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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

126 Eklim 1963 tarih ve 357 sayılı Askeri Hâkimler 
Kanununun 2 ve 14 noü maddelerinde değişükl'ik ya
pılması hakkımda Klanuın teklifi. (2/31) (S. Sayısı : 
131) kalbul edüMy 

16802 sayılı Gider Vergileri Kanununda değişik
lik yapılmasına dair Kanun Tasarısının (1/58) (S. Sa
yısı : 87 ve 87'ye 1 nci Ek), diğer vergi kanunları ile 

'beralber Wir aralda itekrar incelenmek üzere Kornlisyö-
na geri verimes/i (kalbul olundu^ 

21 Oeaık 1981 Çarşamba günü saaıt 15.0K)'te top
lanılmak üzere birleşime saat 17.QCfıd)e son verildi. 

Haydar SALTIK 
Orgeneral 
MUIS Güvenlik Konseyi 
Genel Sekreteri 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.15 

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

Orgeneral Tahsin ŞAHtNKAYA (Hv. K. K. ve Miü Güvenlik Konseyi Üyesi 
Oramiral Nejat TÜMER (Dz K. K. ve MİM Güvenlik Konseyi Üyesi) 
Orgeneral Sedat CELASUN (J. Gn< K. ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi) 

BAŞKAN — M'ilIİ Güvenlik Konseyinin 35 nci Birleşimini açıyorum. 

II. — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI 

/. — (9/2) Esas Numaralı Soruşturma Komisyo
nuna yeniden süre verilmesine dair Komisyon Başkan
lığı tezkeresi. (3/40) 

'BAŞKAN — Gündemimize göre evvela, (9/2) 
Esas Numaralı Soruşturma Komisyonuna yenliden 
süre veriflmlesine dalir Komisyon Başkanlığınca veril
miş bir tezkere mevcuttur; okultup onayınıza suna
cağım. 

Tezkereyi ökultuyoırulm: 
'Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

iGüimrülk ve Tekel eski Bakanı Tuncay Matara
cı hakkında yapılmakta olan soruşturma, rüşvet al
mak suretiyle menfaat sağladığı şeklindeki iddiala
rın mulhlteliilf bankalardaki kayıtlar ve gelir gider 
kaynakları üzerinde araştırma yapılarak iddiaların 
Oevsüki safhasına gelmiş bulunduğundan, Komisyo
numuzun çalışma süresinin bir ay dalıa uzaltılması-
nı takdir ve tensiplerinizle arz ederim. 

Akdemir AKMUT 
Dz. Hâkim Kd. Aİb. 
Soruşturma Komisyonu 
Başkanı 

[BAŞKAN — Komisyon Başkanı burada yak de
ğil «ııi?... Gelrmedü. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMER — Acaba 'bu 
blir laylılk süre tutukluluk halinin... 

BAŞKAN — Tutukluluk hallerinin devamı ay
rı bir konudur. Bu, Kom'isıyonun çalışma siüresinin 
uzatılmasıyla ilgili 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mlilli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Müsaade eder
seniz, gözaltında bulunıdlurullmıailan güvenlik planına 
uygun uygulamalar çerçeıveslinde devam etmektedir. 
Uzatılması hainde Yüksıelk Heyetlerinin tensiıbiylie 
yine güvenlik çerçevesinde yürüyecek. Komisyonun 
yetklisi, kesinlikle talhlklikalt yapıp, yaptığı tahkikatı 
Yüksek Heyete sunmakla sınırlıdır. O açıdan ayrı
ca bir yetki vermiyoruz Komlisıyona. 

IBAŞKAN — Başka söz almak isteyen var mı?... 
Ydk. ; -

O halde bu tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Bir 
ay dalha uzatılması «eklfini Ikalbul edenler... Etme
yenler... Kalbul edilmiştir. 

'Bir ay dalha süre tanınmıştır. 

200 
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IH. — KANUN TAS 

1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallı
ğı Arasında Sosyal Güvenlik Hakkındaki Sözleş
menin Revizyonu ile İlgili Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
(1/110) (S. Sayısı: 94) (1) 

BAŞKAN —' Elfendıim, ıgündemlimiz gereğince 
kanun tasarı ve tdkMerinin görüşülmesine geçiyo
ruz. 

!1 nci sırada, Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda 
Kralığı Arasımda Sosyal Güvenlik Hakkındaki Söz
leşmenin Revizyonuyla İlgili Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarlısı 
mevculttur. Bu kanun tasiarısı 94 sıra sayısıyla bası
lıp dağıtılmıştır. 

lllgiM Bakanlık temsilcileri yerlerimi aldılar. 
Doğrudan gündeme alındığı için bu (konuyla ilgili 

Ihltişas Komisyonu yoktur. 
Şimdi, kanun tasarısının tümü üzerindeki görüş-

«ılelere geçmeiden evvel, Bakanlık TemısljlcM arkada
şımızın bu sözleşme hakkında Ibize bilgi sunmalarını 
rica edeceğim, 

IBuıyurun efendim. 

AHMET ERMİŞOĞLU (Dışişleri Bakanlığı 
Temsilcisi) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

iSayın Başkanımı; Türkiye'nin yurt dışına işgücü 
ihracı politikası temelde hukuki açıdan üçlü bir sis
tem üzerine oturmaktadır. Bu slMemin birinci unsu
ru, işgücü anlaşmalaırıdır. İkindi unsuru, sosyal gü
venlik sözleşmeleridir. Üçüncü unsuru, ise, Türki
ye'de isitihldam yaratıcı projeler anlaşmalarıdır. 

İBu üçlü hukuki temelden, işgücü anlaşmaları ve 
özellikle Avrupa ülkeleriyle yapmış olduğumuz işgü
cü anlaşmaları günümüzde eski önemlerini bir mik-
ftar yitirmişlerdir.! 

©una karşılık sosyal güvenlik sözleşmeleri günü
müzde de bütün canlılıklarını korumaktadırlar. Bu 
nedenle de, hemen hemen bültüin ülkelerle yapmış ol
duğumuz sosyal güvenlik sözleşmelerinin zaman içe
risinde gözden geçirilmesi ve günün şartlarına uy
durulması gerekmektedir. 

Sosyal güvenlik sözleşmelerimiz esasta bazı pren-
(sipfller üzerine kurulmuştur; eşitlik prenslibi, yörkdü 
•mercilerin belirlenmesi prensibi, uygulanacak mev
zuatın belMenmesi prensibi, sosyal hakların doğu
şuna esas olacak kriterin belirlenmesi prenslibi gibi. 

(1) 94 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

U VE TEKLİFLERİ 

Bu kriter, çoğu zaman sözleşmelimizde hizmet sü
relerinin birleştirilmesi şeklinde tecöllii etmiş'tir; yedi 
gelişmelerle de şlimd'i primlerin iadesine doğru dö
nüşmektedir. 

Hollanda ile 1966 yılımda yapmış olduğumuz Sos
yal Güvenlik Sözieşmesinlin ide bu göiişme içerisinde 
gözden geçirilmesi gerdkmiştir. Bu gereğin birinci 
unsuru, 1977 yılında Avrupa Sosyal Güvenlik Söz
leşmesi hem bizim için, hem Hollanda açısından hü
küm ifade öder hale gelirmiş ve bu nedenle ülkeleri
miz arasında bulunan ve meri olan sosyal güvenlik 
sözleşmesinin bazı bölümleri geçerliliğini yitirmiştir. 
Bunlar, birinci, iiklinöi, dördüncü ve beşjinci bölümler
dir. Üçüncü bölülm kalimıştır. Bu bölümlerde de ba
zı hükümlerin muhafaza edilmesi gerekmiştir. 

'Bu arada gerek Hollanda'da, gerek yurdumuzda 
yasal açıdan bazı değişiklikler olmuş; Hollanda'da 
yetkili malkam değişmiştir. 

Sayın Başkanım, malumunuz ülkemizde de daha 
evvöl, 1966 yılında mevcut olmayan Sosyal Güven-
llik Bakanlığımız kurulmuş; bütün bu değişikliklerin 
sözleşmemize yansıtılması gerekmiştir. Hem prensıip-
ierirnizin daha iyffiye götürülmeai, hem de ortaya çı
kan değişikliklerin sözleşmemize yansıtılması 'için 
hazırlanmış olan Sosyal Güvenlik Anlaşmasının göz
den geçSrilmesi, revizyonuyla ilgili Sözleşme iki ül
kenin Dışişleri balkanları tarafından Ankara'da 4 Ey
lül 19801de [imzalanmıştır. 

İBu yeni sözleşme bizim açımızdan bazı avantaj
lar ve yenilikler getirmektedir: 

Sayın Başkanım, arz öttiğüm gibi ilk olarak yet
kili makamlar değişmiş, gerçek durum yansıtılmış
tır, 

'İkinci olarak, esfcii sözleşmemiz sadece Sosyal 
Sigortalar Kurumu Mevzuatını kaosarken, Bağ-Kur, 
Emekli Sandığı Ve bazı yan sandıMarımız da bu 
sözleşmeye yansımıştır. 

IBizim açımızdan bu sözleşmenin getirdiği en bü
yük avantaj ve yenilik, «çocuk parası» dediğimiz 
aile yardımlarının alınış ve Türkiye'ye transfer edi
liş şe'kii açısından olmaktadır. Eiski sözleşmemizde 
de, bu tadil sözleşmemizde de çocuk paraları açı
sından gerek Türkiye'de oturan, gerek Hollanda'da 
oturan çocuklara ödenen çocuk parasındaki eşitlik 
ilkesS her iki sözleşmede de muhafaza edilmiştir, 
bunda da mevcuttur. Buna karşılık, burada kapsam 
bir miktar genişletilmiş, «Türkiye'de ikamet eden 
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çocuklar» yanına «Türkiye'de yetiştirilen çocuk
lar» unsuru da katılmıştır. Falkat asıl önemli olan 
husus, çocuk parasını Hollanda'da alan işçimizin ço
cuk parasını Türkiye'de (bulunan çocuğa bakan kişi
ye göndermemesi hainde, eski sözleşmemizde bu pa
ranın Türkiye'ye getirilmesi imkânı mevcut değildi. 
Bu yeni sözleşmemizde ilgilinin ve ilgili kurumun 
ıtalöbi üzerine bu «çocuk parası» dediğimiz aile yar
dımlarının Türkiye'de çocuğa fiilen bakan kimseye 
ödenmesi imkânı sağlanımıtşHV 
Mıaruzatım bu kadardır, 

IBAŞKAN -^ «İlgili makam» dediğiııfa hangi ma
ktam oluyor? 

AHMET ERMİİŞOĞIJU (Dışişleri Bakanlığı Tem-
ısiM&i) — İlgili malkam bizim açımızdan, Sosyal Si
gortalar Kurumudur efenıdlim. 

BAŞKAN — O müracaat edebilecek. 

AHMET ERMÎSOĞLU (Dışjişiferi Bakanlığı Tem
silcisi) — O müracaat edebilecek. İlgili, Sosyal Si
gortalar Kurumuna başvuracak. Sosyal Sigortalar 
Kurumumuz da Kolanda Si'gorita Kurumuna baş
vurduğu takdirde, orada işçimize ödenen, falkat esas 
itibariyle Türkiye'de yaşayan çocuğa ait olan çocuk 
parası Hollanda Kurumu tarafından Türk Sosyal 
Sigortalar Kurumuna gönderlecek ve o kurum tara
fından da ilgiliye ödenecektir. 

Arz ederim Sayın Başkanım, 

'BAŞKAN — Peki, bu sözleşme Hollanda Hü
kümeti tarafından tasdik edildi mi? 

AHMET ERMÎSOĞLU (Dışişleri Bakanlığı Tem
silcisi) — Sayın Başkanım, bu sözleşme Hollanda 
açısından tasdik ©ditecek sözleşmelerden değildir. 
Onların iç hukuku, bazı sözleşmelerin tasdik edil 
menini, bazılarının edilmemesini gerektirmektedir. 
'Bu konuda anlaşmanın imzası sırasında, anlaşmanın 
imzasından hemen önce buradaki Hollanda Büyük
elçiliği Bakanlığımıza (başvurarak, bu sözleşmenin 
Hollanda açısından tasdiki gerektiren sözleşmelerden 
olmadığını bize biMirmişitir. Bizim tasdikimizden 
İtibaren yürürlüğe girecekttir efendim. Tasdik bel-
gderinin teatii edilmesinden sonra hemen yürürlü
ğe girecektir Sayın Başkanım. 

Arz ederim efendim, 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim.. 
Efendkn, tasarının tümü üzerinde söz almak is

teyen sayın üye var mı? Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan-

mış/tıır. 

IMaddellere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum: 
Türkiye Cumhuriyeti ile Hoianda Krallığı Arasında 
Sosyal Güvenlik Hakkındaki Sözleşmenin Revizyonu 

ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

İMADDE 1, — Türkiye Cumhuriyelti ile Hollanda 
Krallığı arasında 5 Nisan 1966 tarihinde imzalanan 
Sosyal Güvenlik Hakkındaki Genel Sözleşmenin re
vizyonunu amaçlayan Sözleşmenin onaylanması uy
gun bulunmuştur. 

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

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kalbul edilmiştik". 

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

rürlüğe girer. 
IBAŞKAN — 2 ndi madde üzerinde söz almak 

İsteyen var mı?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.: 
3 ncü maddeyi okutuyorum: 
İMADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür.) 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak 

isUeyen var mı?... Yok, 
Maddeci oylarmıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir., 
Kanun tasarısının tümünü oylarımıza sunuyorum: 

Kalbul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teşekkür ederim, 
2. — Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere 

Uluslararası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suç
ların Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine 
Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1/111) (S. Sayısı : 95) (1) 

'BAŞKAN — Efendim, gündemimizin 2 nci sıra
sında, Diplomasi Ajanları da Dahi Olmak Üzere 
Uluslararası Korunan.. Kişilere Karşı İşlenen Suçla
rın önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine Ka
tılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Ta
sarısı mevcut; ki, bu tasarı 95 sıra sayısı ile basılıp 
dağıtılmıştı. ; 

İlgili Bakanlık 'temsilcileri yerlerini aldılar. 
(Kanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmelere 

geçmeden evvel ilgili Bakanlık Temsilcisi arkadaşı-

(1) 95 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

— 202 — 
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mızın 'bu sözleştate halklkında bîze açılklalma'da bulun
masını rica edeceğim., 

Buyuıruû ©fendini., 
FtLtZ DİNÇMEN (Dışişleri Bakanlığı Temsilci

si) — Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Sayın Başkanım, diplomasi temsilcilerine ve ulus
lararası düzeyde korunan kişilere karşı girişilen ted
hiş olaylarının giderek artmakta olduğu vakıası Bir
leşmiş Milletler Genel Kurulunu 1973 yılında bu söz
leşmeyi kabul etmeye sevketmiştir. Birleşmiş Millet
ler Genel Kurulu bu sözleşmeyi kabul ederken, ayrıca 
bu vakıanın uluslararası ilişkilerin ve uluslararasında 
işbirliğinin geliştirilmesini ve güçlendirilmesini engel
leyici bir rol oynadığını da gözönünde bulundurmuş
tur. 

Sözleşme, her şeyden evvel uluslararası düzeyde 
korunmaya hak kazanan kişilerin tanımını yapmakta
dır. Bunlar, devlet başkanları, hükümet başkanları, 
dışişleri bakanları, bunların aile efradı ve kendileri 
tarafından görevlendirilen görevli ve temsilcilerdir. 
Bunun dışında, hüküme'tlerarası niteliğe sahip ulus
lararası kuruluşların temsilcileri ve görevlileri de 
uluslararası düzeyde korunmaya sahip kişilerdir. 

Sözleşme daha sonra, bu kişilere karşı işlenen suç
lardan hangilerinin cezalandırılması gereken suçlar 
olduğunu belirlemektedir. Bunlar, bu kişilerin şahıs
larına karşı işlenen suçlar, bu kişilerin çalışma mahal
lerine, ikametgâhlarına ve ulaşım araçlarına karşı 
işlenen suçlar; bu suçları işleme tehdidinde bulun
mak, bu suçları işlemeye teşebbüs etmek ve bu suç
ların işlenmesinde yardımcı olmaktır. Dolayısıyla 
Sözleşme bu suçları, cezalandırılması gereken suçlar 
olarak belirlemektedir. 

Sözleşme hükümleri uyarınca taraf devletler, bu 
kabil suçların işlenmesini önlemek amacıyla kendi 
ülkelerinde ve ülkeleri dışında gereken tüm tedbirleri 
alacaklar ve aralarında en geniş ölçüde işbirliğinde 
bulunacaklardır. 

Söz konusu sözleşme, suçluların iadesi açısından 
enteresan hükümler getirmektedir. Sözleşmenin temel 
felsefesi, bu suçları işleyenlerin ya iadesi, ya da iade
nin vaki olmadığı hallerde istisnasız ve gecikmeksizin 
cezalandırılması yolundadır. 

Sözleşmede tanımlanan uluslararası korunan ki
şilere karşı işlenen bu kabil suçlar, bundan böyle ta
raf devletler arasında yapılacak tüm suçluların iade
si anlaşmalarında, iadeyi gerektiren suçlar olarak yer 
alacaklardır. 

Öte yandan, söz konusu sözleşme, suçluların iade
sini bir anlaşmanın mevcudiyeti şartına bağlayan dev
letler bakımından hukuki bir dayanak da teşkil ede
bilecektir. Suçluların iadesini bir anlaşmanın mevcu
diyetine bağlamayan devletler açısından ise tabii ki 
herhangi bir sorun söz konusu değildir. 

Söz konusu sözleşmenin 13 ncü maddesi, bu söz
leşmenin yorumlanmasından ve uygulanmasından do
ğabilecek sorunların, uyuşmazlığa taraf devletlerden 
sadece birinin talebiyle tahkim yoluna götürülebile
ceğini öngörmektedir. Tahkim konusunda, altı ay için
de taraflar arasında bir anlaşmaya varılamadığı tak
dirde yine taraflardan birinin talebiyle söz konusu 
uyuşmazlık zorunlu yargı yoluna da götürülebilir. 

Türk Hükümeti 1976 yılından beri sürdürdüğü bir 
uygulama ile uluslararası sözleşmelerde yer alan bu 
kabil yükümlere, yani zorunlu tahkim ve zorunlu yar
gıyı öngören hükümlere çekince koyma yolunda bir 
uygulama geliştirmiştir. Nitekim başlangıçta bu mad
deye de benzer bir çekince konması düşünülmüştü. 
Ancak, Türkiye'nin diplomatik temsilcilerinin yurt 
dışında birinci derecede tedhiş olaylarına maruz kal
dıkları gözönünde bulundurularak ve bunun netice
sinde sözleşmenin uygulanmasından ortaya çıkabile
cek ihtilafların bizzat tarafımızdan zorunlu yargı yo
luna götürülebilmesi imkânını saklı tutabilmek ama
cıyla, bu kez bu sözleşmenin söz konusu maddesine 
çekince konulup konulmaması Bakanlar Kurulunun 
takdirine bırakılmıştır. Görebildiğim kadarıyla Ba
kanlar Kurulu söz konusu sözleşmenin onaylanmasını 
yüksük takdirlerine sunarken, böyle bir çekince kon
masını gerekli görmemiştir. 

Biraz evvel de arz ettiğim gibi, Türkiye tedhiş 
olaylarından birinci derecede etkilenen bir ülke ola
rak ve bu alanda uluslararası işbirliğinin geliştiril
mesine ve güçlendirilmesine verdiği önemi daima 
vurgulayan bir ülke olarak bu sözleşmeye katılmalı
dır. Bakanlığımızın kanaati budur. Bakanlar Kurulu 
da Yüksek Konseylerine bu yolda bir telkinde bulun
maktadır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu bir nevi iadei mücrimin anlaşması oluyor. Bu 

anlaşmaya dahil olan ülkeler bu gibi suçları işleyen
leri, karşı tarafın talebi halinde, ya orada mahkeme 
edecek veya talep edene iade edecek. Bu manayı ta
şıyor değil mi efendim? 

FİLİZ DİNÇMEN (Dışişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Sayın Başkanım, Sayın Adalet Bakanlığı Tem-
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silcisi sanıyorum bu konuda benden daha yetkiyle ce
vap verebilir. Yalnız bu sözleşme bir iadei mücrimin 
sözleşmesi değil efendim. 

BAŞKAN — Öyle anladım ben sizin izahatınız
dan; eğer talep ederse karşı taraf, suçluyu da gön
derebilir diye. Hatta bir anlaşmazlık çıkarsa Lahey 
Adalet Divanına kadar gidilebilir ki, biz ona bir çe
kince koymuşuz değil mi? 

«Sözleşmeye katılmasına ilişkin onay belgesinin 
tevdii sırasında 13 ncü maddenin 1 nci fıkrasında be
lirtilen zorunlu olarak hakeme başvurulması hükmüy
le ilgili olarak Türkiye işbu sözleşmenin 13 ncü mad
de 1 nci fıkrasıyla bağlı olmadığını beyan eder şek
linde bir çekince konup konmaması ve bu çekincenin 
ileride, gerektiğinde geri çekilmesi Bakanlar Kuru
lunun takdirine bırakılmıştır» deniliyor. Bakanlar Ku
rulu şimdi bu çekinceyi kaldırdı mı efendim? Siz öy
le ifade ettiniz. 

PİLİZ DİNÇMEN (Dışişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Efendim, biraz evvel arz ettiğim gibi, Bakan
lar Kurulu böyle bir çekincenin konulmasını gerekli 
germedi bu safhada. Mamafih bu sözleşmenin onay
lanması eğer uygun bulunursa, bu yolda bir kanun 
kabul edildiği takdirde, tabiatıyla Bakanlar Kurulu
na yeniden mesele arz olunacaktır. Bakanlar Kuru
lundan bir kararname çıkması söz konusudur. Böyle 
bir çekincenin o safhada da konması mümkündür. 
Ancak, bu safhada Bakanlar Kurulu böyle bir çekin
cenin konmasını gerekli görmemiştir. 

BAŞKAN — O halde, bu korunması gereken ki
şiler devlet başkanları, hükümet başkanları ve bir de 
yalnız dışişleri bakanları... 

FİLİZ DİNÇMEN (Dışişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Onların aileleri efradı... 

BAŞKAN — Ve onlarla beraber bulunan heyet 
üyeleri?.. 

FİLİZ DİNÇMEN (Dışişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Hayır efendim. Devlet başkanı, hükümet baş
kanı, dışişleri bakanı tarafından yurt dışında görev 
yapmak üzere görevlendirilen temsilciler ve ayrıca 
hükümetler arası nitelik taşıyan uluslararası kuruluş
lara - örneğin, Birleşmiş Milletler gibi bir kuruluşa -
mensup görevli ve temsilciler. Yani Birleşmiş Millet
ler Genel Sekreteri bilfarz, buradaki Birleşmiş Mil
letlerin temsilcisi uluslararası korunmaya sahip olan 
kişiler sayılacaktır. 

IBAŞKAN — Acaba hangi ülkeler bu sözleşmeye 
dahil? Bunu öğrenebilir miyiz efendim? Kaç ülke? 

FİLİZ DİNÇMEN (Dışişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Efendim, aşağı yukarı 50 ülke. Sözleşme 22 ül
kenin onay ya da katılma belgelerini Birleşmiş Mil
letler Genel Sekreterine tevdiinden sonra yürürlüğe 
girmiştir. Şu anda liste önümde, fakat tam sayısını 
bilemiyorum. 

BAŞKAN — Fransa var mı efendim? 

FİLİZ DİNÇMEN (Dışişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Hayır, Fransa taraf değil. Avusturalya, İtalya, 
Kıbrıs, Amerika ve İngiltere taraftır. Fakat Fransa' 
nın taraf olacağını şahsen tahmin etmiyorum. 

BAŞKAN — Demirperde gerisi ülkeler de var mı 
efendim? 

FİLİZ DİNÇMEN (Dışişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Bütün sosyalist ülkeler taraf. Yalnız onlar söz
leşmenin 13 ncü maddesinin 1 nci fıkrasıyla, yani 
biraz evvel arz ettiğim, zorunlu... 

BAŞKAN — Onlar da çekince koymuşlar?.. 

FİLİZ DİNÇMEN (Dışişleri Bakanlığı Temsilci
si) — Evet, o konuda hepsinin çekinceleri var. 

BAŞKAN — Adalet Bakanlığı Temsilcisi arka
daşımızın bu konuda diyeceği bir şey var mı efen
dim? 

YILDIRIM TÜRKMEN (Adalet Bakanlığı Tem
silcisi) — Saym Başkanım, kısaca demin işaret bu
yurduğunuz konuda arz edeyim. Sözleşme, arkada
şımın ifade ettiği üzere, bir iadei mücrimin sözleş
mesi değildir. Ancak, burada belli edilen hususların 
kovuş'turulmasında, taraf devletler arasında bir işbir
liğini de öngörmektedir. Bu işbirliği şu doğrultuda
dır : Bu gibi suçların işlenmesi halinde, suçun işlen
diği ülkenin, keyfiyeti Birleşmiş Milletler Genel Sek
reterliği aracılığı ile diğer ülkelere de bildirmeleri, 
sözleşmeye tabi olan diğer ülkelere bildirmeleri söz 
konusudur. 

Sözleşme şu içeriği ile bir iade sözleşmesi olma
makla birlikte, aralarında iadei mücrimin anlaşması 
bulunmayan sözleşmeye taraf ülkeler arasında bir 
iade anlaşmasına zemin teşkil edebilecek niteliktedir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Efendim, tasarının tümü üzerinde söz almak is
teyen sayın üye var mı?.. Yoktur. Tasarının tümü üze
rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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1 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
Diplomasi Ajanları da Da'hil Olmak Üzere Uluslar
arası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlen
mesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine Katılmamızın 

Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

iMADDE 1. — Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel 
Kurulu tarafından 14 Aralık 1973 tarihinde kaibul 
edilen «Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere, 
Uluslararası Korunan Kişilere Karşı işlenen Suçların 
Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi» ne katıl
mamız uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yoktur. 

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

2 nci maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz almak is

teyen var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okuyunuz efendim. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerim Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is

teyen var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kaibul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Taslarının Itümü'nü oylarınıza sunuyorum : Kaibul 

edenler... Etmeyenler... (Kaibul edilmiştir. 
Efendim teşekkür öderim. 

3. — Uluslararası Enerji Programı Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı. (1/112) (S. Sayısı : 96) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 3 ncü sırasındaki 
Uluslararası Enerji Programı Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dalir Kanun Tasarısı
nı görüşeceğiz. 'Bu tasan 96 sıra sayısıyla basılıp da-
ğııtıl'mıştır. 

ilgili 'Bakanlık temsilcisi 'arkadaşlarımız yerlerini 
aldılar. 

ıKanun tasarısının tümü üzerindeki görüşmelere 
geçmeden evvel bu 'konuyla ilgili olarak Bakanlık 
temsilcisi arkadaşımızm açıklamada 'bulunmasını rica 
edeceğim. 

(1) 96 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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Buyurun. 
UMUT ARIK (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi) — 

Sayın 'Başkanım, Uluslararası Enerji Programı Anlaş
ması esas itibariyle Uluslararası Enerji Ajansının ku
ruluş yasasıdır. Uluslararası Enerji Ajansının nasıl 
kurulduğu (hakkında, izninizle kısa (bilgi vereyim. 

1960*lı senelerde dünya enerji 'ihtiyacının temel 
kaynağını karşılayan petrol ve Ibenzeri ürünlerin tiü-
keniiirliği tespit edilmiş "ve bu (baza dayanarak endiüst-
rileririi ve ekonomilerini geli#rmiş >olan büyük sanayi 
ülkeleri esaS İtibariyle 'bu bazdan başka 'bir baza geçiş 
için hazırlıklara 'başlamışlardır. Aynı anlayış içindb 
bulunan üretici 'ülkeler ise, 60'lı senelerin başından 
itibaren bu ürünlerinin üreltim'i ve satışı bakımından 
bir nevi tekel kurmak amacıyla ve !bir kartel haline 
gelmek amacıyla OPEC diye tanınan Petrol Üreticisi 
Ülkeler Teşkilatını kurmuşlardır. 

6Q'h senelerde ıbu iki görüş arasında cereyan eden 
dîiki - tepki ilişkilerinin sonucunda, siyasi bazı neden
lerin de - Filistin olayı diğer bir deyimle - tesiriyle, 
1973 ve 1974 senelerinde petrol fiyatları 'birden bire 
4 misline fırlamıştır. Fakat (bu 4 misline fırlama, esas 
'itibariyle varil 'başına 70 senltlten 'başlayan bir fiyatın, 
bilahara 2 dolara kadar yükselmesi, 4 dolara çıkması 
üzerine olmuştur ki, 16 dolar varil başına fiyat 1973 
ve 1974 senelerinde istenir olmuştur. 

Bu, tahmin buyuracağınız üzere bilhassa endüsitri-
leşmiş 'ülkeler ekonomilerinde ve ayrıca diğer bütün 
enerji kullanan ülkelerde muazzam bir etki yaratmış, 
bu etkiye karşı 'gelmek amacıyla da, önce başlıca si
yasal amaçlı 'bir anlayış içirtde Kissimger (tarafından 
endüstrileş'miş ülkelere NATO çerçevesinde bir ener
ji işbirliğine 'gidilmesi fikri sunulmuştur. Bu fikir, 
«Enerji Koordinasyon Grulbu» ismiyle, o ziamanlar 
adil andırılan 12 'büyük endüstriyel ülkenin birieşitiği 
bir koordinasyon gruibunun kurulması neticesini ya
ratmış. 1973 ile 1974 arasında 'bir sene küsur bir za
man Wasnington'da yaptıkları çalışmalardan sonra, 
bu ülkeler yeni bir milletlerarası teşekkül kurmayı 
kararlaştırmışlar. Bu teşekkülü NATO veya Birleş
miş MiEetler gibi kuruluşlar içinde değil, gelişmiş, 
endüsitrileşmiş. sınai ülkelerin pazar ekonomisine dö
nük olanlarının toplandığı OECD (dedîğim'iz, Uluslar
arası iktisadi işbirliği ve Kalkınma Teşkilatı içinde 
kurmayı kararlaştırmışlardır. 

Türkiye, Enerji Koordinasyon Grubuna davet 
edalmemişltir. Küçük petrol ve enerji kullanımı olan 
bir OECD üyesi olduğu cihetle Avusturya, ispanya, 
YunariMan gibi mümasili memleketlerle birlikte bu 
koordinasyon çalışmalarının dışında kalmıştır. 
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Yalnız mesele Uluslararası İktisadi îşjbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatına intikal ©taıek 'durumuna gelin
ce, Türkiye'nin 'bu teşkilaltta veto hakkı olduğu ci
hetle, Türkiye ve mümasili memleketlere, kaoridinas-
yon grubu dışındaki memleketlere, hu yeni kurul-' 
ması düşünülen OECD şemsiyesi altında olacak, fa
kat otonom olacak 'teşkilata girip girmeyecekleri so
rulmuştur. 

Türkiye'nin enerji sorunlarının bulunduğu mu
hakkaktır. O devimde bu sorunların da değerlendiril
miş olduğu muhakkaktır. Fakat haitır buyurulacağı 
veçhile, Türkiye'nin aynı sene içinde gayet önemli bir 
dış ilişkisi olmuştur. Bu dış ilişki hatır buyurulacağı 
veçhile, bir harekât ile neticelenmiştir ve hemen aka
binde Enerji Ajansının kuruluşu Batılı ülkeler ara
sında söz konusu olduğu cihetle bu ajansa katılma 
teklifi karşısında yapılan değerlendirmelerde bu siyasi 
unsur da, «yalnız kalmama endişesi» olarak kısaltabi
leceğim siyasi unsur da herhalde nazarı itibare alın
mış ve devrin hükümeti tarafından verilen talimat üze
rine, OECD içinde bu ajansın kuruluşu müzakere edil
diği zaman, ya Türkiye'nin buraya dahil edilmesi, ya
hut da dahil edilmediği takdirde, hatta vetoya da gi
dilerek bu ajansın kurulmasının önlenmesine temayül 
edildiğine dair teklifte bulunulması şeklinde talimat 
gelmiştir. Bilahara bunlara lüzum kalmamıştır. Türkiye 
petrol stokları hakkında tatminkâr bilgiler verdikten, 
enerji ekonomisi hakkında gerekli izahatı sağladıktan 
sonra, memnuniyetle Ajansa katılmaya davet edilmiş ve 
netice itibariyle, Büyükelçi Memduh Aytür'e gönderilen 
bir yetki belgesiyle, hükümeti tarafından üçlü şekilde 
hazırlanmış olup, o zamanki Dışişleri Bakanı Sayın 
Güneş tarafından imzalanmış yetki belgesiyle katılma 
yetkisini almış ve 18 Kasım 1974 tarihinde bu anlaş
mayı imzalamıştır; diğer bütün o zamanki üye ülke
lerle beraber. 

Müsaade ederseniz şunu arz edeyim : Katılma be
yanını yaparken Türkiye, Türkiye'nin gelişme yolun
da bir ülke olmasından doğan iktisadi özelliklerini 
açıklamış, anlaşmaya katılmasının bu iktisadi özellik
lerin aleyhine bir tesir yaratmaması için gereken gay
reti göstereceğini söylemiş ve bu beyanı özellikle an
layışla karşılanmıştır, diğer üyeler tarafından. 

Türkiye aynı şekilde katılma beyanını yaparken, 
üretici ülkelerle mevcut dostane münasebetlerine, bu 
anlaşmaya katılmasının tesir yapmaması arzusunda ol
duğunu, bilakis bu Ajansın üretici ülkelerle tüketici 
ülkeler arasında kurulacak bir diyalogda nazım bir 
rol oynaması için gereken gayreti göstereceğini de be

yan etmiş, diğer üyeler ise esas itibariyle Ajansın bir 
vasfının da bu olmasını düşündüklerini beyan etmiş
lerdir. Yani katılmamızda bir oy açıklaması, bir ka
tılma izahı yapılmıştır. 

Aynı katılma beyanının yapılmasından evvel, hü
kümet görüşüne ve talimata esas teşkil etmek üzere, 
OPEC üyesi memleketler nezdindeki büyükelçilikleri
miz vasıtasıyla da araştırmalar yapılmış, bu katılma
mızın münasebetlerimize ne gibi tesirler yapacağı bü
yükelçilerimiz vasıtasıyla soruşturulmuş; alman netice
lerde büyük bir menfi tesir olmayacağına dair bir de
ğerlendirmenin yapılabilmesi mümkün olmuştur. 

Şimdi izin verirseniz Sayın Başkanım, anlaşmanın 
4 ana noktasına değineyim. 

Anlaşma esas itibariyle bir kriz anında, yani şu 
veya bu nedenle petrol üretiminin dünyadaki bugün
kü düzeyinden aşağıya düştüğü bir devrede yahut da 
üretici ülkelerin şu veya bu siyasi veya ekonomik ne
denle petrol ikmallerine ambargo koydukları bir dev
rede dünyada petrol ikmali tehlikeye düşer ise, ajans 
üyesi ülkelerin birbirine petrol ikmali bakımından 
yardım etmesini öngörmektedir. Bu, acil durum siste
mi diyebileceğimiz, olağanüstü durum sistemi diyebi
leceğimiz sistemde esas, bir memleketin mutat pet
rol ikmalinin % 7'sinin daha altına düşmesi halinde 
tetik mekanizması diye adlandırabileceğimiz bir me
kanizmayı da tek olarak, ferden ferda harekete geçir
mesi, yahut da bu sorununu ajansın yönetici kurulu
na getirerek müştereken bu tetik mekanizmasının kul
lanılmasını istemesi sonucu % 7'nin üstünde ikmal sağ
laması, daha doğrusu bütün ikmalinin, bütün ihtiyacı
nın % 93'ünden aşağıya düşmemesini sağlayabilecek 
ikmal imkânlarını hukuken elde edebilmesi olanağını 
vermektedir. 

İkinci unsur; Ajans üyesi ülkelerin mümkün ol
duğu ölçüde uzun vadede enerji bazlarını ithal petro
lünden ayırmalarını, kendi iç kaynaklarına yönelme
lerini, petrol dışındaki nükleer enerji gibi, kömür gibi, 
jeotermal enerji gibi, güneş enerjisi gibi kaynaklardan 
istifade edebilmek için gerek teknolojik geliştirme ba
kımından, gerek finansal yardımlaşma bakımından im
kânları araştırmalarını öngören kısmıdır. Uzun vadeli 
işbirliği programı dediğimiz program bu kısmı teşkil 
eder. Bu meyanda yapılanlara birazdan değineceğim 
efendim. 

Üçüncü konu ise; dünya petrol piyasasında gerek 
büyük şirketlerin meydana getirdiği oligopoller, gerek 
üretici ülkelerin kurmuş olduğu kartel dolayısıyla fi
yatların teşekkülü hadisesi serbest piyasa kaidelerinin 

— 206 — 



M. G. Konseyi B : 35 21 . 1 . 1981 O : 1 

dışında olagelmiştir. Uluslararası Enerji Ajansı petrol 
piyasası üzerinde bilgi teatisi yoluyla üyesi olan mem
leketlere petrol piyasasında cari olan en müsait fiyat
lar hakkında azami bilgiyi sağlamayı da üçüncü he
defi olarak öngörmektedir. 

Dördüncü unsur olarak ise; anlaşmanın gayesi 
petrol üreticisi ülkeler ile, büyük sanayici ve petrol 
tüketicisi gelişme yolundaki ülkeler arasında bir di
yalog kurulması ve dünyada büyük sorunlara bir da
ha 1973'lerde olduğu gibi yol açmayacak şekilde bir 
işbirliği anlayışı içinde dünya enerji işbirliğinin sağ
lanması amacını gütmektedir. 

Bu dört unsurdan birinci unsur, yani acil ihtiyaç 
anında, % 7 ikmalin kaybolduğu zamanlarda petrol 
ikmalinin artırılması sadedinde henüz elimizde herhan
gi bir örnek yoktur. îki ülke, Uluslararası Enerji Ajan
sı üyeleri arasında, bu duruma gelmiştir; isveç 1979 
yılında, Türkiye 1979 ve 1980 yıllarında. 

Bu durumda İsveç'in yaptığı, «tetiği çekeceğim» 
tehdidiyle yönetici kurula gelmek olmuştur. Kendisi
ne yapılan telkin, tetiğin çekilmesinin milletlerarası 
düzende büyük siyasi ihtilatlar yaratacağı ve müm
kün olduğu takdirde kendisinin ikmal noksanlarının, 
bir nevi endirekt metotlarla, şirketlere gereken emirler 
ilgili oldukları hükümetler tarafından verilerek, sağ
lanacağı şeklinde bir beyan olmuştur. 

isveç, «Bunu önümüzdeki iki ay içinde yapıp yap
mayacağını bir görelim durumu ben bu netice üzerine 
tekrar gözden geçirebilirim» diyerek tetik çekme tekli
fini geri almıştır. Nitekim iki ay içindeki devrede is
veç'in ihtiyaçları karşılanmıştır. Amerika şirketleri, 
bilhassa ARAMCO, yani Suudi Arabistan'da faaliyet
te bulunan Amerikan şirketleri aracılığıyla. 

Türkiye 1979 yılında bu ihtiyacını Ajansa getir
memiş ve ikili olarak Iran, Irak, Suudi Arabistan, 
Libya, Cezayir hatta Mısır gibi ülkelerle bu ihtiyacını 
temin etmek yolunu aramış; 1980 yılında ise Aralık 
ayında yapılan yönetici kurul toplantısında 2,5 mil
yon ton acil ihtiyacının bulunduğunu, Aralık - Ocak 
ayları için bu 2,5 milyon tonun bulunması gerekti
ğini, tetik mekanizmasını harekete geçireceği tehdi
dinde bulunmaksızın, bir sorunu olarak, bir endişesi 
olarak ortaya koymuş ve siyasi repertisyonlarını tetik 
mekanizmasının anladığım belirtmiştir. 

Halihazırda durum şudur, kısaca : Amerika başta 
olmak üzere, ingiltere, Federal Almanya ve Norveç 
bu 2,5 milyon tonu aramaktadır. Uluslararası Enerji 
Ajansının tahmini, 1,5 milyon tona yakın tekliflerin 
getirilebileceği yolundadır. Yalnız ilgili kuruluşumuz 

olan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından an
layabildiğimiz kadarıyla şimdiye kadar yapılan teklif
ler, (ki yapılmış teklifler vardır) milletlerarası piyasa
da cari fiyatlara nazaran yüksek fiyatlar olmaktadır 
ve şayanı şükran bir durum olarak Türkiye şu anda, 
görünüşte 14,5 ila 16,5 milyon ton olan yıllık petrol 
ihtiyacının mukabili olarak 1981 yılı için 14,9 milyon 
tonluk petrolün Libya, Irak, Iran ve Suudi Arabistan 
ile, bir miktar da (8 bin ton kadar) Sovyetler Birliğin
den endirekt olarak aldığı vaatlerle karşılamış görün
mektedir. O itibarla Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı bu 2,5 milyon tona büyük bir ihtiyacı acilen 
duymadığı cihetle pek o kadar ısrarlı olmamaktadır 
buralarda, fiyat indirimi bakımından. Görülen şudur 
ki, Amerikan Hükümeti endirekt olarak bizim için bas
kı yapmıştır şirketleri üzerinde, ingilizler baskı yap
mışlardır, Norveçliler, Hollandalılar baskılar yapmış
lardır. Federal Almanya da Suudi Arabistan üzerinden 
imkânlar aramıştır. Fakat halihazırda bu 2,5 milyon 
tonun temini bakımından kesinleşmiş bir durum yok
tur. 

ikinci unsur olarak arz etmiş bulunduğum uzun 
vadeli işbirliği programı çerçevesinde ise yapılan ça
lışmalar şu anda bilhassa araştırma, geliştirme çalış
malarıdır. Türkiye bakımından belki de en önemli 
olan unsur budur. Türkiye'nin teknolojik girdilerini, 
enerji teknolojisi bakımından girdilerini bu arada ar
tırmak mümkündür. 

Üçüncü unsur olan petrol piyasası fiyatlarının ra
hatça öğrenilmesi bakımından bize devamlı olarak bil
giler gelmektedir; mesela bu acil durumlar bakımın
dan teklif edilen fiyatların yüksek olduğunu buralar
dan öğrenmekteyiz. 

Dördüncü unsur olarak, gelişme yolundaki ülkele
rin, tüketici ülkelerin ve üretici ülkelerin birbirleriyle 
enerji ekonomisi alanında uluslararası çerçevede işbir
liği yapmalarını teşvik hedeff bakımından ise, Birleş
miş Milletlerde, Türkçe'de küresel müzakereler dediği
miz sistemin hazırlıkları içinde müştereken hareket 
edilmekte ve görüşler hazırlanmaktadır. Temel görüş 
olarak ortaya, petrol üreticisi olmayan gelişme yolun
daki ülkelerin enerji imkânlarını mümkün olduğu ka
dar süratle geliştirmek şeklinde ajanslar çıkmıştır. 

Şimdi emrederseniz, anlaşmanın hukuki veçhesine 
kısaca değineyim ve bu arada dün arzı malumat eder
ken yaptığım bir veri eksikliğini de belirteyim. 

Elimizdeki metnin 18 nci sayfasında, ajans üyesi 
ülkelerin ağırlıklı oyları mevcuttur. 18 nci sayfadaki 
ağırlıklı oylara dikkat edildiği takdirde, ajans üyesi 
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ülkelerin, oy hakları bakımından birbirlerine benzer 
güçlere sahip olmadıkları görülür. Çok petrol üreten, 
tüketen ülkelerin, petrol tüketimine ilişkin oy hakkı 
daha büyüktür; Türkiye'nin de bu meyanda 1 oyu 
olduğu görülür. Genel oy hakkı bakımından herkes 
eşittir; bileşik oy hakkı bakımından da, ülkelerin sos-
yo - ekonomik ağırlıklarına göre yine ağırlıklı bir oy 
sistemi getirilmiştir. 

Bu konuda yeni üye ülkelerin katılmasından sonra 
- ki bu yeni üye ülkeler Norveç, Yeni Zelanda, Yu
nanistan, Avustralya ve Portekiz'dir; burada sehven 
İzlanda olarak kaydedilmiş olan memleket Portekiz' 
dir - bu, 100'e tamamlanan ağırlıklı oy sisteminde bir 
değişiklik yapmak ihtiyacı hâsıl olmuştur. Önce bu oy 
miktarları 120'ye çıkarılarak, yeni katılan memleketle
re oylar verilmişti; bendeniz dünkü izahatım sırasın
da bunu belirtmiştim. Bilahara Paris'te OECD Daimi 
Delegeliğimizle dün akşam yaptığım telefon konuşma
sından öğrendiğim kadarıyla, bundan takriben bir ay 
kadar evvel bu tekrar 100'e indirilmiş ve böylece ağır
lıklı oylar - Amerika'dan, ingiltere'den, İtalya'dan oy
lar alınarak yine nispi ağırlık bakımından - aynı şe
kilde muhafaza edilmiş, Türkiye yine 1 oy ile kalmış
tır. Bu hususta bir notu arz etmiş bulunuyoruz. Zan
nederim ki, metne bir zeyil olarak kullanılabilir. 

Demek oluyor ki, şu anda başlangıçta 17 üye ile 
kurulmuş bulunan Uluslararası Enerji Ajansı, OCED' 
den 4 diğer üyeyi de alarak 21 üyeli bir kuruluş haline 
gelmiş bulunmaktadır. Sadece Fransa, İzlanda ve Fin
landiya üye değildir. 

Fransa'nın durumu esas itibariyle, tıpkı dün de 
arz ettiğim gibi, Varşova Paktında Romanya'nın du
rumu gibi kullanılmak şeklindedir. Fransız enerji ma
kamları ve Dışişleri Bakanlığı, AET, yani Avrupa 
Ekonomik Topluluğu içinde, Ajans hakkında bütün 
bilgileri aldığı gibi, Uluslararası Enerji Ajansının ma-
karnnın aynı şekilde Paris'te bulunmasından istifade 
ederek esas itibariyle Ajans Sekreteryası ile devamlı 
temas halindedir; sureta dışarıda olan, politik bakım
dan dışarıda olan bir ülkedir ve üretici ülkelerle, Ajans 
üyesi ülkelerin münasebetlerinde bir nevi mızrak ucu 
olarak kullanılmaktadır. 

Ajansın, Türkiye'ye getirebilecekleri yönünden özet 
olarak söylenebilecek başlıca şey şudur : Türkiye, 
Ajansa üye olmadığı takdirde, Türk enerji politikala
rının tayininde, enerji alanındaki araştırma - geliştirme 
çalışmalarında, dünya enerji mevcudiyetinin değerlen
dirilişinde, diğer başka bir foruma sahip olamayacak
tır. Nitekim, Ajansın kurulmasından evvel, Uluslar-
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arası İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı içinde bu
lunan Petrol Komitesine de - mahdut iştiraki! bir ko
mite olduğu için - Türkiye üye bulunmamış ve dün
yadaki enerji gelişmeleri hakkında malumatı doğru
dan doğruya sağlayamamıştır. 

Bu itibarla, ağırlıklı oy adedi çok büyük olma
makla beraber, bunu bir hukuki nakise olarak düşün
memekte; Akdeniz üyesi memleketlerle işbirliği halin
de, kendisini Ajans içinde bir ağırlık grubu yapmakta 
ve zaman zaman etkili olabilerek, hiç olmazsa, dün
yanın, enerji aynasında görünüşünden malumattar ola
bilmektedir, 

Türkiye'de, gerekli birimler gereği gibi kurulabil
diği takdirde, örneğin, çeşitli enerji projeleri için, kre
dilerle, Ajans üyesi sanayici ülkelerin Ajans içinde 
ilgilendirilebilmesi, yeni teknolojilerin öğrenilebilmesi, 
Türk enerji uzmanlarının yetiştirilebilmesi bakımların
dan Türkiye'nin, Ajanstan çok daha ziyade istifade 
etmesi imkânları vardır. Bunun haricinde de, Türki
ye, Ajansın dışında kaldığı takdirde - Finlandiya gibi 
özel bir-durumu olmadığı cihetle - kendisine Fransa 
gibi özel bir yer de verilmesi belki de mümkün ola
mayacağı cihetle, siyasi bakımdan da enteresan bir 
vaziyetle karşı karşıya kalacaktır. 

Onay vetiresinin 18 Kasım 1974'ten bugüne kadar 
olmamış olmasının neticesinde Türkiye'nin katılmasın
da bir aksama olmamıştır. Anlaşmanın 67 nci mad
desi, geçici olarak, onay vetiresi olmadan da, tam ol
madan da, üye ülkelerin çalışmalara katılmasını müm
kün kıldığı cihetle Türkiye, toplantılara, siyasi bakım
dan sakıncalı görülmediği devirlerde tam olarak ka
tılmış; çeşitli devirlerde çeşitli konjonktür içinde za
man zaman merkezden kimseler gönderilememiş, ista
tistikler gönderilememiş, bu zamanlarda geride kalın
mış; fakat üyeliğin tamamiyeti bakımından bir naki
se hâsıl olmamıştır Sayın Başkanım. 

Zannediyorum ki, benim takdim sadedinde arz 
edebileceklerim bunlardır. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Fransa dahil olmadığı halde, merkezi niye Fransa' 

da kurulmuş? 
UMUT ARIK (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi) — 

Efendim, hukuki izahı : OECD'ye, Uluslararası İk
tisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatına bağlı otonom 
bir teşekkül olduğu ve o teşkilatın makarrı da Paris' 
te bulunduğu için; aslen ise, Fransa'nın organik ilişki
sini temin etmek bakımından, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
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Bu tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen var 
mı efendim?.. Yoktur. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlan-
mışltır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Uluslararası Enerji Programı Anlaşmasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 18 Kasım 1974 tarihinde Paris'te 
imzalanan «Uluslararası Enerji Pnagı'amı Anlaşması» 
nın onaylanması uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — 1 nci anadde üzerimde söz almak is
teyen var mı?.. 

Buyurun efendim, Orgeneral Saltık. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
biraz evvel Dışişleri Bakanlığı Temsilcisinin de beyan 
ettiği git», bu kanuna hazırlanan gerekçede (dikkatten 
kaçan bir maddi hata olmuş; İzlanda yerine Portekiz 
yazılması iktiza ediyor. Arşivlerimize doğru geçmesi 
için bu, ek cetvel gerekçelerin arkasına eklenmeli, 
eğer tensip buyurulursa. 

Yalnız, bu son defa sunulan cetvelde - zannedi
yorum Yüksek Heyetinize de takdim edildi - 20 üye, 
60 oyla oy hakkına sahip, Norveç dahil değil. Bu 21 
nci üye Norveç, bir yandan petrol ürettiği için mi; 
böyle bir hakka sahip değil? 

Tensip buyurulursa, Hükümet Temsilcisi hu hu
susta hir açıklama yapsalar. 

BAŞKAN — Evet, 'buyurunuz efendim. 

UMUT ARIK (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi) — 
Sayın Başkanım, Sayın Orgeneralimin dikkat buyur
dukları gibi - k'i bendeniz o' noktayı açıklamakta 
maalesef 'eksikli bulunuyorum - Norveç'in durumun
da, Uluslararası Enerji Ajansına üyeliği bakımından 
bir özellik varıdır. Bu özellik şudur : Uluslararası 
Enerji Ajansının üyesi ola'n ve petrol üreten ülkelerin, 
petrol üreta'mlerinin miktarları üzerinde bazı telkin
lerde bulunabilmesi mümkün olduğu cihetle ve Nor
veç kendi petrol üretimini bu gibi üretim artışı tel
kinlerinden geride tutmak ve bu husustaki münhasır 
salahiyetini mahfuz kılmak amacıyla, Uluslararası 
Enerji Ajansı Üyeliğinin bu hususu mübeyyin bir 
mektup teatisi yoluyla özellikli şekle getirmiştir. Ne
tice itibariyle, yönetici kurul içindeki ntevcudi yetim
de, oy hakkının bulunmaması gibi bir durum olmuş
tur. Konsensüs - oonsensus - şeklinde alınan oyla

malara «katılır; fakat oylu cetvelde bu durum, biîdi-
ği'm kadarıyla mevcut değildir. Yanılmıyorsam, bu 
aynı husus, 1'8 nci sayfada olduğunu biraz evvel arz 
ettiğim ilk oy sisteminde de mevcuttur ki, o tarihler
de de Norveç katüma durumunda idi. Norveç o tab
loda da görülmemek'tedir. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Bu tasarıdaki cetvelle, şimdi verdiğiniz cetvel ara
sında fark var : Orada 16 devlet, şimdi 20 devlet olu
yor. Bunun değiştirilmesi lazım değil mi? Tabii, za
manla değişecek bu; başkaları dahil olabilecek mi bu
na? 

UMUT ARIK (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi) — 
Sayın (Başkanım, OECD üyesi olan bütün üyelerin 
dahil olabilmesi mümkündür; fakat bizim anlaşma
nın metnindeki cetveli bunun onayı sırasında değiş
tirmemiz ihltilyacı yoktur. Zira, yeni üyelerin üyelikleri1 

anlaşmaya zeylen yönetici kurul kararı şeklinde ce
reyan etmiştir; anlaşmanın metninde bir değişiklik 
yapılmamıştır. Onlar da bir zeylen cetvel ilavesi su
retiyle, Ajans Sekreteryası ve hukuk işleri çerçevesin
de bu meseleyi halletmişlerdir. 

IBAŞKAN — Yani, ı«bu cetvelin değiştirilmesine 
gerek yok» diyorsunuz. 

UMUT ARIK (Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi) — 
Fakat, zeylen, gerekçeye ek olarak Sayın Orgenerali
min telkin buyurdukları şekilde bulunur ise, bizim 
bakımımızdan daha tamam bir işlem yapılmış olur 
kanaatindeyim Sayın Başkanım. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Herhalde daha iyi olur. 
Başka söz almak isteyen var mı efenldim?.. Bu

yurun. 
ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü

venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
1974 senesinde bu Ajansın kurulmasındaki teşebbüs. 
sırasında ve Ajansın kurulmasından sonna da Türk 
kamuoyunda olumlu ve olumsuz çok çekişmeler ol
du. O nedenle, eğer Yüksek Heyetiniz tensip ederse, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açısından da 
meselenin nasıl görüldüğü hususunu ve - şu anda da
ha çok hukuki ve siyasi menfaatlerimiz açısından 
Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi açıkladılar - işin tek
nik ve enerji politikamız açısından da faydalarını, 
tensip buyurursanız Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba
kanlığı Temsilcisi açıklasınlar. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÖMER BİR (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan

lığı Temsilcisi) — Efendim, Bakanlığımız açısından 
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durum şöyle : Belli mihraklar, Uluslararası Enerji f 
Ajansı hakkındaki uyuşmaz ve aleyhte tutumlarını 
beyan ederken, Türkiye'nin Uluslararası Enerji Ajan
sının güdümüne sokulduğu ve menfaatlerinin halel
dar edildiğini ifade etmişlerdir. 

Bu beyanlar kesinlikle doğru değildir. Toplantı
lara merkezden katılan arkadaşlarımız, Türkiye'nin 
çıkarlarını, Türkiye'nin endüstrileşmekte olan bir 
ülke olması nedeniyle enerji tüketiminin giderek ar
tacağını dikkate alarak, Türkiye'yi bağlayabilecek | 
konularda rezervlerini beyan etmişlerdir ve kaydet- j 
tirmişlerdir. Bu bakımdan, çıkarlarımızın haleldar 
edilebileceği, ihtimali de olsa, düşünülebilecek her 
konuda rezervlerimiz mevcuttur. 

(Uzun vadeli işbirliği programımın hazırlıkları sı
rasında delegasyonumuzun çalışmalarına devamlı 
olarak merkezden katılmalar olmuştur. | 

Türkiye'nin, Uluslararası Enerji Ajansının güdü
münde olduğunu veya olacağını söylemek doğru de
ğildir. Alınan kararların bazılarına uyamadığımız 
ve kalkınmamızı tamamlayıncaya kadar uyamayacağı
mız doğrudur; belki bu söylenebilir, 

1 

Türkiye'nin en çok yararlanacağı, Ajans içinde 
sürdürülen araştırma ve geliştirme çalışmalarıdır. Bu 
yoldan yeni teknolojilere ufak katılma payları ile 
ortak olabileceğiz. Çünkü, ağırlıklı oylar oranında 
ödentide bulunmamız gerekmektedir. Bu ise, çok 
ufak ödentilerle çok büyük işlerin Türkiye açısından 
da başarılması anlamını taşımaktadır ve Türkiye bu 
yolda 'bir araştırmacı kadro da yetiştirebilir. 

'Biz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak 
bu kuruluş içinde yer almamızın yararlı olacağı dü
şüncesindeyiz. 

Arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz almak isteyen var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul' edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okuyunuz. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 2 nci madde.üzerinde söz almak is

teyen? Yok. 
'Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. I 
3 ncü maddeyi okuyunuz. I 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. j 
BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak I 

isteyenler? Yok. | 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

4. — Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargıla
ma Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Rapo
ru. (2/32) (S. Sayısı: 133) (1) 

'BAŞKAN — Gündemimizin 4 ncü sırasında, As
keri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Ka
nununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tekli
fi ve bu konudaki Milli Savunma Komisyonu Ra
poru mevcuttur. 

'Bu rapor, 133 sıra sayısı ile basılıp, dağıtılmıştır. 
Bu konu ile ilgili olarak Komisyon Sözcüsü ve 

Bakanlık temsilcileri yerlerini aldılar.. 
Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelere 

geçmeden evvel, Komisyon Sözcüsü arkadaşımıza, 
izahat vermek üzere söz veriyorum. 

Buyurun efendim, 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, Milli Güvenlik Konseyi Genel Ku
rulu, 7.1.1981 tarihinde Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununu değiştirerek; bunun 28, 29, 45, 128, 154, 
223, 226, 258 ve 349 ncu maddelerinde değişiklikler 
yapmıştır. 

Bunda gaye, davaların süratlendirilmesi, mahke
melerin ve hâkimlerin tarafsızlığının temini ve hâ
kimlerin özellikle etkinliğinin artırılmasına yönelik 
bulunuyordu. 

Duruşma hâkiminin duruşmada reddinde, o cel
sedeki yapılması lazım gelen duruşmanın cereyanım 
temin, ret sebebi gösterilmesi işi uzatmaya yönelik 
bulunuyorsa, redde uğrayan hâkimin, o ret sebebini 
kabul etmemesine yönelik idi. 

Yine, acele hallerde hâkimin davetiye çıkarmak-
sızın ihzar müzekkeresi ile ilgilileri celbetmesine yö
nelik bir değişiklik kabul buyurmuştunuz. Üç ve da
ha fazla kişinin 'bir suç işlemesi halinde veya delilleri
nin fazla bulunması sözkonusu olduğu zaman, tutuk
lanan veya gözaltına alınan kişinin yasada var olan 
48 saatlik süresini 15 güne çıkarmaya yönelik bir 
hüküm vardı. 

(1) 133 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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154 ncü maddede bir değişiklik yapılarak, Cum
huriyet savcılarının mahalli za'bıta teşkilatına sözlü 
müracaatlarında acele ve önemli davalı konularda, 
onların bu türlü arzularının yerine getirilmesi iste
niyor idi. 

Yine, firar eden sanıklar hakkında iddianame dü
zenlenmiş ve sanık iddianameye göre sorguya çekil
miş ise, duruşmada artık onun duruşmaya celbine 
ihtiyaç duyulmadan, hakkındaki davanın bitirümesi 
hüküm altına alınmış idi. 

Disiplin veya hastalık sebebiyle bir sanığın yargı 
çevresi dışımda 'bulunması halinde, yokluğunda du
ruşmanın devam edilebilmesine hüküm verilmiş idi. 

Yine, firarda bulunan bir sanığın, iddianamedeki 
suçtan daha hafif bir cezayı greekitren bir fiille 
cezalanması gerekiyor ise, ek savunmasının alınma-
maması gerekiyor idi. 

Yine sanığın inzibati nedenle duruşmadan çıka
rılması halinde, ikinci celse yine inzibati nitelikte 
mahkemenin mehabetini veya mahkemenin salim 
çalışmasını engelleyeceği anlaşılırsa, öbür celsede 
mahkemeye alınmamasının karar altına alınmasına 
yönelik değişiklikler yapılmış idi. 

Sayın Başkanım, kuşkusuz adliye mahkemeleri 
uygulamasından doğan bu metinlerin 353 sayılı Ka
nunda da yer alması gerekmektedir. O nedene dayalı 
olarak, hâkimlerin reddine ilişkin Askeri Yargılama 
Usulü Kanununun 44 ncü maddesinde (a) ve (b) ola
rak ayrı ayrı metinler düzenlemiş, huzurunuza gelen 
metinler. 

Yine Askeri Yargılama Usulü Kanununun 84 ncü 
maddesinin 4 ncü fıkrasına, 2'den ziyade kişilerin 
suç işlemesi halinde, ki, bizim usulümüzde 7 gün> idi 
hâkim önüne çıkma, 'bunu 15 güne çıkarma tarzında 
bir hüküm düzenlenmiş bulunmaktadır. 

133 ncü maddede, yangılandığı suçtan tutuklanan 
kişinin duruşmada ilk sorgusu > yapılmış ise ve firar 
etmesi halinde, duruşmaya celbinden sarfınazar edip 
hükme varılabileceği karar altına alınmıştır. 

Ayrıca hastalık veya disiplinsizlik nedeniyle yargı 
çevresi dışına gönderilen bir sanığın - yine demin ifa
de ettiğim gibi - eğer duruşmada sorgusu yapılmış 
ve 'bizatihi duruşmaya celbine ihtiyaç bulunmuyor 
ise, duruşmanın, yokluğunda da devam edeceği hü
küm altına alınmıştır, 

Disiplin nedeniyle duruşmadan çıkarılan sanığın 
müteakip duruşmada da disiplinsizlik yapacağı söz-
konusu olduğunda, müteakip duruşmaya dahi kabul 

edilmemesinin karar altına alınması yönünde bir de
ğişiklik yapılmıştır. 

Yine, herhangi bir sanığın firar etmesi halinde, 
iddianamede yazılı suçtari daha hafif bir cezayı ge
rektiren duruşmanın sonunda, esas hakkında müta
laa verildiğinde, o sanığın ek müdafaa yapmaksızın 
mahkemenin neticelendirilmesine, yönelik bir hüküm 
düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Bunun dışında, Kasım 1980 tarihindeki Yüksek 
Askeri Şûra toplantısında, 353 sayılı Kanunun 1 nci 
maddesinin 1 nci fıkrasında değişiklik yapılarak, 
bundan böyle tümenlerde mahkeme kurulma mecbu
riyetinin kaldırılması karar altına alınmıştır. 

Yüksek malumları olduğu üzere, 353 sayılı Ka
nunun 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasında; kuvvet ko
mutanlığı, ordu komutanlığı, kolordu komutanlığı ve 
tümen komutanlıklarında mahkeme kurulmasının 
şart olduğu, bunun dışındaki komutanlıklarda ise 

i Genelkurmay Başkanının teklifi üzerine Milli Savun
ma Bakanlığınca mahkeme kurulacağı hükmü var-

j dır. Ancak, bir garnizonda ibirden ziyade tümenin 
I bulunması ve özellikle de bugün için hâkim noksa

nı nedeniyle tümenlerde mahkeme kurma mecburi-
{ yetinin kaldırılması, ancak ihtiyaç duyulduğunda Ge-
j nelkurmay Başkanlığının teklifi üzerine Milli Savun-
j ma Bakanlığınca mahkeme kurulması öngörülmüştü. 

Halen elimizde bulunan kanun teklifinde buna da 
yer verilmiş bulunmaktadır. 

Yine, 353 sayılı Kanuna göre toplu olarak duruş
maya devam eden mahkemelerde bundan böyle Sıkı
yönetim Yasasının 11 nci maddesindeki değişiklik 
paralelinde, muayyen suçlarda, özellikle yoklama ka
çağı, bakaya, izin tecavüzü gibi (63 ncü madde), fi
rar gibi (66 - 68 nci madde), cezaevinden firar gibi 
(76 nci madde), askeri eşyayı hasara uğratmak gibi 
(137 nci madde), ve askeri eşyayı zayi etmek gibi 
(130 ncu madde) maddelerin kapsamına giren suçla
rın tek hâkim tarafından rüyet edilmesi, bir de bu
nun dışında, üç yıla kadar hapsi gerektiren suçların 
yine tek hâkim tarafından muhakeme edilip karar 
altına alınması Yüksek Askeri Şûranın Kasım 1980 
tarihli toplantısında tezekkür edilmiş bulunmaktadır. 

Demin arz ettiğim konulara yönelik, Hava Kuv
vetleri Komutanı Milli Güvenlik Konseyi Üyesi Sa
yın Orgeneral Tahsin Şahinkaya'nın kanun teklifi 
Komisyonumuza gelmiş bulunmaktadır. 

İzahına çalıştığım konularda, Komisyonumuz ko
nuyu müzakere etmiş ve olumlu bulmuş, Milli Gü-
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venlik Konseyi Genel Kurulunun takdir ve tensiple
rine sunmaya karar vermiştir., 

Arz ederim. 
Maddelere geçildiğinde ayrı ayrı izahat vermek 

üzeıse sorularınıza intizar ediyoruz. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ı«Üç yıla kadar olan subay, astsubaylar hariç» de

mişsiniz. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hariç. Maddelerde onu arz edeceğim ayrıca efendim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim. 
Efendim, tasarının tümü üzerinde söz almak iste

yen var mı? Yoktur. Tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

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

1. nci maddeyi okutuyorum. 

Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 
Kanununun, Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun 

Teklifi 

BAŞKAN — O halde bunu, 1 nci maddenin baş
lığı olarak; «353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu 
ve Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesine ve Kanuna Bazı Maddeler Eklenme
sine Dair Kanun Teklifi» şeklinde düzelteceğiz. 

1 nci madde üzerinde başka söz isteyen var mı?.. 
Madde üzerinde buyurunuz Sayın Ersin. 
ORGENERAL NURETTİN ERSİN — Burada 

ibir şey var, «deniz ve hava eşidi» demiş, «deniz ve 
havada» ibaresi konsa daha iyi olur efendim. 

BAŞKAN — Evet, «deniz ve havada eşidi» 
Bu «353 sayılı» ilavesiyle ve bir de 1 nci madde

nin 2 nci fıkrasındaki «Deniz ve hava eşidi» ibaresi
nin «havada eşidi» şeklinde düzeltilmesi suretiyle 
1 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Şimdi 2 nci maddeyi ve bu maddeye bağlı olarak 
44/a maddesini okutuyorum : 

MADDE 2. — 353 sayılı Askeri Mahkemeler Ku
ruluşu ve Yargılama Usulü Kanununa 44 ncü mad
deden sonra aşağıdaki (44/a) ve (44/b) maddeleri ek
lenmiştir. 

Reddi İstenilen Hâkimin Yapabileceği Muamele
ler : 

Ma'dde 44/a. — Reddi istenilen hâkim ret hakkın
da bir karar verilinceye kadar yalnız tehiri caiz olma
yan muameleleri yapar. 

Ancak, hâkimin duruşma sırasında reddedilmesi 
'halinde bu ret konusunda bir karar verilebilmesi için 
duruşmanın tehiri veya taliki gerekse bile o celse du-
ruşmayav devam olunur. Şu kadar ki, 160 nci madde 
uyarınca tarafların iddia ve sözlerinin dinlenilmesine 
geçilemez ve ret konusunda bir karar verilmeden red
dedilen hâkim tarafından veya onun huzuruyla bir 
sonraki celseye başlanamaz. 

Ret isteğinin haklı olduğuna karar verildiği tak
dirde geciktirilmesi caiz olmadığından ötürü yapılmış 
işlemler ayrık olmak üzere duruşmanın ret dilekçe
sinin verilmesinden sonraki kısmı tekrarlanır. 

BAŞKAN — 44/a maddesi üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yoktur. 

Komisyonun bir açıklaması olacak mı burada? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK {Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Hayır efendim. Arzu buyurursanız, arz ederim. 

BAŞKAN — Zaten madde açıktır. 
O halde, 44/a maddesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 1!. — Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve 
Yargılama Usulü Kanununun 1 nci maddesinin 1 nci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanacak 
askeri mahkemeler; kolordu, ordu (deniz ve hava 
eşidi) ve kuvvet komutanlıkları ile Genelkurmay Baş
kanlığı nezdinde Milli Savunma 'Bakanlığınca kuru
lur.» 

BAŞKAN — 1 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim? Buyurunuz efendim, Orgene
ral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
biz genellikle her kanunun numarasını da koyarak 
zikrediyorduk. Yani, yalnız «Askeri Mahkemeler Ku
ruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu» değil, «353 sa
yılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usu
lü Kanunu», dediğimiz zaman daha rahat olur kanı
sındayım. O nedenle gerek kanunun adına, gerekse 
1 nci maddeye «353 sayılı» deyimini koymayı eğer 
fazla görmezseniz, ben faydalı buluyorum. 

BAŞKAN — Doğrudur. Niye koymadınız? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Komisyon olarak katılıyoruz, Ceza Muhakemeleri 
Usulünde de bunun numarasını yazmamış bulundu
ğumuz için aynı ifadeleri kullandık. 
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44/b'yi okuyunuz efendim. 
'Ret İsteminin Geri Çevrilmesi : 
'Madde 44/b. — Mahkeme son tahkikat safhasın

da ileri sürülen hâkimin reddi istemini aşağıdaki hal
lerde kalbul etmeyerek geri çevirir : 

1. Ret isteği zamanında yapılmamışsa; 
2. Ret sebebi veya inandırıcı delil gösterilme-

mişse; 
3. Ret isteminin duruşmayı uzatmak amacı ile 

yapıldığı açıkça anlaşılıyor ise. 

Bu hallerde ret isteği toplu mahkemelerde redde
dilen hâkimin müzakereye katılmasıyla, tek hakimli 
mahkemelerde de reddedilen hâkimin kendisi tara
fından geri çevrilir. 

Bu kararlar aleyhine ancak hükümle birlikte ka
nun yoluna başvurulabilir. 

'BAŞKAN — 44/b maddesi üzerinde söz almak 
isteyen var mı efendim?.. Yok. 

44/b maddesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul, edilmiştir. 

44/a ve 44/b maddesine bağlı olarak 2 nci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3 . - 3 5 3 sayılı Askeri Mahkemeler Ku

ruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 80 nci mad 
desinin 4 ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

İkiden ziyade kişinin bir suçun icrasına iştiraki su
retiyle toplu olarak işlenen suçlarda, sanık sayısının 
çokluğu veya sanıkların yahut delillerin durumu ve
ya suçun niteliği sebebiyle birinci fıkra hükmünün 
uygulanmaması halinde sanık, soruşturmanın bitimin
de ve herhalde 15 gün içinde yetkili hâkim veya mah
keme önüne çıkarılır. 

•BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

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

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — 353 sayılı Askeri Mahkemeler Ku

ruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 133 ncü mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Yargılandığı suçtan ötürü yüzüne karşı verilmiş 
bir tutuklama kararından sonra firar eden sanığın 
duruşmada sorguya çekilmiş ve artık duruşmada ha
zır bulunmasına mahkemece lüzum görülmemiş ol
ması halinde dava gıyabında görülerek bitirilebilir.» 

BAŞKAN — 4 ncü madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

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

5 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5. — 353 sayılı Askeri Mahkemeler Ku

ruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 136 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Hastalık veya disiplin önlemi ya da zorunlu di
ğer sebeplerle yargılamanın yapıldığı yargı çevresi dı
şındaki bir hastane veya tutukevine nakledilmiş olan 
tutuklunun sorgusu yapılmış olması şartıyla hazır 
bulundurulmasına gerek görülmeyen oturumlar için 
celbedilmemesine mahkemece karar verilebilir.» 

ıBAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

•Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — 353 sayılı Askeri Mahkemeler Ku

ruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 143 ncü mad
desine 3 ncü fıkradan sonra aşağıdaki fıkra eklen
miştir. 

«Yukarıdaki fıkralar uyarınca duruşma salonun
dan çıkarılan veya tutuklanan kimse sanık veya mü-
dahil ise, sonra gelen oturumda da duruşmayı önem
li ölçüde aksatacak davranışlara devam edeceği an
laşılır ve hazır bulunması gerekli görülmezse yoklu
ğunda duruşmaya devam olunmasına mahkemece ka
rar verilebilir. Bu karar esasa ilişkin iddia ve savun
manın yapılmasına engel olacak biçimde uygulana
maz.» 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

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

7 nci maddeyi okutuyorum : 
'MADDE 7. — 353 sayılı Askeri Mahkemeler Ku

ruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 166 nci mad
desine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«iddianamede kanuni unsurları ile belirtilen suça 
ilişkin kanun hükmünden daha hafif cezayı gerekti
ren kanun hükmünün uygulanması gereken hallerde, 
duruşma ek savunma nedeni ile tehir ve talik edile
mez.» 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen var mı?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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8 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 8. — 353 sayılı Askeri Mahkemeler Ku

ruluşu ve Yargılama Usulü Kanununa aşağıdaki Ek 
iMadde eklenmiştir. 

EK MADDE 1. — Subay ve astsubayların işle
dikleri suçlara ait davalar hariç olmak üzere, aşağıda 
yazılı suçlan işleyenlerin davalarına askeri mahkeme
lerin hâkim sınıfından olan üyelerinden birisi tarafın
dan bakılır; 

a) Ağır hapis ve ölüm cezasını gerektiren halleri 
'hariç olmak üzere, Askeri Ceza Kanununun 63, 66, 
68 ve 76 ncı maddelerinde yazılı suçlar, 

lb) Disiplin mahkemelerinin görevi dışında kalan 
Ve kıymeti 50 000 TL.'sını geçmeyen askeri hizmete 
mahsus eşya ile ilgili Askeri Ceza Kanununun 130 ncu 
maddesinde yazılı suçlar, 

e) Tutarı 50 000 TL.'sını geçmeyen hasarlara 
ilişkin Askeri Ceza Kanununun 137 nci maddesinde 
yazılı suç, 

d) Yukarı haddi üç seneye kadar hapis cezasını 
gerektiren, diğer ceza kanunlarında yazılı suçlar. 

'Bir kimse tarafından işlenmiş müteaddit fiillerin 
yargılanması en ağır cezayı müstelzim fiile bakmakla 
görevli mahkemeye aittir. Fiilde irtibat halinde de 
aynı hüküm uygulanır. Suçun subay ve astsubayla bir
likte işlenmesi halinde birinci fıkra hükmü uygulan
maz. 

Birinci fıkrada yazılı suçlardan sanık olanların 
soruşturma sırasında tutuklanıp tutuklanmayacağına 
ve tutukluluk halinin devamına ilişkin kararları, as
keri mahkemenin hâkim sınıfından olan üyelerinden 
birisi verir. Bu kararlara karşı itirazı incelemeye, bu 
Kanunun 74 ve 75 nci maddelerinde belirtilen askeri 
mahkemelerin hâkim sınıfından olan üyelerinden birisi 
yetkilidir. 

Görülmekte olan davalar nedeniyle tek hâkimle 
askeri mahkeme arasında çıkan görev uyuşmazlıkla
rını Askeri Yargıtay çözümler. 

BAŞKAN — 8 nci madde ve buna bağlı olarak 
ek 1 nci madde üzerinde söz almak isteyen var mı 
efendim?.. 

Komisyon Sözcüsü, buyurun. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, Komisyon olarak maddenin muhte
vasına bir itirazımız yok. Genelkurmay Başkanından 
gelen metne sadık kalarak maddeyi düzenlemiş bu
lunuyoruz. Ancak, tetkik buyurulduğu zaman, (d) 
bendinde, yukarı haddi 3 seneye kadar hapis cezası

nı gerektiren, diğer ceza kanunlarında yazılı suçların 
(ki, bunlar er ve erbaşlardır) tek hâkim tarafından 
yargılanacakları hüküm altına alınmıştır. 

Her ne kadar Ceza Muhakemeleri Usulünde da
ha ağır cezayı veren bir mahkeme, daha hafif ceza
ları da yargılar ve hükme bağlar ise de, tensip buyu
rursanız, maddeye bir sarahat getirmek için, (d) ben
dinin şu tarzda başlaması daha uygun olur kanaatin
deyiz Komisyon olarak : «'Para cezasını veya hafif 
hapis cezasını veya yukarı haddi 3 seneye kadar ha
pis cezasını gerektiren diğer ceza kanunlarında ya
zılı suçlar» tarzında bir açıklık getirirsek, Türk Ceza 
Kanununa ait herhangi bir suç işlemesi halinde, müs-
takilen para cezası veya hafif hapis cezası veya 3 yı
la kadar hapis cezası gerektiriyor ise tekhâkim, daha 
hafif olanları da açık ve seçik yargılasın ve herhangi 
bir tereddüde mahal bırakılmasın. 

BAŞKAN — Bakanlık Temsilcisi arkadaşımız bu 
hususta ne diyorlar?.. 

HÂKİM KIDEMLİ ALBAY SÜLEYMAN YIL
DIRAN (Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Ay
nen katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Yazılı önerge var mı?.. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ

KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, önerge hazır. 

BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum : 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan «Askeri Mahkemeler Kuru

luşu ve Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi» nin 8 nci maddesiyle 
adı geçen Kanuna eklenen Ek 1 nci maddesinin bi
rinci fıkrasının (d) bendinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilerek kabulünü arz ve teklif ederim. 

Tahsin ŞAHİNKAYA 
Hv. Orgeneral 
Hava Kuvvetleri Komutanı ve 
'Milli Güvenlik Konseyi Üyesi 

d) Para cezasını veya hafif hapis cezasını veya 
•yukarı haddi 3 seneye kadar hapis cezasını gerekti
ren, diğer ceza kanunlarında yazılı suçlar. 

BAŞKAN — Bu önerge üzerinde söz almak is
teyen var mı efendim?.. Yok. 

O halde, 8 nci maddeyi ve ona bağlı ek - 1 nci 
maddeyi, Orgeneral Şahinkaya'nın verdiği önerge ile 
değiştirilmiş (d) maddesi ile birlikte, bu şekliyle oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Şimdi 9 ncu maddeyi ve ona bağlı ek geçici mad- j 
de l'i okutuyorum : 

MADDE 9. — 353 sayılı Askeri Mahkemeler Ku
ruluşu ve Yargılama Usulü Kanununa. aşağıdaki ek 
geçici maddeler eklenmiştir. 

EK GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun birin
ci maddesiyle, Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yar
gılama Usulü Kanununun 1 nci maddesinde yapılan 
değişiklikten önce kurulmuş olan tümen askeri mah
kemelerinin, kaldırılmadıkça kuruluşları aynen de
vam eder. 

BAŞKAN — Ek geçici 1 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. 

Buyurunuz, Orgeneral Saltık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Milli Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanım, 
«kuruluşları aynen devam eder» dendiğinde, yetkileri 
de aynen devam eder mi tereddüdü geliyor. Amaç, 
bu kanun çıktıktan sonra, Bakanlığın bir tertiple bu 
mahkemelerin söndürülmesini sağlamak ise, «kuru
luşları devam eder» ibaresi yeterli olmuyor, ellerinde 
bir sürü dosyalar var bu tümen mahkemelerinin; ba
zıları kanunlaştığı andan sonra da belki yürüyecek
ler. Bilmiyorum Komisyon nasıl düşünüyor bu konu
da? Tereddüt ettim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Efendim, halen kurulmuş bulunan tümen askeri mah
kemelerinin yetki ve görevleri, kaldırılmadıkları sü
rece devam edecektir gayet doğal olarak; ama, Ge
nelkurmay Başkanının teklifiyle Milli Savunma Ba
kanlığınca bir mahkeme kalksın dendiği zaman, lağve-
dildiği zaman, bu davaların hangi mahkemelere, han
gi savcılıklara taksim edileceğine dair Milli Savun
ma Bakanlığı bir genelge, bir tamim yayınlayacaktır, 
işlem ona göre yapılacaktır. Eğer Sayın Genel Sek
reter Orgeneralimizin tereddüdü, bu mahkemenin ku
ruluşu devam ettiğine göre, yetki ve görevinin de
vam edip etmediği yönünde ise, maddeye o açıdan 
bir açıklık getirmekte bizce de yarar var. 

BAŞKAN — «Kuruluşları ve yetkileri» şeklinde, 
öyle mi? 

HÂKtlM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet. Bizim Komisyon olarak kanaatimiz, gerekme
diği şeklindedir. 

ıBAŞKAN — Kuruluşları devam ederse yetkisi 
kalkmaz (birbirine bağlıdır), yetki de devam eder. 
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Kurulduktan sonra zaten yetki de veriliyor demek
tir. Mahkeme kurulunca yetkisi de beraber veriliyor; 
yetkisiz kuruluş olmaz zaten. Kuruluşu devam.eder 
diyoruz, yetkisi yok olmaz. Bence konmasa da olur. 
Zaten burada zapta da geçti. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, şu tarzda : Tümen askeri mahkeme
leri kaldırılmadıkça kuruluşları aynen devam eder 
diyoruz, aynen. Bundan murat, yetki ve görevinin de 
devamı yönündedir. 

ıBAŞKAN — Zaten herhangi bir şey çıkarsa, zap
ta geçmiş olsun diye belirttik. Bu bakımdan bence 
yeterlidir. 

Başka söz almak isteyen var mı efendim?.. Yok
tur. 

O halde ek geçici 1 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ek Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 
EK GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 8 nci 

maddesiyle, Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargı
lama Usulü Kanununa eklenen Ek 1 nci madde hü
kümleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
açılmış kamu davaları hakkında da uygulanır. 

ıBAŞKAN — Yani, bu tümen mahkemeleri bu 
kamu davalarını da görmeye devam eder. 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-
KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Yani firar, yoklama kaçağı, bakayaların davaları 
devam edecek; ama, tek hâkime devredilebilecek. 

BAŞKAN — Ek geçici 2 nci madde üzerinde söz 
almak isteyen var mı?.. Yoktur. 

Bu ek geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek geçici 1 nci ve 2 nci maddenin bağlı olduğu 
9 ncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

10 ncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 10 ncu madde üzerinde söz almak 

isteyen var mı?.. Yoktur. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
11 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
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BAŞKAN — 11 nci madde üzerinde söz almak 
isteyen var mı?.. Yoktur. 

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

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Teşekkür ederim. 

5. — Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin 
Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Raporu. 
(2/33) (S. Sayısı: 134) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 5 nci sırasında Er 
Kazanından iaşe Edileceklere İlişkin Kanun teklifi 
ve bu konudaki Milli Savunma Komisyonu Raporu 
vardır. Bu rapor 134 sırla sayısı il'e basılıp d'ağıltıl-
mıştır. 

Komisyon Sözcüsü ve Bakanlık temsilcileri yerle
rini aldılar. 

Kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmelere 
geçmeden evvel, tümü üzerinde izahat vermek üzere 
Komisyon Sözcüsüne söz veriyorum. 

Buyurunuz ©fendim. 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Sayın Başkanım, memleketimizin savunma gereği, 
Silahlı Kuvvetler bazı mevziler-de, hudutlarda, kıyı
larda, özellikle bazı radar mevzilerinde, yüzer birilik
lerde görev almış bulunmaktadır. 

Bunun dışında, savaşta ve olağanüstü h'alleride 
yine Silahlı Kuvvetler görev almakladır. 

Ayrıca manevra ve ta'Cbikatlartia Silahlı Kuvvet
ler, sulbay, asltsulbay ve sivil kadrosuyla beraber hiz
met vermektedir. 

Yine bunun 'dışında, Silahlı Kuvvetler sıkıyönetim 
ve 'olağanüstü faallerde de sulbay ve astsufaayıyla birlik
te hizmet vermektedir. 

Bütün bu (hallerde, Silahlı Kuvvetlerin birlik ve 
birimleri, genellikle meskûn bölgelerin dışında hiz
met verdikleri gilb'i, bulun'dukları yerlere de zaten 
ailelerini götiürememe durumuyla karşı karşıya bülun-
makitadırfar. 

Bu nedene dayalı olarak, 1957 yılında 7043 sayılı 
Yasa ile kanun koyucu, bu hizmetlerin devamı süre
since sulbay ve astsubayların ve sivil persion'elin ef 
kazanından iaşe edilmelerini öngörmüş, 21 senetten 
beri bu konuyu tatbikata koymuş bulunmaktadır. An
cak, 2155 sayılı subay ve astsubaylara verilen Tayın 
bedeli sistemindeki vaki değişiklik, tayın bedelini sa-

(1) 134 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 
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bit bir rakam değil de, er kazanının iaşesinin birim 
olarak esas alınmasına yönelik kabul edip ve tayın 
bedeli sisteminin paralarını artırınca, Parlamentodaki 
görüşmelerde, «Madem subay ve astsubaylar er ka
zanının karşılığını para olarak almaktadırlar, kendi
leri olağanüstü hal'de veya sıkıyönetim halMie veya 
muayyen mevzi ve hudut birliklerinde bundan böyle 
kazandan iaşe edilmesin, kendilerine verilen bu pa
radan istifade «itsinler» diye, 7043 sayılı Kanun 
1 Temmuz 1978 yılında yürürlükten kaldırılmış bu
lunmaktadır. 

Silahlı Kuvvetlerin, böyle bir yasanın kalkma
sıyla (büyük sakıncalarla karşı karşıya ıgeleceğini, Ge
nelkurmay Başkanlığımız ve Milli Savunma Bakan
lığımız saptamış, tespit etmiş bulunduğundan, 1979 
bütçesinin 45 nci maddesine, 1980 bütçesinin de 34 
ncü maddesine özel hükümler koymuş bulunmaktadır. 
Konulan bu özel hükümler, aynen : Silahlı Kuvvet
ler mensuplarının belirli mevzilerde, hudutlarda, kı
yılarda ve 'bölük seviyesini geçmeyen yüzer birlikler
de ve hava birliklerinde hizmet vermesi halinde, bu
raların ka'drosun'da bulunan subay, astsubay ve sivil' 
memurlarının kazandan iaşe edilmelerine; yine, ba
rışta manevra ve ıtaltbikattla, manevra ve tatbikatın 
süresince bu birliklerin kadrolarında bulunan subay 
astsubay ve sıVil personelin ayrıca kazandan iaşe 
edilmesini; yine, seferde ve olağanüstü ihlallerde, ta-
biiki o birliklerin kadrolarında bulunan sulbay, ast
subayların kazandan iaşe edilmesini; bir de, sıkıyöne
tim nedeniyle, sıkıyönetim emrine atanan veya sıkı
yönetim emrine giren güvenlik kuvvetlerinin sulbay 
ve astsubaylarının kazandan iaşe edilmelerini öngö
rür tarzda bir metin düzenleyerek 1979 ve 1980 yılı 
bütçelerinde uygulamaya koymuş bulunmaktaJdır. 

- İ V 
Her sene bunun bütçe kanunlarıyla tekrarı büyük 

mahzur (teşkil ettiği gibi, ihtiyacı da karşılamakitian 
uzak olmaktadır. Her sene kanun koyucunun önüne 
gelip bunları izah etmektense, 7043 sayılı Kanunun 
tatbikalttan doğan aksaklıkları da giderici tarzda ve 
Yüksek Askeri Şûra'nın da tasvibinden geçtiği biçim
de yeni baştan ihya edilmesi gereği Sayın Kara Kuv
vetleri Komutanı ve Milli Güvenlik Konseyi Üyesi 
Orgeneral Nurettin, Ersin tarafından duyulmuş, Yük
sek Başkanlığınıza bir kanun 'teklifi olarak getiril
miştir. 

Komisyonumuz konuyu tetkik dtllii; sade ve sade 
bütçeye herhangi bir yük getirmediğini, 1979 - 1980 
yılı bütçe yasasında var olan müesseselerin devamlı 
bir kanunda yer almasını öngördüğü İçin uygun bul-
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muştur ve yüksek takdir ve tensiplerine arza karar 
vermiştir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür edenim. 
Tasarının tümü üzerinde söz alimak isteyen var mı 

efendim?.. Yoktur. O (halde tasarının tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştır, 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 
Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanun Teklifi' 

MADDE 1. — a) Genelkurmay Başkanlığının 
teklifi üzerine Milli Savunma Bakanlığınca (Jandar
ma 'birlikleri için İçişleri Bakanlığınca) tespit oluna
cak; belirli mevzilerin, hudutlarım, kıyıların, bölük 
seviyesini geçmeyen yüzer birlikler ve hava birilikle
rinin,, 

b) 'Barışta; manevra ve tatbikatın devamı süre
since bu manevra ve tatbikatlara katılan birliklerin, 

c)f Savaş, seferberlik ve diğer olağanüstü hallerde 
ve 'bu hallerin devamı süresince; seyyar ordu veya 
bu hallerle ilgili diğer birliklerin, 

Kadrolarında görevli subay, astsubay, uzman jan
darma çavuş, uzman çavuş, 657 sayılı Kanuna tabi 
sivil memur ve 1475 sayılı Kanuna tabi işçiler ile, 

d) Sıkıyönetim halinde hizmetin gerektirdiği hal 
ve zamanlara münhasır .olmak üzere Sıkıyönetim Ko
mutanının talehi ile; Sıkıyönetim kadrolarına atanan 
veya Sıkıyönetimde görevlendirilen personel ile, em
re giren zabıta teşkilatının istenen bölüm, birim veya 
unsurlarının kadrolarında görevli zabıta teşkilatı men
supları, 

Er tabelasına ithal edilerek ayrıca kazandan ye-
dİrilir, 

'Bu er istihkakı hiçbir şekilde para veya yiyecek 
maddesi olarak verilemez. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, ben burada Komis
yondan bir hususun açıklanmasını rica ediyorum. 

1 nci maddenin (a) fıkrasında «...tespit olunacak; 
'belirli mevzilerin, hudutların, kıyıların, bölük seviye
sini geçmeyen yüzer birlikler ve hava birliklerinin.» 
deniliyor. 

«Bölük seviyesini geçmeyen» tabiri yalnız yüzer 
birlik ve hava birliklerine mi racidir? 

HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ
KA YNAK (Milli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet efendim. 

(BAŞKAN — Tamama 
Bir de, (b) fikrasmda: «iBarışta; manevra ve tat

bikatın devamı süresünoe bu manevra Ve tatbikatlara 
katılan biriliklerin» ibaresli var. Bu birlikleri küm 
•tespit edecek? Gene Genelkurmay Başkanlığı mı, 
yoksa ıtalbur komutanı da tatbikat yapıyorum diye 
çıkarsa, onları da kazamdan iaşe etitirecek mi? 

Buyurun Bakanlık Temsilcisü. 
HAKİM KIDEMLİ ALBAY SÜLEYMAN YIL

DIRAN (MM Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — 
Genelkurmay Başkanlığı tespit eldeeek. 

(BAŞKAN — öyle mi anlaşılıyor? 
HAKİM KIDEMLİ ALBAY SÜLEYMAN YIL

DIRAN (Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi) — Öy
le lanlıaşıtyor efendim, 

'BAŞKAN — Buyurun efendim, Orgeneral Sal
tık. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (MM Gü-
venffilk Konseyi Genel Sekreteri) — Sayın Başkanımı, 
kanunun 1 nci maddesinlin hazırlanmasında herhalde 
zühulle (a) fıkrası bir bütünü kapatıyor, (b), (c), 
(d) fıkraları onun dışında kalıyor. 

O nedenle beniîm önerimi; «Genelkurmay Baş-
Ikalniığmca tespit olunacak ve Milli Savunma Bakan
lığına teklif edlecek» diye düzetilknesli gerekiyor. 

Çünkü tespiti de yapacak olan Genelkurmay Baş
kanlığıdır. 

Ondan sonra (a) fıkrası «Belirli mevziilerin» diye 
blaşHamalı, (b) «©arışta» diye başlamalı, (c) «Savaş, 
seferberMc, olağanüstü haller» (d) «Sıkıyönetim» di
ye ibaşHamalı. 

IBöylece tespilti Genelkurmay yapacaktır. Mili 
Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı da kazam
dan yenmesini sağlayacaklardır. 

BAŞKAIN — Bunum yeniden ele ataması la
zım. 

ORGENERAL HAYDAR SALTIK (Mdü Gü
venlik Konseyi Genel Sekreteri) — Hemen burada 
yapalım müsaade ederseniz, 

IBAŞKAN — O halde buyurun düzeMn, bir öner-
ge hazırlayın. 

IBu konu üzerimde Denliız Kuvvetleri Komutanı
mız Oramiral Tüimer, buyurun. 

ORAMİRAL NEJAT TÜMBR — Sayın Başka
nım, «bölük seviyesi» tabiri tatbikatta büyük mah
zurlar doğurmuştur. Mesela muhrip, komutanlığı iti-
ıbariyfle tabur oluyor. Gemlİde gemÜ komutanı sof
rada parasını vererek yiyor, gemi subayları branş 
ve 'bölük olarak parasız yiyorlar, herhangi bir tat
bikat esmasında. I 
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Bu nledenle ben bu 1 nci maddedeki «bölük se
viyesini geçmeyen,» in doğrudan doğruya «yüzer ve 
hava bMIkıl'eridin» şekliyle yazılmasının birçok mah
zunları önleyeceği kanısındayım. 

Arz ede-rilm. 
'BAŞKAN — Evdt, ne diyor Komisyon buna efen

dim? 
HÂKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAIYNIAK. (Milli Savunma Komisyonu Balkanı) — 
Şimdi, anailke hulduıtlarda belirli mevzilerde ve kı
yılarda koruma görevliyle vazifeli 'bulunan kişiler 
meskûn bölgeler/den uzak olduk'ları için ve bulun
dukları yerıl'ere aileleriinli göltüremıedikleri içfin, Genel
kurmay Başkanının tekâlifi üzerine Milli Savunma 
(Bakanlığınca onların oradan kazandan iaşe edilme
leri öngörülllmü'şjt'ür. 

Denizde ve haJVada - saibilt birik • olarak talbid - kı
yıların ve belirli mevzilerin korunması için herhangi 
ibir birllilk tefrik edilmediği için, onların gemlide iaşe
leri her zaman mümkündür, kendi paralarını vererek 
diye düşünmüş/tük... 

IBAŞKAN — Tatlbikalta işltiraik ederse hariç ama. 
HÂKİİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAK, (Mlilli Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Oraya geleceğim Sayın Başkanım. Sadece «yüzer bir
llilk» dediğimiz zaman, büyük gemilerdeklilerin dahi 
'kazandan iaşe edillmleleıfi dürumuıyla karşı karşıya ka
lacağız. 

• • ^ ı 

IBurada asıl murat... 
jBAŞKAİN — Kıyı korunmasıyla görevlendiril-

miş botlar var. 
HAKİM TUĞGENERAL MUZAFFER BAŞ-

KAYNAIK (Mlilti Savunma Komisyonu Başkanı) — 
Evet, onları muralt ediyoruz. «ıBöliülk sevi'yesini geç
meyen» den onları muralt ediyoruz.; 

BAŞKAN — Birinci fılkra işıte onun içlin yanlış 
yazılmış.| 

Kıyı siavunmasında görev almış hava birliği yok
ta, talkım vardır; o da zaten bölüğü geçmez. 

Şimdi, hava birliklerinde raidar mevzileri var ve 
bunlar da koruma göreviyle görevlendirilmiştir. Ha
kikaten bölüğü ıgeçer onlar. Mlesela bazı yerlerde bü
yük radar mevzileri var, başında albay var; albay 
alaimaz, ama onun altındakiler alacak; aynen gemi
deki gibi. 

'Ben ıbu kanun tekliflinin, tekrar incelenmek üze
re, Komisyona ialdeslinli önereceğim. Burada hemen 
düzeltıilecek gtfbi değil, yanlış bir şey yapmayalım. 

!Bu yönüyle tekrar dtüit ediümesi için, bu teklifin 
Koımisyona iadesini oylarınıza sunuyorum: Kalbuıl 
edenler... Etmeyenler... Klalbul edüm'işıtir. 

GünldenDİimizlde görüşülecek başka konu olmadı
ğından, 23 Ocak 1981 Cuma günü saalt 15.00'te top
lanılmak üzere birleşiimi kapaltıyorum. 

Kapanma Saati : 17.0)5 

I * I I 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ 
GÜNDEMİ 

35 NCİ BİRLE/ŞlM 

21 Ocak 1981 Çarşamba 

Saat : 15.00 

h — BAŞKANLIĞIN KONSEYE SUNUŞLARI 
1. — (9/2) Esas Numaralı Soruşturma Kiamisyo-

nuna yeniden süre verilmesine dair Komisyon Baş-* 
kanlığı tezkeresi. C3/40) 

II. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallı

ğı Arasında Sosyal Güvenlik Hakkındaki Sözleş
menin Revizyonu ile İlgili Sözleşmenin Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. 
(1/110) (S. Sayısı: 94) 

2. — Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzerd 
Uluslararası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suç
ların önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine 

Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı. (1/111) (S. Sayısı: 95) 

3. Uluslararası Enerji Programı Anlaşmasının' 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı. (1/1U2) (S. Sayısı •: 96) 

4. — Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargıla
ma Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine ve Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Rapo
ru. (2/32) (S. Sayısı : 133)' 

5. — Er Kazanından İaşe Edileceklere ilişkin 
Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu Ra
poru. (2/33) (S. Sayısı : 134) 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 94 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Sosyal Gü
venlik Hakkındaki Sözleşmenin Revizyonu ile İlgili Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. (1 /110) 

TC 
Başbakanlık 27 Kmtm 1980 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 112-476107370 

MÎLLÎ GÜVENLİK KONSEYÎ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına arzı Bakanlar Kuru
lunca 25.11.1980 tarihinde kararlaştınlan «Türkiye Cumhuriyeti ile HoBanda Kralhğı Arasuıda Sosyal 
Güvenlik Hakkındaki Sözleşmenin Revizyonu ile ilgili Sözleşmenin Onaylamnaamm Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı» ile sözleşme mttei ve gerekçesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğini emirlerine arz ederim. 
Bülend Ulusu 

BSBBBKHD 

G E R E K Ç E 

Tüılkfiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasında 5 Nisan 1966 tarihinde imzalanan ve 1.2.1968 ta
rihinde yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin I, II, IV ve V 'kısımları yerin© 1.4.1977 tarihinden 
itlbaıten Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ilgili hükümleri geçerli olmuştur. 

Yürürlüklte kalan III ncü (kısımda her iki ülkece duyulan ilhltiyaca İstinaden aşağıda belirtildiği üzere 
bazı madideler değiştirilmiş ve bazı maddeler ilave edilmiştir. 

Ayrıca iptal edilen I nci kısımdaki «Madde 1» ve «Madde 2» günün koşullarına uygun bir "biçimde ye-
nüden düzenlenmiştir. 

İMadde •: 1 
Kanunun 1 nci maddesti Sözleşmenin onaylanmasına dairdir. ', 
Sözleşmenin revizyonunu amaçlayan Sözleşmenin ilıitiva ettiği maddeler aşağıda izalh olunmuştur. 

Madde 1. — Avrupa Sosyal Güventek Sözleşmesinin uygulanmasına ilişkin Ek Anlaşmanın «Ek l»*inde 
yetkili makamlar Türkiye 'bakımından Çalışma Bakanlığı, Hollanda bakımından Sosyal işler Bakanlığı, ola
rak beürteomiştir. 

Bugün için Sosyal Sigortalar Kurulmıu ve Bağ - Kur, Sosyal Güvenlik Bakanlığına, TC Emekli Sandığı Ma
liye Bakanlığına bağlı olduğundan, Yetkili Makam : 

TürJciye bakımından: Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve yetkili dıiğer bakanlıklar : 

Hollanda 'balkımızdan: Sosyal İşler Bakanlığı beraberinde Çevre Temizliği ve Kamu Sağlığı • Bakanlığı 
olarak değişttairırişıtir., 

Madde 2.; — Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin «Ek II» "sinde Tüılc'iye talkınımdan uygulanacak 
mevzuat; 

a) İçişleri Sosyal Sigortası (Hastalık, analık, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazalarıyla meslek hastalık
ları); 

lb) Kendi hesabına çalışanların ve serbest meslek erbaibının sigortası (Malullük, yaşlılık, ölüm); dır. 
mevzuat; 
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Bu defa TC Emekli Sandığı mevzuatı ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesin
de öngörülen sandıklar mevzualtı da kapsama alınarak, balhse konu kuruluşların personelinin de gerektiği hal
lerde Sosyal Güvenlik Sözleşmesi hükümlerinden yararlanmaları imkân dahiline girmiştir. 

Keza Hollanda bakımından da, Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin «Ek II» sinde, (kömür madeni iş
letmelerinde çalıştırılan kimseler hakkında uygulanan özel rejimlere ilişkin mevzuat belirtilmıediği haldte bu 
Sözleşmede kapsama alınmıştır., 

Madde 3. — Sözleşmenin 12 nci maddesinin 2 nci 'fıkrasına göre; ikametgâhını Âkit ülkelerden birisin
den diğerine nakleden işçilerin son defa bulunduğu ülkede hastalık ve analık sigortası yardımlarından fay
dalanmaya halkları olmak kaydıyla, yeni İkamet ettikleri ülkede «21 günlük süre içerisinde» ayrıldıkları ül
ke nam ve hesabına bulundukları ülke mevzuatında öngörülen sağlık yardımlarından yararlanma imkânı 
sağlanıyordu. 

Hollanda mevzuatındaki 'bu değişiklik sonunda söz konusu «21 günlük süre» «30 gün» e çıkarılmıştır. 
Daha sonraki yıllarda, Hollanda mevzuatında süre bakımından yapılacak değişikliğin, söz konusu 2 nci 

fıkra hükmüne herhangi hir tadil çalışması yapılmadan uygulanmasını teminen, fıkrada öngörülen «21 gün
lük süre» şartı kallldırılmış ve yerine başkaca bir şart konulmuştur. ' 

Madde 4. — Sözleşmenin 14 ncü maddesinden sonra '«Madde 14 his» ilave ekilmiştir. 

«Madde 14 bis» ile Hollanldalda işsizlik sigortası yardımlarından yararlanmakta olan Türk işçilerinin, 
Türkiye'de ikamet eden aile fertlerinin Hollanda merciileri hesabına sağlık yardımlarından yararlanmaları 
imkânı sağlanmıştır. 

Madde 5. — Sözleşmenin 22 nci (maddesine eklenen 3 ncü fıkra hükmü ile, işçilerin yardımlardan (Yaşlı
lık, ölüm) yararlanma hakkının doğması ve 'belirlenmesi bakımından lehlerine iyi bir iımkân sağlanmıştır. 

Bu hüklmle Mnaıden, yardımlar (Yaşlılık, ölüm) için bir Âkit Tarafın mevzuatına göre sigortalılık süresi 
değil de sadece sigortalı olınak koşulu yeterli sayılıyorsa, diğer Âkit Tarafta sigortalı olmak da bu koşul için 
yeterli sayılmaktadır. 

Madde 6. — Bu maddenin (a) ve (b) fıkralarıyla, Sözleşmenin yardımların tayin ve tespitine ilişkin 
23 ncü maddesinin (1) ve (3) fıkraları değiştirilmiştir. 

Sözleşmenin 22 nci maddesine eklenen 3 ncü fıkra hükmünü de içeren bir (biçimde yardımların (Yaşlılık, 
ölüm) tasfiyesi 'bu maddede yeniden düzenlenmiştir. 

Madde 7., — Bu madde ile Sözleşmenin 26 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 
26 nci madde hükmüne göre, sigortalının ölümü tarihinde tabi bulunduğu mevzuata göre aylık bağlan

makta ve diğer taraf bu aylığa katılmamakta idi. 
Bu hükmün kalkmasıyla Türk Sosyal Güvenlik Kuruluşlarından birine tabi olarak çalışmakta iken ölen 

bir kimsenin dul ve yetimlerine Türkiye'de bağlanacak aylığa, Hollanda Sigortasının, kendinde geçen süreyle 
orantılı olarak katılması sağlanmıştır. 

Madde 8. — Sözleşmenin 33 ncü maddesinin muhtevası bu madde ile genişletilmiştir. 
Eski metin (1) fıkra olarak aynen kalmıştır. Yeni eklenen (2) fıkra ile Türkiye'de ikamet eden çocukla

rına yardımda bulunmayan sigortalılara ait aile yardımlarının, aile bireylerini fiilen geçindirmekte olan kişi
lere Ödenmesi (Çocuk paralarının Türkiye'ye transferi), sağlanmıştır. 

Madde 9. — Sözleşmenin 34 ncü maddesinden sonra bir «34 'bis» maddesi dMenmiştir. 
Madde 34 bis, Hollanda mevzuatında öngörülen işsizlik yardımlarından yararlanabilmek için geçerli olan 

koşullar (a) Ve (b) olmak üzere iki fıkra halinde belirlenmiştir. 
Madde 10. — Bu maddenin 1 nci fıkrası, bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki devre için 

hîçlbir yardım ödenmesi hakikim doğurmadığına, 
2 nci fıkra; bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten Önce tarafların mevzuatına göre geçmiş olan bütün 

(sigortalılık sürelerinin bu Sözleşmeye göre hak kazanılacak yardımların tayininde nazara alınacağına, 
3 ncü fıkra; Bu Sözleşmeye göre, yürürlük tarihinden önce meydana gelmiş bir olay İçin dahi hak do

ğacağına, 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 94) 
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4 ncü fJkra; Sözleşmen'in yürürlüğe girmesinden önce elde edilen halklardan bir aylığın tasfiyesinin, bu 
Sözleşme hükümleri nazarı itibara alınarak talebi halinde veya resen tekrar gözden geçirilebileceğine ve 
hiçbir ıdurumda böyle 'bir revizyonun .ilgililerin önceki halklarının azaltılmasına sebep olamayacağına, 

5 noi fıkra; 'bu maddenin 4 ncü fıkrasında söz konusu olan talep, bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren iiki yıl içinde yapılmışsa, Sözleşme ile doğan Ihalfcların bu tarihten itibaren verileceğine ve 
'ilgili kimselere karşı mevzuatlarında olsa dahi zamanaşımı uygulanmayacağına, 

6 ncı fikra; bu maddenin 4 ncü Merasında söz konusu edilen talep, bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği ta
rihten itibaren M yıl geçtikten sonra yapılmışsa zamanaşımı veya basjka bir nedenle düşmemiş olan halkları
nın, 'ilgili Âkit Tarafın mevzuatında daha elverişli hükümler yoksa, talep tarihinden itibaren ödeneceğine, 

Dairddr. 

Madde 11. — Akıt Hükümetlerin, Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için, gereMİ yasal prosüdiürleri karşı
lıklı olarak ülkelerinde yerine getirerek, birbirlerine bildireceklerini, 

Bu Sözleşmenin, bildirilen son tarihini takip eden ikinci ayın ilk günü meriyete gireceğini, 
Belirlemektedir. 
Madde 2. — 'Bu maidde ile Kanunun yürürlük tarihi (tespit ediîlmişlSr̂  

Madde 3- — Bu madde, Kanunun Balkanlar Kurulunca yürütüleceğine dairdir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyeti ite Hollanda Krallığı Arasında Sosyal Güvenlik Hakkındaki Sözleşmenin Revizyonu 
ile İlgili Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda'Krallığı arasında 5 Nisan 1966 tarihinde imzalanan 
Sosyal Güvenlik Halkkındaki Genel Sözleşmenin revizyonunu amaçlayan Sözleşmenin onaylanması uygun 
bulunmuştur, 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürülCür, 
25 Kasım 1980 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. Yrd. Devlet Bakam Devlet Bakanı 

Z. Baykara T. Özal Prof. Dr. t. Öztrak M. Özgüneş 
Devlet Bakam Adalet Bakam Milli Savunma Bakam içişleri Bakam 

Prof. Dr. M. N. Özdaş C. Mentes Ü. H. Bayülken S. Çetiner 
Dışişleri Bakam Maliye Bakam Milli Eğitim Bakam Bayındırlık Bakam 

t. Türkmen K. Erdem H. Sağlam Dr. T. Önalp 
Ticaret Bakanı Sağlık ve Sos. Yrd. Bakam Gümrük ve Tekel Bakam Ulaştırma Bakam 

K. Cantürk Prof. Dr. N. Ayanoğlu R. Baturalp N. özgür 
Tarım ve Orman Bakanı Çalışma Bakam Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji ve Tabii Kay. Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek Prof Dr. T. Esener Ş. Kocatopçu S. Bingöl 
Turizm ve Tanıtma Bakanı îmar ve İskân Bakam Köy İşleri ve Koop. Bakanı Gençlik ve Spor Bakam 

/. Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten M. R. Güney V. Özgül 
Sosyal Güvenlik Bakam Kültür Bakam 

S. Side C. Baban 

Milli Güvenlik Konseyi ((S. Sayısı : 94) 
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE HOLLANDA KRALLIĞI ARASINDAKİ 5 NİSAN 1966 TARİHLİ 
SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİNİN TADİLİNİ AÇIKLAYAN SÖZLEŞME 

İki devlet arasında Sosyal Güvenlik alanındaki münasebetleri geliştirmeyi arzu eden : 
Türkiye Cumhuriyeti 
ve 
Hollanda Krallığı. 
5 Nisan 1966 'tarihlinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda Krallığı arasındaki Sos

yal Güvenlik Sözleşmesinin (Aşağıda Sözleşme olarak adlandırılmıştır.) 'bazı hükümlerini gözden geçirmeye 
karar vermişler ve aşağıdaki hükümler üzerinde mutabık kalmışlardır. 

MADDE : 1 

Sözleşmenin 1 nci maddesinin (d) bendinin muhtevası aşağıdadır. 
(d) «Yetkili makam» tabiri : 
Hollanda bakımından : Sosyal İşler Bakanı ve Çevre Temizliği ve Kamu Sağlığı Bakam. 
Türkiye bakımımdan : Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve yetkili diğer Bakanlıklar.» 

M A D D E : 2 

Sözleşmenin 2 nci maddesinin 1 nci fıkrası aşağıdaki sekilide değiştirilmiştir : 
«Paragraf 1. — Bu Sözleşme aşağıda yazılı Sosyal Güvenlik'Mevzuatına uygulanır : 
a) Hollanda'da : 
1. Hastalık ve analık yardımları; 
2. İşgöremezlk yardımları; 
3. Yaşlılık yardumiları; 
4. Ölüm yardımları; 
5. İşsizlik yardımları; 
6. Aile tahsisleri; 

7. Kömür ocağı işleten kuruluşlar tarafından çalıştırılan kimseler hakkında uygulanan özel rejimlere, iliş
kin mevzuat. 

b) Türkiye'de : 
1. Ücretli işçilerin Sosyal Sigortaları (hastalık, analık, iş kazaları ve meslek hastalıkları, malullük, yaşlılık 

ve ölüm) mevzuatı; 
2. Bağımsız çalışanlar ve serbest meslek sahiplerine ilişkin Sosyal Sigortalar, (malullük, yaşlılık'7ve ölüm) 

mevzuatı; 
3. Memurlar için TC Emekli Sandığı; 
4. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 nci maddesinde öngörülen kuruluşlar.,» 

MADDE : 3 

12 nci madde aşağıdaki şekilde değiştirilmişitir : 

«Paragraf 1. — Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre 'sigortalılık süreleri bulunan bir işçi veya ben
zeri, diğer Âkit Taraf ülkesine gittiğinde, kendisi ve aynı ülkede bulunan ailesi fertleri için, aşağıdaki şart
larla, ülikeslinde bulunduğu Âkit Tarafın mevzuatında öngörülen hastalık ve analık sigortaları yardımlarından 
faydalanır. 

a) Bu Âkit Taraf ülkesine son gelişinde çalışabilir durumda olmak; 

b) Bu ülkeye son gelişinden sonra mecburi sigortaya tabi tutulmuş olmak; 
c) Yukarıdaki maddede bahsolunan sigortalılık süreleri toplamı nazara alınmak suretiyle, bu Âkit Taraf 

mevzuatına göre gerekli şartları yerine getirmiş bulunmak.» 

Milli Güvenlik Konseyi İS. Sayısı : 94) 
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«Paragraf 2. — Bu maddenin 1 nci fılkrasında yazılı hallerde işçi veya benzeri, aynı fıkranın a, b ve c bent
lerinde öngörülen şartları yerine getirmediği takdirde ve ikametgâhını nakletmeden önce son defa sigortalı 
bulunduğu ülkede kalsa idi o Taraf mevzuatına göre yardımlardan faydalanıma hakkına sahip olacak idiyse, 
yardımlardan faydalanma hakkını muhafaza eder. işçinin ayrıldtğıı memleketteki 'kurum, ikametgahın bulun
duğu yerdeki kurumdan, ilgiliye bu son kurum mevzuatmda öngörülen şekil ve usullere göre sağlık yardımı 
yapılmasını isteyebilir.» 

MADDE : 4 

Sözleşmenin 14 ncü maddesinden sonra, muhtevası aşağıdaki şekilde olan bir 14 bis maddesi ilave edil
miştir : 

«Madde 14 bis 
işsizlik yardımlarını sağlamakla görevli Âkit Tarafın mevzuatına göre, 'gerektiğinde 11 nci madde hüküm

leri de nazara alınarak, sağlık yardımlarına hak kazanmak için gerekli şartları yerine getiren işsiz kimseler, 
diğer Âkit Tarafın ülkesinde ikamet ettikleri sırada, aile fertleri ile birlikte sağlık yardımlarından yararlanırlar. 
Bu takdirde, sağlık yardımları, ilgili kimsenin yardım hakkı ikamet yerindeki kurumun uyguladığı mevzuata 
göre doğmuş gibi, bu kurum tarafından kendi uyguladığı mevzuata göre sağlanır; ancak yardım masrafları 
işsizlik yardımlarını sağlamakla görevli Âkit Tarafın yetkili kurumunca ödenir.» 

(MADDE : 5 

Sözleşmenin 22 nci maddesi, aşağıda muhtevası bulunan bir üçüncü fıkrayla tamamlanmıştır. 
«Paragraf 3. — Bir Âkit Tarafın mevzuatına göre yardımlardan yararlanma hakkının (doğmasında ve be

lirlenmesinde hiçbir sigortalılık süresi gerekmiyorsa ve yardımların sağlanması işçimin sigorta olayının meydana 
gellıdljği ıtiarıMle ımldvzuiallia 'gönle sigouitıalı 'olllmialsı koşumuna bağlı bulunuyorsa, bu koşul, işçinin o tar'ihte diğer 
Âkit Tarafın mevzuatına göre sigortalı olması halinde yerine getirilmiş sayılır. 

MADDE : 6 

a) Sözleşmenin 23 ncü maddesinin I nci fıkrası aşağıdaki şekilde değişitirilimiştir : 
(«ıPalrialgrfalf 1. — İlglıdJn itiaJep edldtoiıleoeğfr yaırdiılmiliar lalşlağıldlalkli şielklldb Ifcalsfliye ledMlir : 
a) Âkit Taraflardan her birimin kurumu kendi uyguladığı mevzuata göre sağlanan yardımlardan fayda

lanmak için gerekli şartların yerine getirilmiş olup olmadığını gerektiğinde önceki madde hükümlerini de na
zara almak suretiyle tespit eder. 

b) Yukarıdaki bende göre yardıma hak kazanılı yorsa 'bahis konusu kurum ilgili maddeye göre birleş
tirilen sigortalılık sürelerinin tamamını kendi uyguladığı mevzuata tabi olarak geçmiş gibi kabul ederek, ilgili
nin hak kazanabileceği nazari yardım tutarım hesaplar; ve bu tutarın sigorta vakasının vukuundan önce kendi 
mevzuatına tabi olarak geçmiş süreler toplamı oranına llletklalbüil ledlem kıüslmaimı Ifiaiylln ©İdler; bu meblağ Ibahiils konu
su kurumun İlgiliye ödemesi gereken yardımı teşkil eder. 

c) Bununla birlikte, yardım tutarının geçmiş devrelerin süresine bağlı olmaması halinde, bu tu'taır yukarı
daki bentte sözü edilen «nazari miktar» olarak kabul edilir; bu takdirde ilgili kurum 'ilgili kimseye ödemesi 
gereken yardımın fiili tutarını; uyguladığı mevzuata göre sigorta olayının meydana gelmesinden önce geçen 
sigortalılık devreleri süresinin ilgili kimsenin veya ölen kişinin 20 yaşına bastığı tarihte veya (20 yaşına bas
madan önce Âkit Taraflardan birinin mevzuatına göre işçi niteliği ile sigortalı idiyse) 'sigortalılığın başladığı 
tarihle sigorta olayının meydana geldiği tarih arasında geçen devrenin süresine oranı ölçüsünde tespit eder; 

d) İlgili kimse yukarıdaki madde hükümleri nazara alındığında, kendisi hakkında uygulanacak mevzuata 
göre gerekli koşulları belirli bir zamanda yerine getiremediği, fakat bunlardan yalnız birinin koşullarını yerine 
getirdiği ıtakdirde, yardım tutarı, duruma göre, bu fıkranın <b) veya (c) beridi hükümleri gereğin'ce tespit olu
nur; 

e) ilgili, kendisi hakkında uygulanacak mevzuatlara göre gerekli şartları belirli bir zamanda yerine geti
remediği, fakat, bunlardan birine göre gerekli şartları, diğer Âkilt Taraf mevzuatına ıtabi olarak geçmiş sigor-
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talılılk sürelerinin nazara atamasına ihtiyaç duyulmaksızın, yerine getirebildiği takdirde; yardım tutarı, yaılnız 
yardıma halk 'kazanmış bulunduğu mevzuat hükümlerime ıgörla vie yalllniıız ıbu ımıelvZua'üa lüalbli ollalrialk geiçmjilş slilgor-
ıtıaüMılk islürtejllari ıniaizaına aiinımialk isıuıreltıiıyflie Itaıyıim loöluinıuır; 

f) Bu fıkranın (d) ve (e) bentlerinde belirtilen durumlarda evvelce tasfiye olunan yardımlar, önceki mad
de hükümleri nazara alınmak suretiyle, ilgili hakkımda uygulanabilecek diğer mevzuatın gerektirdiği şartlar 
yerine geldiğinde, bu fıkranın (h) ve (e) bendindeki esaslara göre yeniden gözden geçirilir. 

b) Sözleşmenin 23 hcü maddesinin 3 ncü fıkrasında, 1 nci fıkranın (d) bendine yapılan atıf 1 nci fıkra
nın (e) bendine yapılan atıf olarak değiştirilecektir.» 

M A D D E : 7 
Sözleşmenin 26 nci maddesi yürürlükten kaldırılimıştır. 

MADDE: 8 

Sözleşmenin 33 ncü maddesinin muhtevası aşağıdaki şekildedir : 
«Paragraf 1. — Hollanda'da çalışan ve çocukları Türkiye'de ikamet eden veya yetiştirilen Türk işçileri, 

aile yardımliarından Hollandalı işçilerin tabii oldukları şartlarla faydalanırlar. 

Paragraf 2. — Aile yardımları bu yardımların ödendiği kimse tarafından aile bireylerinin bakımına tahsis 
olunmadığı takdirde, Hollanda kurumu, anılan yardımları, yükümlülükten kurtarıcı sonuçları ile, Türk yet
kili makamı tarafından bu maksatla tayin olunan kurumun talebi üzerine ve bu kurumun aracılığı ile, aile 
bireylerini fiilen geçindirmekle yükümlü gerçek veya tüzelkişiye öder.» 

M A D D E : 9 

Sözleşmenin 34 ncü maddesinden sonra muhtevası lalşiağıldla yıaizullıı Ibtilıı 34 ınctü 'bils miadldieisıi Jilliaıvte edli'limlilşilr. 
«Madde 34 bis 
Hollanda'ya giden Türk işçisi bu ülkede bulunduğu sürece, Hollanda mevzuatında öngörülen işsizlik yar

dımlarından; 
aı) lYulklaimidlalkli ımialdld'e igdneğittice 'bMIdşfokliein siüirtellbr de nazara 'alındığında hu mevzuatın gerektirdiği koşul

ları yerine getirmesi; 
h) Yabancı işçi çalıştırılmasına [ilişkin mevzuata.göre çalıştırılmış olması; 
Kaydıyla 
Yararlanmak hakkına sahiptir.» 

MADDE : 10 

1. Bu Sözleşme, yürürlüğe girdiği tarihten önceki devre için Mçbir yardım ödenmesi hakkını doğurmaz. 
2. 'Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Âkit Taraflardan birinin mevzuatına tabi olarak geç

miş olan bütün sigortalılık süreleri, bu Sözleşme hükümlerine göre hak kazanılacak yardımların tayininde na
zara alınır. 

3. Bu maddenin I nci fıkrası hükmü saklı kalmak kaydıyla, Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten önce 
viulkıula igefflmjiiş Ibliır ollaiy içlin ıdalhi, (bu Sözüeşmeye göre bir halk doğar. 

4. İlgililerin bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden önce hir aylığın tasfiyesi sonucu elde etmiş oldukları 
haklar, bu Sözleşme hükümleri nazara alınarak talepleri üzerine Itekrar gözden geçirilecektir. Bu haklar resen 
de gözden geçirilebilir. Hiçbir durumda böyle bir gözden geçirme ilgililerin önceki halklarının azaltılması so
nucunu doğurataaz. 

5. Bu maddenin 4 ncü fıkrasında söz konusu olan talep, bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten baş
layarak ilki yıl içinde yapılmışsa, 'bu Sözleşme hükümlerine göre doğan hakların verilmesine hu tarihten iti
baren haşlanır ve herhangi bir Âkit Tarafın mevzuatında yer alan hakkın zamanaşımına uğramasına veya düş-
ımesine 'ilişkini hükümler ilgili kimselere karşı dermeyan edilemez. 
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6. Bu maddenin 4 ncü fıkrasında söz konusu edilen talep, bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten baş
layan i'kü yıllık süre geçHikten sonra yapılmışsa, zamanaşımına uğramamış veya düşmemiş olan haklar ilgili 
Âkit Tarafın mevzuatında daha elverişli hükümler yoksa ancak, talep tarihinden itibaren ödenmeye başlanır. 

MADDE : 11 

Âkit Tarafların hükümetleri, bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi için gereikli yasal usulleri karşılıklı olarak 
ülkelerinde yerine getirerek, birbirlerine bildireceklerdir. 

Bu Sözleşme, bu bildirilerden sonuncusunun tarihini takip eden 'ikinci ayın ilk günü meriyete girecektir. 
Usulüne göre yetkili kılınan aşağılda imzası bulunanlar, 'bu Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
Ankara'da 4 Eylül 1980 tarihinde, Türkçe, Hollandaca ve Fransızca olarak, metinler arasında ihtilaf ha

linde Fransızca metin geçerli olmak üzere, ikişer nüsha tanzim edilmiştik. 

Hollanda Krallığı Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
Adına Adına 

Christoph Van der Klaauw Hayrettin Erkmen 
Dışişleri Bakam Dışişleri Bakam 

\>0<{ 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 95 

Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunan 
Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılması 
Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 

Tasarısı. (1 /111) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik 27 Kasım 1980 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-652/07368 

ıMlLLI GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulunca 
25 j. 11 . 1980 tarihinde kararlaştırılan, «Diplomasi Ajanları da Dahil Obnak Üzere Uluslararası Korunan 
Kişilere Karşı İşlenen Suçların önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

KANUN GEREKÇESİ 

A) GENEL : 
«Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların Ön

lenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi» (bundan böyle «Sözleşme» olarak geçecektir), dış ülkelerde görevli 
temsilcilerimize karşı gerçekleştirilen tethiş eylemlerine benzer şekilde uluslararası korunan kişilere karşı 
girişilen şiddet ve tethişçiMğin yaygınlaşması muvacehesinde ve bunun devletler arasında işbirliği ile uluslara
rası ilişkilerin sürdürülebilmesini engelleyeceği endişesiriden hareketle bu tür suçların önlenmesi ve cezalan
dırılması amacıyla devletler arasında işbirliğini sağlayıcı mahiyette etkin tedbirler alınmasını öngörmektedir. 

Bu amaçla Sözleşmede uluslararası korunan kişilerin tanımı yapıldıktan sonra, Devletlerin bu kişilere 
karşı girişilecek hangi fiilleri kendi iç hukuklarına göre suç olarak kabul edecekleri belirlenmekte ve bu suç
ların önlenmesi, kovuşturulması, suçluların yargılanması ve devletler arasında iadesine ilişkin hükümler geti
rilmektedir. 

B) SÖZLEŞME HÜKÜMLERİ : 
SlöziJeşlrrteinÜn! 1! mtü rnlaldldielsliıride «Ulluislairaıriaisı Korunmaya Sahip Kişi», devlet, hükümet başkanları ile 

Dışişleri Bakanları ve bunların aile efradı; bu kişilerin temsilcileri ve görevlileri ile bunların aile efradı; hü-
kümetlerarası nitelikteki uluslararası kuruluşların görevleri ve temsilcileri olarak ıbelMenmiştir. 

Sözleşmenin 2 nci ve 3 ncü maddelerinde devletlerin iç hukuklarında suç olarak öngörecekleri ve ceza
landıracakları fiıiller sayılmış ve ikaza haklarının mevcut 'bulunduğu haller tarif edilmiştir. Bu maddelerde 
devletlerin Devletler Hukuku uyarınca esasen mevcut yükümlülükleri de mahfuz tutulmuştur. 

Sözleşmenin 4 ncü maddesinde, Sözleşme kapsamına giren suçların önlenmesi amacıyla Taraf Devletle
rin kendi ülkelerinde bu suçların hazırlanmasını önlemek için her türlü tedbiri almak ve alacakları bu ted
birler arasında koordıinasyon sağlamak suretiyle işbirliğinde bulunmaları öngörülmüştür, 
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Sözleşmenin 5, 6 ve 7 nci maddelerinde, sanığın, hangi Taraf Devletin ülkesinde olursa olsun, yangılan
masını sağlamak amacıyla ilgili Taraf Devletlerin almak zorunda bulunduğu tedbirlere yer verilmiştir. Dev
letler, bu amaçla, her türlü bigi alışverişini yapacaklar, sanığın yargılanması ile ilgili olarak alınan tedbir
leri tüm ilgili devlet ve kuruluşlara bildireceklerdir. 

6 ncı maddede sanığın haklarına da yer verilmiş ve suç isnat edilerek haklarında yukarıda belirtilen ted
birlerin alındığı kişilerin, kendilerini1 korumak durumunda olan Devletle temas edebilecekleri belirtilmiştir^ 

Sözleşmenin 8 nci maddesi, devletler arasında sözleşme kapsamına giren suçları işleyenlerin iadesine iliş
kin hükümleri kapsamaktadır. Bu hükümlere göre devletler, yapacakları suçluların iadesi anlaşmalarında, bu 
Sözleşme kapsamına giren suçları, iadeyi gerektiren suçlar olarak kabul edecekler; suçluların iadesini anlaş
ma mevcudiyetine bağlayan bir Taraf DeVlet, aralarında suçluların iadesi andlaşması bulunmayan diğer bir 
Taraf Devlete iadede bulunmaya karar verdiğinde, bu Sözleşmeyi hukuki dayamak olarak kabul edebilecek
tir. Suçluların iadesini andlaşma mevcudiyetine bağlamayan Taraf Devletler ise, Sözleşme kapsamına giren 
suçları iadeyi gerektiren suçlar olarak kabui edeceklerdir. Bu maddede yer alan hükümlerde hâkim olan an
layış, iadeyi gerektiren suçların bu Sözleşmeye konu olan suçları da içerecek biçimde genişletilmesiıdir. 

Sözleşmenin 9 ncu maddesi taraflarca yargılama sırasında sanıklara adil davranma yükümlülüğünü tahmil 
etmektedir. , 

10 ncu madde Taraf Devletler arasında adli yardımlaşma, 11 nci madde ise yargılama sonucunun Birleş
miş Milletler teşkilatı aracılığıyla diğer Taraf Devletlere bildirilmesi hususlarını kapsamaktadır. 

Sözleşmenin 12 nci maddesi Taraf Devletler arasında mevcut iltica andiaşmalarının uygulanmasını mah
fuz tutmaktadır. 

13 ncü madde Sözleşmenin yorumu veya uygulanması konusunda Taraf Devletler arasında çıkan ve gö
rüşme yoluyla çözümlenemeyen anlaşmazlıkların tahkim yoluyla çözümlenmesi ve bu konuda anlaşmaya 
varılmazsa uyuşmazlığın taraflardan birinin talebiyle Uluslararası Adalet Divanına götürülmesini öngörmek
tedir. Aynı madde, bundan başka, bu bağlayıcı hükme çekince koyma ve istendiği zaman bu çekincenin geri 
çekilebilmesi imkânını bahşetmektedir. 

Sözleşme bütün Devletlerin katafaıasına açıktır ve onaya tabidir. Taraf Devletler Birleşmiş Milletler Ge
nel Sekreterine yazılı bildirimde bulunarak Sözleşmeyi feshedebilirler. 

C) ÇEKİNCE ÎLE İLGÎLÎ AÇIKLAMA : 
Sözleşmeye katılinmasına ilişkin onay bd'gesinin tevdii sırasında, 13 ncü maddenin 1! nci fıkrasında be

lirtilen zorunlu olarak hakeme başvurulması hükmü ile ilgili olarak, 
«Türkiye işbu Sözleşmenin 13 ncü madde 1 nci fıkrası iiile bağlı olmadığını' beyan eder» 

şeklinde ibir çekince konup konmaması ve bu çekincenin ileride gerektiğimde geri çekilmesi Bakanlar Kuru
lunun takdirine bırakılmıştır. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi 
ve Cezalandırılması Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu tarafından 1.4 Aralık 1973 tarihînde kabul 
edilen «Diplomasi Ajanları da Dahil Olmak Üzere, Uluslararası Korunan Kişilere Karşı İşlenen Suçların 
Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi» ne katılmamız uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Balkanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

25 Kasım 1980 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd, 

Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M* N* Özdaş 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yrd. 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Devlet Bakanı 
Prof. Dn L Öztrak 

Milli Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S* Çetiner 

Dışişleri Bakanı 
/. Türkmen 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Bayındırlık Bakam 
D/v T. önalp 

Ticaret Bakam 
K. Cantürk 

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

Gümrük ve Tekel Bakam 
R. Baturalp 

Ulaştırma Bakam 
N. özgür 

Tarım ve Orman Bakam 
Prof, Dr. S. Özbek 

Turizm ve Tanıtma Bakam 
/.. Evliyaoğlu 

Çalışma Bakam 
Prof Dr. T, Esener 

İmar ve İskân Bakanı 
Dr, Ş. Tüten 

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

Köy İşleri ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakam 
M. R. Güney F t Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakam 
& Side 

Kültür Bakam 
C. Baban 

MM Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 95) 



_ 4 — 

DİPLOMATİK TEMSİLCİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUNMAYA SAHİP 
KİŞİLERE KARŞI İŞLENEN SUÇLARIN ÖNLENMESİ VE CEZALANDIRILMASINA DAİR 

SÖZLEŞME 

Bu Sözleşmeye taraf devletler,, 
Birleşmiş Milletler Yasasının uluslararası barışın sürdürülmesi ve 'devletler arasında dostça ilişkiler ve 

tişlbirliğinin geliştirilmesinle dair amaç ve prensiplerini akılda tutarak, 
Diploma tik temsilcilere ve diğer uluslarlar ası korunmaya sahip kişilere karşı işlenen ve bu kişilerin gü-

venliğinii ihlal eden suçların devletler arasında işbirliği İçin gerekli olan normal uluslararası ilişkilerin sürdü
rülmesine ciddi bir tehdit yarattığını gözönünde tutarak, 

Böyle suçların lişlenımesiiniin uluslararası cemaat için büyük kaygı ıkaynıağı olduğuna inanarak, 
Böyle suçların önlenmesi ve cezalandırılması için uygun ve etkili tedbirlerin alınmasına acil bir ihtiyaç 

bulunduğuna kanii olanak, 
Aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır : 

MADDE : 1 

Bu Sözleşmenin amaçları için : 
1, «Uluslararası korunmaya sahip ikisi,» aşağıdaki anlama gelmektedir : 
(a) Yabancı bir ülkede bulundukları sırada, ilgili devletin anayasasına göre Devlet Başkanının görevle

rini ifa eden organın herhangi bdr üyesi de dahlil olmak üzere, bir Devlet Başkanı, bir Hükümet Başkanı veya 
bir Dışişleri Bakanı ile kendisime refakat eden ailesi efradı; 

ı(b) Bir devletin, suçun kendisine, resimli çalışıma mahalline, özel ikametgâhınla veya ulaşım araçlarına 
karşı işlendiği yer ve zamanda, devletler hukukuna ©öre, hane halikını teşkil ©den ailesi efradı da dahil ol
mak üzere, şahsına, hürriyetiine veya haysiyetine karşı girişilecek saldırılardan özel korunmaya sahip her
hangi bir temsilcisi veya görevlisi ile HükümeıÜerarası karaktere sahip bir uluslaranası kuruluşun herhangi 
bir görevlisi veya diğer temsilcisi. 

2. «Suç isnad edilen kişi» 2 mci maddede sayılan suçlardan bir veya daha fazlasını işlediğine veya bu 
suçlara "katıldığına «prima façie» yeterli delil olan şahıs anlamına gelir. 

MADDE : 2 

1. Taraf Devletlerin her biri aşağıda belirtilenlerin kasıltk olarak yapılimalsını üç hukuklıaırunıda suç ola
rak öngöreceklerdir : 

(a) Uluslararası korunmaya sahip kişilerin şahıslarına veya hürriyetine karşı bir cinayet, kaçırma veya 
diğer bir saldın: 

(b) Uluslararası korunmaya sahip ' ' ' kişinin sahanı veya hürriyetini tehlikeye düşürebilecek şekilde 
resmi çalışma mahalline, ikametgâhına veya ulaşım araçlarına şiddetli bir saldırı: 

(c) Böyle bir saldırıda bulunma tehdidi; 
(d) Böyle bir saldırıda bulunmaya teşebbüs; ve 
(e) Böyle bir saldırıya yardımcı olarak katılma fiili, 
2. Taraf Devletler bu suçlara, vahametlerimi de hesaba katarak, uygun cezaları vereceklerdir. 
3- Bu maddenin 1 nci ve 2 ncü paragrafları, Taraf Devletlerin Devletler Hukuku muvacehesinde ulus

lararası korunmaya sahip kişilerim şahısları, hürriyetleri ve haysiyetlerine karşı girişilecek diğer Saldırılan. 
önlemeye matuf yükümlülüklerinli hiç bir şekilde ortadan kaldırmaz, 

MADDE: 3 

\\ Taraf Devletler, kaza haklarının 2 nci madidede sayılan suçları aşağıdaki (durumlarda kapsaması 
aımaciiyBa gerekli tedbirleri alacaktadır : 

(a) Suç o Devletin topralklarında veya o Devlete kayıtlı bir gemi veya uçakta meydana geldiği zaman; 
(b) Suç isnad edilen kişi o Devletin vatandaşı olduğu zaman; 

Milli Güvenlik Konseyi (S. Sayısı : 95) 



— 5 — 

<c) Suç 1 ncî maddede tarif edilen, statüsünü o Devlet adına yaptığı görevler dolayısıyla kazanmış 
olan, uluslararası korunmaya sahip bir kişiye karşı üslendiği zaman., 

2, Taraf Devletler, suç isnad edilen kişi toprafcla»rında bulunduğu zaman Ve toelndiisünli & nıdi maddeye 
göre bu maddemin 1 ncd paragrafında sayılan ülkelere iade etmeyeoeıklerii hallerde kaza haklarım bu suçları 
kapsayacak şekilde saptamak için gerekli tedbirleri de alacaklardır. 

3, Bu Sözleşme milli hukuka uygun olarak kullanılan cezai kaza hakkını haleldar etmez. 

MADDE : 4 

Taraf Devletler 2 nci maddede sayılan suçların önlenmesinde, özellikle aşağıdaki şekillerde işbirliğinde 
bulunacaklardır : 

(a) Kendi ülkelerinde, ülkeleri içinde veya dışında işlenecek' suçlanıl hazıriaınımasını önlemek amacıyla 
uygulanabilir her tedbiri ahmak. 

(b) Bu suçların işlenmesini önleyecek bilgi alışverişini yapmak ve uygun görülen idari ve diğer tedbir
lerin koordinasyonunu sağlamak. 

M A D D E : 5 

lw 2 nci «maddede belirtilen suçlardan herhangi biri ülkesinde vuku bulan Taraf Devlet, eğer suç is
nad edilen kişinin ülkesinden kaçtığına dair inadırıcı sebepler mevcut ise, işlenen suç hakkındaki bütün il
gili vakıaları ve suç -isnad edilen ikisinin kümlği hakkında mevcut tüm bilgileri diğer bütün alakalı Dev-
lidtLerfe doğrudan doğruya veya BMıeşmliış MıMıetlıer Genel Sekreteri aracılığıyla bildirecektir. 

2; Uluslararası korunmaya slahlip bir kişiye karışıl 2 nci maddede belirtilen suçlardan herhangi biri işlen
diği zaman, mağdur ve suçun işlenişi! hakkında bUgiisahibi olan Taraf Devletlerden her biri bu 'bilgileri, 
kendi milli hukukunda mevcut şartlar altında, bu kişinin adına görev yaptığı Taraf Devlete tam olarak ve 
derhal iletir, 

M A D D E : 6 

1. (Şartların gerektirdiğinle kanaat getirildiği takdirde, suç isnad edilen şahsın ülkesinde bulunduğu 
Taraf Devlet, onun yargılanmak veya iade edilmek üzere hazır bulundurulmasını sağlamak için milli hu
kukuna uygun tedbirleri alacaktır. Bu tedbirler vakit geçirmeksizin doğrudan doğruya veya Birleşmiş Mil
letler Genel Sekreteri aracılığıyla aşağıda belirtilenlere bildıiı ilecektir : 

a) Suçun işlendiği Devlete, 
b) Suç isnad edilen kişinin vatandaşı bulunduğu Devlet veya Devletlere veya eğer vatansız ise ülkesin

de devamlı olarak ikamet ettiği Devlete; 
c) Uluslararası korunmaya sahip ilgili kişinin vatandaşı bulunduğu Devlet veya Devletler veya görevle

rini adına yürüttüğü Devlete; 
d) Diğer bütün ilgili Devletlere; ve 
e) Uluslararası korunmaya sahip ilgili kişinin görevlisi veya ajanı olduğu uluslararası kuruluşa. 
İ4 Hakkında bu maddenin 1 nci paragrafında belirtilen tedbirler alınan kişjiniın. 

a) Vatandaşı olduğu veya haklarını korumaya yetkili veya, eğer vatansız bir kişi ise istemde bulunabi
leceği ve halklarım korumaya istekli olan Devletin en yakın münasip temsilcisi ite zaman geçirmeden temas 
etmeye; ve 

'b) Bu Devletin bir temsilcisi tarafından ziyaret edilmeye hakkii vardır. 

M A D D E : 7 

Suç isnat edilen kişinin ülkesinde bulunduğu Taraf Devlet, eğer onu iade etmezse, yargılamayı sağlamak 
amacıyla olayı, istisnasız olarak ve gereksiz gecikmeye mahal vermeden kanunlarınıda belirfilen usule göre 
yetkili makamlarına intikal ettirecektir. 
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(MADDE : 8 

1. Taraf Devletler arasında mevcut suçluların iadesi andlaşmalarında, 2 nci maddede belirtilen suçlar 
iade edilmeyi gerektiren suçlar olarak tasrih edilmemiş olsalar bile, bundan ıböyle iade edilmeyi gerektiren 
suçlar olarak ka'bul edileceklerdir. Taraf Devletler bundan ıböyle yapacakları suçluların iadesi andlaşmalarına 
bu suçları iade ©dilmeyi gerektiren suçlar olarak dahil etmekle yükümlüdürler, 

2. Suçluların iadesini bu konuda yapılmış bir andlaşmanın mevcudiyetine bağlayan bir Taraf Devlet, 
aralarımda böyle bir andlaşma bulunmayan diğer Taraf Devletlerden iade talebi alırsa, iadede bulunmaya 
karar verdiği takdirde bu sözleşmeyi hukuki dayanak kaibul edebilir. İa'de, kendisinden talepte bulunulan 
devletin usul kuranlarına ve sair kanuni şartlarına tabidir, 

3. Suçluların iadesini bu konuda yapılmış bir andlaşmanın mevcudiyetine bağlamayan Taraf Devletler, 
belirtilen suçlan, kendisinden talepte bulunulan devletin usul kurallarına ve sair kanuni şartlarına talbi ola
rak, iade ©dilmeyi gerektiren suçlar olarak kaibul edeceklerdir, 

4. Suçlardan her biri, Taraf Devletler arasında iade açısından, sadece işlendiği yerde değil, 3 ncü mad
denin 1 nci paragrafı uyarınca Devletlerin kaza yetkilerini uygulamaları istenilen yerlerde de işlenmiş gibi 
işleme ta'bi olacaktır. 

M A D D E : 9 

2 nci maddede belirtilen suçlardan her hangi biriyle ilgili olarak yargılanan herkese, yargılamanın her saf
hasında adil davranılacağı garanti edilecektir. 

MADDE : 10 

1. Taraf Devletler, 2 nci maddede belirtilen suçlara ilişkin ceza yargılamalarında, ellerinde bulunan ve 
yargılama için gerekli bütün delillerin verilmesi de dahil olmak üzere, birbirlerine en geniş ölçüde yardımda 
bulunacaklarıdır. 

2., Bu maddenin 1 nci paragrafı hükümleri, her hangi başka ıbir andJaşmada belirtilen karşılıklı adli 
yardım yükümlülüklerini etkilemeyecektir. 

MADDE : 11 

Suç isnat ©dilen kişinin yargılandığı Taraf Devlet, yargılamanın sonucunu Birleşmiş Milletler Genel Sek
reterine (bildirecek, Genel Sekreter de bu ibilgiyi diğer Taraf Devletlere iletecektir, 

MADDE : 12 

Bu Sözleşmenin hükümleri, iş'bu Sözleşmenin kaibul edildiği tarihte yürürlükte olan iltica Andlaşmalarının 
uygulanmasını, böyle andlaşmalara taraf ülkeler açısından etkilemez; ancak bu Sözleşmeye Taraf olan bir 
Devlet 'böyle andlaşmıalara Taraf olmayan bir diğer Taraf Devlete karşı bu andlaşmalan dermeyan etme
yebilir. 

MADDE : 13 

1. Bu Sözleşmenin yorumlanması veya uygulanması konusunda iki veya daha fazla Taraf Devlet arasın
da meydana gelen ve görüşme yoluyla çözümlenemeyen her anlaşmazlık içlerinden 'birinin talebi üzerine 
hakeme götürülecektir. Hakeme gitme talebinin yapıldığı tarihten itibaren altı ay içinde taraflara hakem 
mahkemesi konusunda anlaşamazlarsa, taraflardan her hangi biri, Divan statüsüne uygun olarak, anlaşmaz
lığı dilekçe ile Uluslararası Adalet Divanına götürebilir. 

2< Taraf Devletler Ibu Sözleşmenin imzalanması ve onaylanması sırasında veya ona katılırken bu mad
denin 1 nci paragrafı ile bağlı olmadıklarını beyan edebilirler. Böyle bir ihtirazi kayıt ileri süren bir Taraf 
Devlete karşı diğer Taraf Devletler de bu maddenin 1 nci paragrafı ile bağlı sayılmazlar. 

3. Bu maddenin 2 nci paragrafına göre bir ihtirazi kayıt ileri süren her hangi bir Taraf Devlet, bu ihtirazi 
kaydım Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yapacağı bir bildirimle her zaman geni çekebilir, 
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MADDE : 14 

Bu Sözleşme 31 Aralık 1974 tarihine kadar New York'taki Birleşmiş Milletler Merkezinde bütün devlet
lerin imzasına açık olacaktır. 

MADDE : 15 

Bu Sözleşme onaya tabidir. Onay belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi edilecektir. 

MADDE : 16 

Bu Sözleşme bütün Devletlerin katılmasına açıktır. Katılma belgeleri Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine 
tevdi edilecektir. 

MADDE : 17 

1, Bu Sözleşme yirmi ikinci onay veya katılma belgesinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi
ini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girecektir. 

2. Sözleşmeyi yirmi iıkinoi onay veya katılma belgösinin tevdiinden ısonra onaylayan veya buna katılan 
Devletler için Sözleşme, onay veya katılma belgesinin bu Devlet tarafından tevdiinden 30 gün sonra yürür
lüğe girer. . 

IMADDE : 18 

l1. Taraf Devletlerden her biri Sözleşmeyi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazılı bildirimde 'bulu
narak feshedebilir. 

2. Fesih, bildirimin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri tarafından alınmasından altı ay sonra geçerliik 
kazanır. 

MADDE : 19 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bütün Devletlere aşağıdaki hususlarda bilgi verecektir. 
a) Sözleşmeyi imzalayan devletler, 14, 15 ve 16 ncı maddelere göre onay veya katılma belgelerinin 

tevdii ve 18 nci maddeye göre yapılan bildirimler; 
b) 17 noi maddeye göre bu Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih. 

MADDE : 20 

Çince, İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca metinleri eşit olarak geçerli olan bu Sözleşmenin aslı, 
Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine tevdi olunaoalktır. Genel Sekreter de bütün Devletlere Sözleşmenin tas
dikli örneklerini gönderecektir. 

Aşağıda imzaları bulunan ve Hükümetleri tarafından usulüne uygun şekilde yetkili kılınmış temsilciler, 
New York'ta 14 Aralık 1973 tarihinde imzaya açılan bu Sözleşmeyi şahitler huzurunda imzalamışlardır, 
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Uluslararası Enerji Programı Anlaşmasının Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı. (1 /112) 

TC 
Başbakanlık 16 Aralık 1980 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 101-727/ 07688 

MlLLt GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanlığına arzı Bakanlar Kurulunca 
10.12.1980ı tarihinde kararlaştırılan «Uluslararası Enerji Programı Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı» üe Anlaşma ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini emirlerine arz ederini. 
Bülend Ulusu 

G E R E K Ç E 

I - Genel Gerekçe : 
1974 yılı sonbaharında petrol üreticisi ülkelerin ihraç petrolü fiyatlarını ya'klaşılk dört misline çıkarmala

rı, 'buna ilaveten bazı Avrupa ülkelerine yaptıkları petrol ihracatına 'ambargo Ikoymaları, sanayileri büyük 
çapta petrolden elde edilen enerjiye dayalı büyük sanayici ülkelerde misli görütaıarniş bir ekonomik 'krize ne
den olmuş ve petrol yotkluğundan yavaşlayan üretim ve gelişme hızları da, işsizlik, gelir azalması, ticaret 
hadlerinin bozulmıası, tediye muvazenesi açılklannın büyümesi ve nihayet esasen mevcut enflasyonun daha da 
şiddetlenmesine sebep olmuştur. 

Petrol Üreticisi Ülkeler Teşkilatı (OPEC), üretimi azaltimalk, fiyatları da yükseltmek suretiyle, kendi po
litikaları yönünde tutum izlemeyen Avrupalı ve Kuzey Amerikalı ülkelere karşı petrol fiyatları tesanüdünü 
siyasi amaçlarla da kullanabileceklerinin şuuruna vardıkları bir sırada, tüketici ülkeler, bir yandan ithal pet
rolünle olan bağımlılıklarını azaltmak: amacıyla, yeni enerji kaynakları geliştirmeyi, ikame enerji kaynakları 
ihdas eylemeyi, yeni bir bunalıma karşı ellerinde mevcut petrolü aralarında paylaştırmayı hedef güden ulus
lararası bir enerji programını müzaikere ve kabul için hazırlığa başlamışlardır. OECD ülkelerinin çoğunlu-
ğunca bu hazırlıklar sürdürülürken ileri sanayie sahip ülkeler artan petrol fiyatları nedeniyle üretici ülkelere 
ödedikleri fazla paraları, kendi mamullerinin fiyatlarına yaptıkları zamlarla yine 'kendi hazinelerine 
geri döndürmeyi bir nispet dahilinde başarmışlardır. 

Arada, sahip olduğu sınırlı hammadde kaynaklarını keridi ekonomik kalkınmalarına tahsis arzusunda olan 
ve ekonomik (kalkınmasını ne pahasına olursa olsun yavaşlatmamak 'kararında bulunan ve bu amaçla enerji 
(tüketiminde herhangi bir Ikısıitlamaya gitmemeyi arzulayan Türkiye ıgilbi ülkeler, petrol ithalatından doğan 
töediye muvazenesi açıklarını (kısıtlı 'ihraç maddeleri fiyatlarındaki artırmalarla karşılayamamış ve zarara kat
lanmak durumunda kalmıştır. 

Bu nedenle ülkemiz Ajansa kurucu olarak 'katılan diğer onlbeş OECD ülkesi ile birlikte mevcut enerji 
(kaynaklarını geliştirmeyi, ikame enerji türleri üretmeyi, bu amaçla kesif bir araştırma geliştirme faaliyeti sür
dürmeyi ve nihayet bu faaliyetlerde başarılı olabilmek için halen Ajansa üye birkaç büyük sanayici ülke elin* 
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de |bulunan teknik ve teknolojinin ülkemize transferini amaçlayan Uluslararası Enerji Ajansı Programı An
laşmasına, anlaşmanın yapıldığı tarihten itibaren geçerli olacak şekilde katılmada yarar görmüştür. 

Türkiye, 
— Asrın sonuna kadar ıbütün dünyayı ön planda meşgul edecek sorunun bütün ayrıntıları ile görüşüleceği 

bir formun dışında kalmam ak; 

— Bu çerçevede alınacak kararlan oluşturacak müzakerelere, milli menfaatlerimiz yönünde, katkı ve et
kide bulunabilmek; 

— Anlaşmanın amaçları arasında olan üretici - tüketici diyalogu ve işbirliğinin kurulmasında, uzun yıllar 
iyi ilişkiler 'sürdürdüğümüz sanayici ülkeler ve tarihi bağlarla bağlı bulunduğumuz Ortadoğu ülkeleri ara
sında yumuşatıcı ve uzlaştırıcı bir rol oynamak, 

Gibi politik mülahazalar yanında, 
—' Yeni bir kriz halinde Anlaşmanın öngördüğü petrol paylaşılması düzeninden yararlanmak, 

— îtlhal petrolüne olan bağlılığımızı azaltmak üzere, yeni enerji kaynakları ile, alternatif enerji kaynak
larımızı geliştirmek ve işletmeye açılmalarını sağlamak, 'bu alanlarda fazlası ile muhtaç olduğumuz teknik ve 
teknolojinin yurdumuza aktarılmasını gerçekleştirmek, 

— Ajans umdeleri içinde enerji stratejimizi uzun vadeli esas ve programlara ıbağlamak, 

—< Uzun vadeli enerji temini ihtiyacımızı teminat altına alabilmek üzere Ajansın yarattığı imkânlardan 
faydalanmak, 

Ve nihayet, 
—«- Zaımamı gellinıce, eniarjli atomumda Ajıalnls -çerçeivflslırıde kurulımlası ömgörülian Emerdi Eosıtiıtlüsü vs. kaynak-

ülarım yaratacağı malili ve lüakniik oüıanaktordıan yıaraırCıaııımıak üzafle, 

— Ajansı kurara Anfeşmayıı, imzaya laçıllıış taırilhıi oton 18 Kasnım 1974 tarihlinden itibarsın gaçeırfli. cfiaeak 
şekilde, katılıma yolluyla taraf ofllmıaıyı ataraçllaımuşfar. 

Uluslllaraıraısı Enerji Programı Anflıaşmıaisını kurucu üye 'sıfatıyla 1,8 Kasım 1974 taırlihıinldle Paris'te, Avus
turya, Kamada, BeÜlçlika, Daniilmarka, Federali Almanya, îrllanldıa, İta'lya, Japonya, LüksenJburg, Hüllllanıda, İs
panya, İsveç, îsviçırie, Türküye, İngiltere ve ABD iımEallam'işlıardıır. Ajans Aitfeşmıaısıınia daha sonra OElOD ülke
lerinden Norveç, Yeni Zelanda, Yunanistan, Avustralya Ve İzlanda kaıfcı'imıışfair ve foöytece Uluslararası 
Enerji Programı Andaşımaisfina 21 üllkıe taıraf o'ltouştur. 

Ara zaimanda Ajans Yönetlici Kuruliu tarafımdan hazurlıaınıp üyelerden tok kıısımumııitt koyduğu ilhltiirazu kta* 
yıtlaırfla kaibul ©dillerek yürürlüğe koman Uzium ViadeJli İşbirilliği Prograımn muvacıelhûsliıntie de, tıutumıumluız, 
kalkınma yollunda ıbıir ülke oluşumuz medeoiiıyfe, saklı tult'uflmıuş, ve Programım getirdıiğü yükıülmifflüklsri anı-
oak, ekonomik gelıişmeımlizin gerçıekteırliınıe vıe zrıuıreM&rıine uıygun zaman, şaki ve şartliardıa ve ıhlar ha.1|ükâırda 
ımevouit mavzuaıtanııız çerçevesinde uyguHayalbıillaceğiiımliz lifade edilerek zapta geçirtilmiş ve böyl'laoe, şiiMdiMiik 
uzun bir süre için prograırnı/n sadece dimıeitferindıan: yaraırkımaeiağıımıız asası diğer üye üıUkdıere kalbıuüı latıtlLrlilırnf.ş-
tıiır. 

II. — Madde Gerekçeleri: 

Madde 1. — Yukarıdan beri arz oülunian nıeıdıelnüiarılie, 'şji-mldiiye kadar Anılaşma esaslan çerçeiveisünıdle mlilTli 
ekonomiMızin gerekileni yönümden sürıdiürdüğlülmlülz çalmşmıaüıaıra devaım leldebilımiemüz içlin, Ul'iusiliaıraraısı Enerji 
Programı Anüiaışmaısımı oıniayllaırnıamııızıın uygun buluımmaaı ömgöırülllrnekltetd/iır. 

Madde 2 ve 3. — Taımlajmıen tekinlik riiitelliktıe maddefeır olldukllairımdam, laynoa bir açıklıaımiaıya ihltıiyaç görıüll-
imlemektedir. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ! 

Uluslararası Enerji Programı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 18 Kaısııım 1,974 taınihıiınlde PaırlJısıtıe imzaJlaai'an «UluısilıaaiainaBiı Efnıerji Programu Anlaşması» 
rain oınayllanmaisı uygun 'bulunmuşta-. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayıımı faırathlkılde ytüırtüırlıüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kamun, hükümlıerıiınıi Bıakaınflıaır Kunülıu yürütür. 
10 Aralık 1980 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yard. 

Z. Baykara 

Devlet Bakam 
Prof. Dr. M. N. Özdas 

Dışişleri Bakanı V. 
Prof Dr. İ. Öztrak 

Ticaret Bakam 
K* Cantürk 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Devlet Bak. - Başbakan 
Yard. 

T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Mentes 

Maliye Bakam 
K. Erdem 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Mildi Savunana Bakanı V. 
Z. Baykara 

Milli Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sos. Yard. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. N. Ayanoğlu R. Baturalp 

Devlet Bakam 
Af. Özgüneş 

tçişleri Bakam 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakam 
İV. Özgür 

Çalışma Bakam Sanayi ve Teknoloji Bakanı Enerji v'e Tabii Kak. Bak. V. 
Prof. Dr. T. Esener Ş. Kocatopçu M. R. Güney 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakam Köy İşleri ve Koop. Bakam Gençlik ve Spor Bakanı 
/ Evliyaoğlu Dr. Ş. Tüten M. R. Güney V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. $ide 

Kültür Bakam 
C. Baban 
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ULUSDAfRAIRASI EMERJÎ ıPROGRAJMI ANLAŞMASI 

Avusturya Cumhuriyeti, 'Belçika Krallığı, Kanada, Danimarka Krallığı, Federal Almanya Cumhuriyeti, 
irlanda, İtalya Cumhuriyeti, Japonya, Lüksam<bıuıg Büyük Dukalığı, Hollanda Krallığı, ispanya, İsveç 
Krallığı, isviçre Konfederasyonu, Türkiye Cumhuriyeti, iBüyük Britanya ve Kuzey irlanda Birleşik Kral
lığı ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümetleri, makûl ve adil şaftlar altımda petrol ıtemimini 'geliştirmek 
için; 

Acil durumlarda petrol terni'inimde kenldıi kendine yeterliliği sağlayarak, petrole olan talebi kısarak ve 
mevcut petrolün üye ülkeler arasında adil esaslara göre tahsisi sureti ile, acil petrol! ihtiyacını karşılamak 
üzere ortak ve müessir tedbirler almaya kararlı olarak, 

Petrol üreticisi ve gelişmekte olan ülkeler .dahili diğer (tüketici ülkelerle anlamlı bir diyalog kurularak 
veya diğer işbirliği şekilleriyle tüketici ve Üretici ülkeler arasında daha iyi bir anılaşma zeminine yardım et
mek 'içlin, 'işbirliği ilişkilerimi .geliştirmeyi arzulayarak, 

Gelişmekte olan ülkeler dahil, diğer petrol tüketici ülkelerin çıkarlarını 'gözeterek, 
Şümullü bir milletlerarası enformasyon sistemi ve petrol şirketleriyle sürekli danışma düzeni kurmak su

retiyle petrol sanayiinde daha faal bir rol oynamayı arzulayarak', 

Enerji tasarrufu, alternatif enerji kaynalklanmım hızlandırılmış şekilde geliştirilmesi, enerji ve uranyu
mun zenginleştirilmesi alanlarında araştırma ve geliştirme konularında uzum dönemılü işbirliği gayretleriyle 
ithal petrolüne olan bağımsızlılıMarını azaltmaya kararlı olarak, 

Bu amaçlara, ancak etkili organların devamlı işbirliği gayretleri lile ulaşıla'bileoeğine inanarak, 
•Bu organlarım 'iktisadi işbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı çerçevesinde kurulması arzusunu belirterek, 
İktisadi işbirliği ve Kalkınma Teşkilâtınım dliğer üyelerimin de bu çalışmalara katılmak isteyebilecek

lerini gözönünde itutarak, 
Hükümetlerin lenerji ikmali konusunda 'özel sorumlulukları olduğunu düşünerek, 
Uluslararası bir Enerji Ajansının uygulayacağı bir Uluslararası Enerji Programınım kurulmasının gerekli' 

olduğuna karar vermliş ve aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır:' 

MADDÖB :.' 1 

1. İKatrlan Ülkeler Uluslararası Enerji Proıgramını bu anlaşmada 'belirtilen şekilde ve IX. holümde yer 
alan ve bundan böyle «Ajans» olarak anılacak olan Uluslararası Enerji Ajansı vasıtası ile uygulayacak
lardır. 

2. «ıKâtılam Ülkeler» deyimi, bu Anlaşmayı geçici olarak uygulayacak Devletler ile Anlaşmayı yürür
lüğe koymuş ve yürütmeye devam eden ülkeleri ifade eder. 

3. «Grup» terimli' katılan ülkelerin oluşturduğu grubu ifade eder. 

BÖLÜM — I 

Aci] Hallerde Kendi Kendine Yeterli Olma 

MADDE :> 2 

1. Katılan ülkeler âcil hallerde petrol teminimde kendi kendilerine yeterliliği müştereken sağlayacaklar
dır. 'Bu amaçla, her katılan ülke net petrol ithali olmaksızın en az altmış günlük tüketimini karşılayacak 
bir âcil rezerv muhafaza edecektir. Tüketim ve net petrol ithal miktarı bir evvelki takvim yılınım ortalama 
günlük seviyesi 'üzerinden hesaplanacaktır. 

2, Yönetici Kurul, özel çoğunluk sistemliyle hareket etmek 'suretiyle ve 7 noi maddede öngörülen 'ikmâl 
hakkının saptanması amacıyla, 1 Temmuz 19'75'den daha geç olmamak üzere, her katılan ülkeniin rezerv 
taahhüdünün hangi tarihlte 90 günlük seviyeye çıkarılması gerektiğini kararlaştıracaktır. Her üye ülke, ka
rarlaştırılan tarih itibariyle halihazır acil ihtiyaç rezervlerimi 90 güne çıkaracaktır. 
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3> «Acil durum rezerv taahhüdü» iıbaresi, 1 nci paragrafta öngörüldüğü şekilde 60 günlük net petrol it
haline ve 2 nci paragrafta belirtilen şekilde saptanacak 'tarihten itibaren yine 2 nci paragrafta belirtilen 90 
günllük net petrol ithaline tekabül eden adi durum rezervi anlamına gelir. 

MADDE : 3 

1. 2 nci maddede sözü edilen acil durum rezervi taahhüdü, bu anlaşmanın ayrılmaz bir cüzümü teşkil 
eden ekin ihtiva ettiği Ihlüküımler uyarınca; 

—• Petrol stoklarından, 
—' üFüeTin petrole çevrilime kapasitesinden, 
—• ı«ıStanıd - Iby» petrol üretimlin'den 

oluşturulabilir. 
2< Yönetici Kurul, oy çoğunluğu ile, acil durum rezervi taahhüdünün 1 nci paragrafta sözü edilen 

unsurlardan 'hangi ölçüde oluşturulacağım 1 Temmuz 1975 tarihine kadar kararlaştıracaktır. 

MADDE : 4 

1. Âcil Sorunlar Daimi Grubu, her üye ülkenin acil rezerv taahhüdünü yerine getirmek için aldığı ted
birlerin etkenliğini devamlı olarak gözden geçirir. 

2. Acil Sorunlar Daimi Grubu, İdari Komiteye rapor verir ve bu Komite uygun gördüğü hallerde Yö
netici Kurula önerilerde bulunur. Yönetici Kurul, oyçoğunluğu ile katılan ülkelere tavsiyelerde bulunabi
lir. 

BÖLÜM — H 

Talep Tahditleri 

MADIDE : 5 

L Her katılan ülke, IV. toölümı uyarınca, nihai tüketimini azaltmasına olanak sağlayacak vazgeçilebi
lir petrol talep kısıtlama tedbirleri programım daima hazır bulunduracaktır. 

2, Acil Sorunlar Daimıi Grubu, 
— Her katılan ülkemin talep tahdit tedbirleri programını ve, 
— Her katılan ülkenin aldığı tedbirlerin etkenliğini, devamlı olarak gözden geçirip değerlendirecektir. 

3, Acil Sorunlar Daimi Grubu raporlarını İdare Komitesine verecek, bu Komite, Yönetici Kurula uy
gun göreceği tekliflerde bulunacaktır. Yönetici Kurul, katılan ülkelere yapılacak (tavsiyeleri çoğunluk oyu 
ile kabul edebilir., 

BÖLÜM — EH 
Tahsis 

MİADODÜB : 6 

L Her katılan ülke petrol tahsisi işlerinin, bu Bölüm ve IV. ıBölüm hükümleri uyarınca yapılması için 
gereken tedbirleri alacaktır. 

2.1 Âcil Sorunlar Grulbu; 
—ı Her katılan ülkenin petrol 'tahsisi konusunda alacağı tedbirlerin bu IBölüım ile IV. 'Bölüm uyarınca 

yürütülmesini, 
—• Her katılan ülke tarafından fiilen alınan tedbirlerin etkenliğini, 
Devamlı olarak gözden geçirip değerlendiriır.. 
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3, Âcil Sorunlar Daimi Grubu, raporlarını idare Komitesine verecek, bu Komite Yönetici Kurula uy
gun ©Öreceği tekliflerde buılunaıcakti'r. Yönetici Kurul, 'katılan üılketere yapacağı tavsiyeleri, çoğunluk oyu ile 
kabul edebilir. 

4. Yönetici Kurul, çoğunluk oyu ile petrol tahsisi için pratik usulleri ve bu anlaşma çerçevesi içinde 
petrol şirketlerinin bunlara katılıma usul ve 'şekillerini süratle Ikamulaştırır. 

' ' MADOT : 7 

1. Petrol tahsis işılemi 13, 1'4 veya 15 nci maddelere uygun olarak yapıldığı zaıman, her katılan ülke, 
âcil durum rezervinden çekme yükümlülüğü çıktıktan sonra kabule şayan tüketimine eşit oranda bir ikmal 
hakkına sahip olacaktır. 

2. ikmal hakiki, dahili istihsalini ve acil durumda temini mümkün olan net ithalâtını aşan bir katılan 
ülke, bu fazlalık oranında ilâve net ithalât yapmasına yetki veren tahsis halklkıma sahip olacalktır. 

3. Bir üye ülkemin normal dahili üretimi ve âcil hallerdeki fiili net ithalâtı ıtoplamıı ikmal hakkını ge
çerse, bu ülkenin tahsis mükellefiyeti, bu fazla miktarı diğer üye ülkelere doğrudan doğruya veya dolaylı 
olarak vermesini gereikıtirir. IBu mükellefiyet üye ülkenin, üye olmayan ülkelere ihracatta bulunmasına bir 
engel teşkil etmez. 

4. ı«îızin verilen tüketim» terimi âcil talep kısıtla m alan mümkün olan sevi'yede uygulandığı zaman mü
saade edilen nihai Igüınllülk ortalama tüketim nispetidir. Herhangi 'bir üey ülke tarafından yapılacak ilave ih
tiyari bir talep kısıtlaması tahsis hakkını veya mükellef iye tini etkilemez. 

5. «iAcil hallerde rezerv düşürme mükellefiyeti» terimi her hangi bir katılan ülkenin âcil rezerv taah
hüdünün grup toplam rezerv taahhüdüne bölünerek, grubun petrol ikmal açığı ile çarpılması anlamına ge
lir. 

& «Grup petrol ikmal açığı'» terimi Grubun kabule şayan tükettim toplamından acil hallerde grubun 
sağlayabileceği günlük petrol ihtiyacının çıkarılmasıyla bulunanı miktarı anlamıma gelir. 

7. ı«Grübun mevcut petrolü» terimi, 
—' Grubun mevcut bütün ham petrolü, 
— Grup üyeleri dışından sağlanan bütün petrol mamullerini, ve; 
— (Grup içerisinde mevcut, doğal gaz ve ham petrolden üretilmiş 'bütün işlenmiş mamuller ve rafineri 

ham maddeleri anlamına gelir. 
8. «Nihai tükettim!» terimli bütlün işlenmiş petrol mamullerinin toplam dahili tüketimi anlamına gelir. 

MıAlDDIE :, 8 

İv Katılan bir ülkeye petrol tahsisinin 17 nci maddeye »göre yapılması halinde; o ülke petrol ikmalin-
deki azalmaya referans devresindeki tüketimıiniin % T sine tekabül eden oranda nihai tüketiminin hesabına 
geçirir. 

— Nihai tüketiminde bu düzeyin ötesindeki petrol ikmali azaltmalarında ise, bu azalmaya eşit bir tah
sis hakkına sahip löluır. 

2, IBu miktarın -tahsis yü'kfümlülüğü, referans devresindeki nihai tüketimleri esasına göre 'dülger katılan 
ülkelerce paylaşılacaikltıır. 

3v iKatılan ülkeler, tahsis yükümlülüklerini, talebin kısılması ve âcil durum rezervlerinin kullanılması 
da dahil olmak üzere, kendi seçecekleri bir yolla yerine getirebilirler. 

MAİDÜfl : 9 

1, Tahsis hakları ve mükellefiyetlerimin gerçekleş tirilmesinde aşağıdaki maddeler dahildir: 
— 'Bütün 'hamı petrol, 
— IBütün petrol mamulleri, 
— Bütün rafineri girdileri, 
— Tabii gaz ve iham petrolle elde edilen bütün işlenmiş mamûler. 
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2. İBir katılan 'ülkenin tahsis hakkının he'saıplanimasımda, bu ülkeye katılan veya Ikatılmayan ülkelerden 
ithal edilen petrol mamulleri ham petrol muadili olarak belirlenecek ve bu 'üıl'keye yapılan ham petrol ithali 
imiş gibi işlem görecektir. 

3. Mümkün olduğu ölçüde, mormal ikmal hatları ve ham petrol ile petrol mamulleri ve ham petrol çe
şitleri ile petrol mamulleri çeşiitıleri arasında normal ikmal oranları muhafaza edilecektir. 

4. Tahsis alındığı zaman, mümkün olduğu ölçüde, mevcut ham petrol ve mamulleri arzının rafinaj 
ve dağıtım endüstrileri ve rafineri şirketleri ile dağıtım şirketleri arasında o zamana kadar uygulanan tarzda 
paylaştırılması, Programım bir hedefi olacaktır. 

MAIDDE : 10 

l1. Programın hedefleri, kaitnlaın tüm ülkelerim hakkaniyete uygun muamele germelerinim sağlanması
na ve tahsis petrolü fiyatınım diğer benzer ticari mü'ba yal arda geçerli olan fiyatlara dayandırılmasını da kap
sayacaktır.. 

2. Acil hallerde tahsis edilen petrolün fiyatıyla ilgili sorunlar Âcil sorunlar Daimi Grubu tarafından 
incelenir. 

MIAIDDB : 11 

1. Acil durumda dünya petrol arzındaki hissesi ni normal piyasa şartlan altında elde edilene oranla 
arttırmağa çalışmak Programın, hedefi değildir. Alışılmış petrol ticareti usulleri makûl öDçülerde muha
faza edilmeli, katılmayan ülkelerin mıünferiit durumları ıgereiktiği şdklilde ıdikkate alınmailıdır. 

2. (Birimci paragrafta konulmuş bulunan ülkelerin idamesi yönünde idari Komite Yönetici Kurula 
gerekli önerilerde bulunur. Yönetici Kurul, oyçoğumluğu ile bu kabil önerileri karara bağlar. 

BÖLÜM — IV 

Tedbirlerin Yürürlüğe Konulması 

MADDE : 12 

Grup üyelerinim tümü veya katılan ülkelerden bir tanesi petrol ikmalimde bir darlığa maruz kalımsa ve
ya makul ölçülerle 'böyle bir darlığa maruz kalacağı anlaşılırsa, II. Bölümde öngörülen talebin mecburi kı
sıtlanması ve III. Bölümde öngörülen mevcut petrolün paylaşılması da dahil olmak üzere, acil durum 'tedbir
leri işbu Bölüm uyarınca yürürlüğe konacaktır. 

MADDE : 13 

Grup, referans devresindeki günlük ortalama nihai tüketiminim en az % 7'sime eşit oranda, petrol ik
malinde bir azalmaya maruz kalır veya makul ölçülerle maruz kalacağı anlaşılırsa, her katılan ülke, refe
rans dev/resimdeki milhıai tüketim miktarımın % 7'sine eşit hacimde azaltma sağlamak amacıyla yeterli talep 
kısıtlama tedbirleri uygulayacaktur. Mevcut petrolün katılan ülkeler arasında paylaşımı 7, 9, 10 ve lıl nci 
maddeler uyarınca yapılacaktır. 

MADDE : 14 

Grup, ıreferanıs dönemindeki günlük ortalama nihai tüketiminim en az % 12'sine eşit oranda petrol ik
malimde bir azalmaya maruz kalır veya makul ölçülerle maruz kalacağı anlaşılırsa, her katılan ülke, referans 
devresindeki nihai tülke'timıinim % 10'una eşit bir azalma sağlamak amacıyla yeterli talep kısıtlama tedbir
lerini uygulamaya koyacaktır. Mevcut petrolün katılan ülkeler arasımda paylaşımı 7, 9, 10 ve 11 nci mad
delere göre yapılır. 
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MADDE : 15 

7 nci maddede belirlenen acil hallerde günlük rezerv düşürme mükellefiyeti toplamı, acil rezerv taah
hüdünün % 50'sine ulaştığı ve 20 nci madde uyarınca bir karara varıldığı takdirde, her katılan ülke karar
laştırılan tedbirleri alacak ve mevcut petrol üye ülkeler arasında 7, 9, 10 ve 11 nci maddeler uyarınca pay
laşılacaktır. 

MADDE : 16 

Talep kısıtlaması bu (Bölüme göre yürürlüğe girdiği zaman, her üye ülke, talep kısıtlaması tedbirleri 
yerine, programda belirtilen acil ırezerv taahhüdü fazlası, olan acil rezervini kuıU'anıablir. 

MADDE : 17 

1. Herhangi bir katılan ülke, referans dönemlinde günlük petrol tüketiminde, referans dönemindeki 
günlük ortalama nihai 'tüketiminin % 7'sini aşan günlük nihai tüketim azalmasına maruz kalır veya makul 
ölçülerle maruz kalacağı anlaşılırsa, bu ülkeye petrol tahsisi 8 nci ve 11 inci maddeler uyarınca yapılır, 

% Petrol piyasası tamamen entegre olmamış bir katılan ülkenin önemli bir bölgesinde, 1 nci paragrafta 
bahısekönu şartlar yerine getirildiği takdirde de, mevcut petrolün tahsisi işlemi uygulanacaktır. 'Bu durum
da diğer katılan ülkelerin talhsiıs mükellefiyeti, sözkonusu ülkenühı önemli bir veya birçok bölgesi için kabi
li taflbik nazari tahsis mükellefiyetinden düşülecektir. 

MADİDE1 : 18 

1. ««'Referans 'dönemli» sözcüğünden, gerekli bilgileri tloplamak üzere geçecek üç aylık bir devreye tte-
kaddüm eden son dört üç aylık devre anlaşılmalıdır. Referans dönemi, grubun tümü veya herhangi bir ka
tılan ülke için âcil durum tedbirleri uygulaması devam ettiği sürece aynı kalmaya devam eder, 

2, lAöil Sorunlar Daimi Grubu, özellikle, gelişme, tüketimin mevsimler itibariyle gösterdiği değişiklikler, 
devrevi evrimler gibi unsurları gözönüride tutarak 1 nci fıkrada sözü edilen «Referans dönembni inceler 
ve en geç 1 Nisan 1975 tarihinde idare Komitesine rapor verir. Gerekirse, idare Komitesi oyçoğunlüğu ile 
en geç II Temmuz 1975 tarihine kadar karar alması için Yönetici Kurulla tekliflerde bulunur. 

MADDE : 19 

1. 13, 14 veya 17 nci maddelerde öngörülen koşullar içinde petrol ikmalinde bir azalma olur veya 
makul ölçülerle bir azalma olacağı anlaşılırsa, Sefcrebarya bir tespite giderek, ıher katılan ülke ve grubun 
tümü için fiili veya tahmini azalma miktarını hesaplar. Sekretarya bu amaçla yapacağı istişarelerden idare 
Komitesine bilgi verir, yaptığı tespiti derhal Komite üyelerine sunar ve katılan ülkelere de hemen bilgi ve
rir. Bu rapor azallmanın mahiyetti hakkında da bilgilerihJtiva eder. 

% ISekretarya tarafından yapıltan tespitin tebliğini takip eden 48 .saat zarfında idare Komitesi, toplanan 
verilerin ve alınan bilgilerin sıhhatini araştırmak üzere toplanır, idare Komitesi, toplantısının bitimlini izle
yen 48 saat içinde Yönetici Kurula raporunu sunar. Rapor başta acil durum karşısında 'izlenecek tutam 
hakkında ileri sürülen öneriler olimafc üzere, ülyelerinıin seridedecekleri görüşleri yansıtır. 

3.- Yönetici Kurul idare Komitesi Raporunun alınmasını izleyen 48 saat İçinde raporun ışığında Sek
retarya tarafından yapılan tespiti incelemek üzere toplanacaktır. Yönetici Kurul, 48 saat içerisinde özel oy 
çoğunluğu ile âcil durum tedbirlerini yürürlüğe koymama veya kısmen yürürlüğe koymaya veyahut yürür
lüğe koymak üzere yeni bir tarih saptamaya karar almadığı takdirde acil hal tedbirlerinin yürürlüğe k'onuH-
ması teyid edilmiş kabul olunur ve bu teyidi izleyen 15 günlük süre içerisinde bu tedbirler katılan ülkelerce 
yürürlüğe konur. 

4. (Eğer, Sekretarya tarafından yapılan tespilte göre, 14, 13 ve 17 noi maddelerde öngörülen şartların 
bir tanesinden fazlası tahaddüs etmiş olursa, âcil hal tedbirlerinin yürürlüğe konulmaması yolunda alınacak 
herhangi bir karar, her bir madde için ayrı ayrı ve yukarıdaki sıraya göre ittihaz olunacafctur. 
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5. 3 mcü ve 4 ncü fıkralar gereğince alınmış bulunan kararlar, Yönetici Kurulun çoğunluk kararıyla 
her an iptal edilebilir. 

6. IBU maddede sözü edilen tespiti yaparken, Sekretarya, mevcut durum ve alınacak tddlbiderûı mıaM-
yetfi konusunda filkirlertünıi almak ülzere petrol şirketleri ile istişarelerde bulunur. 

7- IBu tedbirlerin etlkü bir sekilide uygulanmalarınım sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla en geç 
tedlbirlerin uygulanmasına geçildiği sırada petrol endüstrisi çevrelerinden oluşan uluslararası Ibir istişare 
Komitesi toplantısı yapılacaktır. 

MAIDDB :• 20 

T, Sekretarya tespit ameliyesine, toplam guMük âcil rezerv düşürme mükellefiyeti, aci rezerv taafalhıüt-
lerinıin % 50'sine eriştiği veya makul kıstaslarla ulaşma İhtimali belirdiği zaman girişjir. Tespit sonucunu 
derhal İdare Komitesi üyelerine bildirir ve katılan ülkelere de durumdan Ibillgi verir. Bu rapor, petrol! du
rumuna ilişkin blgileri kapsar. 

2, ISekretaryanm yapacağu tespiti takip eden 72 saat içerisinde, İdare Komitesi toplanan verileri ve 
verien blgileri incelemek üzere toplanır. İdare Komitesi elde mevcut fcligiere istinaden, müteakıip 48 saat 
içerisinde raporunu Yönetici Kurulla sunar ve gerekli olabilecek talebin mecburi olarak kısıtlanması tedbir
leri seviyesinin yüksel'tilmıesi de dahi, duruma biiır çare bulmak üzere, Dütznımlu gördüğü tedbiri önerir. Bu 
rapor itdaıre Komitesi üyelerince (serdoiunmuış bulunan görüşleri de belirtir. 

3. Yönetici Kurul idare Komitesi rapor ve önerilerinin tevdiini izleyen 48 saat içerisinde toplanır, Sdk-
retarya'nın yaptığı tespiti ve İdare Komitesince sunulan raporu inceler ve müteakip 48 saat içerisinde, özel 
oyçoğunluğu sistemi ile lüzumlu talebin mecburi olarak kısıtlanması tedbirleri seviyesinin gerekli görüle
bilecek miktarda yükseltilmesi hususu da dahil olmak üzere, duruma bir çare bulmak üzere, gerekli tedbir
leri kararlaştırır. 

MADDE: 2iı 

L Bütün katılan ülkeler Sekretaryadan 19 ncu ve 20 nci maddeler uyarınca ıbir tespit yapmasını isteye
bilirler. 

2. Eğer böyle bir talepte bulunulmasına rağmen, Sekretarya 72 saat içerisinde tesbit yapmaz ise, katılan 
ülke İdare Komitesinin toplanarak durumun bu Anlaşma hükümleri uyarınca incelenmesini talep edebilir. 

3. Böyle bir talep vukuunda İdare Komitesi müteakip 48 saat içerisinde durumu incelemek amacıyla 
toplanır. Katılan ülkelerden herhangi birinin taleibi üzerine 48 saatlik bir süre içerisinde raporunu Yönetici 
Kurula sunar. Bu rapor, İdare Komitesi üyelerinin ve Selkretaryanm serdettikleri görüşleri yansıtır. Duruma 
çare bulmak üzere izlenmesi gereken tutum hakkında bütün görüşleri kapsar., 

4. Yönetici Kurul, İdare Komitesi raporunu aldıktan sonra 48 saat içerisinde toplanır. Çoğunluk 
kararı ile, 13, 14, 15 veya 17 nci maddedeki şartların tahakkuk ettiği tespit ediirse, 'bu tespite uygun olarak 
acil durum tedbirleri yürürlüğe konur, 

MADDE : 22 

Yönetici Kurul, durum icalb ettirdiği takdirde, oybirliğiyle, arılaşmada öngörülmemiş başka âcil tedbir
leri de yürürlüğe koymayı kararlaştırabilir. 

Tedbirlerin Yürürlükten Kaldırılması 

MADDE : 23 

1, 13, 14 veya 17 nci maddede sözü edilen petrol ikmali azalmaları ilgili maddede belirtilen seviyenin 
altına düşer veya makul ölçülerle düşeceği hesaplanırsa, Sekretarya bir tesbite tevessül eder. 

Sekretarya, bu konudaki müzakerelerden İdare Komitesine bilgi verir, Komite üyelerine de yaptığı tesbit 
konusunda rapor verir, ayrıca katılan ülkeleri de durumdan haberdar eder.; 
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2.: Sekretarya tarafından yapılan tesbitin bildirilmesini izleyen 72 saat içerisinde idare Komitesi toplanan 
verileri ve sağlanan bilgileri incelemek üzere toplanır. Bu toplantıyı izleyen 48 saatlik yeni bir süre içerisinde 
Yönetici Kurula raporunu sunar. Bu rapor, âcil durum (karşısında izlenecek tutum konusundaki kanaatler de 
dahil olmak üzere, idare Komitesi üyeleri tarafından izhar olunan bütün görüşleri kapsar. 

3. îdare Komitesi raporunun alınmasını izleyen 48 saat içerisinde, Yönetici Kurul, bu raporun ışığında 
Sekretaırya'nın yaptığı tesbiti incelemek üzere toplanır. Toplantıyı izleyen 48 saat içerisinde Yönetici Kurul, 
âcil durum tedbirlerinin devamına veya kısmen kaldırilmalarına özel çoğunluk oyu ile karar vermeıdiği 
takdirde, âcil durum tedbirlerinin kaldırıldığı veya talebin kısıtlanma düzeyine ilişkin azalmalar teyid edil
miş addolunur. 

4. Sekretarya, bu madde uyarınca tesibite tevessül ederken, 19 ncu maddenin 7 nci fıkrasında sözü edi
len Uluslararası İstişare Komitesinin görüşüne de başvurur ve durum hakkında alınması uygun olacak ted
birlerin mahiyeti hakkında fikrini alır. 

5. Bütün katılan ülkeler bu maddeden yararlanarak Sekretaryadan bir tesbite tevessül etmesini talep 
edebilirler. 

MADDE : 24 

Âcil tedbirler yürürlükte 'olduğu zaman Sekretarya 23 ncü maddede öngörülen tesbiti yapmaz ise, Yöne
tici Kurul, her an tedbirleri tamamen veya kısmen kaldırmağa özel çoğunluk oyu ile karar verebilir. 

BÖLÜM — V 

Uluslararası Petrol Piyasası Hakkında Bilgi Mübadelesi Sistemi 

MADDE : 25 

l1. Katılan ülkeler iki holümden oluşan bir bilgi mübadele sistemi kurarlar: 
— Petrol şirketlerinin faaliyetleri ve uluslararası petrol piyasası durumu konusunda genel bir bölüm, 
— I nci ve IV ncü Bölümlerde tarif olunan tedbirlerin eltkiİ blir şeklide işlemelerimi sağlayan özel bir bölüm, 
2. Sistem, acil durumlarda olduğu gibi normal zamanlarda da dairi şdklüde işleyecektir.; Verilen bigıile-

rin gizlilik vasıflarının korunması esastır. 
3., Sekretarya bilgi mübadele sisteminin işlemesinden ve toplanan bügierim kaltiamı ülkelerin istifadesine 

sunulmasından sorumludur. 

MADDE : 26 

«Petrol Şirketleri,» tahininden, uluslararası şirketler, mili şürketHer, entegre dlmamış şirketler olliduğu kadar, 
uluslararası petrol endüstrisinde önemli rol oynayan diğer kuruluşların anlaşılması gerekir. 

GENEL BÖLÜM 

MADDE : 27 

1. Bilgi sisteminin genel holüm çerçevesi içerisinde, katılan ülkeler 29 ncu madde uyarınca, aşağıda sı
ralanan ve petrol şirketlerinin kendi tasarrufları altında bulunan konularda kesin verilere ilişkin bilgileri Sek
retarya'nın emrine tahsis ederler: 

a) Şirketin Kuruluş Düzeni; 
•b) Bilançosu, kâr ve zarar hesabı ve ödenmiş verglier de dahil p'lm'ak üzere, mali strüktürü, 
c) Gerçekleştirilen yatırımları; 
d) Başlıca ham petrol kaynaklarına girmesini sağlayan düzenlemelerin şartları; 
e) Cari üretim oranı ve derpiş edilen gdlişmeler; 
f) Elde mevcut petrolün filiallere ve diğer alıcılara tahsisi (kıstaslar ve gerçekleştirmeler); 
g) Stoklar; 
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li) Ham petrol ve petrol ürünleri maliyetleri; 
i) Hlyalere devir fiyatları da dahi, fiyatlar, 
j) Yönetici Kurulun oybirliği ile saptayacağı diğer konular. 
2. Her katılan ülıke, kendi yetki alanında bulunan bütün petrol şirketlerinin, halka veya hükümetlere inti

kal etmiş dlıgili malumatı da gözönünde tutarak, 1 nci fıkrada kendisinden beklenen yükümlülükleri yerine 
getirebilmesi için gerekli bilgilerin emrine tahsisini sağlamak amacıyla uygun göreceği tedbirleri alır. 

3. Herhir katılan ülke, duruma göre, Şirket veya ülke tarafından açıklanmış ve mülkiyet hakkı konusu 
olmayan 'bilgileri, rekabete meydan vermeyen veya katılan ülkelerden herhangi birinde rekabetin önlenmesi
ne dalir yürürlükte bulunan hukuki kuralları ihall etmeyecek tarz ve açıklıkta temin eder. 

4. Hiç 'bir katılan ülke, «Genel Bölüm» çerçevesi içinde kendine tabi şirketlerden herhangi birinin faali
yetleri hakkında, şirket münhasıran kendisine tabi olsa idi, ülkenin kendi kanun kural ve âdetleri ile elde et
meğe yetkili olmadığı bilgileri istemek hakkına sahip olmayacaktır. 

MADDE : 28 

•«Mülkiyet hakkı konusu olmayan» bilgiler sözcüğünden, patent, imalat veya ticarete ilişkin alameti fari
kalar, bilimsel veya endüstriyel uygulama veya usuller, münferit satışlar, vergi beyannameleri, müşteri liste
leri veya haritalar dahil olmak üzere, jeolojik ve jeofizik 'bilgiler anlaşılmalıdır. 

MADDE : 29 

1. İşlbu Anlaşmanın geçici olarak yürürlüğe konduğu günü izleyen 60 gün içinde veya icap ettiği takdirde 
daha sonra, Petrol Piyasaları Daliımli' Grubu, genel bölümün etkili 'bir şekilde uygulanabilmesi amacıyla, 27 
nci maddenin 1 nci fıkrasındaki konular listesinde öngörülen verilere ilişkin ve bu konulardaki bilgilerin ne 
şekilde muntazam olarak elde edilebileceğini belirten raporunu, idare Komitesine sunar. 

2. idare Komitesi raporu inceler ve tekliflerini Yönetici Kurula sunar. Yönetici Kurul, raporun idare 
Komitesine sunulmasını izleyen 30 gün içerisinde oy yoğunluğu ile Genel Bölüm hükümlerinin yürürlüğe 
konması ve etkili bir şekilde uygulanması için gerekli kararları alır. 

MADDE : 30 

Petrol Piyasaları Daimi Grubu, 29 ncu maddede sözü edilen raporunu düzenlerken: 
— Sistemin endüstriyel faaliyetlere uygunluğunu saptamak üzere, petrol şirketleri ile danışmalar yapar; 
— Katılan ülkeleri endişelendiren, belirli sorunları ve problemleri tanımlar; 
— Bu kalbil sorun ve problemlerin halli için gerekli ve faydalı özel verileri belirler; 
— Verilerin karşılaştırılalbilmesinii sağlamak amacı ile bilgilerde uyumluluğu temin edebilecek belirli norm

ları geliştirir; 
—. Bilgilerin gizili'lik vasıfnnı koruyacak usuller geliştirir. 

MADDE : 311 

1. Petrol Piyasaları Daimi Grulbu, Genel Bölümün işleyişini devamlı olarak kontrol eder. 
2. Uluslararası petrol piyasaları durumunda değişiklik olduğu takdirde, Petrol Piyasaları Daimi Grulbu 

idare Komitesine ıbir raporla bildirir, idare Komitesi, gerekli değişikliklere ilişkin önerilerini Yönetici Kurula 
sunar. Yönetici Kurul, bu öneriler hakkındaki kararın»' oyçoğunluğu 'ile alır. 

ÖZEL BÖLÜM 

MADDE : 32 

1, Enformasyon sistemi özel bölümü çerçevesi için de, katılan ülkeler, acil durum tedbirlerinin etkili bir 

şekilde işleyebilmesi için gerekli bütün bilgileri Sekretar yanın emrine verecektir. 
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2. Her katılan ülke, 33 ncü maddenin 1 nci fıkrasında kendine rad yükümlülükleri yerine getirebilmesi 
•için, kendine talbi petrol şirketlerinin gerekli bilgileri emrine tahsis etmesini sağlamaya yönelik tedbirleri alır. 

3. ISekretaırya, bu bilgilere ve elide mevcut diğer bilgilere istinaden gerek grup içerisinde, gerek her katı
lan üillkede petrol ikmal ve tüketimini devamlı şeklide inceler. 

MADDE : 33' 

Katıllan ülkeler özel bölüm çerçevesinde, aşağıdaki konularda 34 ncü madde uyarınca tanımlanmış belirli 
verilere ilişkin bilgileri Sdkretarya'ya tevdi ederler : 

a) (Petrol tüketim ve temini, 
lb) Talebin kısıtlanması tedbirleri; 
c) Adi durum rezervlerinin seviyesi; 
d) Taşıma olanak ve kullanımı; 
e) Uluslararası, halihazır ve öngörülen arz ve talep seviyeleri; 
f) Yönetid Kurul tarafından oybirliğiyle saptanacak diğer konular. 

(MADDE : 34 

1< îşbu Anlaşmanın geçici olarak yürürlüğe gireceği günü izleyen 30 gün içinde Adil Sorunlar Dalimi 
Grubu, tdare Komitesine, özel iBölüm Çerçevesinde; acil durum tedbirlerinin etkM şekilde uygulanabilmesi 
için gerekli ve 33 ncü maddedeki konular listesinde yer alan belirli verileri tanımlayan ve âcil' durum devrele
rinde hızlandırılmış usuller de dahil, ıbu verileri düzenli bir şekilde elde etmek üzere »izlenecek usulleri gösteren! 
bir rapor verir* 

2L tdare Komitesi, raporu inceler ve tekli!lerini Yönetid Kurula sunar. Yönetici Kuırul1, raporum İdare 
Komitesine sunulmasına, izleyen 30 gün içerisinde, ö zel Bölümün yürürlüğe konması ve etkili bir şekilde Sş-
lemesi için gerekli kararları oyçoğunluğu ile alır. 

MADDE : 35 

Acil ıStorunliar Daimi Grubu, 34 ncü madde uyarınca raporlarını hazıklarken; 
—• Sistemini endüstriyel faaliyetlere uygunluğundan emin olmak üzere petrol şlrketlerii ile danışmalar ya

par, 
—> Verilerin mukayesesinlî sağlamak1 amacıyla gerdeli bilgileri ahenkleştirmek için belirli normlar hazır

lar; 
— Bilgilerin gizllilk vasfının korunmasının' sağlanması için usuller hazırlar. 

MADDE 'j 36 

Adil Sorunlar Daimi Grubu özel 'Bölümün işleyişini devamlı surette izler, icap ettiği takdirde, tdare Komi
tesine rapor verir, tdare Komitesi gerekli değişiklikler 'konusunda Yönetici Kurula tekliflerde bulunur. Yöne
tici Kurul bu teklifler hakkında oyçoğunluğu ile karar alır.; 

BÖLÜM — VI 

Petrol Şirketleri ile İstişarelerin Usulü 

MADDE : 37 

1< Katılan ülkder, Ajans içerisinde bir veya ıbirdbn fazla katılan üyenin münferit petrol şirketleri ile en 
uygun şekilde istişareler yapmalarını ve şirketlerden petrol endüstrisinin bütün önemli veçheleri hakkında bil
gi alabilmelerini ve katılan ülkelerin bu danışmalardan elde ettikleri sonuçlardan ortaklaşa yararlanabirnıderinfiı 
sağlayacak daimi bir istişare usulü saptarlar. 
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1, Danışma usulü, Petrol Piyasası Daimi Grubunun himayesi altındadır. 
3'. İşbu Anlaşmanın geçici olarak uygulamaya konulduğu günü izleyen 60 gün zarfımda ve icap ettiği tak

dirde daha sonra, 'Petrol Piyasası Daimi Grubu, petrol şirketleri ile büstişare, bu istişarelerde izlenecek usul 
hakkında İdare Komitesine bir rapor sunar. İdare Komitesi raporu inceler ve Yönetici Kurula tekliflerini su
nar. Yönetiiöi Kurul, raporun tdare Komiitesine verilmesini izleyen 30 gün zarfımda bu usuller hakkımda oyço-
gunluğu ile karar alır. 

MADDE : 30 

1< Petrol Piyasası Daimi Grubu petrol şirketlerinden herhangi biri ile yaptığı istişareler hakkımdaki ra
porunu, bu istişareleri izleyen 30 gün içerisinde İdare Komitesine sunar. 

2.; İdare Komitesi raporu inceler ve Yönetici Kurula, işbirliği halinde izlenecek hareket hattı konusunda 
önerilerde bulunur. Yönetici Kurul bu öneriler hakkında karar alır. 

MADDE ':! 39 

1, Petrol Piyasası Daimi Grubu petrol şirketleri l e yapılan istişareleri ve bunlardan alınan büfeleri devam
lı olarak değerlendirmeye tabi tutar. 

2, 'Bu değerlendirmeler© dayanarak, Daimi Grup uluslararası petrol durumu ve petrol endüstrisi vaziye
tini! de değerlendirir ve İdare Karniiltesine rapor sunar. 

3, İdare Komitesi, bu raporları inceler ve Yönetici Kurula müştereken Mhaz edilmek1 üzere (gerekli giri
şimler konusunda tekliflerde bulunur. Yönetici Kurul bu tekliflerle'ilfeili kararlar alır. 

MADDE : 40 

Petrol Piyasası Daimi Grubu her yıl, İdare Komitesine, petrol şirketleri ile yaptığıı 'istişareler Ikonusundla 
genel bir rapor sunar. 

BÖLÜM — VH 

Enerji Alanında Uzun Vadeli İşbirliği 

'MADDE : 411 

1. Katılan ülkeler, enerji alanındaki tüm ihtiyaçlarını kapsayacak şekilde uzun dönemde petrol ithalatına 
olan bağımlılıklarını azaltmaya kararlıdırlar. 

2. /Bu amaçla ve 42 nci maddede zikredilen alanlarda katılan. ülkeler milli programlar hazırlayacaklar, 
gerektiğinde, milli politikaları ile uyumlu olarak, olanak ve gayretlerin paylaşılmasını da ihtiva eden işbirliği 
programlarının hazırlanmasını teşvik edeceklerdir. 

•MADDE : 42 

1. Uzun Vadeli İşbirliği Daimi Gruibu, işbirliği yoluyla girişilecek hareket hattını inceleyecek ve raporunu 
İdare Komitesine sunacaktır. Aşağıdaki alanlar özellikle gözönünde tutulacaktır: 

ı(a) Enerjinin muhafazası ve; 
— Enerjinin muhafazasına ilişkin konularda bilgi ve tecrübe alışverişi; 
— Muhafaza yoluyla enerji tüketiminin artmasını sınırlandırmaya matuf yol ve usuller. 

konusunda işbirliği programları. 
(b) Milli menşeli petrol, kömür, doğal gaz, nükleer enerji ve hidro - elektrik enerjisi gibi ikame enerji 

kaynaklarının geliştirilmesine yönelik olarak; 
— Kaynaklar, arz ve talep, fiyat vesaiır mali konularda bilgi alışverişi, 
— İkame enerji kaynaklarının geliştirilmesi yoluyla ithal petrolü tüketiminin artmasını sınıdandrrmaıya ma

tuf yol ve usuller; 
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— Müşahhas projeler ve bilhassa müştereken finanse edilecek projeler, 
— Çevrenin korunması için kıstaslar, evsalf ve norm hedefleri saptanması. 
(c) Enerji araştırma ve geliştirmesi ve öncelikle aşağıdaki alanlarda işbirliği programları yapılması:, 
— Kömür teknolojlisi, 
— Güneş enerjisi, 
—> Radyoaktif kalıntıların halli, 
— Kontrollü termo nükleer füzyon, 
— Sudan hidrojen üretimi, 

.—- Nükleer güvenlik, 
— Kaybolan ısının kullanılması, 
— Enerji muhafazası, 
— Enerjinin muhafazası amacıyla şehir ve endüstri çöp ve artıklarından yararlanılması, 
— Enerji sisteminin toplu halde analizi ve genel mahiyette incelemişler. 
(d) Uranyum zenginleştirilmesi ve bilhassa; 
— Doğal ve zenginleştirilmiş uranyum evriminin gözaltında bulundurulmasına, 
— Doğal uranyum kaynaklarının ve zenginleştirme hizmetlerinin gelişti ri'lmesine, 

— Zenginleştirilmiş uranyum ikmalinin fazlalaşmasının ortaya çıkarabileceği uluslararası sorunların halli
ne yarayacak istişarelerin teşvikine, 

— Zenginleştirme hizmetlerinin planlanmasına ilişkin toplama, analiz ve yayma işlemleri verilerinin dü
zenlenmesine yönelik işbirliği programları. 

2. İşbirliği halinde ele alınacak hareket alanlarının incelenmesinde Daimi Grup ortamlarda yürütülen 
faaliyetleri de gereğince gö'Zönünde tutar. 

3. 1 nci fıkra gereğince uygulamaya konulmuş progrinalar müştereken finanse edilebilir. Bu müşterek fi
nansman 64 ncü maddenin 2 nci fıkrası uyarımca düzenlenebilir. 

MADDE : 43 

1. idare Komitesi, Daimi Grubun raporlarını inceler ve Yönetici Kurula gerekli tekliflerde bulunur. Yö
netici Kurul bu teklifler hakkımda en geç 1 Temmuz 19 75 tarihine kadar bir karar alır. 

2. Yönetici Kurul, daha geniş bir çerçevede mümkün olabilecek işlbiirliği imkân ve olanalklannı da dikkate 
alır. 

BÖLÜM — VIII 

Üreticiler ve Diğer Tüketici Ülkelerle İlişkiler 

MADDE : 44 

Katılan ülkeler, petrol üreticisi ülkellierle ve gelişmekte olan ülkeler de dahil diğer petrol tüketicisi ülkelerle 
işbirliği ilişkilerini artırmaya gayret sarf ederler. Yapıcı 'bir diyailbguın tesisi ve 'geliştirilmesi olanakılarıını belir
leyebilmek ve üretici ülkeler ve 'diğer tüketici ülkeler iile başka işbirliği şekillerini de saptamak üzere, enerji ala
nındaki durumun evrimini izleyeceklerdir. 

MADDE ç 45 

44 ncü maddede belirlenen hedeflere varmak üzere, katılan ülkeler, başta gelişme yolundiakiter olmak üzere 
diğer tüketicilerin çıkarlarım ve ihtiyaçlarını bütünüyle gözönünde tutacaklardır. 
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MADDE : 46 

Katılan ülkeler, bu program çercevesimde üretici ülkelerle olan ilişkileri 'konuşumda birbirleriyle görüş tea
tisinde bulunacaklardır. 'Bu amaçla, Ikıatılan ülkeler üretici ülkelerle işbirliği 'halinde yaptıklarr ve programın 
hedefleri açısından ilginç olan girişimleri hakkımda karşılıklı olarak bilgi edineceklerdir* 

MADDE : 47! 

Katılan ülkeler, bu program dahilimde; 
— Uluslararası enerji durumıuımun evrimlinin ve dünya ekonomisi üzerimdeki etk'ilerinlin devamlı surette ya

pılacak 'incelemelerin ışığı atomda uluslararası petrol mübadelesinin istikrara 'kavuşturulmasının1 teşvikli içim usul 
ve yolları, katılan her ülke için makul ve hakkaniyete uygun şartlarla petrol temimi güvenliğinim teessüsü için 
yol ve imkânları araştıracaklar; 

— Diğer uluslararası teşekküllerde sürdürülen çalışmaların ışığı altımda, mümkün olan diğer işbirliği alan
larını ve bilhassa başlıca üretim bölgelerimin sosyo - elko nom'k gelişme ve hızlı bir şekilde endüstrileşmeleri! ko
nusunda işbirliği olanaklarını ve bunlardan uluslararası mübadeleler ve 'yatırımlar açışımdan beklenebilecek so
nuçları tezekkür edecekler. 

— Enerjinin muhafazası, ikame kaymaklarının geliş"'irürm:?!, araştırma ve geliştirme gibi müşterek menfaate 
hadim meselelerde petrol üreticisi ülkelerle mevcut işbirliği imkânlarını devamlı surette incdeyeceklerdir, 

MADDE : 48f 

1, 'Üretici Ülkeler ve diğer Tüketici Ülkelerle ilişkiler Daimi Grubu .bu Bölümde belirtilen soırunÜarı in
celeyecek ve bu konuda İdare Komitesine 'rapor verecektir. 

2. İdare Komiteci, bu meseleler hakkında Yönetici Kurula, müştereken 'girişilebilecek uygun eylemler 
konuşumda tekliflerde bulunacak ve Yönetici Kurul sözkomusu teklifler üzerimde bir karara varacaktır. 

BÖLÜM — IX 

Kurumsal \e Genel Hükümler 

MADDE : 49 

1. Ajans aşağıdaki organlardan oluşur: 
— Bir Yönetici Kurul, 
— Bir idare Komitesi, 
— Acil Sorumlar, 
— Petrol Piyasası, 
— Uzun Vadeli İşbirliği, 
— Üretici Ülkeler ve Diğer Tüketici Ülkelerle İlişkiler, Daimi Grupları. 
2. Yönetici Kurul ve İdare Komitesi çoğunluk oyu ite programın yürürlüğe konulması için gerekli başka 

organlar da kurabilirler. 
3. Ajansın 1 ve 2 nci paragraflarda sözü edilen org'amlara yardımcı olmak üzere bir Sekretaryası vardır. 

Yönietâci Kurul 

MADDE : 50 

1 J, Yönetici Kurul, katılan ülkelerin bir veya birçok Bakanından veya bunların Temsilcilerinden oluşur. 
2. Yönetici Kurul, çoğunluk oyu ile kemdi içtüzüğünü kararlaştırır. Aksine karar alınmadığı takdirde, bu 

içtüzük aynı zamanda İdare Komitesi ile Daimî Gruplarda da uygulanır. 
3. Yönetici Kurul, çoğunluk oyu ile Başkanım ve BaşjkanVekillerini seçer. 
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(MADDE : 51 

1. Yönetici Kurul kararlar alır ve programın iyi işlemesi için gerekli tavsiyelerde bulunur.; 
2. Yönetici Kurul, devreler itibariyle uluslararası enerji durumu evrimini inceler, bir veya birçok katılan 

ülkenin petrol teminine ilişkin sorunlarını ve bunlarla ilgili ekonomik ve parasal sorunları gözden geçirir; 
uygun düşen tedbirleri alır. Yönetici Kurul, uluslararası enerji durumu evriminin ekonomik ve parasal sonuç
larına müteallik faaliyetlerinde genel ekonomik ve parasal sorunlardan sorumlu uluslarası kurumların faaliyet 
ve yetkilerini de giözıönünde tutar. 

3. Yönetici Kurul, oy çokluğu ille görev ve ydEkilerinden herhangi birini Ajansın diğer bir organına devre
debilir. 

MADDE : 52 

1. 61 nci maddenin 2 noi paragrafı ile 65 nci madde hükümleri saklı kalmak şartıyla, bu Anlaşımaya uy
gun olarak Yönötici Kurul tarafından veya Yönetici Kuruldan bu konuda yetki almış olan organlar tara
fından alınmuş olan kararlar, katılan ülkeler için bağlayıcı niteliği haizidir. 

2. Tavsiye kararlarının bağlayıcı nliteliği yoktur. 

İdare Komitesi 

MADDE : 53 

1. İdare Komitesi katılan ülkelerin hükümetlerince atanacak bir veya birkaç temsilciden oluşur. 
2. (İdare Komitesi, bu Anlaşma ile kendisine verilen veya Yönetici Kurul tarafından aktarılan görev

leri yerine getirir. 
3. 'İdare Komitesi, bu Anlaşmanın uygulama alanına giren her konuda inceleme yapar ve icabında Yö

netici Kurula bu konularda tekliflerde bulunur. 
4. İdare Komitesi katılan ülkelerden herhangi birinin isteği üzerine toplanır, 
5. İdare Komitesi, çoğunluk oyu ile Başkan ve 'BaşkansveMierîni seçer. 

DalimS Gruplar 

MADDE : 54 

1. Her Daimî Grup, katılan ülkeler hükümetlerinin her birince atanan bir veya birden fazla temsilci
den oluşur. 

2. 'İdare Komitesi, çoğunluk oyu ile Daimî Grupların Baş'kan ve Başkanvekillerinii seçer. 

MADDE : 55 

1. Acil Sorunlar Daimî Grubu I nci bölümden V nci bölüme kadar olan kısımlarda ve ekte yer alan gö
revleri ve Yönetici Kurul tarafından kendisine aktarılan görevleri ifa eder. 

2. Daimi Grup, I'den Ve kadar olan 'bölümler ile Ek'in uygulama alanına giren 'bütün sorunları ince
leyebilir ve bu konularda İdare Komitesine rapor verir. 

3. Daimi Grup, görev ve yetki alanına giren bütün konularda petrol sirkelileri ile istişarelerde buluna
biliri 

MADDE : 56 

1; Fefirol Pıiiyalslasıı Daliımli Gırulbu, V ınlcti ve VI mu (bölümlerde kendisine verilen görevleri ve ayrıca Yö
netici Kurul tarafından kendisine aktarılan görevleri ifa ©der. 

% Daimi Grup, V nci ve VI nci bölümlerin uygulama alanına giren bütün konuları inceleyebilir ve 
lxı tanılarda İdare Komitesine rapor verirB 
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3< Daimi Grup, görev ve yetkileri arasına giren bütün ikjoaufaıfda petrol ^ketleri ile istişarelerde bulu
nabiliri 

MADDE : 57 

1, Uzu'n ValcMi İşbirliği ©alimli Gnulbuı, VII nci bölümde kendisine verilen görevleri ve Yönetici Kurul 
tarafından kendisine aktarılan görevleri ifa eder. 

2. Daimi Grup, VII nci bölümün uygulama alanına giren Ibüıtün sorunları inceleyebilir ve bu konu
larda İdare Komitesine rapor verir. 

MADDE : 58 

1. Üretici Ülkeler ve Diğer Tüketici Ülkelerle İlişkiler Daimi Grubu, VIII noi bölümde kendisine 
verilen görevleri ve Yönetici Kurulca aktarılacak diğer büitün görevleri ifa eder. 

2.; Daimi Grup, VIII nci bölümün uygulama alaıunlai gj!mein bültiün isonuınfllaım iiırtcieıfoyelbilllJr ıvıe bu konıuiiaır-
da tdare Komitesine rapor verir» 

3. Daimi Grup, görev ve yetki alanına giren bütün (konularda petrol şirketleri ile istişarelerde buluna
bilir, ! 

Sekretarya 

MADDE : 59 

1. iSekretarya bir icra direktörü ve yeterli sayıda personelden oluişur. 
% İcra Direktörü1 Yönetici Kurul tarafından atanır. 
3.ı İcra direktörü ve personel bu Anlaşma ile kendilerine veriîen 'görevlerin ifasında, rapor vermekle yü-

klülmfllü Muinldlulklllaltlı orıgainliaırıa 'kiaırişu sıoırtutmıîiuıdlurlalr. 
4, Yönetici Kurul, Sekretaryanın kurulmasına ve işleyişine ilişkin bütün kararları çoğunluk oyu ile alır. 

MADDE : 60} 

Sdkretarya, işıbu Anlaşma ile kendisine verilen görevleri ve yönetici kurul tarafımdan verilecek diğer bü
tün ıgörevleri ifa «der, 

Oylama Usulü 

MADDE : 61 

•l'j Yönetici kurul, iışbu Anlaşmada, oylama usulüne açıkça atıfta bulunan hüküm mevcut olmayan ka
rar ve tavsiyeleri aşağıdaki şekilde alır: 

(a) Oyçoğunlüğu ile : 
— Katılan ülkelere esasen belirli bir taahhüt yüklemiş ibuluhan Anlaşma hükümlerine müteallik kararlar 

da dahil olmak üzere, programın yönetimine taalluk eden kararları, 
— Usul uygulamalarına müteallik kararları, 
— Tavsiyeleri; alır./ 
tfb) Oybirliği ile : 
— ÖzellMe katılan ülkelere işbu Anlaşma ile esasen bir taahhüt yüklenmemiş olan alanlarda yeni taah

hütler yükleyen kararlar da dahil olmak üzere, diğer büitün kararları alir̂  
2. 1 nci fıkranın <b) bendinde sözü edilen kararlar; 
(a) bir vöya birden fazla katılan ülke için bağlayıcı mahiyette olmayabileceklerini; 
ıflb) ıvte-ylal bazı şaırıtiliaırflaı bağîalyıcı rnialhıi'.yeltitıe oılablUecıekleri hükmünü öngörebilir. 

MADDE : 62 

1. Oybirliği, mevcut ve oylamaya katılan büitün ülkelerin tamlamandan oluşur. Çekaarasier kalan ülkeler 
oylamaya katılmamış sayılırlar. 
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2< Oyçoğunluğu veya özel loyçoğunlüğunun gerekli olduğu hallerde katılan ülkelerin oy ağırlıkları aşağı
daki şekilde olacaktır : 

Petrol 
Genel tüketimine Bileşik 

oy ilişkin oy oy 
hakkı hakkı hakkı 

Avusturya 
Belçika 
Kanada 
Danimarka 
Almanya 
İrlanda 
İtalya 
Japonya 
Lüksemburg 
Hollanda 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
Türkiye 
İngiltere 
A.B.D. 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
.3 
3 
3 
3 
3: 
3 
3 
3 

1 
2 
5 
1 
8 
0 
6 

15 
0 
2 
2 " 
2 
i1 

1 
6 

48 

4 
5 
8 
4 

11 
, 3 

9 
18 
3 
5 
5 
5 
4 
4 
9 

51 

Toplam 48 100 148 

3. Çoğunluk, bileşik oy haklarının '% 60 ve genel oy haklarının % 50'sinden oluşur. 
4. Özel oy çoğunluğu; 
(a) Acil durum rezervleri taahhüdünün artırılmasına ilişkin 2 nci maddenin 2 nci fıkrasında öngörülen 

karar; 
— 13 ve 14 ncü maddelerde öngörülen acil tedbirlerin yürürlüğe konulmamasına ilişkin 19 ncu madde

nin 3 ncü fıkrasında derpiş edilmiş kararlar; 
— Duruma çare bulmak üzere gerek! tedbirlere ilişkin 20 nci maddenin 3 ncü fıkrasında öngörülen ka

rarlar; 
— 13 ve 14 ncü maddelerde öngörülen acil durum tedbirlerinin devam ettirilmesine ilişkin 23 ncü mad

denin 3 ncü fıkrasında öngörülen kararlar, 
— 13 ve 14 ncü maddelerde öngörülen acil durum tedbirleriniin kaldırılmasına ilişkin 24 ncü maddede 

öngörülen kararlar; 
için bileşik oy hakları toplamının !% 60 ve genel oy haklarının da i% 36 oranında olması gereklidir. 

(b) 17 nci maddede öngörülen acil hal tedbirlerinin yürürlüğe konulmamasına müteallik 19 ncu mad
denin 3 ncü fıkrasındaki kararlar; 

— 17 noi maddede öngörülen acil hal tedbirlerinin idamesine ilişkin 23 ncü maddenin 3 ncü fıkrasındaki ka
rarlar, 

— 17 nci maddede öngörülen acil hal tedbirlerinin kaldırılmasına müteallik 24 ncü maddedeki kararlar; 
için 42 genel oy hakkı gereklidir. 

5. Yönetici Kurul; 
— Yeni bir ülkenin 71 nci madde uyarınca Anlaşmaya katılması; 
— 68 nci maddenin 2 noi fıkrası veya 69 ncu maddenin 2 noi fıkrası uyarınca bir ülkenin Anlaşmadan 

çeki'lımesi hallerinde; 
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2 nci fıkrada sözü edilen oy haklarının gerektiği şekilde artırılmasına, azaltılmasına, yeniden'dağıtımına 
ve 3 ncü ve 4 ncü fıkralarda öngörülen oylamanın şartlarında yapılacak değişikliklere oy birliği ile karar 
verir, t 

6. Yönetici Kurul, 2 nci fıkrada öngörülen oy hakları adedini ve dağılımını her yıl inceler ve bu incele
meye dayanarak bu oy haklarım azaltmaya, çoğaltmaya veya yeniden dağıtıma talbi tutmaya mahal olup ol
madığına veya katılan ülkelerden her hangi birinin toplam petrol tüketimindeki hissesinde değişiklik olması 
sebebiyle veya her hangi bir sebeple bu iki ameliyenin biırleştiırliılimiesliınıe oyibiırfliğji ille karar verir, 

7, 2, 3 veya 4 ncü fıkralarda yapılacak bütün değişiklikler bu fıkraların ve 6 nci fıkranın temelinde 
yatan prensiplere istinat etmelidir. 

Diğer Kuruluşlarla İlişkiler 

MADDE : 63 

Ajans, bu programın hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacı ile, katılmayan ülkeler, uluslararası kuruluşlar, 
hükümet veya özel kesim kuruluşları ve diğer birimler ve şahıslarla gerekli ilişkiler kurabilir. 

Mali Hükümler 

MADDE : 64 

1. Sekreteryanın giderleri ve diğer bütün müşterek güderler, 10 Aralık İ%3 tarihli «Üye Ülkelerin Teş
kilat Bütçesine Katılma Oranları Baremi Tesisine ilişkin OCDE Konseyi Kararı» ekinde vazedilen ilke ve 
kaidelere uygun olarak hazırlanacak bir barem uyarınca bütün katılan ülkeler arasında paylaşılacaktır, işbu 
Anlaşmanın birinci yıl uygulaması sonunda, yönetici kurul sözkomusu katılma payları baremini gözden ge
çirecek ve uygun göreceği değişiklikleri 73 ncü madde uyarımca oybiirfliğli ile k!aĵ arfllaşti!iiajcatk.tır. 

2. 65 nci madde uyarınca girişilen özel faaliyetler nedeni ile yapılacak özel masraflar, bu özel faaliyet
lere iştirak eden üye ülkeler arasında kendileri tarafından oybirliği ile uygulamayı kararlaştıracakları oran
larda paylaştırılacaktır. 

3. İcra direktörü en geç her yılın 1 Ekim tarihine kaidar yönetici kurulca kararlaştırılacak mali tüzük 
uyarınca yönetici kurula personel ihtiyaçlarım kapsayacak bir bütçe tasarısı sunacaktır. Yönetici Kurul büt
çeyi oyçoğuınflluğu i e kabul eder, 

4. Yönetici kurul, ajansın mali yönetimine İlişkin gerekli diğer bütün kararları çoğunluk oyu ile kabul 
eder. 

5. Mali yıl her yılın 1 Ocak tarihinde başlar ve 31 Aralık tarihinde sona erer. Her mali yıl sonunda 
gelirler ve giderler mali mürakalbeye tabi olacaktır, 

özel Faaliyetler 

MADDE1: 65 

1'. İki veya daha çok katılan ülke, bu Anlaşma çerçevesinde, IMen Ve kadar olan bölümlerde mün-
deriç hükümler tahtında tüm katılan ülkelerce girişilmesi öngörülenlerden farklı özel faaliyetlerde bulun
mayı kararlaştırabilirler. Bu özel faaliyetlere katılmayı arzu etmeyen katılan ülkeler, bunlara katılmaktan im
tina edebilirler ve bunlarla bağlı olmazlar. Bu kabil özel faaliyetler" izleyen katılan ülkeler bunlardan yöne
tici kurula bilgi verir. 

2. Bu özel faaliyetlerin uygulanması yönünde ilgili katılan ülkeler, 61 ve 62 nci maddelerde öngörülen 
oylama usulünden daha değişik 'bir oylama usulü üzerinde mutabık kalabilirler.; 
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(Anlaşmanın Yürürlüğe Konulması 

(MADDE : 66 

Her katılan Üta , (işbu Anlaşmanın ve Yönetici Kurul kaırariarınını yürüdüğe konulması için gerekli 
(kanunî önlemler de dahil olmak üzere, gerekli tedbirleri ata*. 

BÖLÜM — X 

Son Hükümler 

MADDE: 67 

il1, Her mümzi Devlet, en geç 1 Mayıs 11975 tarihin© kadar Belçika Kraliyet Hükümetline, kendi iç 
hukuku usuleriınlinı gereğihül yerline getirmek suretiyle, işbu Anlaşma ile bağlı olmağa rıza g<Merdiğini teb
liğ edecektir. 

!2< 62 nidi madldlenıib derpiş etitliği bileşlilk oy hakkının en az % 60'ına sahip altı ülkenin bu tebliği veya 
katılma belgelerini tevdi etmelerini izleyen 10 gün sonunda işbu Anlaşma o ülkeler için' yürürlüğe girmiş 
olacalkltır. 

3. Tebliğ belgelerini daha sonra tevdî eden mümzli Devletler ilcin işbu Anlaşma tevdî tarihi taklip eden 
!C| gün sonunda yürüdüğe girecektir, 

4. Herhangi bir mlüimzî Devletin talebi üzerine Yönetici Kurul çoğunluk oyu ile tevdî süresini o 
Devlet için 1 Mayıs 1'9'75 tarihimden öteye uzaltalbiİr. 

MADDE : 68 

'L 67 ncli madde hükümlerine haleli gelmeksizin, iişbu Anlaşma, Yönetici Kurulun ilk toplanjtısından 
sonra, 18 Kaisım 19714 tarihinden itibaren, kenıdli mevzuatlarına uygun düşen ölçülerde bütün mümzi Dev
letler için geçici olarak uygulanacaktır. 

2. Anlaşmanın geçliüi uygulaması : 
— Anlaşma belirli bir ülke için 67 nci madde gereğince yürüirliüğe gjirihceye kadar, veya; 
— Belirli bir ülkenin Belçika Kraliyet Hükümetine Anlaşmayla bağlı olmadığını bir tebüliğle bildirmesini 

izleyen *60 gün, veya1; 
BelMİ bir ülkenin 67 nci madde uyarınca kabulünü bldîrebileceği sürerin sonla ermdsihe kadar devam 

ederi 

MADDE a 69 

1,1 < İşbu Anlaşma yürürlüğe girdiği tarihten itibaren l'O yıl süre ilb yürürlüktö kalır ve daha sonra Yö
netici Kurul oyçoğunluğu ile Anlaşmanın sona erdiğine karar vermedikçe yürürlükte kalomaya devam eder. 

2. Her katılan Ülke, kendi yönünden, işbu Anİaşmanın uygulanmasına, Belçika Kraliyet Hükümetli
ne 1'2 ay evveli vereceği yazalı blir ihbarname ite, son verebilir. Mamıalfİh, bu ihbarname işbu Anlaşmanın 
geçlicıJ olarak uygulainmaı&ına baştonldığı ilk günlden İtibaren üç yıl geçmeden evvel verilemez. 

(MADDE : 7!C| . 

II1.: Herhangi bir devlet, imza sırasında ve 67 nci madde uyarınca Anlaşma ile bağlı olduğunu mübey-
ylîni tebliğ belgesinlita tevdii sırasında veya herhangi bir müteakip tarihte, Belçülka Kraliye-t Hükümetine 
yapacağı bir tebliğ ile işbu Arılaşmanın, uluslararası İlişkilerini gerçelMöştliklmeklIe yükümlü bulunduğu top-
rakferm hepsine veya bir tanesine veya sınıri'arı içinde olup, petrol ikmalini sağlamakla hulkulken yükümlü 
bulunduğu herhangi diğer bir toprağa uygulanacağını beyan edebilir; 
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2. 1 noi flikra uyarınca yapılan bu beyanlar, beyannamede sözü edtoı ıtopDaMaıra şaıriİ oîmafcı üzere, 
69 ncu madJdenliinı 2 nci fılkrası hükmüne uyulmak suretiyle geri altaıalbiİir, 

MADDB: 7I11 

|1', İşbu Anlaşma, İkltlisadî İşbirliği ve Kalanıma Teşkilatının Programdaki yükümlülüklere uymaya 
mülktedir ve arzulu olanı bütün üyelerimin katılmasına açıktır. Yönetici Kurul, kialMmıa tailtebünli nasıl sonuç
landıracağına oy çoğunluğu ile karar verir. 

'2. İşbu Arılaşma, kattıllma talebli kabul edilmiş belirli bir Devlet için bu Devleltin katılma belgesini 
Belçika Kraliyet Hülkütaeltline tevdiini izfeyen 10 gün sonunlda veya eğer daha sonra ise, Anlaşmanın 67 nci 
maddesinlin 2 ndi fılkiraisı gereğlihce yürürlüğe girmesi) tarihlînde yürürlüğe girer, 

3'i Katılma 1 Mayıs 1975 tarihine kadar 68 ndi maddede öngörülmüş bulunan şartlar altında geçici 
ölaraik geçerli olur. 

IMADDE : 72 

1. (İşbu Anlaşma Avrupa Topluluklarının katılmasına açıktır. 
2, İşbu Anlaşma, Avrupa Topluluklarını kuran 'Sözleşmelerin uygulanmalarının devamına hiç bir şe

kilde mâni teşkil etmez^ 

MADDE : 73 

İşbu Anlaşma, her zaman Yönetici Kurul üyelerinin oybirliği ile tadil olunabilir. Bu değişiklikler, Yö-
nletîci Kurulun oybirliği ile saptayacağı şartlarda yürürlüğe girecek ve Yöneltiri Kurul Katılan ülkelerin kendi 
iç hukuk usullerine uyabilmelerini sağlayacak tedbirleri alacaktır. 

ıMADDE : 74 

İşbu Anlaşma, 1 Mayıs 198Ö tarihinden sonra genel (bir incelemeye tâbi tutulacaktır. 

ıMADDE : 75 

Belçika Kraliyet Hükümeti 67 nci madde uyarınca Anlaşma ile bağlı olmayı kabulü tazammun eden 
her tebliğ belgesinin ve her katılma belgesinin tevdiini, Anlaşmanın yürürlüğe girdiğini veya Anlaşmada ya/ 
pılan her değişikliği, her fesih ihbarını, sair her türlü beyan ve telblilgatı katılan ülkelere tdbliğ edecektir. 

MADDE : 76 

İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerindeki nüshaları aynı şekilde geçerli olan İşbu Anlaşmanın orijinal 
metinleri, tasdikli birer örneğini diğer her bir katılan ülkeye verecek olan Belçika Kraliyet Hükümeti nez-
dinde muhafaza edilecektir. 
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Hükümetleri tarafından usulüne uygun şekilde yet 
susları kabul ederek işbu Anlaşmayı imzalamışlardır 

Onsekiz Kasım bindokuzyüz yetmiş dörtte Paris' 
AVUSTURYA Cumuriyeti için 
BELÇİKA Krallığı için 
KANADA için 
DANİMARKA KRALLIĞI için 
FEDERAL ALMANYA CUMHURtYETÎ için 
İRLANDA için 
İTALYA Cumhuriyeti için 
JAPONYA için 
LÜKSEMBURG BÜYÜKDÜKALIĞI için 
HOLLANDA KRALLIĞI için 
İSPANYA için 
İSVEÇ Krallığı için 
İSVİÇRE Konfedarasyonu için 
TÜRKİYE CUMHURİYETİ için 
BÜYÜK BRİTANYA ve KUZEY İRLANDA 
BİRLEŞİK KRALLIĞI için 
AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İÇİN : 

kili kılınan aşağıda imzaları bulunanlar yukarıdaki hu-

te yapılmıştır. 
Dr. GEONG SEYVFERTITZ 
E. DAKIGMON 
PJM. TOWE 
JEHS GHRISTENSEN 
E. EMMEL/BOHESSDDER 
EAMONN GALLAGHER 
CESIDLO GUAZZARONI 
BUMROKU YOSHINO 
REICHLING 
E. İTALIAMER K. WESTERNOET 
Marquis de NERVA 
BANS V. EWERLÖF 
P. LANGUETIN 
MEMDUH AYTÜR -

LEİNARD WILLIAMS 
THO.MAS O. ENDERS 

EK 

Acü Rıezeatvler 

M A D D E : 1 

1. Bütün petrol stokları aşağıdaki şekilde tashih edilen OECD ve AET tariflerine göre hesaplanmıştır. 
A : Stoklar aşağıdaki maddeleri ihtiva eder. 
Aşağıdaki kayıtlı yerlerde bulunan ham petrol, başlıca ürünler ve kısmen işlenmiş petrol : 

4— Rafineri tanklarında, 
— Büyük terminallerde, 
— Boru hattı depolarında, 
— Akaryakıt mavnalarında, 
— Sefer halindeki tankerlerde, 
— Limanlardaki petrol tankerlerinde, 
— Limanlardaki petrol tankerlerinde, 
— İç hat gemilerinin depolarında, , 
— Depolama tankları diplerinde. 
— İşletme stoklarında, 
— Büyük tüketicilerce kanunî vecibe olarak bulundurulan veya Hükümet denetimi altında olan 
B : Stoklara dahil olmayan maddeler : 
(a) Halen üretilmemiş ham petrol, 
(b) Aşağıdaki yerlerde bulunan ham petrol, başlıca ürünler ve kısmen işlenmiş petrol. 
— Boru hatlarında, v 

— Demiryolu akaryakıt vagonlarında, 
— Karayolu akaryakıt kamyonlarında, 
— Açık deniz gemileri depolarında, 
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— Servis istasyonları ve parakende satış yerlerinde, 
— Diğer tüketicilerde, 
— Denizlerdeki tankerlerde, 
— Askerî stoklarda 
'2. Acil rezerv taahhüdünden her ülkeye tevdi edilebilecek petrol stoku, yukarıdaki tarife göre toplamı 

petrol stokundan, fevıkalalde acil durumlarda dahi, kati olaralk kullanılmayacağı teknik olarak hesaıplanıan stok
ların düşülmesi ile elde edilen toplamıdır. Acil Sbrunlar Daimi Gru'bu, bu kavram üzerinde inceleme yapa
rak, kati olarak kullanılaimaiyacak stokları ölçme kıstasları hakkında rapor verecektir. 

3. Bu mesele hakkında bir karar alınıncaya kaıdar, her üye ülke acil rezervimin hesaplanmasında, toplam 
stokundan % 10 indirim yapacaktır. 

4. Acil Sorunlar Daümi Grulbu aşağıdaki konularda inceleme yaparak İdari Komiteye rapor verecektir. 
(a) Stokların hesaplanmasında temel teşkil eden naf tanın motor ve uçak benzimi dışımda tüketim şeklileri, 
(1b) Acil hailende deniz bunkerlerinde uygulamalbilacek ortak hükümler koyma ve stokların hesaplanma

sında temel teşkil eden tüketime deniz bunleerlerinim de dahil edilmesi imkânı, 
<c) Hava bunkerleri için talep tahd'itleriyle ilgili ortak hükümler koyma imkânı, 
(d) Acil tedbirlerin uygulandığı zamanlarda, denizdeki petrolün bir kısmımın acil ihtiyaç taahhütlerine 

alınması imkânı, 
(e) Acil ihtiyaç rezervlerini artırmak için dağıtım sisteminde tasarrufta bulunmak imkânı. 

M A D D E : 2 

1. Yakıt değiştirme 'kapasitesi, normal petrol tüketkruinin acil ihtiyaç hallerinde diğer yakıtlarla kanşıla-
naıbilmesi olaralk tarif edilir. Ancak acil durumlarda Hükümet kontrolü altında olan bu kapasite bir ay içim
de faaliyete geçebilmeli ve alternatif yakıttan garantili miktarlar kullanılmaya hazır olmalıdır. 

2. Alternatif yakıt, petrol muadili olarak ifade edilir. 
3. Yakıt değiştirme maksadı için ayrılan altermatJf yakıt stoku, kendi kendine yeterlik döneminde kul

lanıldığı müddetçe acil rezerv taahhütlerine ilave edilebilir. 
4. Yakıt değiştirme maksadı için ayrılan alternatif yakıtın üretim fazlası, bu ekin 4 ncü madde hükümleri 

uyarınca petrol üretimi fazlası ile aynı esasa göre acil rezerv taahhütlerine ilave edilebilir. 
5. Adi Sorunlar Daimi Grubu, aşağıdaki konuları inceleyerek İdari-Komli'teye rapor verecektir. 
(a) Birimci fıkrada belirtilen bir aylık sürenin uygunluğu; 
ı(fo) Üçüncü fıkra hükümleri uyarımca, alternatif yakıt rezervleri üzerimde yakıt değiştirme kapasitesinin 

hesaplanma esasları. 

MADDE : 3 

Bir üye ülke, başka bir ülkede olan petrol stoklarını, bu ülke hükümetinin, acil durumlarda üye ülkeye 
transferin© manii öknayacağima' dair anlaşması olması hailinde, acil rezerv taahhüdüne ilave edebilir. 

M A D D E : 4 

1. 'Üretim fazlası petrol, bir üyenin ülkesinde normal petrol üretiminden fazla olan üretim imkânı ola
rak tarif edilir. Bu müktar; 

— Hükümet kontrolüne tâhidir ve, 
— Enerji alanındaki kemdi kendine yeterlik dönemim deki acil durumlarda kullanılabilir. 

2. Acil Sorunlar Daimi Grubu aşağıdaki konuları inceleyerek tdare Komitesine rapor verir: 
a) ıBirinoi fıkrada belirtiillen, üretim fazlası petrol .kavramı ve hesaplanma metodları, 
b) «Kendi kendin© yeterlilik dönemimin» zaman sımıflamasımda'ki uygunluk, 
c) Muayyen bir üretim fazlası petrol miktarının acil durumda kendi kendine yeterlilik baıkımından aynı 

miktardaki petrol stokundan daha yararlı ölüp olmadığı; üretim fazlasının nazarı itibara aitnmaısı halinde, mik
tarı ve hesaplama metodu. 
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M A D D E : 5 

ıBir üye ülkenin, başka bir ülkede olup anca'k kendisinin temin edebileceği üretim fazlası petrol, bu üyenin 
ülkesi içindeki üretim fazlası esasları çerçevesinde, acil rezerv taahhüdüne 'ilave edilebilir Ancalk bunun için 
bu ülke ile üye ülke arasında işbu Ekin 4 ncü maddesi hükümleri uyarınca, acil durumlarda, bu ülkenin üretim 
fazlasını üye ülkeye teminine mani olmayacağına dair anlaşması olması lâzımdır. 

MADDE : 6 

Acil Sorunlar Daimi Grubu, işbu Anılaşmanın 2 nci maddesinin 2 nci fıkrasına göre, bir üye ülkenin acil 
rezerv taahhütlerinde, üye ülkenin petrol ithaline bağımlılığını azaltan uzun vadeli yaıtırıımllan nazarı itibara 
alma irrikânlarunı inceleyip, bunun hakkında tdari Komiteye rapor verecektir. 

M A D D E : 7 

1. Acil Sorunlar Daimi Grubu, Anılaşmanın 2 nci maddesinin 1 nci fıkrasında belirtilen referans dönemi 
haikikınlda, gelişme, tüketilm'de ımevsimllere göre değişik likller ve devrevd değişiklikler gözönünde tutularak in
celeme yapacak ve İdari Komiteye rapor verecektir. 

2. IBirinci fıkrada belirtilen referans dönemi kavramını değiştirecek Yönetici Kurul kararı, oybirliğiyle alı
nacaktır. 

MADDE : 8 

Aoil Sorunlar Daimi Grubu, Anlaşmanın I ve IV nci bölümleri arasındaki bütün maddeleri matematik ve 
istatistik bakımından muhtemel aksakllılkları önlemek gayesiyle inceleyecek ve tdiari Komiteye rapor vere
cektir. 

M A D D E : 9 

Acil Sorunlar Daimi Grubu, işbu Ekte belirtilen konularla ilgili raporları, 1 Nisan 1975 tanilhine kadar 
İdari Komiteye ıverecekîtir. İdari Komitesi, Yönetici Kurula uygun önerileri yapacak ve Kurul önerileri hakkın
da, işbu Ekin 7 nci maddesinin 2 nci fikrasının hükümleri saklı kalmalk şartıyla, en geç 1 Temmuz 1975 tari
hine Jcaidar tayçoğunluğu ile karar vereceHdtir. 
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MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ S. Sayısı : 133 

Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Teklifi ve Milli Savunma Komisyonu 

Raporu. (2 /32 ) 

19 Ocak 1981 

Müfi Güvenlik Konseyi Başkanlığına 

353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
sine -ve Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, gerekçesiyle (birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Tahsin ŞAHİNKAYA 
Hv. Orgeneral 
Hava Kuvvetleri Komutanı ve 
Milli Güvenlik Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE 

Toplumun sosyal bünyesinde meydana gelen gelişmelere paralel olarak veya esasen mevcut boşlukların 
doldurulmasını temin etmek amacıyla kanunların değiştirilmesi Ikaçımlmaız bir zarurettir. 

Teklifle getirilen değişiklikler genel olarak, duruşmaların çalbuMaştırılmasına ve dolayısıyla davaların (kısa 
zamanda bitirilmesine matuftur. Bu çabukluğun sağlanmasına ilişikin değişiklikler getirilirken, 'kanuna usul 
hükümlerinin kötüye kullanılmasına engel olacak hükümler ithal edilmiş, ancak savunma hakkının zede
lenmemesine gereken özen gösterilmiş ve bu suretle kanunun yararı ferdin savunma hakkıyla bir denge içeri
sinde ele alınmışitır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1'., Teklifin î nci maddesiyle, Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1 nci mad
desinde yapılan değişiklikle, Tümen Komutanlıkları nezdinde askeri mahkeme kurulması zorunluluğu kaldırıl
maktadır. 

IBöylece; ihtiyaca göre askeri mahkeme kurulması kjonusunda, Genelkurmay 'Başkanlığı ile Milli Savunma 
Bakanlığına daha geniş yetkiler tanınmış olacak ve askeri hâlkim tasarrufu sağlanacaktır. 

2. Teklifin 2 nci Maddesiyle Eklenen : 
44/a maddes'i ile, ret sebebiyle duruşmanın talik veya tehiri gereken hallerde reddedilen hâkimin o cel

sedeki duruşmaya devam etmesi sağlanmış, ancak savunma hakkına verilen önem gefeği olarak esas hak
kındaki iddia Ve savunmanın yapılmasına geçilemeyeceği belirtilmiştir. Gerçekten de hâlkim'in reddine ilişkin 
usul hükümleri çok defa kötüye kullanılmakta ve bunun sonucu olarak da duruşmaların uzamasına neden 
olmaktadır. İkinci fıkrayla da ret sebebinin varit görülmesi halinde reddedilen hâkim tarafından yapılan 
işlemlerin tekrarlanması öngörülmüş ve taraflar yönünden güvence sağlanmıştır. 

44/b maddesiyle bazı hallerde ibiızzat reddedilen hâkimin ret istemini geri çevirebileceği durumlar düzen
lenmiştir. 'Bilindiği üzere çoğu zaman taraflar, duruşmanın aleyhlerine geliştiği İntibaına kapılınca ilk iş 
olarak ve hiçbir neden göstermeksizin hâkimin reddi yoluna Ibaşivurmakltaldırlar. Duruşma sırasında şifahi 
ve de çok defa mücerret olarak yapılan ret, hâkimin duruşmayı olduğu yerde bırakmasına sebep olmakta, 
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reddiin merciince ineielenınnesd ve buna karşı itiraz yoluna gitdiknesıi duruşmanın uzun süre sürüncemede kal
masıyla sonuÇlanınalktadır. Bu dorumlara engeli olmaik amacıyla 'eklenen bu 'maddeyle üç ıhaüdıe ve son tahkikat 
sırasında mahkeme veya hâkim tarafımdan ret iısıtemlinin bizatihi gert çevrilmesinle olanak sağlanmıştır. Ancak 
bu gibi halende dahi hâlkimıin buna oıü'Cedatir kararları hükümle birîlükte kanun yokuna tabi tuttdacajktır. 

3. Kanonun 80 nci maddminin 4 ncü fıkrasındaki değişiklikle, toplum bünyöslinıdldki değişmd'er nedtenâyle 
yaygınlaşan toplu 'suçların tahkik ve takibindle diaha sağ'hlkh bir 'sonuca varabilimıek ve suç delillerini eksik
siz olarak toplayabilmek ve nlihayet eitklinlliği sağlaya ibillmteık amacıyla maddede öngörülen 7 günlük süre 
15 güne çıkarılmıştır. 

4. Kanunun 133 ncü maddesine eklenen fıkra ile, yangılanmakla olduğu bir suçtan ötürü tutuklu bulu
nan sanığın firar etmesi hailinde duruşmanın gıyabında yapılması ön'görü'lmctetedir. Bu 'suretle muvakkat t'a-
ıtil ıkaran verilmesi yerine delillerin toplanmasına devaım olüraması imkânı sağlanmi'ştır. Bunun liçin sanığın 
ıdiuıruşrnadia 'sorguya çekilmiş olması ve mahkemece onun hazw bıılunmasın'a lüzum görülmdmliş olması şartı dla 
götiiıriilmiştir, 

5. Ceza, Muhakemeleri Usulü Kanununun 226 ncı maddesine, 12.6.1979 tarih ve 2248 sayılı kantüınla ek-
lenen son fıkra hükmü daha açık bir şekilde ve güdülen amaca uygun bir biçimde düzenlemeye tabi tutularak 
aynı paralelde hükümleri içeren bu maddeyş bir fıkra olarak eklen m iştir, 

6i Teklifin 6 ncı maddesiyle kanunun 143 ncü ımaddesline 3 ncü fıkradan.sonra 4 ncü fılkra olarak ek
lenen bir fıkra ile son zamanlarda özellikle sanık ve mü dahillerin duruşma düzenini bozucu eylem ve davranış
larda bulunduğu müşahade edilerek -bu gibi davranışlar dan ötürü duruşmadan o celse için çıkarılan veya tutuk
laman s'anılk ve müdah'Iin müteakip celseye getirilmemeline mahkemece karar verebilecektir. Ancak bu şekil
de alınan karar siamı'k veya, müdahilin esasa ilşkin iddia ve savunmasını yapmasına engel olacak biçimde kuUa1-
nıılamayacaktır. 

7. 1'66 ncı maddeye eklenen fıikrayla Askeri Mahkemelerin da;ha süratle duruşma yapmaları ve karar ver
meleri sağlanmaktadır. Buna göre, ancak iiddianamede yazılı maddede öngörülenden da'ha az bir cezanın ve
rilmesini geröktliıren vasıf değişikiklemndie sanığa ek savunma nalkkı verilmekâizin dava gıyabında hitıirilebi'le-
odktir, 

8. Adli mahkemeler de 10 seneye kadar hapis ce'asmı gerektiren suçlara ait davalara, ve keza sıkıyö
netim askeri mahkemelerinde 5 seneye kadar hapis cebini gerektiren suçlara ait davalara tek hâkim tara
fından bakılabilmektedir. Bu hükümlere paralel olarak eklenen madde ile, Askeri Mahkemelerde de hâkim 
sınıfından olan bir hâkimin, subay ve astsubay dava'arı dışında kalan ve sayılan suçlara ait davalara baka
bilmesi sağlanmıştır. Böylece, basit davaların dalha süratle intacı, davaların birikmesinin Önlenmesi amaçlan
mıştır. 

Ayrıca maddede bir sanığın ayrı iddianameyle açılmış kamu davasında birden çok suçu yer almaktaysa 
bu halde, en ağır cezayı gerektiren fiilinin gözönüne alınması ve mahkeme kuruluşunun buna göre saptan
ması kabul edilmiştir. 

Keza birkaç kişinin birlikte işledikleri suçlarda da mahkeme kuruluşu, en ağır cezayı gerektiren fiile gö
re saptanacaktır. 

9. Bu kanunun 9 ncu maddesiyle eklenen ek geçi-i 1 nci madde; tümenlerde askeri mahkeme kurulma
sı zorunluluğunun 1 nci madde ile kalkması nedeniyle, kaldırılmayan tümen mahkemelerinin kuruluşunun 
aynen devam etmesini temin amacıyla tedvin edilmiştir. 

Aynı madde ile eklenen ek geçici 2 noi madde ise; Bu Kanunla, tek hâkimin yetki ve görev alanına so
kulan suçlara ait davalara, daha önce açılmış olsa bile itek hâkimlerce balalabilmesin'i temin amacıyla tedvin 
edilmiştir. 

10 ve 11 nci maddeler ise yürürlük ve yürütmeyle ilgilidir. 
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Milli Savunma Komisyonu Raporu 

TÇ 
Milli Güvenlik Konseyi 

Milli Savunma Komisyonu 
Esas No. : 2/32 20 Ocak 1981 
Karar No. : 15 

Milli Güvenlik Konseyi Başkanfağma 

353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu Kanuna bazı maddeler eklenmesine dair kanun teklifi, 'Milli Savunma Komisyonunda görüşül
müştür. 

Yapılan görüşme sonunda teklifin; genel olarak askeri mahkemelerin kuruluşuna, duruşmaların çabuklaş
tırılmasına ve davaların kısa sürede sonuçlandırılmasına dair değişiklikler getirdiği saptanmış ve teklifin tü
mü benimsenerek, maddelerin müzakeresine geçilmiş ve maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Kanun teklifi ve gerekçesi, raporumuza ilişik olarak Milli Güvenlik Konseyinin onayına arz olunur. 

Başkan Üye Üye 
Muzaffer BAŞKAYNAK Zeki GÜNGÖR Yaşar ÇÎFTÇİOĞLU 

Hâkim Tuğgeneral Hv. Hâkim Albay Hâkim Albay 

Müûi Güvenlik Konseyi \S. Saym : 133) 



— 4 -

Askeri Mahkemeler Kurulusu ve Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 
Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Askeri Mahıkemıeller Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1 nci maddesinin 1 nci fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Türk Milleti adına yargı yetkisini kullanacak askeri mahkemeler; kolordu, ordu (deniz ve hava eşidi) ve 
kuvvet komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı nezdinde Milli Savunma Bakanlığınca kurulur.» 

MADDE 2. — Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununa 44 ncü madldedeın sonra 
aşağıdaki (44/a) ve (44/b) maddeleri eküenmiiişıtıir. 

Reddi istenilen Hâkimin Yapabileceği Muameleler: 

Madde 44/a. — Reddi istenilen hâkim red hakkında bir karar verilinceye kadar yalnız tehiri caiz olma
yan muameleleri yapar. 

Ancak, hâkimin duruşma sırasında reddedilmesi halinde bu ret konusunda bir karar verilebilmesi için du
ruşmanın tehiri veya taliki gerekse bile o celse duruşmaya devam olunur. Şu kadar ki, 160 ncı madde uyanınca 
tarafların iddia ve sözleriniin dinlenilmesine geçilemez ve ret konusunda bir karar verilmeden reddedilen hâ
kim tarafından veya onun huzuruyla bir Sonraki celseye bağlanamaz. 

Ret isteğinin haklı olduğuna karar verildiği taktirde geciktirilmesi caiz olmadığından ötürü yapılmış işlem
ler ayrık olmak üzere duruşmanın ret dilekçesinin verilmesinden sonraki kısmı tekrarlanır. 

Ret İsteminin Geri Çevrilmesi: 

Madde 44/b. — Mahkeme son tahkikat saiflhasmda ileri sürülen hâkimin reddi istemini aşağıdaki hallerde 
kabul etmeyerek geri çevirir : 

1. Ret isteği zamanında yapılmamuşsa; 
2. Ret sebebi veya inandırıcı delil gösterlimemişse; 
3. Ret isteminin duruşmayı uzatmak amacı ile yapıldığı açıkça anlaşılıyor ise. 
»Bu haPİerdle ried liısftleğfi lüolpllıuı ım|a)hikıeım|3(lerdıe reddedilen hâkimin müzakereye katılmasıyla, tek hakimli 

mahkemelerde de reddedilen hâkimin kendisi tarafın dan geri çevrilir. 
Bu kararlar aleyhine ancak hükümle birlikte kanun yoluna başvurulabilir. 

MADDE 3. — Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 80 nci maddesinin 4 
ncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

ikiden ziyade kişinin bir suçun icrasına iştiraki su retiyle toplu olarak işlenen suçlarda; sanık ' sayısının 
çokluğu veya sanıkların yahut delillerin durumu veya suçun niteliği sebebiyle birinci fıkra hükmünün 
uygulanmaması halinde sanık, soruşturmanın bitiminde ve herhalde 15 gün içinde yetkili hâkim veya mah
keme önüne çıkarılır. 

MADDE 4. — Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 133 ncü maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Yargılandığı suçtan ötürü yüzüne karşı verilmiş bir tutuklama kararından sonra firar eden sanığın 
duruşmada sorguya çekilmiş ve artık duruşmada hazır bulunmasına mahkemece lüzum görülmemiş ol
ması halinde dava gıyabında görülerek bitirilebilir.» 

MADDE 5. — Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yajr|gıiDa|m|a UisfuSHü KlajnıulnjutajıJn, 13ı6 >n|cı imla|d|dieısi:ime 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

«Hastalık veya disiplin önlemi ya da zorunlu diğer sebeplerle yargılamanın yapıldığı yargı çevresi dı
şındaki bir hastane veya tutukevine nakledilmiş olan ItmlbulklUumıuin: ısoırlgiuıslui yıalpııllnuş oll!m|a|sı şjıirltıııyfk haızıır bu
lundurulmasına gerek görülmeyen oturumlar için celb edilmemesine mahkemece karar verilebilir.» 
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MADDE 6. — Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 143 ncü maddesine 3 
ncü fılkjrfaidiaın, sanırla aşağgd|a(kji fukra 'eklanjmaştir, 

«Yukarıdaki fıkralar uyarınca duruşma salonundan çıkarılan veya tutuklanan kimse sanık veya müda-
hill üse, sonra gelen oturumda da duruşmayı önemli ölçüde aksatacak davranışlara devam edeceği anlaşılır 
ve hazır bulunması gerekli görülmezse yokluğunda duruşmaya devam olunmasına mahkemece karar verile
bilir. Bu karar esasa ilişkin iddia ve savunmanın yapılmasına engel olacak biçimde uygulanamaz.» 

MADDE 7. — Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 166 nci maddesine aşa
ğıdaki fıkra eklenmiştir. 

«iddianamede kanuni unsurları ile belirtilen suça ilişkin kanun hükmünden daha hafif cezayı gerektiren 
kanun hükmünün uygulanması gereken hallerde, duruşma ek savunma neden'i (ile tehir ve talik ed;ilemez.» 

MADDE 8. — Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununa aşağıdaki Bk Madde ek
lenmiştir. 

EK MADDE 1. — Subay ve astsubayların işledikleri suçlara ait davalar hariç olmak üzere, aşağıda ya
zılı suçları işleyenlerin davalarına askeri mahkemelerin hâkim sınıfından olan üyelerinden birisi tarafından ba
kılır; 

a) Ağır hapis ve ölüm cezasını gerektiren halleri hariç olmak üzere, Askeri Ceza Kanununun 63, 66, 68 
ve 76 nci maddelerinde yazılı suçlar, 

b) Disiplin mahkemelerinin görevi dışında kalan ve kıymeti 50 000 TL.'sını geçmeyen askeri hizmete mah
sus eşya ile ilgili Askeri Ceza Kanununun 130 ncu maddesinde yazılı suçlar, 

c) Tutarı 50 000 TL.'sını geçmeyen hasarlara ilişkin Askeri Ceza Kanununun 137 nci maddesinde yazılı 
suç, 

d) Yukarı haddi üç seneye kadar hapis cezasını gerektiren, diğer ceza kanunlarında yazılı suçlar. 
Bir kimse tarafından işlenmiş müteaddit fiillerin yargılanması en ağır cezayı müstelzim fiile bakmakla gö

revli mahkemeye aittir. Fiilde irtibat halinde de aynı hüküm uygulanır. Suçun subay ve astsubayla birlikte 
işlenmesi halinde birinci fıkra hükmü uygulanmaz. 

Birinci fıkrada yazılı suçlardan sanık olanların soruşturma sırasında tutuklanıp tutuklanmayacağına ve tu
tukluluk halinin devamına ilişkin kararları, askeri mahkemenin hâkim sınıfından olan üyelerinden birisi verir. 
Bu kararlara karşı itirazı incelemeye, bu Kanunun 74 ve 75 nci maddelerinde belirtilen askeri mahkemelerin 
hâkim sınıfından olan üyelerinden birisi yetkilidir. 

Görülmekte olan davalar nedeniyle tek hâkimle askeri mahkeme arasında çıkan görev uyuşmazlıklarını 
Askeri Yargıtay çözümler. 

MADDE' 9. — Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununa aşağıdaki ek geçici mad
deler eklenmiştir. 

EK GEÇlCl MADDE 1. — Bu Kanunun birinci maddesiyle, Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargı
lama Usulü Kanununun 1 nci maddesinde yapılan değişiklikten önce kurulmuş olan tümen askeri mahkeme
lerinin, kaldırılmadıkça kuruluşları aynen devam eder. 

EK GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 8 nci maddesiyle, Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununa eklenen Ek Geçici 1 nci Madde hükümleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 
açılmış kamu davaları hakkında da uygulanır. 

MADDE 10. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Kanun Teklifi ve Milli Sa 
vunma Komisyonu Raporu. (2 /33) 

MİLLİ GÜVENLİK KONSEYİ BAŞKANLIĞINA 

18 Ocak 1981 

Er Kazanından îaışe 'Edileceklere ilişkin Kanun Teklifi, gerekçesi ile birliklte ilişikte sunulmuştur. 
Gereğini arz öderim. 

Nurettin ERSİN 
Orgeneral 
K. K. K. ve Milli Güvenlik 
Konseyi Üyesi 

GENEL GEREKÇE VE MADDE GEREKÇELERİ 

Memleketimizin savunması gerektirdiğinden konuş icabı bazı birlikler, belirli mevzilerde, hudutlarda, kıyı
larda, gemilerde ve benzeri yerlerde görev yapmaktadır. Buralarda görevli olanlar ailelerini yanlarına getire
medikleri gibi, yemek tedarik etmeleri ve hazırlamaları da çoğunlukla mümkün olamamaktadır. Bu sebeple 
belirtilen birliklerde görevli olanlar er tabelasına katılarak kazandan yemek verilmek suretiyle iaşe edilecekleri 
gibi savaş, seferberlik ve diğer olağnüstü hallerde hizmetten ayrılmak mümkün olmadığından seyyar ordu ve 
olağanüstü haller nedeniyle görevlendirilen diğer birliklerdeki subay, astsubay, uzman jandarma çavuş, uzman 
çavuş, sivil memur ve işçiler de er tabelasına ithal edilerek kazandan iaşe edileceklerdir. 

Aynca, barışta manevra ve tatbikatlara katılan birliklerdeki görevliler, bu manevra ve tatbikatın tabii ica
bı olarak biriliklerinin yerleri değiştiği, uzak mesafelere gittikleri ve manevra ve tatbikatın devamı süresince 
hizmet gereği olarak evleri ile ilişkileri (kesildiği gibi, «yelmek tedarik ve hazırlama olanakları bulunmadığın
dan, bunların da er talbeiasına katılarak kazandan iaşelerinin sağlanima&ı gerekmektedir^ 

Sıkıyönetim halinde, Silahlı Kuvvetler mensupları ile birlikte görev yapan zaibita teşkilatı mensupları da 
teklif kapsamına alınmıştır. Sıkıyonettiım kadrolarına atanan veya sılkııyöndtimde görevlendirilen personel, Sı
kıyönetim Komutanının talebi ile kazandan iaşe edilirken, bütün teşkilatı ile Sıkıyönetim Komutanlığı emri
ne giren zalbıta teşkilatı mensuplarının ise ancak, Sıkıyönetim Komutanının istemine bağlı olarak, 'belirtile
cek Ibölüm, Ibiriftı veya unsurlarında görevli olanlar er hazanından iaşe edileceklerdir. İBu suretle sıkıyönetim 
hainde hizmeliin gerektirdiği hal ve zamanlarda, ilgili personelin kazandan iaşe edilmeleri sağlanmış olacak
tır, •• • ' 

Bu hususları temin için Kanun Teklifi hazırlanmış olup, getirilen tahditle de kazandan iaşe yerine ayın 
veya para ile ödeme yapılması önlenmiştir. 

Maidde '1. — Teklifin bu mlalddesiyle nerelerde, hangi durumlarda, kimler faJalklkıında ve ne sekide uıygul'ama 
yapılacağı glösterilrniiışCir. 

IMadde 2. — Yürürlükle ilgili olup, 2155 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği dolaıyıisiyle 4367 sayılı Kanun 
ile Ek ve DeğişMMeriniin yürürlükken kalktığı tarih esas alımaırak, uygıtemıada zaman bakımından boşluk 
bırakıllmaırnasıamaıçillaınmııştırj 

(Maidde 3. — Yürütimıe ile illgffidir. 




