının bulunması. 

M A D D E : 5 

İstemin Reddi : 
Yukarıdaki hükümlere uygun olarak yapılan yerine getirme istemi, aşağıdaki haller dışında, kısmen ve

ya tamamen reddedilemez : 
a) Yerine getirmenün, İstenilen Devlet'in hukuk sisteminin temel ilkelerine aykırı düşecek olması; veya 
b) İstenilen Devlet'in, hakkında ceza hükmü verilmiş bulunan suçun, siyası nitelikte veya buna murta-

bıt bir suç veya sırf askeri bir suç olduğu görüşünde olması; veya 
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c) Yerine getirmenin, istenilen Devlet'in uluslararası yükümlülüklerine aykırı olması; veya 
d) Suç konusu eylemin, istenilen Devlet'te esasen kovuşturma konusu olması veya eylem için bu Dev

letçe kovuşturma açılmasına karar verilmiş bulunması; veya 
e) istenilen Devlet yetkili makamlarının, aynı eylemden ötürü kovuşturma açılmasına yer görmemiş 

veya açılmış olan kovuşturmaya son vermiş olması; veya 
f) Eylemin İsteyen Devlet ülkesi dışında işlenmiş olması; veya 
g) İstenilen Devlet'in, kendi yasalarının bu Anlaşma'nın uygulamaya konulmasına ilişkin gereklerini kar

şılayamaması veya başka nedenlerle ceza yargısını yerine getiremeyecek durumda olması; veya 
h) Hükümedilen yaptırımın, İstenilen Devlet yasalarına göre zamanaşımına uğramış olması nedeniyle ye

rine getirilememesi; veya 
i) Suç tarihindeki yaşı nedeniyle, hükümlünün İstenlilen Devlet'te esasen kovuşturulmayacak durumda 

olması; veya 
j) Yerine getirmenin «Ne bis in idem» (Aynı suçtan ikinci yargılama olmaz) kuralına aykırı olması. 

KESİM : 2 
Yerine Getirme Koşullan 

M A D D E : 6 

Hususilik Kuralı : 

1. İstenilen Devlet, bu Anlaşma uyarınca aktarılmış olan hükümlüyü, aşağıdaki suçlar dışında, bu An-
laşma'ya göre aktarmanın konusu olan ceza yaptırımının yerine getirilmesinden başka hir nedenle hürriye
tinden yoksun bırakamaz, yargılayamaz veya cezalandıramaz : 

a) Hükümlünün, İstenilen Devlet'e aktarılmasından sonra işlediği suçlar; veya 
b) İsteyen Devlet'in rızasının alınması koşulu ile, hükümlünün İstenilen Devlet'e aktarılmasından önce 

işlemiş olduğu suçlar. Eğer İsteyen Devlet, bu suçun siyasi nitelikte veya buna murtabıt bir suç veya sırf 
askeri bir suç olduğu görüşünde ise, böyle bir rıza verilmez. 

c) İstenilen Devlet ülkesini engelsiz ve alıkonmaksızın terketmek olanağına sahip bulunduğu halde, ha
pisten kesin olarak serbest bırakılmasından veya kamu gözetiminin kesin olarak sona ermesinden itibaren 
45 gün içinde, bu Devlet ülkesini terketmemliş veya terkettikten sonra yine bu ülkeye dönmüş olan hükümlü
nün, İstenilen Devlet'e aktarılmasından önce işlediği, ancak, yukarıdaki 1 (b) fıkrasına göre gerekli rıza ve
rilmemiş olan suçlar. 

2. Kovuşturma yapılmak üzere, 1 (b) fıkrası uyarınca rızası talep edilen İsteyen Devlet, rıza istemi için
de mevcut bulunmayan ve gerekli gördüğü diğer belgeleri de isteyebilir. 

3. İstenilen Devlet, zamanaşımının kesilmesi ve durdurulması gibi hukuki sonuçlarını önlemek için ken
di yasasına göre gerekli her önlemi alabilir. 

M A D D E : 7 

Yerine Getirme Hakkı : 
1. Yerine getirme isteminin sunulması sırasında hükümlü halen Hüküm Devlet'inde hapiste bulunduğu 

takdirde, bu Devlet, aktarma yapılıncaya kadar veya ceza tamamlanıncaya kadar, ceza yaptırımının yerine 
getirilmesini sürdürebilir. 

2. İsteyen DöVlöt, şu haillerde yerine getirme hakkını yeniden elde edecektir : 
a) İstenilen Devlet'in istem konusunda işleme geçmek niyetini bildirmesinden önce, İsteyen Devlet, is

temini geri almış ise; 
b) İstenilen Devlet, yerine getirme istemi konusunda işleme geçmeyi reddettiğini bildirmiş ise; 
c) İstenilen Devlet, yerine getirme hakkından açıkça vazgeçmiş ise. Bu vazgeçme, ancak, her iki Devlet 

bu konuda anlaştıkları takdirde mümkündür. Yerine getirme, İstenilen Devlet'te artık mümkün değil ise, 
İsteyen Devlet'in istemi üzerine vaz geçme zorunlu olacaktır. 

d) İstenilen Devlet mahkemelerince aktarmanın bu Anlaşma'ya veya kendi yasalarına uygun olmadığı ka
rarlaştırılmış ise; 
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e) Hükümlünün aktarılması '21 nci madde hükmüne uygun olarak tamamlanmamış ise; 

f) Hükümlü hapisten kaçar veya kamu gözetimine uymaktan kaçınır ve üçüncü bir Devlet ülkesinde 
bulunur ve İstenilen Devlet de suçlunun verilmesli de dahil oljnak üzere herhangi bir yolla hükümlünün 
üçüncü Devlet'ten geri getirilmesini sağlayamaz ise; veya 

g) Yargının yerine getirilmesinin İstenilen Devlet'çe tamanjüanmasından önce, hükümlü İsteyen Devlet 
ülkesinde bulunur ise. 

M A D D E : 8 

Yerine Getirmeriiın Sona Ermesi : 

1. İstenilen Devlet yetkili makamları, İsteyen Devlet tarafından çıkarılan herhangi bir özel, genel af ve
ya yaptırımın yerine getirilebilme niteliğini ortadan kaldıran başka herhangi bir karardan, bilgi sahibi olur 
olmaz,' yaptırımı yerine getirmeye son vereceklerdir. 

2. İsteyen Devlet, ülkesinde verilen ve yukarıdaki fıkra uyarınca yerine getirme hakkının ortadan kalk
ması sonucunu doğuran herhangi bir kararı veya usûle ilişkin bir önlemi, İstenilen Devlet'e gecikmeksizin 
bildirecektir* 

M A D D E : 9 

Kamun Yollan ve Af : 

1. Ceza hükmünün gözden geçirilmesine ilişkin başvurular, mahkemelerinden biri tarafından verilmiş 
mahkûmiyet veya ceza hükümlerinin değiştirilmesi, kaldırılması veya başka biçimde geçersiz sayılması ama
cını güden her türlü kanun yolu başvuruları veya diğer usûl işlemleri konusunda karar vermek hakkı, yalnız 
Hüküm Devleti'ne ait olacaktır. 

2. Genel veya özel af çıkartmak hakkım Hüküm Devleti kullanacaktır. 
3. Yukarıdaki 2 nci fıkra hükmü saklı kalmak üzere, İstenilen Devlet'te çıkarılan toplu aflar, hükümlü

ye de uygulanabilecektir. Benzer biçimde, bu Anlaşma'daki hiçbir hüküm, İstenilen Devlet ilgili makamla
rının, sakatlık, kocama veya sürekl'i hastalık nedenleri ile hükümlünün serbest bırakılması konusundaki yet
kisini sınırlayıcı anlamda alınmayacaktır. 

MADDE : 10 

Giderler : 
Hükümlünün aktarılmasında veya cezanın yerine getirilmesinde. İstenilen Devletçe yapılan giderler bu 

Devlet'e ait olup herhangi bir biçimde Hüküm Devletinden geri istenemeyecekltir. 
! 

BÖLÜM — III 
Yerine Getirme İstemi 

KESİM : 1 
Usul Hükümleri 
MADDE : 11 

Yetkili Makam : 

1. Bu Anlaşmanın amaçları bakımından Yetkili Makamlar, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile 
Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı olacaktır. 

2. Bir yargının yerine getirilmesinin aktarılması, Taraflardan birinin hukukuna göre, bu Tarafın merke
zi Hükümet Makamından başka bir makamın da onayına bağlı olduğu takdirde, bu onayın da sağlanması 
gerekir. 
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MADDE : 12 
Hükümlerin Uygulanması : 
1. Bir ceza yargısının tanınması ve yerine getirilmesi istemine geçmek, tsteyen Devletin Yetkili Maka

mına ait olacaktır. 
2. Bu Anlaşmanın hiçbir hükmü, Hüküm Devletince böyle bir isteme geçilmesi için, hükümlünün bu Dev

lete başvurmasını engellemeyecektir. 

MADDE : 13 

İstemlerin Biçimi : 
Bu Anlaşmada belirtilen tüm istemler yazılı olarak yapılacaktır. 
Anlaşmanın uygulanması için Tarafların Yetkili Makamları arasında gereken her türlü yazışmalar, diplo

matik yoldan iletilecektir. 

MADDE : 14 

İstem Belgeleri : 
Tanıma ve yerine getirme istemine şu belgeler ekle.ıecektir : 
a) Tanınması ve yerine getirilmesi istenilen yargııın aslı, veya onaylı örneği; 
b) Yaptırımın yerine getirilebilirliğini bildiren ve hükmün halen çekilmiş ceza kısmını gösteren belge; 
c) Hükümlünün infaz kurumundaki davranışlarına ilişkin bilgileri, Özellikle isteyen Devlette hükümlünün 

elde ettiği veya aldığı iyi - hal notlarını da kapsayan infaz dosyasının tümünün veya ilgili kısmının aslı, veya 
onaylı örneği; ve, 

d) Hükümlü isteyen Devlet ülkesinde ise, kendisinin veya veli veya vasisinin, hükmün yerine getirilmesi 
için aktarılmasına ilişkin açık rızasını kanıtlayan belge. 

MADDE : 15 

Tamamlayıcı Bilgiler : 
istenilen Devlet, tsteyen Devlet tarafından sağlanan bilgilerin, bu Anlaşma hükümlerini uygulayabilmek 

için yeterli olmadığı görüşünde bulunduğu takdirde, gerekli tamamlayıcı bilgileri isteyecektir, istenilen Dev
let, bu gibi tamamlayıcı bilgilerin alınması için bir tarih de saptayabilir. 

MADDE : 16 

istemlerin ve Belgelerin D ü : 
1. Tanıma ve yerine getirme istemlerinin veya bunlara ilişkin belgelerin çevirileri aranmayacaktır. 
2. isteyen Devletin istemi konusunda, istenilen Devletçe verilen kararın ve eki belgelerin çevirileri de iste

yen Devlete iletilecektir. 
3. Hükümlü istenilen Devlet ülkesinde bulunduğu takdirde, bu Anlaşmaya göre hazırlanan belgeler, iste

nilen Devlete, bu Devlet dilinde yazılmış çeviri metinleri ile birlikte gönderilecektir. 

MADDE : 17 

Bildirimler : 
1. istenilen Devlet makamları, yerine getirme isteni konusunda yapılan işlemlerden, tsteyen Devlet ma

kamlarına zamanında bilgi verecektir. 
2. istenilen Devlet istemi yerine getiremeyeceğine karar verdiği takdirde, tsteyen Devlete bu Anlaşma

nın, istemin reddine dayanak olan hükmünden bilgi verecektir. 
3. Taraflardan her birinin makamları, bu Anlaşmaya göre aktarılmış olan tüm hükümlülerin, özellikle 

şartla salıverilme veya serbest bırakılma hallerini de içeren, durumlarına ilişkin raporları, öteki Tarafa belli 
dönemler itibariyle sağlayacaktır. 

Milli Güvenlik Konseyi (S, Sayısı : 13)' 
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Taraflardan her biri, bir ceza hükmünün yerine getirilme durumu konusunda her zaman özel bir rapor 
da isteyebilir. 

KESlM : 2 
Geçici Önlemler 
MADDE : 18 

İsteyen Devlette Hürriyetin Kısıtlanması : 
isteyen Devlet, hükümlü, kendi ülkesinde bulunduğu ve hürriyeti bağlayıcı bir ceza yaptırımının yerine ge

tirilmesi için yaptığı istemin kabulüne ilişkin bildirimi aldıktan sonra tutuklu veya hapiste olmadığı takdirde, 
yerine getirmeyi sağlamak için gerekli görür ise hükümlüyü aktarmak amacıyla tutuklayabilir. 

MADDE : 19 

İstenilen Devlette Hürriyetin Kısıtlanması : 
1. İsteyen Devletin yerine getirme istemi üzerine, İstenilen Devlet, aşağıdaki hallerde hükümlünün hürri

yetini kısıtlayabilir : 
a) İstenilen Devletin yasasına göre, suç geçici önlem niteliğinde tutuklamayı haklı gösteren bir suç ise; 

ve 
b) Hükümlünün kaçması tehlikesi varsa. 
2. İsteyen Devlet yerine getirme isteminde bulunma niyetini açıkladığında, bu Devletin başvurması üze

rine, İstenilen Devlet, yukarıdaki fıkranın a ve b bentlerinde gösterilen koşulların gerçekleşmiş olması kaydı 
ile, hükümlünün hürriyetini kısıtlayabilir. Bu başvuruda, ceza yargısına neden olan suç ile, işlendiği yer ve 
zaman ve hükümlünün mümkün olduğu kadar açık özellikleri belirtilecek, ayrıca ceza yargısının dayandığı 
maddi olguların kısa bir açıklamasına da yer verilecektir. 

MADDE : 20 

İstenilen Devlette Hürriyetin Kısıtlanma Süresi : 
1. İstenilen Devlette hükümlünün hürriyetinin kısıtlanmasında bu Devletin yasası uygulanır; hükümlünün 

serbest bırakılması koşullarını da bu yasa belirler. 
2, Hürriyeti kısıtlanmış olan hükümlü, her halde : 
a) İstenilen Devlet yasalarına uygun olarak şartla salıverilmesi ıhalleri saklı kalmak üzere, ceza yargısı 

ile hükmedilmiş olan hürriyeti bağlayıcı ceza süresine eşit bir kısıtlama süresini tamamlamış ise; veya 
b) 19 ncu maddenin 2 nci fıkrası uyarınca hürriyeti kısıtlanmış ve buna ilişkin istem hürriyetin kısıtlan

ması tarihinden başlayarak 30 gün içinde 14 ncü maddede belirtilen belgelerle birlikte istenilen Devletçe 
alınmamış ise; serbest bırakılacaktır. 

MADDE : 21 

İstem Üzerine EUcoyma : 
1. İsteyen Devlet, eşyaya geçici olarak elkonulmasını İstenilen Devletten istediği takdirde, İstenilen Dev

let, kendi yasasının benzer hallerde elkoymayı öngörmesi şartıyla eşyaya geçici olarak elkoyabilir. 
2. Geçici elkoyma, İstenilen Devletin yasasına uygun olarak yürütülür. Elkoymanın kaldırılabilmesi ko

şullarım da bu yasa belirler. 

MADDE : 22 
Zoralım Konusu Eşya Üzerinde İşlem : 
1. 'Bu Anlaşma uyarınca zoralım konusu olan eşya, üçüncü kişilerin haklarına zarar verilmemek kaydı 

ite, İstenilen Devletin malı olur. 
2. Özel bir değeri olan zoralım konusu eşya, İsteyen Devlet istemde bulunduğu takdirde, bu Devlete veri

lebilecektir. 
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BÖLÜM — IV 
Tanıma ve Yerine Getirme 

KESİM : 1 
Genel Hükümler 

MADDE : 23 
İsteriden Devletçe Belirlenecek Koşular : 
İstenilen Devlet Yetkili Makamları, yerine getirme istemini kabul etmeden önce : 
a) Yerine 'getirilmesi istenilen yaptırıma, kesin1 bir ceza yargısı ile hükmedilmiş bulunup bulunmadığı; 
b) iBu Anlaşmanın 3. ve 4 ncü maddelerinde yer alan koşulların gerçekleşmiş olup olmadığı, 
c) Yerine getirmenin, İstenilen Devletin hukuk düzeninin temel ilkelerine aykırı düşüp düşmediği, 
d) Hükümlünün, ceza yargısının konusu olan suçtan ötürü, daha önce beraat edip etmediği, cezasının özel 

veya genel af konusu olup olmadığı, hakkındaki yaptırımın tamamen yerine getirilip getirilmediği veya yap
tırımın yerine getirilmesinin zamanaşımına uğrayıp uğramadığı, 

e) 'Bu Anlaşmada yerine getirme için öngörülen diğer koşulların gerçekleşip gerçekleşmediği; konuların
daki kanaatini, vereceği bir kararla belirleyecektir. 

MADDE : 24 

İstenilen Devletçe Yapılacak İşlem : 
1.- İsteyen Devlette hükmedilmiş olan bir yaptırım, ancak, bu yaptırıma hükmeden ceza yargısının geçer

liliğinin, İstenilen Devletin yasalarına göre bu Devlet Yetkili Makamınca tanınmasından sonra İstenilen Dev
lette yerine getirilir. 

2. Bu Anlaşmaya göre her yerine getirme işleminde, İsteyen Devlet, İstenilen Devlet Yetkili Makamına 
ceza yargısının bir örneğini verecektir. 

İsteyen Devletçe hükmedilmiş bir ceza yargısının tanınması için İstenilen Devlet yasasına göre yet
kili kılınmış olan makam, 9 ncu madde 1 nci fıkra hükümlerine uyarlı .olarak ceza yargısının geçerliliğini ta-
nıyaoak ve bu yargının tanındığını kanıtlayan bir belge düzenleyerek yargıya ekleyecektir. Yargının ve tanıma 
belgesinin onaylı birer örneği, İstenilen Devletin ilgili bir mahkemesine kaydettirilecektir. 

3. İstem tarihinde fiilen İstenilen Devlet ülkesinde bulunan hükümlüler için verilmiş ceza yargıları da, 
İstenilen Devlette, bu Anlaşma hükümlerine göre yerine getirilecektir. 

MADDE : 25 

Mahketnenfcı Bulguları s 

İstenilen Devlet, İsteyen Devletin ceza hükmünde açıklandığı veya bu hükme zımnen dayanak olduğu öl
çüde, sabit görülen eylemlere ilişkin bulgularla bağlı olacaktır. 

KESİM : 2 

Hürriyeti Bağlayıcı Ceza Yaptırımlarının Yerine Getirilmesi 

MADDE : 26 

Yaplanmiların Yerine Getirilmesi : 
1. Yaptırımın yerine getirilmesinde, İstenilen Devletin yasası uygulanacak ve şartla salıverilmeye ilişkin 

kararları da içermek üzere, uygun olan her türlü kararları almaya yalnız bu Devlet yetkili olacaktır. 
2. İstenilen Devlet mevzuatına göre yetkili olan makam, yerine getirilecek olan yaptırım süresinin he

saplanmasında, ceza yargısı ile hükmedilmiş olan ceza yaptırımı süresini temel olarak alacaktır. 
Ceza yaptırımının yerine getirilmesinin uygulamaya konulmasında, aşağıdaki hususlar gözönüne alınabilir : 
a) Kendi yasası ile o suç için öngörülmüş bulunan ceza yaptırımı, 
b) İsteyen Devlet yasasında suç için öngörülen cezanın asgari haddi, 
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c) Ceza yargısında yer alan ve cezanın ağırlaştırılması ya da. hafifletilmesi sonucunu doğuran maddi 
olgular ve hukuki nedenler ve isteme ekli olan her türlü tamamlayıcı bilgiler. Şu kadar ki, istenilen Devlet 
hürriyeti bağlayıcı cezayı içeren bir yaptırımı, para cezasına çeviremez, 

d) Özellikle mahkûmiyetten sonra ortaya çıkan ve ceza hükmünün yerine getirilmesinde uygulanması ge
reken infaz biçimi üzerinde etkili olabilecek diğer tüm maddi olgu ve koşullar. 

3. Ceza yaptırımının yerine getirilmesinde, istenilen Devlet mevzuatına göre yetlkili olan makam, hüküm
lünün, İsteyen Devlette verilmiş olan karardan doğan cezai durumunu ağırlaştırmayacaktır. 

4. Hükümlünün, isteyen Devlette mahkûmiyetten sonra, her hangi bir biçimde hürriyetinin kısıtlanması 
Ve çekmiş olduğu ceza süreleri, mahkûmiyetinden indirilir. 

İsteyen Devlette mahkûmiyetten önce, hükümlünün suçla ilgili tüm tutukluluk süreleri için de aynı indir
me işlemi yapılır. 

BÖLÜM — V 
Uygulama 

MADDE : 27 
İşitensin Kabulünden Sonra Aktarma : 
1. İsteyen Devlette hürriyeti kısıtlanmış olan hükümlü : 
a) Tanıma ve yerine getirme isteminin kabul edildiğinin bildirilmesi; 
b) Suçlunun aktarma konusundaki rızasının devam ettiğinin doğrulanması; ve 
e) Ceza yargısında, hürriyeti bağlayıcı ceza yaptırımı ile birlikte aynı suç için ayrıca para cezasına da 

hükmedilmiş olması hallerinde, bu para cezasının ödenmesi; 
Üzerine İstenilen Devlete aktarılır. 
2. Hükümlünün teslim edileceği tarih ve yer Taraflar arasında, karşılıklı anlaşma ile saptanır. 

MADDE : 28 
Uygulama : 
Taraflardan her biri, bu Anlaşmaya ülkesi içinde tam bir uygulama sağlamak üzere gerekli göreceği 

tüm bir uygulama sağlamak gerekli göreceği tüm usul işlemlerini oluşturacak ve, bu Anlaşmanın amaçları 
bakımından, İsteyen Devlette hükmedilmiş olan ceza yargılarının geçerliliğinin tanınmasına hukuki etkenlik 
vermek ve bu yetkilerle donatılacak Yetkili Makamı belirlemek için gerekli yasal önlemleri alacaktır. 

BÖLÜM — VI 
Son Hükümler 
MADDE : 29 

Yürürlük : 
1. ıBu Anlaşma onaya bağlı olacaktır. Onay belgeleri Washington'da karşılıklı olarak verilecektir. 
2. Bu Anlaşma, Onay Belgelerinin karşılıklı verilmesinden 30 gün sonra yürürlüğe girecek ve süresiz ola

rak yürürlükte kalacaktır. 
3. Sözleşen Taraflardan her biri, önceden diğer Sözleşen Tarafa yazılı olarak bildirimde bulunarak bu 

Anlaşmayı kaldırabilir. Bu takdirde, kaldırma bildiriminin alınmasından 6 ay sonra, Anlaşma yürürlükten kal
kacaktır. 

Yukarıdaki hükümlerin tanıtı olmak üzere, Sözleşen Tarafların Yetkili Temsilcileri işbu Anlaşmayı imzala
yıp mühürlemişlerdir. 

Ankara'da 1979 yılının 7 Haziran günü, her iki metin de eşit değerde geçerli olmalk üzere Türkçe ve 
İngilizce dillerinde iki sayı halinde düzenlenmiştir. 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ 
ADINA ADINA 
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GEREKÇE 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı arasında, 4 Temmuz 1966 tarihimde imzalanan Sosyal Güvenlik 
hakkında Genel Sözleşmenin, her iki; Akit Taraf ülkesinde değişen koşullar ve beliren ihtiyaçları nedenliyle 
değiştiriimıesîne gerek duyulmuş ve anılan Sözleşme günün şartlarına uygun bir biçimde yeniden düzenlenmiş
tir* 

Madde 1.— 
Kanunun 1 nci maddesi Sözleşmenin onaylanmasına dairdir. 
13 . '12 . 1978 tarihinde Brüksel'de imzalanmış bulunan, Türkiye Cumhuriyeti ve Belçika Krallığı arasın

da 4 Temmuz 1966 tarihinde Brüksel'de imzalanan Sosyal Güvenlik Hakkındaki Genel Sözleşmenin Revizyo
nu ile ilgili Sözleşme, kenidli madde numaraları şırasına ıgöra açıklanmıştır. 

Madde 1. — Serbest işçi olarak mesleki bir iş yapan veya yapmış olan Türk ve Belçika vatandaşları hak
kında da Sözleşme hükümlerinin uygulanmasını teminen, 1 nci maddeye bir bent ilave edilmiştir. 

Madde 2. — Sözleşmenin hangi Sosyal Güvenlik mevzuatlan hakkında uygulanacağını belirten 2 nci 
maddede Türkiye ve Belçika yönünden değişiklik yapılmıştır, 

Belçika^da: Ücretli ve Bağımsız olarak çalışanların rejimleri ile ilgili Hastalık, Malullük Sigortası, Emekli 
ve Ölüm aylıkları, aile yardımları mevzuatları ile Işkazası ve Meslek Hastalıklarından doğan zararların taz
minine ilişiklin mevzuat; 

Türkiye'de: Sosyal Sigortalar mevzuatı yanında Bağ - Kur, TC Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar 
Kanununa göre Sosyal Sigorta Sistemine dahil edilen Sigorta Sandıkları mevzuatları, 

'Kapsama alınmıştır. 
Madde 3. — Sözleşmenin 3 ncü maddesinin ikinci paragrafı madde metninden çıkarılmıştır. 
Madde metninden çıkarılan hüküm şudur. (-İşçiler ve benzerleri dışında çalışan kimseler, hakkında uygulan

maz.-) . . s ' 
Serbest çalışanlarla ilgili mevzuatların kapsama alınması, söz konusu hükmün çıkarılmasına neden olmuş

tur. 
Madde 4. — Uygulanacak mevzuata ilişkin 4 ncü maddenin 1 nci paragrafı bağımsız çalışanlarla ilgi!» hü

kümlerle (tamamlanmıştır. 

Madde 5. — Sözleşmenin 6 nci maddesindeki «kazanç» kelimesi yerine «mesleki gelir» ifadesi almıştır. 

Madde 6. — Sözleşmenin 11 nci maddesinin 2 nci bendi, işçlerte aile lenflerinin geçici olarak diğer Âkit 
Taraf ülkesinde bulundukları sırada, bu ülkede kendilerine yapılan sağlık yardımları masraflarının tamamı
nın yetkili Sosyal Sigorta Kurumunca, geçici olarak bulunulan memleketteki Sosyal Sigorta Kurumuna öden
mesini teminen değişitMImiştir. 

Madde 7. — Sözleşmenin 12 nci maddesinin 2 nci Ibendi, Akit Taraflardan birinin mevzuatına göre yar
dım görmeye başlamış bulunan işçilerin ikametgâhlarını diğer Akit Taraf üMcesine naklettikleri takdirde, ken
dilerine bu ülkede yapılan sağlık yardımları masraflarının tamamının, yeitkili Sosyal Sigorta Kurumunca ge
çici olarak bulunulan memleketteki Sosyal Sigorta Kurumuna ödenmesini teminen değiştMmiştir. 

Madde 8. — Sözleşmenin II nci Kısmının 1 nci Bölümüne «Madde 13 bis» dahil edilerek, sağlık yardım
larına ilişkin söz konu'su bölüm hükümlerinin, Âkit Ülkeler arasında bilahara yapılacak bir anlaşmadan sonra 
bağımsız çalışanlara da uygulanabileceği, belirtilmiştir. 

Madde 9. — Sözleşmenin 20 nci maddesinin 3 ncü paragrafı değişftinikniiştir. (3 ncü fıkranın (a) bendi de
ğiştirilmiş (to) bendi aynen kalmıştır.) 

Değişiklik Türkiye tatbikatına bir yenilik getirmemiş, Belçika yönünden maden işçileri ve benzerlerinin 
aylıklarına ilişkin taHbika'ta açık* getirmiştir. 

Madde 10. — Sözleşmenin .22 nci maddesıinin 1 nci paragrafı kaldırılmıştır. 
Tek paragraf halline gelen 22 nci maddedeki «özel» sözcüğü çıkartılmıştır. 
Değişiklik Belçika tatbikatına açıklık getirmiştir, Türkiye tatbikatını dtkilememektedir. 
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Madde 11. — Yardım tutarının tayininde takip edilecek yolu belirleyen 26 ncı maddeye eklenen 2 nci 
fıkrayla, serbest meslek sahiplerinin Sözleşme kapsamına alınmasına paralel olarak, yardımın hesabında, orta
lama mesleki gelir belMenmişJtir. 

Madde 12. — Belçika mevzuatına göre ihtiyaç .şartına bağlı olarak yapılan îşkazası veya Meslek ,Hasta
lığından mütevdlüt yardımların yalnız Belçika'da ikamet eden kimselere sağlanacağına dair olup tek taraflı 
bir hüküm olan 31 nci madde Sözleşmeden çıkarılmıştım 

Madde 13. — 38 nci maddenin 2 nci fıkrası kaldırılmış, 3 ncü fıkra 38 nci maddemin 2 nci fıkrası olmuş
tur. Kaldırılan 2 nci fıkra ile, Belçika ve Türkiye yönünden yalnız Sosyal Güvenlîk konusunda yetkili kaza 
mercileri için madde hükm'iinün uygulanması gibi bir ik'ıısitlaima kaldırılmış oldu. 

Madde 14. — 4 . 7 . 1966 tarihli Sözleşmenin 42 nci maddesinde Türkiye bakımından yetkili makam Ça
lışma Bakanlığı alarak belirlenmiştir. 

Sosyal Sigortalar Kurumu 17 . 12 . 1974 tarihinden i'tibaren Sosyal Güvenlik .Bakanlığına bağlanmıştır. 
Bu bakımdan mezkûr madde Türkiye bakımından «Türkiyeide sÖSyal Güvenlik Bakanlığı ve yedkili diğer 
Bakanlıklar,» 

Keza; serbest meslek sahiplerinin sözleşme kapsamına alınması sonucu Belçika bakımından da; 
«Belçika'da Sosyal Güvenlik Bakanı ve Bağımsız çalışanların Sosyal Güvenlik Rejiminde öngörülen ve

cibeler ile bu rejim gereğince sağlanacak aile yardımları ve yaşlılık ve ölüm yardımları (aylıklar) için : Orta 
smılflar Bakanı» olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 15. — Sözleşmede, Akit Tarafliarm Sosyal Sigorta Kuramlarının birbirlerine karşılıklı «İdari 
Yardımda» bulunacaklarını belirleyen madde yoktur. 

IBU açıdan; Sözleşmenin IV ncü Kısmına 46 Bis ve 46 Ter maddeleri ilave edilmiştir. 46 Bis maddesi, 
başka bir ülke adına yapılan masrafların geri alınmasını (3 ndü kişilerini sorumluluğu), 46 Ter maddesi, haksız 
yere ödenen yardımların geri alınmasını düzenlemektediı\ - - ' 

Madde 16. — Serbest çalışanların Sözleşme kapsamına alınmasına paralel olarak, 49 ncu madde hüküm
lerinin, 2 nci Akranın son paragrafı dışında olmak üzere, serbest çalışanlara da uygulanacağına dairdir. 

Madde 17. — Bu Sözleşmenin tasdikine ve tasdik belgelerinin en kısa süre içerisinde teati edileceğine, 
tasdik belgelerinim teatisini takip eden ikinci ayın ilk günü yürürlüğe gireceğine dair olup aynı rnidtJin imza işle
mini ve Türkçe, Fransızca ve Flamanca olarak düzenlenen her üç metnin aynı derecede geçerli olacağını be
lirlemektedir. 

Madde 2. —* 

Bu madde ile Kanunun yürürlük tarihi tespit edilmişljirj 

Madde 3. — • -

IBu madde Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceğine dairdir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Hakkında Genel Sözleşmenin Revizyo
nu ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Belçika Krallığı arasında 13.12.1978 tarihinde Brüksel'de imza
lanan Sosyal Güvenlik hakkındaki Genel Sözleşmenin Revizyonu ile ilgili Sözleşmenin onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3, — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Milli Güvenlik Konseyi (S- Sayısı : 15)' 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE BELÇİKA KRALLİĞİ ARASINDA 4 TEMMUZ 1966 TARİHİNDE 
BRÜKSEL'DE İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK HAKKINDAKİ GENEL SÖZLEŞMENİN REVİZ

YONU İLE İLGİLİ SÖZLEŞME 

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI 
ve 
MAJESTE BELÇİKA KRALİ, 

Âkit Taıralfllarda meydana gelen mevzuat değişmesine ve de Sosyal Güvenlik konusunda uluslararası un
surlarla alınan genel yönelime Sosyal Güvenlik Sözleşmesini uygulamayı arzu ederek, 

Mevcut .Sözleşmeyi tadil ©den toir Sözleşme aktetmeyi kararlaştırmışlar ve bu maksatla tam yetkili tem
silciler olarak; 

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI 
Türkiye Cumhuriyeti Brüksel Büyükelçisi Halûk Kura'yı, 
ve. 
MAJESTE BELÇİKA KRALI, 

Alfred Califice, Sosyal Güvenlik Bakanı, ve Antoine Humbfet, Tarım ve Orta Sınıflar Bakannııır, görevlen-
dirmîşleMr.1 

Temsilciler, usulü dairesinide düzenlenmiş bulunan selahiyet belgelerini teati ettikten sonra, aşağıdaki hu
suslar üzerinde mutabık kalmışlardır : 

Madde : 1 

4 Temmuz 1966 tarihli Sözleşmenin 1 nci maddesinde aşağıdaki şekilde kaleme alınan bir 2 nci bend 
ilave edilmiştir: 

«Bu Sözleşmenin hükümleri serbest işçi olacak bir mesleki işi yapan veya yapmış olan Türk ve Belçika 
vatandaşlarına, bu sözleşmede yer alan karşıt hükümler salklı kalmak kaydı ile kıyas yolu ile uygulanabi
lir,»» 

Madde : 2 

tşlbu Sözleşmenin 2 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 
«Bu Sözleşme aşağıda yazılı Sosyal Güvenlik mevzuatı hakkında uygulanır : , 
1. Türkiye'de, 
a) tşkazaları ve meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile ilgili yü

rürlükteki sosyal sigorta mevzuatı; 
b) Küçük Esnaflar ve Sanatkârlar ve Bağımsız çalışanlar hakkında uygulanan yürürlükltekj malullük, 

yaşlılık ve ölüm sigortaları mevzuatı; 
c) Devlet Memur ve Hizmetlileri hakkında uygulanan Emekli Sandığı mevzuatı; 
d) Sosyal Sigortalar Kanununa göre Sosyal Sigorta sistemine dahil edilen Sigorta Sandıkları mevzuatı. 
2, ıBelçIkalda, 
a) Ücretli ve Bağımsız olarak çalışanların rejimleri ile ilgili Hastalık Malullük Sigortası mevzuatı/; 
b) Ücretli ve Bağımsız olarak çalışanların rejimi üe ilgili Emekli ve Ölüm aylıkları mevzuatı; 
c) ılşkazası ve meslek hastalıklarından doğan zararların tazminine ilişkin mevzuat; 
d) Ücretli ve Bağımısız olarak çalışanların rejimleri ile ilgili Aile Yardımları mevzuatı.»/ 

Madde : 3 

Aynı Sözleşmenin 3 ncü maddesi aşağıdaki hükümle değiştirilmiştir : 
«Bu Sözleşme hükümleri kançılarya kadrolarındaki memurlar dahi, Elçilik ve Kbnsiolosıluılda.rdaki mesliek 

memurlarına uygulanmaz.» 

Milli Güvenlik Konseyi (S* Sayısı : 15)' 
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Madde : 4 

Aynı Sözleşmenin 4 ncü maddesin in 1 nci paragrafı aşağıdaki şekilde tamamlanmıştır : 

«Mesleki faaEyMlexini iükekrdon birinde icra eden bağımsrz çatofatrlaır, diğer üffkede daimi olara'k: üc r̂tıef 
etse4ep*ddıi toi^ 

Bu ülkelerden birinde ve diğerinde ücretli ya da ücretlsiz oHaraik aym zamanda İki veya daha fazıla mesleki 
faaliyet icra edilmesi halimde bu faaliyetlerin her biri icra edildiği ülkenin mevzuatıma göre yürütülür. 

Ülkelerden birinin mevzuatının uygulanması için diğer ülkede yapılmış bulunanı faalifyetıler nazara a ta r . 
Ancafk 'katkılar her (ülke .tarafımdan kendi 'ilkesinde gerçekl'öşltirillen geMrletr üzerimden hesaplaınabilecetofcir.» 

Madde : 5 

Aynı Sözleşmenin 6 nci maddesini» I nci bendindeki «ÜCFöb ifc^i»»»f>*mö^^ 
tirillmiıştir. 

Madde : 6 

Sözleşmenin 11 nci maddesinin 2 nd benldii aşağtdâlki şeifciltte defiftirilmişfir r 

«Bağlı olunan Kurum, bu yardımların, yardımı yapmış olan Kurumların muhasebe kayıtlarından çıkacak 
tutarlarını geçici olarak İkamet olunan ülkenin Kurumuna öder.» 

Madde : 7 

Sözleşmenin 12 nci maddesinin 2 nci bendi aşagıdaftl föteilde değiştirilmiştir : 
«Bağlı olunan Kurum, bu yardımların, yardımı yapmış lol,an kuramlarım muhasebe kayıtlarından çıkarıla

cak fiili tutarlarıını geçici ©Üaraık ikamet olunan üllkenin Kurumluna öder. 

10 ncu maddenin 2 nci bendi hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.»! 

Madde : 8 

Aynı Sözleşmenin II nci Kısmınım 1 nci Bölümüne aşağıda belirüilidiği gibi 13 biıs maddesi dahil edlmiıştiır. 
«Madde "13 bis 
Aynıi yardımlara gelince, Türk mevzuatı bu yardımılaırı bağımsız çalışanlara sağladığı anda, bu başlık 

altını da #er alatt hütoü^terkırıü'yg^lınînasFserbest işçi o1iaı^^4 da bir idari düzfenJeme 3e teşrrtrl edilebilir.» 

Madde : 9 

Aynı Sözleşmenin 20 nci maddesinin 3 ncü paragrafı aşağıdaki hükümlerle değişjtirilmıişltir : 

«3. Maden işçileri i e benzeri işçilere uygulanan, a>flMa %ilt BdciJt* mev^uatt miktümle^inM'ufalanma
sında bu hükümler : 

a) Yalnız bu hükümler gereğince geçerli olan süreler üie birleşririlebilecek süreler, Türk maden (işyerle*-
rinde geçen. ^ bu işyerkrinin Belçika'da bulunması halind* anılan hüıkümler gereğince geçerli olaû sürelerdur;; 

b) Değî mıeiîaıiştiiır.» 

Madcfe : 10-

L Ayıttı Sözleşmenin 212 nci maddesinin 1 nci paragrafı kalduitaştıır., 
'2, Aynı 22 nci maddenıin 2 nloi paragrafı :bu maddenin ,tek paraigrafı otauşltur.. 
'3, Tek pragraf haline gelen 22 nci maddedeki «Özel» .sözcüğü çıkartılmıştır. 

MÜüs Güvenlik Konseyi (S, &&ym : 15)' 
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Madde : 11 

Aynı Sözleşmenin 26 ncı maddesine aşağıdaki şekilde bir libinoi fıkra dahil edilmiştir : 
«Akit Ülkelerden 'birinin mevzuatına göre, yardımların tespitinde tüm sigortalılık süresi veya 'bu sürenin1 bir 

kısmı ile-ilgili ortalama mesleki gelir nazara alınıyorsa bu ülkenin yapmakla yükümlü olduğu yardımların 
hesapllanimasında nazara alınan ortalama mesleki gelir, anılan ülke mevzuatıma göre geçen sigortalı süresinde 
ödendiği tespit <olunam! mesleki gelirlere göre belirleniır.» 

Madde : 12 

Aynı Sözleşmenin 31 nci maddesi kaldırılmıştır. 

Madde : 13 
L Aynı .Sözleşmenin 3'8 nci maddesinin 2 nci paragrafı kaldırıllimuştıır. 
2, Aynı Sözleşmenin 3'8 nci maddesinin 3 ncü parag rafı 2 nci paragrafı olmuştur. 

Madde : 14 

Aynı iSözüeşmenm 42 nci maddesi aşağıdaki hüküm ile .değiştirilmiştir : 
«Bu Sözleşmenin uygulanmasınıda yetkili idari makamlar şunlardır : 
Türkiye'de, Sosyal Güvenlik 'Bakanlığı ve yetkili diğer Bakanlıklar; 
Belçika'da Sosyal Güveniliik Bakam ve Bağumismz çalışanların Sosyal Güvenlik Rejiminde öngörülen ve

cibeler ile bu 'rejim gereğince sağlanıaoalk aile yardımları ve yaşlılık ve ölüm yardımları (aylıklar) için : Orta 
Sınıflar IBakanı» 

Madde : 15 

Ayını Sözleşmenin IV Kısmıma aşağıdaki ışekMe 46 bls ve 46 iter maddeleri daJhil edilmiştir : 

Madde 46 bis : 
'Bir kimse, bir üüke mevzualtına göre sağlaman yardımı lardan, Idiğer bir lülllkede meydana gelen olaylardan doğam 

bir zarar için yaralanmakta (ise, yardımları sağlamakta olan Kurumun zararı tazminle yükümlü 3 ncü kişiye 
karşı doğacak hakları aşağıdaki ışekilde düzenlenir : 

«Yardımları sağlayan Kurumum, uyguladığı mevzuat gereğince 3 ncü kişilere karşı hak iddiasında bulunan 
kimsenin yerine geçmesi halinde, bu durum diğer ülkece tanınır; 

b) Yardımları sağlayan Kurumun doğrudan doğruya 3 ncü kişilere karşı hak iddiasında bulunması ha
linde, bu hak her ülkece tanınır.» 

«Maddö 46 iter : 

H„ Yardımları sağlayan bir Akit Devletin Kurumu, bu yardımları halksıız yere alan bir kimseye karşı iti
razda bulunduğu takdirde, bu kimsenin daimi - olanak ikamet ettiği Kurum veya bu kimsemin ülkesinde da
imi olarak ilfcam'et ettiği Akit Devlettin yetıkili Kurumunca gösterıilen Kurum birinci Kuruma gerektiği şekilde 
yardımcı olur. 

2. (Bir Akit Devletim Kurumu, yandımlardan yararlanan bir kimseye, bu kimsenin hak kazandığı meblağı 
aşan bir meblağ ödemişse, bu Kurum, uyguladığı mevzuatta öngörülen koşullar ve sınıflar dahilinde fazla
dan! ödediği miktarı, 'anılan kimseye yardımları sağlamaJkla yükümlü olan diğer Akit Devlet Kurumundan, 
bu Kumumun İlgiliye ödeyeceği muikltaındam kesmıesıinli talep edebilir. Bu sonuncu Kurum, kendi, uyguladığı 
mevzuata göre böyle bir kesinti için öngörülen koşullar ve sınırlar dahilinde sanki kendisi tarafından faz
ladan bir ödeme yapılmış gibi sözkonusu kesintiyi yapar ve kestiği miktarı alacaklı Kuruma transfer eder.» 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 15)' 
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Madde : 16 

Aym SözleşmıenJin 49 ncu maddesi bükümleri, anılan maddenin 2 ncıi paragrafının son fıkrası dışında 
olımak üzere, serbest çahşanıllara kıyas yolu ile uıyguKlanıı* 

Madde : 17 

Bu Sözleşme tasdik edilecek ve tasdik belgeleri mümkün olan en kısa süre içinde Ankara'da teati edi
lecektir. 

Tasdik belgelerinin teatisini takip eden ikinci ayın ilk günü bu Sözleşme yürürlüğe girecektir. 
Her ifci taıraifın usulüne göıne yetöcili kılınmış. temsil çileri, yuikarıda yafcıh hususları ıtasıfcik zımmında ki 

Sözleşmeyi imzalamuş ve mühürlemelerdir. 
13 . 12 . 1978 taırilhimide Brüksel'de Türkçe, 'Fransızca ve Flamanca ve her üç metin aynı derecede (geçerli oi-

maık üzere İkişer nüsha alarak düzenlenmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Adına Belçika (Krallığı Adına 
İmza îmlza 

»>©-<< 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 20 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında 
Kanunun 11 nci Maddesine Bir Fıkra ile Bu Kanuna Ek Geçici 
Bir Madde Eklenmesi ve Ek 3 ncü Maddesinin Yürürlükten Kal
dırılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu. 

( 2 / 8 ) 

MlLLt GÜVENLÎK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 11 nci Maddesine Bir Fıkra ile 
Bu Kanuna Ek Geçici Bir Madde Eklenmesi ve Ek 3 ncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Sedat CELASUN 
Orgeneral 
J. Gn. K. ve Milli 
Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE VE MADDE GEREKÇELERİ 
ifa eyledikleri görev nedeniyle Devletçe kendilerine kılıç, meç ve benzeri alet verilen veya bunları bu 

amaçla bizzat temin eden kişilerin bu görevlerinin çeşitli nedenlerle sona ermesi halinde bu silahları kendi 
meskenlerinde bulundurmaya devam eylemelerini sağlamak, ölümleri halinde ise aym hakkın kanuni yakınla
rına intikaline imkân yaratmak amacıyla 6136 sayılı Kanunun 11 nci maddesine 1 nci fıkradan sonra istisnai 
bir fıkra eklenmiş ve böylece sırf ifa olunan göreve dayalı olarak Devletçe verilen silaha bilahare bulundur
ma izin vesikası temin etme mecburiyetinden bu silahlar sahiplerini istisna kılmıştır. 

TBMM üyelerine silah taşıma yetkisi veren Ek 3 ncü Madde yürürlükten kaldırılmak suretiyle özel im
kâna son verilmiş ve bu kişilerin silah tedarik biçimi genel hükümler kapsamına alınmıştır. Şu haliyle hâsıl 
olan boşluk da teklifte yer alan ek geçici bir madde kapsamında düzenlenmiştir. 

Kanun Teklifinin 4 ve 5 nci maddeleri yürürlük tarihi ile Yürütme Organını belirlemektedir. 

Anılan amaçla hazırlanan teklif kanunlaşması dileğiyle Konsey'e sunulur. 



İçişleri Komisyonu Rapora 

Milli Güvenlik Konseyi 
İçişleri Komisyonu 

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

Milli Giivenik Konseyi Başkanlığına 

«6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 11 nci Maddesine Bir Fıkra ile 
Bu Kanuna Ek Geçici Bir Madde Eklenmesi ve Ek 3 ncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 
Kanun Teklifi» Adalet ve içişleri bakanlıkları temsilcilerinin katıldıkları toplantıda görüşüldü. 

Yapılan görüşme sonunda teklifin tümü kabul edilerek maddelerin görüşülmesine geçilmiş ve teklifin 1, 2, 
3, 4 ve 5 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Teklif ve gerekçesi, Raporumuza ilişik olarak Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz edilmek üzere say
gıyla arz olunur. 

İçişleri Komisyonu Sözcü Üye 
Başkanı Feridun BALATLIOĞLU Engin DOĞU 
Muzaffer BAŞKAYNAK Hâkim Kd. Alb. Adalet Bakanlığı 
Hâkim Tuğgeneral Kanunlar - Planlama, Araştırma 

Genel Müdürlüğü Başmüşaviri 
Üye 
Bahattin ABLUM 
içişleri Bakanlığı 
Başhukuk Müşaviri 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 20ı) 
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KANUN TEKLİFİ 

6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 11 nci Maddesine Bir Fıkra ile 
Bu Kanuna Ek Geçici Bir Madde Eklenmesi ve Ek 3 ncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 6136 sayılı Kanunun 11 nci maddesinin 1 nci fıkrasından sonra aşağıdaki fıkra 2 nci fıkra 
olarak eklenmiştir. 

«Ancak görevleri nedeniyle Devletçe verilen veya kendilerince bu amaçla temin edilen ve bu görevleri sona 
erdikten sonra meskenlerinde kalan veya kanuni yakınlarına intikal eden kılıç, meç ve benzeri aletler için bu
lundurma izin belgesi aranmaz.» 

MADDE 2. — 6136 sayılı Kanuna 12.6 . 1979 tarih ve 2249 sayılı Kanunla eklenen ek 3 ncü madde yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3. — 6136 sayılı Kanuna aşağıdaki ek geçici madde eklenmiştir. 

EK GEÇÎCt MADDE 1. — Yürürlükten kaldırılan ek 3 ncü maddeye göre tabanca taşıma yetkisini haiz 
bulunanlar bu Kanunun "yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde yetkili mercilere başvurmaları ha
linde 6136 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükümlerine göre kendilerine taşıma veya bulundurma izin belgesi 
verilebilir. 

Taşıma veya bulundurma vesikasına bağlanamayan tabancalar sıkıyönetim komutanlıklarıyla mahalli mül
ki veya askeri makamlara teslim edilir. 

Bu şekilde teslim alınan silahların Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunca tespit olunacak bedelleri Dev
letçe sahiplerine ödenir. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 

Millİ Güvenlik! Konseyi (S. Sayısı : 20) 





MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S Sayısı : 21 

Faaliyetleri Durdurulan Sendika, Federasyon ve Konfederasyon
lara Kayyım Tayini Hakkında Kanun Teklifi. ( 2 / 9 ) 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

10 . 10 . 1980 

Faaliyetleri durdurulan sendika, federasyon ve konfederasyonlara kayyım tayini hakkında geçici Kanun 
teklifimle gerekçesi ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

Nejat TÜMER 
Oramiral 
Dz. K. K. ve Milli 
Güvenlik Konseyi Üyesi 

FAALİYETLERİ DURDURULAN SENDİKA, FEDERASYON VE KONFEDERASYONLARA KAY
YIM TAYİNİ HAKKINDA KANUN TEKLİFİ GEREKÇESİ 

Faaliyetleri durdurulan sendika, federasyon ve konfederasyonların idaresi, »ısulüne uygun olarak akdedil
miş olan hizmet akitleri, kira akdi gibi sözleşmelerden doğan borçların ifası ê alacakların yerine getirilmesi
nin istenmesi ve sigorta primleri ile vergilerin yatırılmasını ve lüzumu "halinde bu nevi akitlerin feshedilme
sini sağlamak amacıyla bu kanunun çıkarılması gerekli görülmüştür. 

Faaliyetleri Durdurulan Sendika, Federasyon ve Konfederasyonlara Kayyım Tayini Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Faaliyetlerinin durdurulması bir aydan fazla sürmüş bulunan sendika, federasyon ve kon
federasyonların, sendikal faaliyetleri hariç olmak üzere, kanun ve tüzükleri hükümlerine uygun olarak malla
rının idaresi, menfaatlerinin korunması, akdi ve kanuni ödemelerinin bloke edilmiş parasından yapılması tü
zelkişilerin merkezlerinin bulunduğu iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemelerce tayin olunacak 
bir veya üç kayyım tarafından sağlanır. 

Faaliyeti durdurulan mesleki teşekküller, Sıkıyönetim Komutanlığınca, kayyım tayini için görevli mah
kemeye bildirilir. Kayyım, görevini Sıkıyönetim Komutanlığının gözetim ve talimatı altında yerine getirir. 

Mesleki teşekküllerin faaliyetlerinin serbest bırakılması ile kayyımın görevi kendiliğinden sona erer. 
274 sayılı Sendikalar Kanununun! 30 ncu maddesi hükümleri saklıdır. 
Bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır. 

MADDE 2. — Bu Kanun 12 Eylül 1980 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. 



J* 


