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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak dört oturum yaptı. 

Başkanlıkça, değişen oranlar nedeniyle bağımsız üyelere isabet eden, Dilekçe Komisyo
nundaki 1, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonundaki 2 açık üyelik için yapılacak başvuru
lara ilişkin duyuruda bulunuldu. 

İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 1992'de New York 
kentinde düzenlenen geleneksel Türk Günü Yürüyüşüne katılan kişiler ve yapılan harcamalar 
konusunda Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) Genel Kurulun bilgisine su
nuldu; önergenin gündemde yerini alacağı ve öngörüşmesinin, sırasında yapılacağı açıklandı. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubuna ait olup açık bulunan Plan ve Bütçe Komisyonu 
üyeliğine, Grubunca aday gösterilen Gaziantep Milletvekili Bahattin Alagöz seçildi. 

6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 288 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine İlişkin 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne (1/15) (S. Sayısı : 61), 

211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilme
si Hakkında 2.1.1992 Tarihli ve 469 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulüne (1/314) (S. Sayısı : 68), 

3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ka
bulüne (1/190) (S. Sayısı : 73), 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına (1/207) (S. Sayısı : 95), 

3021, 6245 ve 657 Sayılı Kanunlarla 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişik
lik Yapılmasına (1/322) (S. Sayısı : 79), 

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Ek ve Ek Geçici Maddeler Eklenmesine (1/359, 2/49, 2/280) (S. Sayısı : 78), 

İlişkin Kanun Tasarılarının, yapılan işaret oylamaları; 
• Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısınında (1/380, 

2/163) (S. Sayısı : 92) yapılan açık oylama, 
Sonucunda kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 
ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavî Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Ta

rafından Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısının (1/Ş91) (S. Sayısı : 108) tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlandı; 1, 2 ve 3 üncü maddeleri kabul,edildi, 4 üncü madde için yapılan oy
lamalarda karar yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

"18.6.1992 Perşem günü saat 15.00'te toplanmak üzere, birleşime 23.37'de son verildi. 
Ytldtrım Ava 

, Başkanvekili 
Halil Çulhaoğlu Alt GünaydıA 

İzmir , Konya 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Kadir Ramazan Coşkun 
İstanbul 

Kâtip Üye 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 

18. 6. 1992 Perşembe 

Teklif 

1. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekili Bursa Milletvekili Turhan Tayan, Anavatan Partisi 
Grup Başkanvekili Bayburt Milletvekili Ülkü Güney, Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Baş
kanvekili İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Refah Partisi Grup Başkanvekili Kocaeli Mil
letvekili Şevket Kazan ve Bolu Milletvekili Nazmi Çiloğlu'nun; 11.11.1983 Tarihli ve 2954 Sayılı 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/375) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ve Komisyona havale tarihi: 17.6.1992) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

' ! O 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 85 inci birlişimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır. Salonda bulunan sayın millet

vekillerinin, mevcudiyetlerini yüksek sesle ve el işaretiyle bildirmelerini rica ediyorum. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 
Gündemin "Seçim" kısmına geçiyoruz. 

IV. —SEÇİMLER 
A) KOMİSYONLARDA AÇIK BULUNAN ÜYELİKLERE SEÇİM 
1. - Dilekçe Komisyonunda açık bulunan üyeliğe seçim 
BAŞKAN — Dilekçe Komisyonunda açık bulunan ve bağımsız milletvekillerine düşen bir 

üyelik için, Mardin Bağımsız Milletvekili Sayın Mehmet Ali Yiğit aday olmuştur. 
Başka aday var mı efendim?.. Yok. 
Mardin Bağımsız Milletvekili Sayın Mehmet Ali Yiğit'in, Dilekçe Komisyonu üyeliğini oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2. — Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan üyeliklere seçim 
BAŞKAN — Kamu iktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık bulunan ve bağımsız millet

vekillerine düşen 2 üyelik için, Muş Bağımsız Milletvekili Sayın M. Emin Sever ve Adıyaman 
Bağımsız Milletvekili Sayın Mahmut Kılınç aday olmuşlardır. 

Başka aday var mı efendim?.. Yok. 
Bağımsız Milletvekili Sayın M. Emin Sever ve Adıyaman Bağımsız Milletvekili Sayın Mah

mut Kılınç'ın, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu üyeliklerini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gündemin, "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmına 
geçiyoruz. -

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

/.' — Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tara
fından Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/391) (S. Sayısı : 108) (1) 

BAŞKAN— 1 inci sıradaki, Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil 
Kart Verilerek Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İş
ler ve Plan ve Bütçe komisyonları raporlarının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

(1) 108 S. Sayılı Basmayazı 17.6.1992 Tarihli 84 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 
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Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Dünkü müzakerelerimiz sonunda, 4 üncü maddenin oylamasında kalmıştık. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
Yüksek Sağlık Koordinasyon Kurulu 

MADDE 5. — Ekonomi işlerinden sorumlu Devlet Bakanının başkanlığında İçişleri, Ma
liye ve Gümrük, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlarından oluşan Yüksek Sağlık 
Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. 

Kurul; 
a) Sağlık hizmetlerinin fert başına yıllık ortalama sağlık harcamaları miktarını tespit 

etmek, 
b) Tespit edilecek miktara göre bütçeye konularak ödeneği belirlemek, 
c) Kanun kapsamına giren kişilerin tedavilerinin, kamuya ait tedavi kurumları ile özel sağlık 

kuruluşları ve sosyal güvenlik kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak düzenli yürütülmesini sağla
mak, 

ile görevlidir. 
Yüksek Sağlık Koordinasyon Kurulunun sekreterya hizmetleri Sağlık Bakanlığınca yürü

tülür. Kurul, en az altı ayda bir toplanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın özsoy ve şahsı adına 
da Sayın Yakın söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın özsoy. 
ANAP GRUBU ADINA HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; toplumda, "yeşil kart" adı altında anılan ve ödeme gücü olmayanların sağlık 
giderlerinin devlet tarafından karşılanması ile ilgili tasarının 5 inci maddesi üzerinde görüşleri
mizi açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Hepinizi saygıyla selamlarım. 

Tasarının 5 inci maddesiyle, bu Kanunun parasal yönünü ayarlamak, bütçedeki konumu
nu gerektiğinde düzeltmek ve aktarmalar yapmak üzere bir Yüksek Sağlık Koordinasyon Ku
rulu kurulması öngörülmektedir. Bu kurulun görevlerinden biri de fert başına sağlık harcama
sını tespit etmektir. Fert başına sağlık harcamalarını tespit ederken, kriterlerini de iyi tespit 
etmek lazımdır; çünkü, gerek DİE'nin istatistikî bilgilerine göre, gerekse Sağlık Bakanlığının 
her sene çıkardığı istatistiklerde bu kriterler devamlı değişmekte ve birbirine uymamaktadır. 
Hiç olmazsa alınan kriterler Türkiye bazında aynı eşellere oturtulmalı ve değişmemelidir; Ta
biî, bu arada, bu kriterleri saptarken, senelik ve aylık enflasyon tutarını da göz önünde tutmak 
gerekir. Zira, altı ayda bir toplanacak olan bu kurul, yaptığı sağlık harcamalarında enflasyonu 
göz önüne almadığı takdirde, yeşil kart için sadece muayene ve yattığı müddetçe yapılacak pa
ra yardımını da yapamaz hale gelir. Zaten, bugün, Sayın Bakanın ifadesine göre, uygulama 
için dağıtılan yeşil kartı alanlar, bunun hastanelerde sadece muayene için geçerli olduğunu an
lamış durumdalar. , 

İkinci olarak, yine, tasarının 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, kanun kapsamına gi
ren kişilerin tedavilerinin, "kamuya ait tedavi kurumlarıyla özel sağlık kuruluşları ve sosyal 
güvenlik kuruluşları arasında işbirliğini sağlamak" ifadesi kullanılmaktadır. 

Tasarı görüşülmeye başladığından itibaren ve maddelerin başından beri söylediğimiz 
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şudur: -Yine, Yüce Meclisin takdirlerine sunuyoruz- Tasarıda Türkiye'deki yataklı tedavi ku
rumlan gibi bir genelleme yapılmaktadır; fakat Sayın Bakan, gerek Sağlık ve Sosyal îşler Ko
misyonunda gerekse dünkü Meclis konuşmasında; sevk zincirinin kurulacağını ve devlet has
tanelerinin dışında- ancak ve ancak kimin tayin edeceği de belli olmadan- üniversite hastanele
rine acil vakaların gideceğini ifade etmiştir. Bu maddede ise, bu kurul, hem sosyal güvenlik 
kurumlarına ait sağlık hizmeti veren kurumları, hem de özel sağlık kurumlarını da kapsadığı
na göre, bu bir çelişki midir, yoksa laf olsun diye mi yazılmıştır; anlamak mümkün değildir. 

Ayrıca, aylık geliri 175 bin liranın altında olan ve yeşil kart sahibi olacak aileyi de bulmak 
zor olacaktır; ama, 175 001 lira alanı Sosyal Dayanışma Vakfına gönderecek bir zihniyete de 
karşıyız. Bizim görüşümüz, o vatandaş yeşil kartla devlet hastanesine gittiği gibi, diğer sağlık 
kuruluşlarına da gitsin ve hiç olmazsa sadece muayene-de olsa derdine derman bulsun şeklin
dedir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özsoy. 
Sayın Yakın, buyurun efendim. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 5 inci maddeyle ilgili 

olarak, başından beri ifade ettiğim gibi, bu tasarının hazırlanışında birtakım teknik aksaklık
lar var. Belki hızlandırıl di ğı için bazı hususlar dikkatten kaçmış. Burada "Kanun kapsamına 
giren kişilerin tedavilerinin kamuya ait tedavi kurumlarıyla özel sağlık kuruluşları" diyor Yeşil 
kart verilecek olan insanlara, bu yeşil kart; sadece ve sadece 2 nci maddede belirtilen yatarak 
görecekleri tedavi hizmetlerini sağlayacaktır; ama nerede tedavi görecekler diye bir soru sor
duğumuzda, Sayın Bakan, sadece sözlü olarak, "devlet hastanelerinde" demişti. Kanunda, yeşil 
kart sahiplerinin sadece devlet hastanelerinde mi, üniversite hastanelerinde mi, SSK'da mı, hangi 
devlet hastanelerinde tedavi görecekleri sarih değildir, burada bir karışıklık vardır. 

Sizlere Sağlık Bakanlığının istatistik kitabından bir bölüm okuyorum: Türkiye'de 31 Ara
lık 1991 tarihi itibariyle toplam 941 hastane var; bunların 616 tanesi Sağlık Bakanlığına, 103 
tanesi SSK'ya, 25 tanesi üniversitelere, 3 tanesi diğer bakanlıklara, 5 tanesi belediyelere, 14 ta
nesi iktisadî devlet teşekküllerine, 10 tanesi de derneklere aittir. 

Şimdi, çıkacak bu kanunun işlerliğini sağlamak için burada mücadele veriyoruz. Madem v 

bir kanun çıkıyor, bu kanunun işlemesi lazımdır. 
Sayın milletvekilleri, ikinci bir husus olarak özellikle sizlere bahsetmek istiyorum; sağlık, 

sadece Türkiye'de değil, genelde dünyada da hükümetlerin, devletlerin daha alt öncelik sırala
rı verdikleri bir hizmet dalıdır. Nedense, mühendisler ve hukukçular insan sağlığına pek fazla 
öncelik vermeyip, ülkelerinin altyapı hizmetlerine ve ekonomik yatırımlarına öncelik veriyorlar. 

Dünya Sağlık Teşkilatının katılmış olduğum tüm toplantılarında özellikle vurgulanan hu
sus; sağlıkta herhangi bir atılım yapabilmek için, mutlaka ve mutlaka politik desteğin, ve hü
kümetin "political will" dedikleri politik isteğinin önemli olduğudur. Size bütün açıklığıyla 
şunu ifade edeyim ki; Sayın Başbakanın, seçim öncesinde vermiş olduğu sözlerden dolayı şu 
anda Sayın Bakan ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, sağlık alanına büyük bir tarzda angaje 
olmuştur ve sağlığı desteklemek zorundadır. Bu bakımdan, şu anda sağlık açısından çok iyi 
bir politik destek yakalamış bulunuyoruz ve eğer bizler dikkat etmezsek; alelacele hazırlanmış, 
sadece ve sadece siyaset kokan şu tasarıyla sağlık konusundaki bu imkânı ve politik desteği 
de elimizden kaçıracağız. 

— 7 — 



T.B.M.M. B : 85 18 . 6 V 1992 0 : 1 

Sizlerden istek ve arzum şudur: Gelin, şu tasarıdaki aksaklıkları ve yanlışlıkları düzelte
lim ve insanlarımız, alacakları yeşil kartlarla gerçekten sağlık hizmeti görebilsinler; yoksa, emek
lerimiz boşa gidecek/ Onun için, kimlerin nerede tedavi görecekleri; yatarak mı, ayakta mı te
davi görecekleri; alacakları ilaçlar veya diğer maddelerin detaylı bir tarzda tasarıda belirtilme
si lazımdır. 

Diğer bir husus: Daha önce görüşülen 1 inci ve 2 nci maddede, "özel sağlık kuruluşları" 
diye bir mefhum yoktu. Demek ki yeşil kart sahipleri, kartlarıyla özel sağlık kuruluşlarından 
da hizmet alabilecekler mi? sorusu akla geliyor. Eğer yeşil kartla özel sağlık kuruluşlarından 
da hizmet alınabilecekse, bu, çok iyi bir davranıştır; ama, 2 nci maddede buna ilişkin bir hü
küm yok, burası meçhul. Evet, koordinasyon kurulu bu işle uğraşacak; ama, eğer siz, yeşil 
kartınızla gidip özel sağlık kuruluşlarından hizmet alamayacaksanız, o zaman 5 inci madde
nin (c) fıkrasına bu "özel sağlık kuruluşları" ibaresi niye kondu? 

Bütün bunlar, bu tasarının çok iyi tarzda düşünülmeden, alelacele, üstünkörü hazırlandı
ğını göstermektedir, tnanın, bakın, sonradan çok pişman olacağız, çok mahcup olacağız. Ge
lin, şu tasarıyı elbirliğiyle işler vaziyete getirelim ve Türk insanına büyük bir hizmeti başarmış 
olalım; bu hizmetteki başarı da sadece şu veya bu partinin değil, hepimizin; 19 uncu Dönem 
milletvekillerinin tümünün olsun. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yakın. - . ' 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Sayın Başkan, bir açıklama ya

pabilir miyim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (istanbul) — Sayın Başkan, değerli milletveki
li arkadaşlarım; aslında burada,açık seçik yazılı, bunu anlamak da bence o kadar zor değil. 
Burada 2 nci maddede "yataklı tedavi kurumları" deniliyor, dikkat ederseniz, "devlet hastanesi" 
denilmiyor. 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Ama, siz öyle dediniz? 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (istanbul) — Müsaade eder misiniz sözümü 

tamamlayayım? Ben öyle diyorum; çünkü, yönetmelik hazırlanacak. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşmanız uzunsa kürsüye buyurun. Eğer kısa ise oradan 

konuşabilirsiniz. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (istanbul) — Hayır, uzun değil; çabuk anlaşı

lırsa uzamaz. (ANAP sıralarından, "biz geç anlıyoruz" sesleri) 
BAŞKAN — Aman efendim, rica ederim... 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (istanbul) — Ama, eğer anlaşılmazsa uzar. Bu

radan anlatabilirim. • , « ' ' - • 
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen... 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (istanbul) — 2 nci maddede, "yataklı tedavi 

kurumlan" denmiştir; ama, burada esas olarak birinci derecede devlet hastanesi amaçlanmış
tır. Yönetmeliğe, özel hastane, SSK hastanesi ve üniversite hastanesi de girer; çünkü, acil vaka 
için, insan hayatı için ille devlet hastanesi mecburiyeti yoktur, hayatını kurtarmak için hangi 
hastane yakınsa oraya gidebilir; bu husus yönetmelikle belirlenecektir. 

Teşekkür ederim. -
BAŞKAN — Sayın Mustafa Ünaldı; buyurun efendim. 
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MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; tasarının 5 inci mad
desi üzerindeki fikirlerimi beyan için huzurlarınızdayım, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Daha önce tasarı hakkındaki görüşlerimizi belirtmiştik. Bu tasarının kapsamı ortada ol
duğuna göre, acaba bu kurul ne yapacaktır; çok merak ediyorum. Tavanı 174 bin lirayla sınır
lanmış, 6 ton buğday üreten bir çiftçiyi bile mahrum bırakan, sadakayı bile 174 bin liranın 
içeisinde hesap etmek durumunda olan bu tasarı böyle bir kurulu neden kuruyor, merak edi
yorum. Buradaki maddeler ve bentler hayal ürünüdür ve hayal için bu tasarı içerisine konmuş
tur. 

Bu hususu beyan ederken, dün bu kürsüde -tasarıyla hiç ilgisi olmadığı halde- bize sata
şan arkadaşımızın durumunu da değerlendirmek istiyorum. Kürsüye çıkmadan önce, muhale
fetin görüşmeleri uzattığını, midesinin sancıdığını söyledi. Sanıyorum, arkadaşımız yanlış al
gılıyor; aslında, sızlayan midesi değil, vicdanıdır. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) Burada, 
gerek Refah Partisi ve gerekse Anavatan Partisi milletvekilleri ve muhalefet olarak, milletin, 
özellikle fakir fukaranın lehine olarak çok olumlu düşüncelerle verdiğimiz önergeleri redde
derken vicdanı sızladığı için rahatsız olmuştur. 

Buradan bir söz daha söyledi ve "Dağ taş duyuyor, bunu aleyhinizde kullanacağız" dedi. 
Memnuniyetle, buyurun; bunları dağa taşa duyuralım. Niçin televizyonda liderlerin açık otu
rumunu kaldırdınız, niye şurada canlı yayın yapmaktan çekmiyorsunuz? Dağın taşın duyması
nı istiyorsanız buyurun canlı yayın yapın. İşte, görüyorsunuz, sıralarınız boş duruyor; iki gün
dür sizin yokluğunuzdan dolayı bu tasarının görüşmeleri uzuyor; öyle değil mi? (RP ve ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Saygılar sunanm. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen?.. Yok. 
Önerge?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edil

miştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum: 

İl ve İlçelerde Sağlık Güvencesi Tespiti 
MADDE 6. — Bu Kanuna göre sağlık hizmetlerinden yararlanmak isteyen kişilerin talep

leri, bu Kanundaki esas ve usullere göre, İllerde İl İdare Kurulu, İlçelerde İlçe tdare Kurulu 
tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
7 hci maddeyi okutuyorum: 

Bilgi İşlem ve Araştırma Yetkisi 
MADDE 7. — Altıncı Maddede öngörülen kurullar, görevlerini yerine getirirken her tür

lü resmî ve özel kurum ve kuruluşlardan, bankalardan ve talep sahiplerinden bilgi ve belge 
istemeye, gerekli araştırmaları yapmaya ve talep sahibi ilgililerin ikamet ettiği köy ve mahalle
lerin muhtarlarını kurul toplantılarına çağırmaya yetkilidirler. 

Köy ve mahalle ihtiyar heyetleri, Muhtarlar, Jandarma ve Emniyet görevlileri, gerektiğin
de talep sahiplerinin durumlarını araştırarak yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre il ve 
ilçe idare kurullarına bildirirler. 

BAŞKAN — Madde üzerine söz isteyen?.. 
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Şahsı adına, Sayın özal; buyurun efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 7 nci mad

de, 6 ncı maddedeki kurulların çalışmalarını ne şekilde yapacağına dair yetki vermiştir. 
Şimdi, aslında, bu 6 ve 7 nci maddeler beraber düşünüldüğünde, kolaylıkla verilecek bir 

yeşil kartın pek de kolay verilmeyecek bir kart olduğu anlaşılmaktadır. 
Bir önceki maddede, "illerde il idare kurulları, ilçelerde ilçe idare kurulları tarafından 

değerlendirilecek" denirken, 7 nci maddede de, "6 ncı maddede öngörülen kurullar, görevleri
ni yerine getirirken, her türlü resmî ve özel kurum ve kuruluşlardan, bankalardan ve talep sa
hiplerinden bilgi ve belge istemeye, gerekli araştırmaları yapmaya ve talep sahibi ilgililerin ika
met ettiği köy ve mahallelerin muhtarlarını kurul toplantılarına çağırmaya yetkilidirler" denil
mektedir. Öyle bir yetkiyle, öyle bir araştırmaya giriyorsunuz ki, yeşil kartı isteyen de bin defa 
pişman olur bu işten. Bu kadar büyük komedi olur mu? Böyle bir madde olabilir mi? Zavallı 
fakir insan gidecek bir yerde muayene olacak, sormadığınız şey kalmıyor; bu nasıl yeşil kart
tır? 

Saygılarımı arz ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum: 

Yeşil Kartın ve Sağlık Hizmetlerinin Verilişi 
MADDE 8. — Yeşil Kart, gerekli araştırma ve incelemeler yapıldıktan sonra, ti ve tlçe 

İdare Kurullarının kararı üzerine Valilik ve Kaymakamlıkça hak sahiplerine verilir. 
BAŞKAN — Madde üzerine söz isteyen?.. 
Sayın özal; buyurun efendim. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; uzun ko

nuşmak veya engellemek için gelmiş değilim; ancak, bir önceki maddede de söylediğim gibi, 
bakınız burada da üç madde peşpeşe sıralanmış. Bir madde bile değil. Aslında tek maddede 
yapılabilirdi; ama yetmemiş. 

Biz, şeffaflıktan, kolaylıktan bahsediyoruz. Burada öyle bir hale getirilmiş ki, "yeşil kart, 
gerekli araştırma ve incelemeler yapıldıktan sonra..." 

İBRAHİM GÜRSOY (İstanbul) — Suiistimal olmasın diye... 
HASAN NAMAL (Antalya) — Kıskanmayın, kıskanmayın... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Beş ay sonra mı, bir sene sonra mı, iki sene son

ra mı?... "İl ve ilçe idare kurullarının kararı üzerine.." O da yetmiyor "...Valilik ve Kaymakam
lıkça hak sahiplerine verilir" deniyor. Yüksekokul diploması almaktan daha zor. Yani, fakir . 
olmanın bedeli... Düşünebiliyor musunuz; bu işi o kadar zor bir hale getiriyorsunuz ki, ileride 
bürokrasi bu yeşil kartı çalıştırmaz arkadaşlar. Bunu vermek için de rüşvet alınır, rüşvet... Bu 
kadar makamları araya sokarsanız, her makam -eskiden bir ara böyle yapılırdı- yetkisini kulla
nır ve bunlar verilir. 

Ben, "yapın" demiyorum. Biz bunların yapılacağına da inanmıyoruz. Hele şu haliyle bu 
işin yürüyeceğine hiç inanmıyorum. Esasen bunu düşünenler de yanlış düşündüklerini şu son 
üç maddede ortaya koymuşlar. 

Düşünün; vali ve kaymakam, oranın fakir halkına yeşil kart verecek... Kaç tane verebi
lir?... Bu vali oturacak, ilindeki fakir insanlara, her biri için ayrı ayrı bu kadar araştırma ve 
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soruşturma yapıldıktan sonra oturup yeşil kart verecek... Bu mümkün mü? Yani, öyle bir dar
boğaz koyuyorsunuz ki, bu işin yapılması mümkün değil. 

Onun için, bu olmayacak işi olmasın diye, "Efendim, biz kanun çıkarıyoruz; sözümüzü 
verdik, sözümüzü de tuttuk, kanun çıkardık" diyorsunuz; ama uygulanmayacak bir kanun çı
karıyorsunuz; yazıktır, günahtır. 

HASAN NAMAL (Antalya) — Siz merak etmeyin. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bunu zabıtlara geçiyorum: Benim bunu burada 

söylememin sebebi bu. İleride göreceğiz, ne şikâyetler olacaktır. Bu, iş bir yüksekokul diplo
ması almaktan daha zor. Bari, "Bu yeşil kartları Sayın Başbakan Demirel verir" deyin de kur
tulalım. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özal. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Sayın Başkan, izahatta bulun

mak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (istanbul) — Sayın Başkan, çok değerli arka

daşlarım; iktidarınızın dönemini hatırlayınız. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunun ya
ni meşhur Fakir Fukara Fonunun-dağıtım işini siz acaba ilçelerde kaymakamın başkanlığında 
kurulan o heyetlere, ilçe idare kurullarına verdirmediniz mi? (ANAP sıralarından gürültüler) 

İLHAN KAYA (İzmir) — Yeşil kartla ne alakası var? 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Bir dakika sözümü tamamlaya

yım, müsaade ediniz. 
Verdirmediniz mi? 
Şimdi burada ölçütleri, kriterleri bu kadar sıkı getirmemizin, sınırlarını belirleyip netleş

tirmek isteyişimizin sebebi, iktidarınız döneminde kaymakamlıklarda kurulan heyetlere bu fo
nun, yani Fakir Fukara Fonunun partizanca yaklaşımlarla dağıtılmış olmasını yaşamış olma
mızdır. Tekrarını istemiyoruz. 

Teşekkür ederim. (DYP ve SHP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar, ANAP sıraların
dan gürültüler) 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sizin, vatandaşa güveniniz yok... 
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. ' 
Diğer maddeyi okutuyorum: 

Malî Kaynak ve Ödeme 
MADDE 9. — Bu Kanuna göre sağlanacak sağlık hizmetlerinin bedelini karşılamak üze

re Sağlık Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur. Bu ödeneğin miktarı, yeşil karttan yarar
lanacak olanların sayısı ile Yüksek Sağlık Koordinasyon Kurulunun kişi başına yıllık olarak 
belirleyeceği ortalama-sağlık gideri esas alınarak tespit edilir. 

Yataklı tedavi kurumları, bu Kanun kapsamına giren kişilere verdikleri sağlık hizmetleri
nin ücret ve bedellerini Sağlık Bakanlığına fatura ederler. Ödeme, en geç 15 gün içerisinde, 
ödeme emri beklenmeksizin Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilir. 

Sağlık Bakanlığı, bir önceki aya ait fatura edilen hizmet tutarlarını esas alarak bu tutarla
rın iki misline kadar avans ödeyebilir. 
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BAŞKAN — Madde üzerine söz isteyen?.. Sayın özal ve Sayın Gaffar Yakın... 
Buyurun Sayın özal. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun 

tasarısının en önemli maddesine gelmiş bulunuyoruz. 
Paraları nereden ödeyeceğiz? Tek bir maddede... Bu işi kolaylaştırmak için ya da zorlaş

tırmak için diyelim demin Sayın Bakan söyledi; vatandaşa güvenmiyorlar; vatandaşa güven
medikleri için üç tane peş peşe madde koymuşlar ve bu maddelerle de bu vatandaşın yolsuzluk 
yapmasını engelleyecekler. Dolayısıyla, bu para nereden gelecek? Bütçeye konur. Nasıl konur? 
Yeşil kart alacakların sayısıyla konur. Tabiî, yeşii kartı valiler, kaymakamlar verirse, kaç tane 
verebilirlerse o kadar konur. 

Bir kere, buradan, bu işin güdük kaldığı açıkça anlaşılıyor. Yani, bütçeye pek bir şey koya
mayacaksınız. İkincisi; koymaya kalkarsanız bütçe imkânlarını da... Hele bu son yıllarda belli 
bir noktaya geldikten sonra, yakın aylarda gelirini azaltan, giderini artıran tatbikattan sonra, 
bütçelere de artık, kolay kolay, bu gibi ödeneklerin konulamayacağı açık olarak ortadadır. 

Yani, şunu söylemek istiyorum: Bugün gazetede okudum; Hürriyet Gazetesinde yazıyor; 
Ertuğrul özkök yazmış. Diyor ki: "640 kişi-oturmuş, onlar hesaplamışlar; ben hesaplamadım-. 
bu vergi affından yararlanıyor 16 trilyon lira bu şekilde heba ediliyor." 16 trilyon lira 640 kişiye 
dağıtılıyor arkadaşlar... Siz, tabiî, bütçenin gelirlerini böyle cömertçe dağıtırsanız, bu bütçeye 
yeşil kart için koyacağınız paraları da pek kolay kolay bulmak mümkün değildir. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — 8 yılda 16 trilyonu niye almadınız, niye tahsil etmedi
niz? İki defa affettiniz... 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Biz affetmedik, biz peşindeydik. Biz 16 trilyo
nun peşindeydik, affetmedik. Mademki sordunuz, söyleyeyim. Biz, bir kere 5 milyon İraya ka
dar, bir kerede sadece 20 milyon liraya kadar olan borçları affettik; bunun dışında af olmadı. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — O af değil mi? 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Arada 10 milyar mı, 100 milyar mı adam başı

na... Bakın, 16 trilyonu 640 kişi bölüşüyor. 640 kişiye 16 trilyonu peşkeş çekiyorsunuz; ondan 
sonra da burada diyorsunuz ki, "Yeşil kart alacakları sayacağım, her birinin kartını da vali 
verecek, kaymakam verecek, zorla vereceğim..." Ama, öbür tarafta vergi affından yararlanan 
640 kişiye otomatik veriyorsunuz, isimleri dahi yayımlanmıyor. Kim bu adamlar? Kim bu adam
lar arkadaşlar? Devletin 16 trilyonunu alıp giden bu adamlar kimdir? Soruyorum. (ANAP sı
ralarından "Bravo'' sesleri, alkışlar) Ondan sonra da gelip burada yeşil kart numarası çekme
yelim... 

Saygılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP ve SHP sıralarından gürültü
ler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Yakın, buyurun efendim. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, ben grup adına konuşacaktım. 
BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Yakın... 
Lütfen, zamanında bildirmenizi rica ediyorum. Şahıslara geçiyoruz, sonra gruplar geli

yor. tşi ters döndürüyoruz. 
Lütfen... 
Buyurun Sayın Yakın. 
GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; benim amacım, bu ta-
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sarının gelişigüzel hazırlanmış olmasını ve teknik noksanlıkları her bir maddesinde teker teker 
göstermek. 

Şimdi, bu tasarıda diyor ki, "yataklı tedavi kurumları, bu kanun kapsamına giren kişilere 
verdikleri sağlık hizmetlerinin ücret ve bedellerini Sağlık Bakanlığına fatura ederler. Ödeme, 
en geç 15 gün içerisinde ödeme emri beklenmeksizin Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilir." 

Şimdi, birçoğumuz bürokrasiden, devlet tecrübesinden gelen insanlar olduğumuz için, Ma
liye Bakanlığının bütçeye dahil olan kalemlere hangi zaman dilimi içerisinde ödeme emri ver
diğini hepinize hatırlattıktan sonra bu ödemelerin ödeme emri beklemeksizin gerçekleştirilece
ğinin cevabını Sayın Bakandan bekliyorum. 

Diğer bir husus şudur: Dün akşam yeşil kart ne kadar insanımıza hizmet verecektir diye 
konuşulduğunda Sayın Bakan, gene orada da, tahmini bir rakam vererek, "10 milyon insan" 
demişti. Kimlere yeşil kart verilecek?.. 179 bin liranın altında aylık geliri olan insanlara verile
cek. Demek ki, 179 bin liranın altında geliri olan 10 milyon insan var demektir. 

Diğer taraftan, bu yılki bütçe konuşmaları sırasında da kendisine sorduğumuzda, bu de
ğirmenin suyu nereden gelecek dendiğinde, kendisi, bu yıl için transferler kalemine konan 559 
milyar 105 milyon lira paradan karşılanacağını söyledi. 

Şimdi ben size Türk Tabipler Birliğinin yayın organından, tedavi tutarının ne kadar olaca
ğı kısmını okuyayım. "1989 yılı rakamlarıyla Sosyal Sigortalar tarafından sağlık güvencesi al
tına aldığı kişi başına 53 bin TL, Emekli Sandığı tarafından ise 62 bin TL sağlık harcaması 
-yılda- yapımtştır. Enflasyonu 1990 ve 1991'de yüzde 70 ve 1992'de de tahminî yüzde 50 alırsak 
ve aynı ölçüde sağlık harcaması yapılacağını varsayarsak, 1992 yılı içerisinde kişi başına 220-240 . 
bin TL harcama yapılması gerekir. Sağlık güvencesi altında olmayan 10 milyon kişi için 2,4 
trilyon lira lazımdır." 

Şimdi, Sayın Bakanın yeşil kart konusunda söz vermiş olduğu bu 10 milyon insan için 
2,4 trilyon lira nereden gelecek, bu değirmenin suyu nereden gelecek? 

Sayın Milletvekilleri Tabii, Hükümetin gayesi nedir, bilemiyorum; ama samimiyetle söy
lüyorum; mühim olan şudur: 

Eğer Sayın Demirel, seçimden önce vermiş olduğu vaatlerinde samimi ise birçok insanı
mızı sağlık hizmetinden yararlandırmak istiyorsa, gelin bu imkânı iyi değerlendirelim; yok "bir 
vaat vermiştik, sözümüzü tutmuş olalım, fakat uygulanırlığı da olmasın" tarzında, elma şeke
ri verir gibi bir düşünce hâkim ise, o zaman, bırakalım bu haliyle bu kanun çıksın; zaten uygu
lama imkânı da olmaz. 

Şimdi sizlere birtakım rakamları da okumak isterim. Sağlık hizmetleri, pahalı hizmetler
dir. Mühim olan, sağlık hizmeti için hastaneye gelen insanlarımızı tatmin edebilmektir. Yoksa, 
iş olsun diye bir stetoskop, bir tansiyon aletiyle muayene yapıp aspirin ve antibiyotik yazarak 
tatmin edemeyiz, sağlık hizmeti de veremeyiz. İnanılır, güvenilir ve insanları tatmin edici sağ
lık hizmetinin verilebilmesi için, oralara hem altyapı yatırımlarının yapılması, hem de sağlık 
hizmeti- verecek personelin memnun edilmesi gerekir. 

Bakın Sayın Bakan, sormuş olduğum yazılı soruya 3 ay içinde yaklaşık olaraktan birta
kım rakamlar verdi; ama ben size aradaki farkları vurgulamak isterim. Ankara Gazi Üniversi
tesine iki kişi gitmiş, 28 milyonluk ödeme yapılmış: Hacettepe Üniversitesine 32 kişi gitmiş ve 
tedavi olmuş, 529 milyon lira ödeme yapılmış; ama Bilecik Devlet Hastanesinde -tabiî ki tedavi 
imkânları da farklı, ameliyat imkânları da farklı ama- büyük rakamlarda az miktarda ödemeler 
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gerçekleştirilmiş; eğer bu hastanelerimize bu paralar gittiyse. 
Geliyorum kritik bir noktaya: Eğer hastanelerimize kaldıramayacağı oranda yük yükler-

sek ve hastanelerimize destek vermezsek... Çünkü hastaneler, döner sermayelerle kendilerini 
takviye ediyorlardı; fakat son uygulamalarla birlikte değirmenin suyunda kesilme olduğu için 
bakkala, kasaba, manava borçlarını ödeyemez, yeterli alet, imkân alamaz vaziyete geldiler. O 
zaman genelinde ülkeyi tamamen tatmin etmeyen, sadece ve sadece reçete yazan, bir saatte 50 
kişinin, 20 kişinin muayene edildiği sağlık hizmetini vermiş oluruz. Onun için bu ödeneğin, 
gerçek manada ciddî hizmet verebilir ödenek olarak ayrılması şarttır. Bu ödenek aynlmazsa 
bu kanun güdük kalır ve sadece laf olsun diye çıkan bir kanuna döner. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yakın. 
Sayın Ünaldı; buyurun efendim. 

RP GRUBU ADINA MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; dün de burada belirttim. Kişilerin sağlık bakımından mahrumiyet içinde olmaları, bulun
durulmaları bir zulümdür. Bugüne kadar bu zulüm devam etmiştir ve seçimlerde bu zulmün 
ortaya çıkardığı havadan istifade edilerek yeşil kart vaadinde bulunulmuştur. Bugün ise, hiçbir 
şeyi değiştirmeden, sanki eski statüyü devam ettirircesîne, burada sadece bir kanun çıkarmış 
olmak için uğraşmaktayız. Zulmün devamından yana olmak ayrı bir zulüm, insanları aldat
maya çalışmak bir başka zulümdür. Bu zulümlerin hepsine karşıyız. Malî imkânları dahi dü
şünmek burada yersizdir. Vatandaşın sağlık bakımından devletin güvencesi altında olması, en 
tabiî hakkıdır. Ortada devlet varsa, sağlık güvencesi de mutlaka olmalıdır. 

Şimdi bu maddede, "Sağlık Bakanlığı bütçesine yeterli ödenek konulur" deniyor. Bu ka
nunda ne zamandan itibaren uygulanacağı yazılı olmadığına göre, acaba yılbaşında çıkacak 
bütçede mi konulacak bu? Sayın Bakanın, polemiğe kaçmadan bu konuyu açıklamasını şah
sen istiyorum. Ayrı bir bütçe mi çıkarılacaktır, o da belli değildir. 

"Sağlık Koordinasyon Kurulunun kişi başına yıllık olarak belirleyeceği ortalama sağlık 
gideri esas alınarak tespit edilir" diyor. Bunların hepsi -bundan evvelki maddelerde arkadaşla
rımız da beyan ettiler- uzun uzun işlemler ortaya çıkaracak ve nihayet bu kanunun yürürlük 
sınırı olan gelecek sene mayıs ayına kadar da sanki tatbik imkânı olmayacak. Ben öyle anlıyo
rum. Bundan evvelkiler hayal olduğu gibi, bu da kanunun tamamını hayal haline döndüren 
bir maddedir. 

Bu husustaki fikirlerimi beyan eder, hepinizi saygıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Mahmut Öztürk; buyurun. 

DYP GRUBU ADINA MAHMUT ÖZTÜRK (Aksaray) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
sayın üyeleri; Doğru Yol Partisi Grubu adına ilgili madde üzerinde söz aldım. Bu vesileyle Yü
ce Heyetinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın Başkan, bu yeşil kartla ilgili tasarı Türkiye gündemine gelince ANAP'ta bir telaş 
başladı; efendim, bu yeşil kart uygulaması olurmuş da olmazmış da, parası yokmuş da, Demi-
rel oyalıyormuş da... 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — SHP'yi de telaş aldı. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) —• Şimdi daha iyi ya, bu yeşil kartı başaramazsak biz 

gideriz. Bizim gitmemize niye üzülüyorsunuz? ' 
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M. RAUF ERTEKİN,(Kütahya) — Her şeyde olduğu gibi, milleti aldatıyorsunuz. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Bir dakika durun, devlet noktasına geleceğim. 
Ama başarırsak, gidişiniz daha da hızlanacak. Mesele bu. Onun için telaşa kapılıyorsu

nuz. (ANAP sıralarından gürültüler) 
Gelelim işin ikinci maddî boyutuna. Her nedense, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne zaman 

sosyal devlet ilkesini uygulamaya kalksa, ANAP'ta bir telaş başlıyor; vay efendim, vergi affıy
la 16 trilyon lirayı süiyormuşuz, 600 kişi faydalanıyor muş... 

Sayın Yusuf özal, size soruyorum. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayı Başkan, sataşma var, konuşmacının sözünü 

tamamlamasından sonra söz istiyorum. 
MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Tamam, iste... Ver Sayın Başkan, mutlaka söz ver. 
Sen, ilgili bir bakan olarak, yetkili bir insan olarak ve özal olarak 16 trilyon lirayı -ki, 

bunlar sizin iktidarınız döneminde oldu; hiçbirisi ne SHP'li, ne de DYP'lidir, olsa zaten iflahı
nı keserdiniz- vaktinde niye almadın da Devleti bankalara borçlandırdın? Yüzde 80-90 faizle 
vergiyi almadın, gidip bankalardan borç aldın, o borcu da fakir fukaranın sırtına yükledin sen. 
(DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Üçüncü bir olay da şudur: Şu Yüce Mecliste bahsedilmez; ama Türkçemizde çok güzel 
bir söz var, "Dinime söven bari Müslüman olsa" diye. Yıllarca devletin -daha ucunu bulup 
çıkaramadık- trilyonlarca lirasını tek imzayla hayali ihracatçılara verirken aklınız neredeydi, 
hayalî yatırımcılara verirken aklınız neredeydi? Bu paralar PKK'ya giderken akliniz neredeydi 
de, dört fakir fukaranın ölüsünü, çocuğunu ve yaşlısını hastanede rehin almamak için bu ka
nunu çıkarırken telaşa kapılıyor ve devletin savunucusu olarak geçiniyorsunuz. Bir Hasbi Men-
teşoğlu'na 300 milyar lira para yedirdiniz; bunu alabildiniz mi, bir gün hapis cezası verebildi
niz mi? Yok. 

Onun için, devlet sosyal devlet olursa, bir hırsızınızı az beslersek, biz hiçbir hastamızı, 
insanımızın ölüsünü ve dirisini orada rehin bırakmayız. Bu devlet sosyal bir devlet, Bu hükü
met de sosyal devlet ilkelerine ağırlık veren bir Hükümettir. Onun için, o 2,5 trilyon lirayı bu
lacağız. Nereden mi bulacağız? Onu da söyleyeyim. O sizin koltuğunuzda gezen, yanınızda per
vane dönen hayalî ihracatçıların gırtlağına bastık, onlardan alacağımız paralarla onu finanse 
edeceğiz, 2,5 trilyonu toplayacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın, tşte size finansman kaynağı. 

Gelelim bir diğer konuya. Hayalî yatırımlara o kadar teşvik verdiniz, 500 milyon liralık 
yatırım yapan bir firmaya 26,5 milyar lira verdiniz. Bu, senin zamanında oldu. O parayı geri 
alabildin mi de buraya gelip "Efendim, bu 2,5 trilyon lirayı nereden alacaksınız" diyorsunuz. 
Peki, onları verirken siz nereden aldınız? Ben onu soruyorum. 

YUSUF BOZKURT ÖZÂL (Malatya) — Hepsini cevaplayacağım, sen konuşmana devam 
et. . 

MAHMUT ÖZTÜRK (Devamla) — Onun için, bu Hükümet hırsızların yakasına yapış
tıkça, onların gırtlağını sıktıkça, yenilen yetim haklarını engelledikçe bu yeşil kartın finansma
nı sağlanacaktır. Bundan telaşa kapılmayın. Devletin parası vardır; bundan da şüpheniz olma
sın. Onun için Sayın Başkan, hiç kimse, "Bu yeşil kart uygulamasının finansmanı yok" deme
sin. Olmayan şeyleri buraya getirmeyiz; çünkü, sonunda fatura bize çıkacak, size çıkmayacak. 
Onun için de her şeyi hesapladık, ölçtük, biçtik de geldik ve parası da vardır. 

Tahsil edemediğiniz vergilerin toplamı 10 trilyon lira civarında. Bu 10 trilyonu tahsil edeceğiz 
ve bunun 2,5 trilyon lirası bu tasarının finansmanı için kullanılacak. Bunun hesabı gayet basit. 
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Hayalî ihracat yapanlardan parayı tekrar alacağız. Bu olaya sebep olanların yakasına ya
pışacağız ve bu paraları alarak sağlık sorununa harcayacağız. Vakti zamanında yetimin, faki
rin fukaranın hakkını yiyip villalarda oturanların, yatlarda gezenlerin villa ve yatlarını sattırıp 
yeşil kart uygulamasını finansa edeceğiz! tşte size finansman yolları. 

Yüce Heyeti saygıyla selamlarım. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — içtüzüğün 70 inci maddesine göre, sataşma vardır. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Açıkça ismimi vermiştir; sataşma var, söz istiyo

rum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yalnız isminiz zikredildi; ama ağır bir sataşma yok Sayın özal. (ANAP sıra

larından "Aa" sesleri, gürültüler) 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — İsmimi açıkça vererek sataşmada bulunmuştur 
Sayın Başkan. 

VI. — SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. —Malatya Milletvekili Yusuf Bozkurt Ozal'ın, Aksaray Milletvekili Mahmut Öztürk'ün ken
disine sataşması nedeniyle konuşması 

BAŞKAN — Peki, buyurun. 
Yalnız şunu ifade edeyim: Sayın Anavatan Grubunun reaksiyonundan dolayı söz vermi

yorum; çünkü, Sayın Mahmut Öztürk'ün konuşması esnasında ismi geçtiğinde, ilk reaksiyonu 
kendileri gösterdiler, ondan dolayı söz veriyorum. 

Buyurun. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; esasen 
usule müteallik olarak Sayın Başkanı tenkit etmek istemem; ama mevcut madde ile ilgili ola
rak buraya grubu adına konuşmak için çıkıp, daha önce benim öteki madde üzerinde yaptığım 
konuşma dolayısıyla fevkalade ağır, mesnetsiz birtakım suçlamalarla hakkımda konuştuğu za
man Başkanlık olarak siz onu susturmadınız. Bu, bir kere usule aykırıdır. 

BAŞKAN — Efendim, bir dakika... Usul hakkında... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Efendim, ben bu hususu bir kere zabıtlara geçi

reyim de ondan sonra devam edeceğim. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Dikkat ederseniz, hep madde üzerinde konuş-
muşumdur ve şahıslara hiçbir şekilde bulaşmamışımdır. (DYP ve SHP sıralarından "Vergi af
fının maddeyle ne ilgisi vardı?" sesleri, gürültüler) 

Bütçeye konulan para ile ilgili olarak vergi affından temas ettim; çünkü, bütçeye para koy
manız gerekir, paranız yok. Neden?.. Vergi affı çıkarıyorsunuz, geliriniz azalıyor dedim; ilişki 
vardır, fakat Sayın Öztürk'ün konuşmaları, benim yaptığım konuşmayla ve madde ile ilgili de
ğildi. Bu açıktır; ama mademki konuşmuştur, bana sataşmıştır; şimdi cevabını vereceğim. 

1. Hayalî ihracatı biz icat etmedik. Türkiye'de ilk önce kim hayalî ihracat yapmıştır? So
ruyorum (DYP sıralarından gürültüler) Soruyorum efendim, soruyorum (ANAP Sıralarından 
alkışlar) 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya)— Yahya Demirel. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Kim hayalî ihracat yapmıştır, bundan kim hü

küm giymiştir? Soruyorum efendim, Meclise soruyorum. Birincisi bu. 
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Mademki konuşuyoruz, ikincisi de şudur: Bizim muhalefetimize rağmen 640 kişiye 16 tril
yonu göz göre göre peşkeş çekerek Meclisi de bu işe alet ettiniz. 16 trilyon açık ve bunun bir 
de faizi var. (DYP sıralarından "Niçin tahsil etmediniz?" sesleri) 

Biz niçin toplayamadık? (Bakanlar Kurulu sıralarından "Niçin toplayamadınız?" sesleri) 
Elbette efendim, biz toplamadık... 

Sayın Bakan, Bakanlar Kurulu sıralarından müdahale edilmez!. Lütfen... Biz o sıralarda 
otururken hiç müdahale etmezdik... Lütfen... (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Yusuf Bey, sükûnetle... , 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, lütfen... konuşmamı bitireyim... 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Bakan bir şey söylemedi. 
YUSUF BOZKURT.ÖZAL (Devamla) — Efendim, bakanın avukatı siz değilsiniz. 
BAŞKAN — Sayın özal, lütfen, sükûnetle, salona hitap edin. 
Buyurun. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Bakan kendisi konuşabilir değil mi? Bu
yurursunuz, kürsüye gelir, siz de konuşursunuz. Gayet basit. Ben nasıl söz istiyor, gelip konu
şuyorum, siz de gelir konuşursunuz. Niçin oradan laf atıyorsunuz? Gayit basit. Laf atmaya 
ne lüzum var. Sayın öztürk çıktı kürsüye konuştu, siz de çıkar konuşursunuz; hakkınız var. 
Yok mu?.. 

Efendim, biz alamadık; ama onları temerrüt faizine, her türlü cezaî faize bağladık ve on
ları affetmedik. 640 kişiyi, 16 trilyon anaparayı -faiziyle birlikte kim bilir kaç trilyona gidecek-
affettiniz. Bu bir gerçektir. Birincisi bu. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Adam mahkûm olmuş. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Gelelim ikincisine. 
Efendim, bir dakika dinleyin. Benden açıklama yapmamı istedi, söylüyorum. 
"Hayalî ihracat" dendi. Hayalî ihracat her devirde olmuştur. 1980'li yıllardan önce de 

olmuştur, daha önce başlamıştır. Bu işten... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Adam mahkûm olmuş; sizin döneminizde kimse mah

kûm olmadı. 
' BAŞKAN — Sayın Yılmaz, lütfen... Müzakereleri uzatıyoruz. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Dinleyin efendim. Efendim, çıkar buradan ko
nuşursunuz. 

Sayın Başkan, gelip kürsüden konuşsunlar. 
BAŞKAN — Sayın özal, lütfen... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Gelin kürsüden konuşun; sırayla çıkın konu

şun. Ben de konuşayım. 
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — Sataşma üzerinde konuşuyorsan ko

nuş yoksa otur. 
BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşursak, kanunlar bugün yetişmez. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Hayır efendim, çıkın konuşun kürsüden. (DYP 

sıralarından gürültüler) Tamam, ben konuşayım, siz de konuşun. 

BAŞKAN — Sayın özal, eğer bu işi bu şekilde karşılıklı münakaşaya dökersek, bu ka
nunların çıkması gecikir. Lütfen... 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — Çok konuşma!. 
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YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bir şey mi var? Niçin sinirleniyorsunuz? 
BAŞKAN — Sayın Özal, lütfen... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Niçin "konuşma" diyorsunuz? Sayın Başkan 

idare ediyor burayı, siz idare etmiyorsunuz. 
SELAHATTÎN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — Sataşıp durma... (DYP sıralarından 

gürültüler) 
BAŞKAN — Selahattin Bey, lütfen... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın Başkan, sizin vazifenizi yapmaya kalk

mak isteyenler var; bu nasıl iştir? • ' 
BAŞKAN — Siz karşılıklı konuşuyorsunuz Sayın özal. Lütfen, salona hitap edin. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Sayın öztürk, mademki sordunuz söyleyeyim; 

ama arkadaşlarınız da dinleme nezaketini gösterirlerse gayet güzel konuşuruz. 
AYVAZ GÖKDEMIR (Gaziantep) — Soyadını değiştir de öyle gel. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Hayalî ihracat konusunda savcılıklara dosyalar 

intikal etmiş midir? Etmiştir; çok dosya intikal etmiştir. Mahkemelerde dava açılmış mıdır? 
Kaç tanesi suçlu bulunmuştur? Sizin komisyonunuzdaki dosyalardan bahsetmiyorum; fakat, 
hayalî ihracat suçuyla mahkemelere sevk edilen ve mahkemelerde görüşülen dosyalar vardır. 
Bunlar ne olmuştur hiç takip ettiniz mi Sayın öztürk? (DYP sıralarından "Kararname 
çıkardınız" sesleri) Hayır efendim, ben mahkemeden bahsediyorum. Susun lütfen. Mahkeme 
kararları ne olmuştur? Siz demin söylediniz; bunların pek çoğu, tarafsız mahkemelerde beraat 
etmiştir 

Bakınız, bu çok önemli bir noktadır. Elimizde böyle bir örnek var. Yani, hayalî ihracat 
suçuyla mahkemelere verilmiş bir çok şirket, bir çok şahıs, mahkemelerde beraat etmiştir. Hal 
böyleyken, Sayın öztürk şunu söyleyebiliyor; diyor ki, "Mahkemelere intikal etmemiş dava 
dosyalarının hepsi suçludur" Siz, daha mahkemeye intikal etmeyen, suçu belli olmayan insan
lara -ki hukukta, mahkemece suçu belli olmayan kişiler masumdur- hangi hakla "Suçlu" di
yebilirsiniz? Bu kadar insanı nasıl suçlayabilirsiniz? Bunun vebalini vicdanınızda taşıyabiliyor 
musunuz? Bakınız, "Mahkemeye intikal etmiş dava dosyaları vardır. Bunların çoğu beraat 
etmiştir" diyorum. Sayın Öztürk çıkıyor, diyor ki, "Bizim burada mahkemeye gitmeyen dos
yaların hepsi suçludur. Bunların devlete şu kadar trilyon zararı vardır" Kendisi mahkeme olu
yor, savcı oluyor, karar veriyor. 

FAHRİ GÜNDÜZ (Uşak) —> Sayın Başkan, süre geçti. 
BAŞKAN — Sayın Özal, lütfen... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Hem mahkemenin başkanı hem savcısı oluyor, 

iddia makamı oluyor hem de mahkemenin hâkimi oluyor, karar veriyor; "Bu kadar adam suç
ludur, şu kadar trilyon borcu vardır; devlet bunları kaybetmiştir" diyor. 

Şimdi ben size soruyorum. . 
BAŞKAN — Sayın özal, sürenizi aştınız, lütfen... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Devamla) — Bitiriyorum efendim... Fırsat vermediler ki söy

leyeyim. 
Bunu sununla kıyaslayın; 16 trilyon, 640 kişinin vergi borcu kesinleşmiş, ödememişler. Siz 

bunları götürüp affediyorsunuz. Artık, bundan daha açık bir yolsuzluk olur mu? 
Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar), 
İBRAHİM GÜRDAL (Bursa) — Hangi fabrikanız var da o parayı kazandınız? (DYP sı

ralarından gürültüler) 
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DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, "Bakanlar Kurulu sırala
rından laf atıldı" dendi; bizden laf atan olmadı; zapta geçsin. 

BAŞKAN — Söz atan başka bir arkadaştır. Sayın Özal, heyecanla sizden geldiğini zan
netti. Bakan tarafından söz atılmadı. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. —• Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Tara
fından Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Plan ve Bütçe Komisyonları 
raporları (1/391) (S. Sayısı: 108) (Devam) 

BAŞKAN — Kanun tasarısı üzerindeki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Burada, usul bakımından, Sayın Özal'a çok kısa bir hususu hatırlatmak istiyorum: Bü

tün mesele, sağlanacak sağlık hizmetlerinin finansmanıyla ilgili olduğu için, daha evvel konu
şan arkadaş da, siz de madde haricinde konuştunuz. O bakımdan, bir usulsüzlük yapılmış de
ğildir. 

YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Öztürk benim bir önceki konuşmamla il
gili konuştu. Halbuki ben... 

BAŞKAN — Siz de konuştunuz. 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Hayır efendim, ben sadece maddeyle ilgili ko

nuştum. 
BAŞKAN — Siz de vergi affına girdiniz, şuraya girdiniz, buraya girdiniz 
9 uncu madde üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Ta
rafından Karşılanması Hakkındaki Kanun Tasarısının 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasının aşa
ğıda yer verilen şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. . . • ' . . ; 
Emin Kul İbrahim özsoy - Rauf Ertekin 
İstanbul Afyon Kütahya 

Ülkü Güney Fecri Alpaslan Yaşar Erytlmaz 
Bayburt Ağrı Ağrı 

Madde 9. — İkinci fıkra: "Türkiye'deki tedavi kurumları veya tedavi kurumlarının bu
lunmadığı yerlerde serbest hekimlerce verilen sağlık hizmetleri ve ilaç ücret ve bedelleri Sağlık 
Bakanlığına fatura edilir, ödemeler en geç onbeş gün içerisinde, ödeme emri beklenmeksizin 
Sağlık Bakanlığınca gerçekleştirilir." 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
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SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (istanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge üzerinde konuşmak üzere, buyurun Sayın Kul. 
EMİN KUL (İstanbul)—. Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 9 uncu maddenin ikinci fıkrası üzerindeki önergemiz, 

dün akşam geç saatlere kadar yaptığımız müzakerelerde de ifade ettiğim gibi, sadece Meclisi
mizden çıkacak yasanın kanun tekniğine daha uygun biçimde çıkması ve asgarî düzeltmelerle 
yeni bir şekil ve muhteva kazanması içindir. Esasen, 2 nci maddenin birinci fıkrası üzerinde 
dün bir önerge vermiştik -hatta iki önerge vardı, Sayın Elaşkan birini işleme koydu- bu önerge
de, Türkiye'deki tedavi kurumlarında, ayakta veya yatarak görecekleri veya tedavi kurumu bu
lunmayan yerlerde serbest hekimlerce yapılacak tedavi hizmetleri, ilaç ve her türlü masrafları
nın karşılanmasının 2 nci maddenin (a) fıkrasına dercini istemiştik. . 

Biraz evvelki tartışmalarda da, tedavi kurumlarından maksadın ne olduğu konusunda farklı 
yorumlar çıktı. Gerçi, Sayın Bakan, bu farklı yorumlara kendi açısından bir açıklık getirdi. 
İşte 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında, 2 nci maddenin (a) fıkrası için yaptığımız düzeltmeyi 
tekrar etmek istedik; paralellik olsun diye. Gerçi, 2 nci maddenin birinci fıkrası tasarının baru
tu idi, barut elden gitti. Yani 170 bin liralık bir fakirlik sınırı tespit edildiği için, tasarı zaten 
tümüyle ortadan kalkmış oldu, bir mana ifade etmiyor; ama, çıkarılmak istenen tasarının hiç 
olmazsa geri kalanı düzgün çıksın diye yaptığımız gayretlerin eseridir bu değişiklik önergesi. 
Burada da, Türkiye'deki tedavi kurumları veya tedavi kurumlarının bulunmadığı yerlerde ser
best hekimlerce verilen sağlık hizmeti ve ilaç bedellerini esas aldık. Dolayısıyla mevcut ifadeyi 
değiştirmiş olduk. Bu ifadenin teklif ettiğimiz şekilde yer alması maddeye daha gerçekçi bir 
açıklık kazandıracaktır. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN —r Teşekkür ederim Sayın Kul. 
Önergeye Hükümet ve Komisyon katılmamıştı. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş

tir. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 9 uncu madde ka

bul edilmiştin 
10 uncu maddeyi okutuyorum: 

Cezaî Müeyyideler 
MADDE 10. — Bu Kanun kapsamına girecek durumda olmadığı halde gerçek dışı beyan 

veya gerçeğin gizlenmesi suretiyle yeşil kart alarak ücretsiz tedaviden yararlananlar ve yarar-
Iandıranlar ile aylık geliri veya gelir payı bu Kanun kapsamı dışına çıkmayı gerektirmesine rağ
men yeşil karttan yararlanmaya ve yararlandırmaya devam edenlere yapılan harcamalar kendi
lerinden, velilerinden veya kanunen bakmakla yükümlü bulunan yakınlarından iki misli ola
rak geri alınabileceği gibi, bu belgeleri kullanan ve düzenleyenler hakkında ayrıca genel hü
kümlere göre ceza kovuşturması yapılır. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde Refah Partisi Grubu adına, Sayın Başeğmez söz 
istemiştir. 

Buyurun. 
RP GRUBU ADINA MUKADDER BAŞEĞMEZ (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın mil

letvekilleri; genel sağlık, sosyal sağlık konularını görüşüyoruz burada; ama buraya ne kadar temiz 

— 20 — 



T.B.M.M. B : 85 18 • 6 . 1992 O : 1 

bir mesele gelse, ne kadar hizmete mukarin meseleler gelse, hep sıkıntıya düşüyoruz. Biraz ön
ce gördüğümüz gibi, iş başka mecralara çekiliyor ve Parlamento, geçmişte ve bugün yapılan 
yolsuzlukların kokusuyla âdeta işgal ediliyor. Biz bıktık bu kokuşmuşluklardan. "Yok ANAP 
şu kadar çaldı, DYP bu kadar çaldırdı..." Siz bunu başka mahfillerde, kendi aranızda halle
din. îki gündür, o diyor ki, 3 milyar lirayı şu kaçırdı, öbürü diyor ki, 600 milyar lirayı bu gö
türdü... Bu milletin parasına yazık, günah. Nereye götürdü, kim çaldı, neresi aldı?.. Burası 
âdeta hırsızlığı soruşturma komisyonuna dönüştü, tnsan üzülüyor. Sağlık ve sosyal meselelere 
de intikal edemiyoruz. İnşallah ileride çok daha temiz günler bizi bekliyordun 

Ben 10 uncu madde üzerinde söz almış bulunuyorum değerli milletvekilleri. 10 uncu mad
de, başından beri konuşuluyor, bu işi âdeta komikleştiriyor. Neden komikleştiriyor? Fert başı
na aylık gelir 174 bin lira ve 179 bin lira olursa, kişi bu yeşil karttan istifade edebilecek. ANAP 
döneminde, hastaların hastanelerde rehin alındığı iddia ediliyordu; doğrudur, rehin alınıyor
du. Şimdi ne olacak? Şimdi bütün kolluk kuvvetleri hastanın üstüne gidiyor. 174 bin lira değil 
de 175 bin lira olursa adamın aylık geliri ve kazara ameliyat olmuşsa, hastalanmışsa, zayıf düş
müşse, hastaneye müracaat etmişse, anlaşıldı ki cebinin bir başka tarafında 5 bin lira daha var
sa, bir Marlboro sigarasının 10 bin lira ettiği Türkiye'de 174 bin lira değil de, bin lira daha 
fazla varsa yandı. 

Millete bir sosyal sağlık planı getiriliyor. Burada deniliyor ki, "kendilerinden, velilerin
den, kanunen bakmakla yükümlü bulunan yakınlarından iki misli olarak geri alınabileceği gi
bi, bu belgeleri kullanan ve. düzenleyenler hakkında ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuş
turması yapılır." 

Eski şekli daha ağırdı, komisyonda biraz genelleştirilmiş. Neredeyse bütün, jandarma, polis 
kuvvetlerini adamın üstüne salıyorlardı. Bir insan, "Hastayım, fakirirn" demişse... Bizim hal
kımız onurludur. Hastane kapısına kadar gelmiş, "Ben hastayım, bu hastane giderlerini öde
yecek gücüm de yok" diyorsa, ne yapacağız yani? "Senin aylık gelirin, ailende, fert başına 
174 bin lira mı değil mi" diye bunu mu araştıracağız? Bu işin biraz da müsamahayla halledil
mesi gerekir kanaatindeyim. Bu maddeyi iptal etsek, kaldırsak, "Haydi bakalım hastalar mu
ayene olabilirseniz, olun" desek daha iyi. 

Gerçi, kırmızı sigorta kartı olan adamlar, hastanelerde ameliyat olamıyor, tedavi olamı
yor, muayeneye sıra bulamıyor, hastane önlerinde çile çekiyorda sizin yeşil kartınızla nerede, 
hangi ocakta, hangi hastanede, hangi doktorda sıra bulacak; kim, nasıl tedavi edecek?.. Za
man meselesi vakit meselesi, imkân meselesi efendim.. Türkiye'de kaç kişiye bir hastane yatağı 
düşüyor, kaç doktor düşüyor?.. Türkiye ileri mi gitmiş, geri mi kalmış?.. Sanki herkese hasta
ne yetiyor da, vatandaşların parası yok, devlet de yardım ederek karşılasın!. Etsin, mübarek 
olsun., 

Hayırlı günler diliyorum. (RP sıralarından alkışlar) 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Adil düzende yaparsınız. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başeğmez. 
Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Halil İbrahim Özsoy'dadır. 
Buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkişlar) 

ANAP GRUBU ADINA HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; kanun tasarısı, gerek teknik olarak gerek yazım olarak çok kapalı; hem sağlık 
ve hem de sosyal yönden pek çok aksaklıkları bir arada getirirken, bir de 10 uncu madde ile 
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hukukî hata yapılıyor gibi geldi. Bu kanun tasarısıyla il ve ilçelerde sağlık güvencesi tespit ve 
değerlendirme kurulları kuruyoruz. Bu kurullarda kimleri görevlendiriyoruz?.. İlçelerde, kay
makam, nüfus memuru ve diğer devlet memurlarını görevlendiriyoruz, tilerde ise valileri, def
terdarı, jandarma komutanını ve emniyet müdürünü görevli kılıyoruz. Bunlar devlet memuru
durlar. Bu kanun tasarısı ile kendilerine bir görev daha (değerlendirme görevi) verilmiştir. Bu 
kanun tasarısıyla değerlendirme görevi verildi diye, bu Kanun tasarının esas ana hattı olan 657 
sayılı Kanunun veya 5442 sayılı Kanunun dışına çıkıp da, afakî olarak, "sen görevini yapmaz
san, aksatırsan, savsaklatırsan veya suiistimal edersen 1 milyon lira ila 5 milyon liraya kadar 
ağır para cezası verilir" şeklinde hüküm getiriliyor. Bu bir hukukî hatadır. Evet, ceza olarak 
para cezası verebilirsin; ama 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesine giren bir maddeyi mucip 
tutarsın, eğer bu kişinin, bu görevinde, ihmal, suiistimal veya savsaklama varsa "ona bu ceza 
eklenir" diyebilirsin. Kafadan atar gibi yazamazsınız... Sonra, bir valiye, bir kaymakama kim 
ceza verecektir Sayın Bakan?.. Bunlara hangi makam ceza verebilecektir?.. 

Ayrıca, 175 bin lira kazancı olan bir adamın 1 lirası arttı, bu çıkarılmadı, ihbar edildi, 
: arka arkaya ihbarlar oldu, tespit edilemedi. Şüyuu vukuundan beterdir; yani vali bunu korudu 
mu olacaktır, işini savsaklattı mı olacak, işini suiistimal mi etti olacaktır?.. Lütfen... Sağlık 
yönünden ve sosyal yönden bir sürü hatalar yapılmaktadır. Hukuk devletiyiz diye övünüyo
ruz, bir de hukukî hata yapmayalım. 

Tasarının bu maddesini hukukçularla gayet iyi bir şekilde inceleyip ve mucibe bağlayarak 
ceza getirecekseniz getirin. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özsoy. 
Madde üzerinde verilmiş 2 tane önerge vardır; okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Ta
rafından Karşılanması Hakkındaki Kanun Tasarısının 10 uncu maddesinin aşağıda yer verilen 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 
Emin Kul İbrahim Özsoy Rauf Ertekin 
İstanbul Afyon Kütahya 

Ülkü Güney Yaşar Eryılmaz ' Fecri Alpaslan 
Bayburt Ağrı Ağrı 

Madde 10. — "Bu Kanun kapsamına girecek durumda'olmadığı halde gerçek dışı beyan 
veya gerçeğin gizlenmesi suretiyle yeşil kart alarak ücretsiz tedaviden yararlananlar ile aylık 
geliri veya gelir payı bu Kanun kapsamının dışına çıkmayı gerektirmesine rağmen yeşil karttan 
yararlanmaya devam edenlerin kendilerinden veya velilerinden, yararlandırmaya devam etti
renlerin kendilerinden yapılan harcamalar iki misli olarak geri alınabileceği gibi, bu belgeleri 
kullanan ve düzenleyenler hakkında ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülen Kanun Tasarısından 10 uncu maddenin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Şevket Kazan . Mukadder Başeğmez Mustafa Ünaldı 

Kocaeli , İstanbul Konya 
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Ömer Faruk Ekinci Hüsamettin Korkutata 

Ankara i Bingöl 

BAŞKAN — Önergeleri aykırılık derecesine göre işleme koyacağım efendim. 

Türkiye Büyük Millet Melcisi Başkanlığına 
Görüşülen Kanun Tasarısından 10 uncu maddenin metinden çıkarılmasını arz. ve teklif 

ederiz. 
Şevket Kazan 

Kocaeli 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katılmı

yoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hükümet? 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet, Sayın Kazan ve arkadaşlarının önergesine katılma

mışlardır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş

tir. 
Diğer önergeyi okutuyorum: . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek Devlet Ta
rafından Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısının 10 uncu maddesinin aşağıda yer verilen 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

•• Emin Kul 
İstanbul 

ve arkadaşları 

Madde 10. — "Bu Kanun kapsamına girecek durumda olmadığı halde^gerçek dışı beyan 
veya gerçeğin gizlenmesi suretiyle yeşil kart alarak ücretsiz tedaviden yararlananlar ile aylık 
geliri veya gelir payı bu Kanun kapsamının dışına çıkmayı gerektirmesine rağmen yeşil karttan 
yararlanmaya devam edenlerin kendilerinden veya velilerinden, yararlandırmaya devam etti
renlerin kendilerinden yapılan harcamalar iki misli olarak geri alınabileceği gibi, bu belgeleri 
kullanan ve düzenleyenler hakkında ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılır." 

BAŞKAN — Sayın Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katılmı

yoruz Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, katılıyor musunuz? 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Kul, konuşmak istiyor. 
Buyurun Sayın Kul. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Bıkmadın mı konuşmaya, yeter 

artık, "üzme canını bu kadar. 
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EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; kanun tasarısı üzerinde verdiğimiz 8 değişiklik öner

gesinin sonuncusudur bu 10 uncu madde üzerinde verdiğimiz önerge. Sayın'Bakan, ben kürsü
ye çıkarken, artık kendini yorma bu kadar diyor; ben, gelecekte kendileri yorulmasın diye bu 
önergeyi verdim. Dolayısıyla, şimdi yapacağım izahları dikkatle izterlerse, hak vereceklerini 
tahmin ediyorum. 

önce, dünkü müzakereler sırasında, Sayın Bakan, kanunların herkesçe anlaşılabilir dille 
ve açık ifadeyle yazılması gerektiğini, oturduğu yerden söyledi ve bazı sataşmalara karşı verdi
ği cevaplarda da "söylediklerimi anlamıyorsunuz, yazılanları okuyunca anlamıyorsunuz" bu
yurdular. 

Şimdi, 10 uncu maddeyi, değerli milletvekilleri okuduklarında anlamakta zorluk çekecekleri 
kanaatindeyim; Sayın Bakanın da anlamakta zorluk çekeceği kanaatindeyim. 

Bu maddede hedeflenen husus, herhangi bir sahtecilik veya bildirim yoksunluğu veyahut 
da eksikliği sonucu yani suiistimale yönelik bir davranışla yeşil kart alma hakkını yahut kul
lanma hakkını kaybeden kişilerin veya yeşil kartı böyle bir yoldan alma azminde olan kişilerin 
bir nevi cezalandırılmasıdır. Yine, maddedeki başka bir unsur da, böyle bir kişinin yeşil kart
tan yararlandırılmasına devam edenlerin cezalandırılmasıdır. Dolayısıyla, bu iki unsurun mad
dede yer aldığını biz araştırarak buluyoruz; halbuki, buradaki Türkçe ifadeden böyle bir husu
su tespit etmek mümkün değil. Bir defa, 10 uncu maddenin ifadesinden, geri alınacak kişi bel
li değil, kimden ne alınacak belli değil. 

Müsaade buyurursanız, madde metninden okuyayım: "Kanun kapsamı dışına çıkmayı ge
rektirmesine rağmen (belli sebeplerle) yeşil karttan yararlanmaya ve yararlandırmaya devam 
edenlere." Bir defa, "yararlandırmaya devam edenler" diye bir,tanımlama olmaz; "yararlan
dırmaya devam ettirenler" olabilir. 

Maddede, kendisinden ceza tahsil edilecek iki unsuru birbirine katarak ifadede bulunul
muş. Dolayısıyla teklifimizi ve düzeltmemizi ikisini birbirinden ayırmak gayesiyle yapmış ol
duk. • , • • ' • 

Kaldıki başka hususlar da var; herkes kendi eyleminden sorumludur ve yaptığı eylemden 
sorumlu olarak herhangi bir cezaya muhatap olabilir; ama maddeyi okuduğumuz zaman gö
rüyoruz ki ve o kadar garip bir şekilde görüyoruz ki, kişinin bakmakla yükümlü bulunduğu 
yakınlarına da ceza verilecek!.. Yani, kişi bu kullanma hakkını veya kullanma şartını suiisti
mal edecek; ama bu ceza, bakmakla yükümlü olduğu kişiye verilecek... Üstelik bu öyle bir 
kişi ki, bakılmaya muhtaç birisi; yani suiistimali yapan kişinin bakmakla yükümlü olduğu bir 
kişi. Yani, herhangi bir geliri yok. Birisinin bakımına muhtaç kişiye siz yapmadığı bir eylem
den dolayı iki misli ceza vereceksiniz... Bu kadar garip, bu kadar hukuka aykırı bir anlayışla 
düzenlenmiş bir maddenin herhalde Yüce Mecliste düzeltilmesi gerektiği kanaatindeyim. Do
layısıyla teklifimiz, kanun koyucunun yahut da tasarıyı hazırlayıcının anlayışına da uygun bir 
düzenlemedir. Sayın Kazan'ın teklifine ben el kaldırdım, iştirak ediyorum; ama komisyonlar
da derdimizi anlatamıyoruz; Genel Kurulda da böyle bir teklifin geçmeyeceği kanaatinde ol
duğum için bir şey söylemek ve söz alıp konuşmak ihtiyacını hissetmedim; ama kanun tasarısı
nı hazırlayıcının kendi mantığından hareket ederek dahi yapılacak bir düzeltmeye iştirak etme
diklerini biraz önce beyan ettiler, inşallah oylamada belki iş'ar buyurulursa bunu müspet ola
rak burada değiştirir ve maddeyi o şekilde geçiririz. 
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Biz, bu nedenle, verdiğimiz önergede durumu ayırdık. Yani yeşil karttan yararlanmaya de
vam edenlerin kendilerinden -tabiî bu kişi çocuk olabileceği için velilerinden- ve yararlandır
maya devam ettirenlerden bu harcamalar iki misli olarak geri alınacak; yani madde metninde
ki gibi, ne bakmakla yükümlü olduğu kişilerden ve ne de yararlandırma ve yararlandırmaya 
devam diye birbirine katarak olacak. 

Dolayısıyla, teklifimiz, bir düzeltme önergesinden ibarettir. 
Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN—Teşekkür ediyorum Sayın Kul. 
Sayın Kül ve arkadaşlarının önergesine Sayın Hükümet ve Sayın Komisyon katılmamış

lardır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiş-

• ' • • - • • / 

tir. 
10 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 10 uncu madde 

kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum: 
Saklı Olan Hükümler 
MADDE 11. — Özel kanunlara göre ücretsiz sağlık hizmetlerinden yararlanma hakları 

olup da bu Kanuna göre yeşil kart talebinde bulunmayanların anılan kanunlardan doğan hak
ları saklıdır. 

Bu Kanuna göre yeşil kart alacak durumda olmayanların ödeme gücünü aşan sağlık hiẑ  
metleri ile bu Kanun kapsamında olmayan sağlık hizmetlerinin ücret ve bedellerinin karşılan
masında 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun hükümleri uygu
lanmaya devam edilir. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Özsöy; buyu
runuz efendim. 

ANAP GRUBU ADINA HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; grubum ve şahsım adına önce şunu vurgulamaktan geri kalmıyorum: Biz, ne 
dün ne bugün ne de yarın yeşil kart felsefesine, yeşil kart olayına karşı değiliz ve bu kanunun 
daha mükemmel çıkması, daha geniş kapsamlı çıkması ve daha geniş halk kitlelerine hitap et
mesi için çalışıyoruz. Yoksa, hiçbir zaman, kanunu, kanunun içindeki engellemeler gibi bir en
gelleme yoluna gitmiyoruz. 

Şimdi, aslında ben bu madde hakkında konuşmak istemiyordum; fakat biraz evvel Sayın 
Bakan, talihsiz bir konuşma yaptı ve bu konuşmasını da bu maddeye atıfta bulunarak yaptı. 
20 Ekim seçimlerine kadar bugünkü iktidarın iki kanadı da gerek seçimden evvel, gerekse se
çim meydanlarında Sosyal Dayanışma Vakfını alabildiğine tenkit ettiler "Bu vakıftan sağlık 
yardımı alanları, valilerin, kaymakamların kapısından kurtaracağız ve onları yeşil kartla ücret
siz tedavi yaptıracağız" sözünü verdiler. İlk yapacakları icraat da bu vakfı kaldırmaktı; dolayı
sıyla, sağlık yardımı alan vatandaşı valilerin ve kaymakamların kapısında sürünmekten kur
tarmaktı; fakat öyle görünüyor ki, her icraatlarında olduğu gibi, çifte standart, tutarsızlık bu 
kanunun da felsefesini teşkil ediyor. 

Bakınız, şimdi, sosyal dayanışma vakıflarının başkanı da validir, illerdeki değerlendirme 
kurullarının başkanı da validir ve vakıfta görevli olan bir daire müdürü, aynı zamanda kurul-
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da da görevli olabilmektedir. Bunlar ne yapacak? Bir tespit yapacaklar; bir kısmının aylık geli
ri 175 bin liradan daha az olduğu için yeşil kart verecekler* bir kısmının geliri de 175 bin bir 
lira olduğu için yeşil kart vermeyecek, "Sen, Sosyal Dayanışma Vakfının sağlık bölümüne gel" 
diyecekler. Bunu aynı adam diyecek. 

Sayın milletvekilleri, bir taraftan holdinglerin, sanayicilerin, büyük tüccarların Gelir Ver
gilerinin faizlerini, gecikme zamlarını bir kalemde çiziyor, öbür taraftan, ziraî kredilere 5 mil
yona kadar çifte standart uyguluyorsunuz ve şimdi de 175 bin lira geliri olana yeşil kart veri
yor, 175 001 lira geliri olana da "Sosyal Dayanışma Vakfının sağlık bölümüne git" diyerek, 
hem de kaldıracağınız bir vakfa gönderiyorsunuz; yine valinin, kaymakamın kapısında sürün-
dürmeye devam ediyorsunuz. 

Ben şunu arz edeyim: Sayın Bakan, Sayın Başbakanın sözlerini hep yanlış değerlendiri
yor. Sayın Başbakan meydanlarda ne dedi? "Hastanelerin kapılarını sonuna kadar açacağız" 
dedi; memnun olduk. Gerçi kapalı değildi; ama memnun olduk. Sayın Bakan, bir emir yayın
ladı; ne hastane güvenliği ne hastane enfeksiyonu, hepsini bir tarafa attı; kendisi de sağlıkçı 
olmasına rağmen, hastaneleri 24 saat ziyarete açtı. •' '• 

Sayın Başbakan, meydanlarda "Herkese yeşil kart" dedi; Sayın Bakan herkese vermemek 
için kanuna engeller koydu. Şimdi de Sayın Başbakan "Bu vakfı kaldıracağız, vatandaşı sü
rünmekten kurtaracağız" dedi; ama Sayın Bakan, 175 001 lira geliri olanları aynı kapıya, sü
ründürmek için gönderiyor. Bu tutarsızlıktır, çifte standarttır. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Halkın sağlığını, halkın geleceğini, "hukuk devleti, hukukun üstünlüğü" diyenlere bu şekliyle 
emanet etmek, en büyük ayıptır. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN —Teşekkür ederim Sayın Özsoy. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. 

CENGİZ BULUT (izmir) — Şahsım adına söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
CENGİZ BULUT (izmir) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; bu yeşil kart 

meselesi iktidarın başını epey derde sokacak. Şu anda milletvekili arkadaşlarımızın kapısında 
yüzlerce insan var, yarın binlerce olacak. Bir kere, yanacaksınız; çünkü, herkes sizden yeşil kart 
talep edecek. İktidarın ne demek olduğunu çok iyi biliyorsunuz. 

Değerli Bakanım, Ege Üniversitesinde problemler var; bu yeşil kart meselesi ile beraber... 
Vergi affı çıktı; kamu idarelerinin birbirine olan borçları da bu vergi affı meselesinin içine girdi 
ve bugün birçok hastanemiz bu tür alacakları yüzünden... Lütfen araştırın efendim; Ege Üni
versitesi... ' • v ' 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (istanbul) — Kamu borçları girmedi. 
CENGİZ BULUT (Devamla) — Lütfen, Ege Üniversitesini araştırın. Bugün Ege Üniver

sitesi, alacakları yüzünden ilaç bulamıyor. Tamam, belki ben yanılabilirim, lütfen araştırın. 
Ege Üniversitesinde bugün, bu yüzden, birçok ilaç ve birçok ödeme meseleleri kilitlenmiş du
rumdadır. 

Olabilir, belki ben yanılmış olabilirim... 
Bugün, memleketimizdeki hastanelerin durumunu biliyorsunuz. Tabiî, hiçbirimiz o has

tanelere gitmediğimiz için... Hastaneler tıklım tıklım doluyor. Ben derim ki, hastane sayısını, 
doktor sayısını artırırsak, yeşil kart meselesini ancak çözeriz. Yeşil kart da versek, kırmızı 
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kart da versek, mavi kart da versek, bu yoğunlukla ve bu hastane kapasitesi ile bu işi çözebile
ceğimize ben inanmıyorum. 

Bu, iktidarın başına dert olmaktan başka bir işe yaramayacaktır. 
Hayırlı, uğurlu olsun. 
Sağ olun. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bulut. 
Madde üzerindeki müzakereler sona ermiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
12 nci maddeyi okutuyorum: 

Yönetmelik 
MADDE 12. — 4 üncü maddede öngörülen aylık gelir ve gelir payının belirlenmesine ve 

9 uncu madde uyarınca yapılacak ödemelere dair usul ve esaslar ile Yeşil Kartın şekli, sahiple
rinin sağlık kurumlarına şevki, bunlara tedavi hizmeti verilmesi, kullanılacak belgelerin şekil 
ve içeriği ve bu Kanunun uygulanması ile ilgili diğer hususlar; İçişleri, Maliye ve Gümrük ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarının görüşleri alınarak Sağlık Bakanlığınca bir ay için
de çıkarılacak yönetmelik ile düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Buyurun Sayın Bozkurt. 
HASAN NAMAL (Antalya) — Yapmacık yapmacık çıkıyorlar... 
BAŞKAN — Hasan Bey, lütfen... 
YUSUF BOZKURT ÖZAL (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; maddede, 

bu çıkacak olan kanuna göre, uygulama esaslarını düzenleyen yönetmeliğin nasıl çıkarılacağı 
tarif ediliyor. Bu bakımdan madde önemlidir; çünkü, kanunların uygulama esasları, kanunla
rın maddelerinden ziyade, çıkarılan yönetmeliklerle detaylı olarak yapılır ve uygulayıcılar, ka
nundan ziyade yönetmeliğe bakarlar. 

Ancak, burada dikkatimizi çeken husus, içişleri; yani, bir nevi devletin polisi, emniyet güç
leri, valileri ile ilgili bakanlık ve devletin kasası, paraların toplandığı yer olan Maliye ve Güm
rük Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sorulacak; bunun üzerine Sağlık Ba
kanlığı, bu yönetmeliği bir ay içinde çıkaracak. Bir diyeceğimiz yok; ama, geçen yıllarda, böy
le yetkiler verilirken, şu tenkidi hep duyageldik -bu Meclis içinde, hem muhalefet saflarında, 
hem iktidar saflarında, Planlama Teşkilatından yetişmiş çok arkadaşımız var, görüyorum- Türk
iye'de, uzun zamandır, kalkınma, planlara göre yapılır. Beş yıllık planlarımız vardır, yıllık prog
ramlarımız vardır ve Başbakanlığa bağlı bir de Devlet Planlama Teşkilatımız vardır. Maddede, 
Devlet Planlama Teşkilatından hiç bahsedilmiyor. Halbuki, bu gibi önemli yönetmelikler, bu 
teşkilattan geçer, geçmesi gerekir; yani, plansız, programsız, hesapsız, kitapsız bir iş yapılacak 
demektir; eğer, "Devlet Planlama Teşkilatı" ibaresi bu maddeye konmazsa. 

Ben bir önerge vermedim; ama, şuna işaret etmek istiyorum: Bu kanun tasarısı, fevkalade 
dikkatsizce hazırlanmış bir kanun tasarısıdır. Birçok problemleri vardır; ona işaret etmek iste
dim. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özal. 
Madde üzerinde başka söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 1. — 1992 yılı içinde bu Kanuna göre yapılacak harcamalar, Sağlık Ba
kanlığının 1992 yılı bütçesinin transfer harcamaları tertibine bu maksatla konulan ödenekten 
karşılanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Kul; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA EMİN KUL (İstanbul) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; dün akşam da tasarının müzakereleri sırasında ifade 

ettiğim gibi, yine tekrar ediyorum. Bu kanun tasarısının amacında, beraberiz; ama, kanun ta
sarısının bu amaca asgaride varmasının yollarını aramak üzere, gerek komisyonda, gerek Bü
yük Mecliste çeşitli öneriler getirdik. 12 madde ve 2 geçici maddesiyle 14 maddelik bir kanun 
tasarısı geniş bir zamanımızı aldı. Bu geniş zamanı ve Sayın Bakanın ifadesine göre, bizim yo
rulmamızı asıl temin eden husus, komisyonda, Sayın Bakanın, getirilen akılcı önerilere, ger
çekten düzeltici önerilere "evet" dememiş olmasından kaynaklanıyor. 

Gerçi, 2 nci maddenin birinci fıkrasıyla ilgili, kanunun, -yani barutu olan- fakirlik çizgisi 
konusunda, siyasî sorumluluk Sayın Bakana ve Hükümete aittir. Hangi kaynağı ne kadar kul
lanacağını kendisi takdir ederek bir sınır koymuş; ama, onun dışındaki hükümlerde getirilen 
düzeltmeler, kanun tekniğine uygun düzeltmelerdi, yapılan hataları ortadan kaldıran düzelt
melerdi, yorumculara açıklık, netlik kazandıracak düzenlemelerdi; maalesef, komisyonda gös
terdiği direnci Genel Kurulda da gösterdiği için bu kadar yorulduk. Dilerim ki, bundan sonra 
gelecek tasarılarda, komisyonlarda, bu gibi öneriler daha özenle dikkate alınır, bir siyasî çekiş
me vesilesi yapılmaz ve özellikle halkımızın sağlığı konusu üzerinde bir kanun tasarısı müzake
re edilirken, hayali ihracata kadar varan siyasî çekişmelere yer verilmez, Yüce Meclis de, ko
misyonlarda yorulmadan daha sağlıklı tasarıları Meclisten geçirmek imkânını buluruz. 

Tasarı, bütün uğraşlarımıza rağmen değişmediği için, bu haliyle, amaca hizmet etmekten 
fevkalade uzaktır, önce, ayakta tedavi diye bir husus yoktur. Yani, grip olduğunuz zaman, her
hangi bir tedavi hizmeti alamazsınız. Zatürree olduğunuz, kan tükürdüğünüz zaman, ancak 
yataklı tedavi için hizmeti-şansınız varsa-alabilirsiniz. 

Tedavi kurumlarının bulunmadığı yerler var. Bu yerlerde bir serbest hekime müracaat edip 
herhangi bir ilaç alamazsınız, tedavi olamazsınız. İlaç bedellerinin ödeneceğine dair, kanunda 
bir açıklık yok. Getirdiğimiz bu açıklık reddedildi. İlaç alamazsınız, ilaç bedelinin ödenip öden
meyeceği kanunun bu haliyle şüphelidir. 

Vergi affı için sinir yokken, fakirlik için 170 bin Türk liralık bir sınır getirilrhiş. 170 bin 
Türk liralık sınır dolayısıyla, esasen, biraz önce saydığım yoklara ilaveten, bence yeşil kart da 
yok. Her ne kadar "10 milyon insanı ilgilendirecek" deniyor ise de, bu hayalî bir sayıdır. Yine, 
yapılan hesaplamalarda "2,4 trilyon lira gerekir; ama, 500 milyar lira var bu konuya tahsis 
için" deniyorsa da, bunların hepsi, biliyoruz ki, hayalîdir. 

Bir örnekleme ile ortaya koymak isterim ki, 15 Haziran 1992 tarihinde, ağır kanamalı bir 
hanım hastayı, aracı olarak hastaneye yatırmak istedim. Bağ-Kur'lu... Sosyal Sigortalar Has
tanesi almadı; Başhekimin tavsiyesiyle, Cerrahpaşa Hastanesine götürdük almadı; Çapa Has
tanesine götürdük," almadı; "devlet hastanelerine, Kuledibi Hastanesine götürün" dediler; gö
türdük, almadı; "Kartal Devlet Hastanesine götürün" dediler, götürdük, "300 bin lira verin, 
gelişmiş bir tümör var, bir operasyon yapacağız. Bu asgarî bir paradır, sonra tamamlarsınız 
üstünü. Siz, Bağ-Kur'dan alırsınız" dediler. 

Bu dolaşmamız sırasında hastanelerin birisinde gördüğümüz manzara, keten perdelerin 
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yerlerinden sökülüp, etüvden geçirilerek sargı bezi olarak kullanılmaya başlanıldığıydı. Nede
nini sorduğumda,yeterli tahsisat olmadığı ifade edildi. 

10 milyon insana 2,4 trilyon yahut mevcut bütçeden ayrılan 500 milyar lira gibi, hayalî 
laflarla gerçekler ve geçici 1 inci madde birbiriyle bağdaşmıyor Sayın Bakan. Dolayısıyla, ben
ce, 170 bin liralık fakirlik sınırıyla yeşil kart da yok. Yani bir illüzyonla karşı karşıyayız. Esası
na baktığımızda, Sayın Bakan, yeşil kartın hangi kart olduğunu da izah edemedi. Seçimden 
evvel gönderilen elimdeki bu kart mı? Elimdeki şu beyannamede yazılanlarla uygun bir yeşil 
kart mı? Yoksa parti liderlerinin gazetelerde söylediği elimdeki şu kartla ilgili bir yeşil kart mı? 
Hangi yeşil kart? Bir sihirbaz, elinde kartlarla çıkmış, Sayın Bakana "Bu mu?" diyorsunuz, 
"Bu değil" diyor; "Bu mu?" diyorsunuz, "Hayır, o yeşil değil; yeşil-beyaz" diyor; "Bu mu?" 
diyorsunuz, "Onu da seneye, 11 ay sonra getireceğim" diyor. Dolayısıyla, tam bir illüzyonla 
karşı karşıyayız. Vatandaş illüzyonistin elindeki kartı bulmaya çalışıyor. Bu tasarının fakirlik 
sınırıyla da kaybolmuş bu kart; kaybolduğunun tescilidir bu tasarı. 

Hatta öyle bir illüzyon ki, şu beyannamede, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ismi kullanı
larak, Sağlık Bakanlığına atıf yapılarak, yeşil kart sistemi genel müdürlüğü kurulduğu bile da
ha önce basılmış, dağıtılmış durumdadır; böyle bir illüzyon karşısındayız. 

Komisyonda kartla ilgili olarak konuşurken, Sayın Bakan başka bir kart türü de ortaya 
çıkardı, "Manyetik kart yapacağız" dedi. öyle sanıyorum ki, manyetik kart haline getirilen 
yeşil kart, bir manyetizma sonucu, bu illüzyonla yok edilecek bir kart olsa gerek. (ANAP sıra
larından alkışlar) Manyetik değil, manyetizmayla ortadan kaldırılacak bir kart olarak ortaya 
çıksa gerek. 

Fatura, burada, vatandaşa çıkacak. İnsanlarımızın umutları kırıldı, törpülendi, beklenti
leri kırıldı. Bu tasarı, insan sağlığı konusunda, böyle hayal oyunlarına başvurulmasının çok 
hazin sonucuna gösterilebilecek somut bir belge olarak bu Mecliste kanunlaşacaktır. Buna rağ
men, dilerim ki, işlerlik kazansın; buna rağmen, dilerim ki, fakir fukara halkımızın derdine 
derman olsun. ' 

Sayın Başkan, teşekkür eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN—Geçici 1 inci madde üzerindeki görüşmeler sona ermiştir. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, geçici 3 üncü madde ile ilgili 

bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Geçici 3 üncü maddenin müzakeresinde size söz vereceğim efendim. 
Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Geçici 1 inci 

madde kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: . , . . s 

GEÇİCİ MADDE 2. — Yeşil kart verilmesine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile 
gerice yörelerdeki vatandaşlardan başlanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Buyurun Sayın Keçeciler. 

MEHMET KEÇECİLER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kanun tasarı
sında gördüğüm bir ifade yanlışlığı ve bir mantık hatasına işaret etmek üzere söz almış bulu
nuyorum. ' 

Tasanda kullanılan "gerice yöreler" tabiri devlet literatürümüzde pek kullanılmayan bir 
tabirdir. Devletin bu gibi meselelerde kullandığı tabir "kalkınmada öncelikti yöreler" tabiri
dir. Birinci derecede öncelikli yöreler var, ikinci derecede öncelikli yöreler var ve bunlar 
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Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilip yayınlanmış. Bu işleri takip eden kimselerin bildiği ve 
kalkınmada öncelikli yöreler deyince, hangi illerin kapsam içerisinde olup, hangilerinin dışın
da olduğunu herkesin tahmin ettiği illerdir. 

Tasarıda kullanılan yeni tabirle "gerice yöreler" deyince, hangi iller bunun içerisine girer 
hangileri girmez, bu husus oldukça muğlak ve takdire yer veren bir tabirdir ve bu tasarıda yer 
almaması icap ederdi. 

Geçici 2 nci maddeye neden lüzum hissedildiğini de anlamak mümkün değildir. Çünkü, 
tasarının 13 üncü maddesinde "Bu kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girer" diyoruz. Kanun
da belirliyoruz ve "Geliri 170 bin liradan aşağıda olan kimseler bundan istifade eder" diyo
ruz; ama, geçici maddede ise, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden başlanır" diye 
ilave ediyoruz. Peki, öteki bölgelerde ne zaman başlayacak?.. Öbür bölgelerde kanun ne za
man yürürlüğe girecek? Hani, kanun, yayımı tarihinde yürürlüğe girecekti... Bunda bir yanlış
lık var. 

Açıkça "Bunun ödeneği yok, bütçesi yok, karşılığı yok" diyemiyorsunuz. Yeşil kart uygu
lamasına, biz, imkânlar ölçüsünde başlayacağız diyebilirdiniz. 1983 malî yılı bütçesiyle bera
ber başlanır da diyebilirdiniz. Kanun maddelerinin arkasına saklanmak doğru değildir. Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinden başlanırsa, kanun nasıl yayımı tarihinde yürürlüğe gi
rer?.. Diğer bölgelerdeki vatandaşlarımız vatandaş değil mi? Elbette kalkınmada öncelikli yö
relerden başlayabilirsiniz; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde daha çok ihtiyaç varsa 
ve Hükümet bunu tespit etmişse, orada aciliyet ve evveliyetle dağıtmanın tedbirlerini alabilir; 
ama, bölgelerimizi bu şekilde ayırmayınız; hele kanunlarla ayırmayınız. Burada bir yanlışlık 
vardır, bunu izah etmek üzere huzurlarınızı işgal ettim. 

Bence, geçici 2 nci madde, hem mantık itibariyle hem de tabirler itibariyle yanlıştır. Mad
denin tasarı metninden çıkartılması icap ettiği kanaatini taşıyorum. 

Bu duygularla, hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Keçeciler. 
Sayın Ünaldı, buyurun efendim. 
MUSTAFA ÜNALDI (Konya) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; böyle bir kanun çıktı, 

bu sınırlar içerisinde hak sahibi olan herkese hayal olduğunu her zaman söyledim ve belki bundan 
birkaç kişi istifade edecektir. Her ilde ve zamanında, başlanmıyor da, acaba niye yalnız Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu'dan başlanıyor? Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da başlamasın diye bir 
iddiayla bunu söylemiyorum. Bu bölgelerimizde, vali ve kaymakamlar bu kartı dağıtırken, An
kara, îzmir, Antalya, İstanbul'da bulunan valilerin elini tutan nedir acaba? Niye onlar yeşil 
kart dağıtamıyorlar? İstanbul'un gecekondusunda hasta olan kişi, Doğu ve Güneydoğuda hasta 
olandan farklı mı hasta oluyor da, onun hastalığı için geç davranıyoruz? Hangi husus, memle
ketin her tarafında bu kanunun geçerli olmasını ve yürütülmesini engellemektedir, bunu anla
makta sıkıntı çekiyoruz. 

Daha evvel belirttiğim gibi, bu kanun, hayal kanunudur, hayalî bir kanundur. Bu husus, 
bu maddeyle tespit edilmektedir ve kesinleştirilmektedir; onu arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ünaldı. 
Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülen Kanunun Geçici 2 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve ta
lep ederiz. 

Teklif: 
GEÇtCt MADDE 2. — "Yeşil Kart verilmesine felaket bölgeleri ve Doğu ve Güneydoğu 

Anadolu Bölgeleri ile geri kalmış yörelerdeki vatandaşlardan başlanır" ibaresine, ikinci cümle 
olarak: 

Aynı şekilde Türkiye'nin her yerinde en geç üç ay içerisinde bu Kartlar dağıtılır. 

Oğuzhan Asiltürk Mustafa Ünaldı Ömer Faruk Ekinci 
Malatya Konya . Ankara 

Bahattin Elçi Abdullatif Şener 
Bayburt Sivas 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMtSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katılmı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmemiştir. , 
Geçici Madde2'yi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum: 

GEÇÎCt MADDE 3. — Daha önce kendilerine Yeşil Kart verilmiş olanlar, Kanunun yayı
mı tarihinden itibaren üç ay içerisinde, ti ve îlçe tdare Kurullarına başvurarak kayıtlarını yap
tırırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir soru vardır. 
Sayın Ergüder, buyurun. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sayın Başkan, kanun tasarısı ve teklifleri, yetkili 
kurullarda kabul ile iktiran ettikten sonra Resmî Gazetede ilan edilir ve yaşamaya başlar. 

Geçici 3 üncü maddede, daha evvel tevzi edilmiş kartlardan bahsediliyor. Bu ne demektir? 
Bu çeşit kaç tane kart dağıtılmıştır? Eğer, Sayın Bakan "Bu bir demostrasyon" diyorsa, yani 
"fasulyeyi burada mı ekeyim faydalı olur; burada mı ekeyim faydalı olur" derse, onu da bir 
hukukî vesileye bağlaması lazımdır. Örneğin, kanun hükmündeki kararnameler... 

Bu bakımdan sualim: Kaç adet yeşil kart dağıtılmıştır, yöreleri neresidir, hangi tarihlerde
dir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
Sayın Bakan buyurun. 

SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (İstanbul) — Kanun çıkmadan evvel, bazı böl
gelerde yeşil kart dağıtma uygulaması, bir pilot çalışma uygulamasıdır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Kanunsuz!.. 
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SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Nasıl yorumlarsanız yorumla
yın; herkes kendi aklına göre yorumlar; herkes kendi zekâsına göre yorumlar. 

Pilot bölge çalışmasının amacı şudur: Pilot bölge çalışması, bir laboratuvar incelemesi, 
araştırması gibi, yasa çıkmadan evvel, bu uygulamayı orada belli ölçüler içerisinde gerçekleşti
rerek, ölçütleri, kriterleri saptamak ve yasayı da gerçekçi bir şekilde,hazırlamak içindir. 

Tabiî, buna alışılmadı hiç. Böyle laboratuvar çalışması, böyle pilot bölge çalışması, böyle 
inceleme, değerlendirme; kararnamelerin bile üstünün doldurulmadan altının imzalandığı dö
nemi yaşamış olan değerli arkadaşlarımız, bunu kavramakta tabiî sıkıntıya düşeceklerdir!.. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Ne alakası var?.. 
•CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Soruya cevap ver. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Konuşun, konuşun... 
Yeşil kart pilot uygulaması, bu amaçla yapılmıştır ve sayın kaymakamlara verilen bu gö

revde, kendilerine "Pilot bölge çalışmasında, hangi kriter getirilirse getirilsin, kesinkes her kri
tere rağmen, yoksul olduğu kesin olanlarla başlayın. Hangi kriteri getirirsek getirelim, bunlar, 
bu insanlar mutlaka o kriterin içerisinde kalsın" dedik ve öyle oldu. 

Kartın dağıtıldığı yerleri söylüyorum: Yakın olduğu için, evvela, Ankara Kızılcahamam'
da uygulamaya başladık. Kendimiz de yönetelim ve gelişmeleri değerlendirmeleri yakînen ya
palım diye. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) — Kaç kart dağıttın? 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Bir dakika, sıranı bekle. Sus da 

konuşalım kardeşim. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, siz* lütfen, Genel Kurula hitaben konuşun. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — İkinci olarak, Mardin'in Ömerli 

İlçesinde dağıttık, ondan sonra, Muğla Üla'da dağıtıldı. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Rize'de.. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Evet, bir de Rize'de dağıtıldı. 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) — İnebolu'da kaç kart dağıttınız? 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Bir dakika, söyleyeyim karde

şim. 
Pilot bölge yeşil kart çalışmalarında, tüm bölgelerde dağıtılan kart sayısı sanıyorum ki, 

en fazla 10 bin civarındadır. Şimdi ben sözü şuraya getireceğim: Anlaşılıyor ki, kanun çıktı. 
Yarın yapacağım basın toplantısıyla bunu Türk kamuoyuna açıklamak zorundayım. Türkiye'
de sekiz sene iktidarda kalarak enflasyonu "Halk düşmanı" ilan edip, halkı kandırıp, enflas
yonu yükselten, "Ortadiregi güçlendireceğim" deyip, ortadiregi silen zihniyetin temsilcilerinin 
bu Meclis çatısı altında direnmelerine rağmen bu kanunun çıkarılması başarılacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bu, suale cevap değil. (ANAP sıralarından alkışlar) 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Bravo Başkan, bu kadar yeter, bravo!.. 
SAĞLIK BAKANI YILDIRIM AKTUNA (Devamla) — Geçici 2 nci madde üzerinde ko

nuşmak için söz alan Sayın Kul arkadaşımız da başka şeyler söyledi, o zaman niye uyarmadı-
nız? 

Şimdi, ne kadar bağırırsanız bağırın yeşil kart kanunu çıkacak. Bugün, Meclis tarihî bir 
gün yaşıyor. Bu tarihî gün ile döneminizde, acı çekmiş, çile çekmiş ve yönetiminizin sayesinde, 
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yıllar içerisinde, sayısı milyonları aşmış yoksul insanlarımız, sağlık güvenceleri için yeşil kart 
kimliğine kavuşuyor. Yeşil kart kimliğini, yoksul insanlarımız artık her hastaneye gidişlerinde 
onurla gösterecekleri bu kartı -onları Allah hastalıktan korusun- muhtaç oldukları zaman, onurla 
kullansınlar. Hepsine hayırlı olmasını diliyorum. 

Size de hayırlı olsun. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Geçici 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

Geçici 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
13 üncü maddeyi okutuyorum: 

Yürürlük 
MADDE 13. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 

Yürütme 
MADDE 14. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü oylamadan evvel, oyunun rengini belirtmek için, aleyhte, Sayın Gaffar 

Yakın söz istemiştir. 
Buyurun Sayın Yakın. 
Sayın Yakın, usulümüze göre, konuşmanız kısa, açık ve gerekçeli olacak. 

GAFFAR YAKIN (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söylediğim gibi, ilk 
defa, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, seçimlerden önce verilmiş sözlerden dolayı, sağlık, avan
tajlı bir duruma geçmiş ve büyük bir politik desteği arkasında hissetmiştir. Ancak, eğer kanun 
şu günkü haliyle çıkacak olursa, işlemez vaziyette bir kanun olacaktır. O zaman, sadece ve 
sadece, seçim meydanlarında verilmiş sözlerin laf olsun diye çıkarılmış kanunu olacaktır. Be
nim buradaki uyarmamı -Hükümetin içerisindeki iç pazarlıkları, ödenek durumlarım, ciddî 
olan niyetlerini bilemem- eğer bu hususta ciddî isek -büyük bir tarihî bir imkân da yakalamış 
durumdayız- o zaman, bu kanunun işler durumda olmasını sağlayalım. Bu, sizlere büyük poli
tik fayda da sağlayacaktır. Hükümet bu sözünü yerine getirmiş olacaktır ve bu karttan, Bakan 
Beyin tahminine göre eğer 10 milyon insan faydalanırsa, bunların hanımlarını, çocuklarını, 
akrabalarını da sayacak olursanız, sayıları, sizleri tek başınıza iktidara getirmeye yetecektir. 

İngiltere'de son seçimlerde sağlık çok önemli bir konuydu, burada da önemli bir konu 
halindedir, gelecek seçimlerde de önemli olacaktır. 

Ben şu uyarıyı yapmak istiyorum: Sayın milletvekilleri, bu kanun şu haliyle çıkacak olur
sa, Sayın Bakan biraz önce, "Çok tarihî" dedi; ama, her bir milletvekili için ve de bu Hükü
met için tarihî bir utanç olarak geçecektir, bu kanun işlemeyecektir. 

Neden; şu noktaların eklenmesi lazım: Bakın, birincisi, yeşil kart verilecek olan insanla
rın ciddî manada bir gelir sınırının tespit edilmesi lazım. Bugün, bir ayda, bir kişiyi, bir simit 
ve bir çayla doyurmaya kalksanız 170 bin lira yetmez. Onun için, gelin, daha fazla insanın bundan 
ciddî olarak faydalanabilmesi için, bu rakamı yukarıya çıkaralım. 

ikincisi, "Genel sağlık sigortası başlayıncaya kadar" deniyor; genel sağlık sigortasının ha
zırlık çalışmaları çok uzun sürecektir. İnşallah buna başlanır; ama, Mayıs 1993'te de Türkiye 
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genelinde buna başlanamaz. Bunun süresinin belli olması lazım. İnsanların ekonomik duru
munun değişmesini incelemek üzere, her yıl, kartların geçerli vaziyete getirilmesi gerekir. 

Diğer taraftan, yeşil kart verdik. Kişi gidecek, ayakta poliklinik tedavisi görecekse, teşhis 
için röntgen çekilecekse, laboratuvar tetkikleri yapılacaksa, bunların parasını verecektir. Yani, 
hem, insanın gelir seviyesi 170 bin liranın altında olacak hem de bunların ücretini ödeyecek... 
Böyle saçma bir kanun olmaz; bunun mantığı yanlış. Bunu hazırlayan arkadaşlar, Türkiye şart
larından veya Türkiye içerisindeki yaşamdan habersiz, ezbere veya tercüme yapmışlar; büyük 
yanlışlar var. 

İlaç masraflarının ne olacağı belirsiz. 
Diğer önemli bir husus, 1992 rakamlarına göre, kişi başına yıllık 250 bin liralık sağlık mas

rafları koyacak olursak, 10 milyon insan için 2,5 trilyon ödeneğin gerçekleşmesi gerekir. 

Sonuç olarak şunu söylemek isterim: Eğer, sadece ödeme güçlüğü çeken insanlara, geçici 
olarak palyatif bir tedbir getiriyorsak, bu zaten vardı; 1987'den beri ağır aksak işlese de, şikâ
yetler olsa da, bundan önceki hükümetlerde de sizin Hükümet zamanınızda da bu insanların 
tedavisi yapılıyordu; hatta çok daha fazla sayıdaki insanların tedavisi yapılıyordu. Kanunun 
ek maddesinde de zaten, fon, işlerliğini devam ettiriyor. Şayet bu değişiklikler yapılmazsa, da
ha önceden tedavi olabilen insanları da sıkıntıya sokacak, hastanelerde büyük kargaşa olacak. 

Bu neye yarayacak biliyor musunuz; sadece ve sadece, Sayın Bakanın dediği gibi, daha 
geniş bir pilot çalışma olacak ve bazı kimseler, bunun ilmî araştırmalarını birtakım ilmî dergi
lerde yayımlayarak kendilerine birtakım payeler çıkarabileceklerdir. Ben isterdim ki, bunda ya-
nılayım; fakat, zabıtlara geçiyor, zaman gelecek ve karşılıklı konuşacağız... 

Diğer bir husus: Sayın Bakan, dün, yeşil kart olayını, millî sağlık politikasının temel taş
larından birisi olarak lanse etti. Şimdi, bu konuda, çok değerli milletvekillerini bir kere daha 
bilgilendirmek istiyorum. Yazısında şöyle demektedir: "Kongreden çıkacak sonuçların, Türk 
Ulusunun temsilcisi Büyük Millet Meclisinde tartışılarak karara bağlanmasıyla Türk Devleti, 
ulusal sağlık politikasına kavuşacaktır. Böylece, bakanların ve hükümetlerin değişmeleriyle esas 
istikametini kaybetmeyecek olan ulusal sağlık politikası, uzun vadeli kalıcı çözümlerin üretil
mesine meydan vermiş olacaktır." 

Sayın milletvekilleri, Dünya Sağlık Teşkilatı, herkese sağlık programını 1978 yılında Alma-
Ata'da prensip olarak kabul etmiş. 2000 yılında tüm dünyada herkesi belirli standart sağlık 
seviyesine getirebilmek için hedefler koymuş. Gene bu hedefler, Sayın Bakanın dağıtmış oldu
ğu kitapçıkta da var. Mesela, diyor ki: "Hedef 5. — 2000 yılında, bölgede, yerli kızamık, ço
cuk felci, yeni doğan tetenozu, doğmalık kızamık, yerli sıtma vakası bulunmamalıdır. 

Hedef 6. — 2000 yılında, bölgede, doğumda beklenen yaşam süresi en az 75 yıl olmalıdır. 
2000 yılında, bölgede, ölüm hızı binde 20'nin altında olmalıdır" diye dünyadaki bütün ülkele
re bu hedefleri duyurmuş ve demiş ki, "2000 yılında bizim belirlemiş olduğumuz bu hedefleri 
siz de kabul edin, bulunmuş olduğunuz noktadan bu noktaya, 1978 yılından 20)30 yılına kadar 
nasıl gelirsiniz, bunun stratejilerini oluşturun... Bu, bütün dünya sağlık bakanlıklarına gönde
rilmiş. 

Türkiye'de de, Sağlık Bakanlığınca, 1988-1989 yıllarında, şu anda müsteşar yardımcısı olarak 
bulunan arkadaşımızın kendi yazmış olduğu, kaleme almış olduğu kitap -burada ifade edildiği 
ve Sayın Bakanın da söylediği gibi, 5 günlük çalışmalarla değil- bir yıldan fazla bir zaman da, 
400'den fazla yerli ve yabancı katılımcının iştirakiyle, alt grupların oluşturulmasıyla, bu belge 
Dünya Sağlık Teşkilatının istediği tarzda hazırlanmıştır. 
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Bu belgede, dediğim gibi, hiçbir partinin itiraz edemeyeceği, ana-çocuk sağlığı, aşılama 
programlan, biraz evvel okuduğum, bölgeler arasındaki farklılıkların kaldırılması gibi hedef
ler vardır. Bu hedeflere, hiçbir parti, hiçbir kimse karşı çıkamaz. Bunun için, Dünya Sağlık 
Teşkilatı bu hedefleri bir müddet evvel bütün ülkelerden istemiş -Doktor Oswald Dünya Sağlık 
Teşkilatı Avrupa Direktörüdür- Finlandiya da çıkarmış, Amerika da çıkarmış, diğer ülkeler de 
çıkarmış. 

İstedikleri şu: îşi sağlama alabilmek için, "Bu kanunları, bu stratejileri parlamentodan 
geçirin ve o ülkelerde değişmesin." Bunun da adı "Millî sağlık politikası" olmuş. Fakat, sağ
lık, sadece 2000 yılının hedefleri -health for ali- için gerekli değildir. Bakan orada büyük bir 
yanlışlığa düşüyor. 

Bakın, ben size, birtakım sağlık sorunlarından nelerin cevaplandırılması lazım geldiğin
den bahsedeyim: 

t ; • 

Sağlık hizmetlerinin satın alınması, tedariki ve üretiminin birbirinden ayrılması gerekir. 
Mesela, SSK, hem sağlık hizmeti üretiyor, hem parasını veriyor; bunun ayrılması lazım. Buna, 
bugünkü siyasî partilerin yaklaşımı değişik olacaktır. 

Ücretlerin tam maliyeti karşılayacak seviyeye yükseltilmesi gerekir. 
Ana sorular: Yönetim ve finans denetiminin taşraya devredilip devredilmemesi -

desantralizasyon- hastaneler özerk olacak mıdır olmayacak mıdır? Bu konularda tüm partile
rin birleşebilmesi ve millî bir politika izleyebilmeleri mümkün değildir. Bu, Türkiye'de de müm
kün değil, İngiltere'de de, Amerika'da da mümkün olmamış. 

Hangi hizmet sektörlerine öncelik verecek devlet? Siz, genel sağlık sigortasını, devlet ola
rak vergiden mi karşılayacaksınız? Sosyal demokrat partiler kendi ülkelerinde bunu savunmak
tadırlar. Halbuki İngiltere'de, Amerika'da veya diğer ülkelerde olduğu gibi, muhafazakâr par
tilerin "prim verebilenler versin, prim veremeyenlerinkini ben karşılarım" tarzında savları var
dır. Bunun gibi, bu tip sorunların tartışılması ve anlaşılabilmesi için, Devlet Planlama Teşkila
tı bir master plan çalışması yapmış. -Kitap göstermek moda olduğu için söylüyorum. Kitapla
rın değeri de kalınlığına göre ölçülüyor- Şöyle iki kitap. Bunda, Türkiye'nin sağlığıyla ilgili 
temel sorunlar ve çözüm önerileri, takvimleriyle birlikte sunulmuş, Sayın Bakan Akın Beyden 
de istirham ediyorum, Devlet Planlama Teşkilatının bu kitapları bastırmaya paraları yok; bu 
kitaplar bastırılsın, tüm milletvekillerine dağıtılsın ki, haberimiz olsun. 

Diğer bir husus, Sayın Bakandan da rica ediyorum. Sayın Serdar Savaş'ın yazmış olduğu, 
"health for ali" millî sağlık politikası olarak yazmış olduğu "2000 Yılında Sağlık" adlı kitabı 
da milletvekillerine dağıtılsın ki, artık, millî sağlık politikası denildiğinde, genel manada ne 
kastedilmesi lazım, hangi esaslar çerçevesinde Türk sağlığına çözümlerin üretilmesi ve bir za
man takvimi içerisinde bir değişim zincirinin ortaya konması gerekiyor, hangi adımı ne zaman 
atacaksınız bilinsin. Bu master plan çerçevesinde, genel sağlık sigortasının adımları ve Türki
ye'deki Sağlık Bakanlığında yapılması gereken değişiklikler de tek tek anlatılmış. 

Bu konuda birtakım tereddütler oluyor, daha önceki Sağlık Bakanları da aynı bilgi yeter
sizliği içerisindeydiler. Şimdi, bu master planının hazırlayıcısı firmanın yöneticisi olan Ahmet 
Müderrisoğlu, Sağlık Bakanlığında çalışmaktadır. Bendeki bilgi belki yanlış olabilir, kendisine 
4 bin dolara yakın da maaş verilmektedir, proje koordinatörü olarak çalışmaktadır. Benim ri
cam, Sayın Bakan, bir cumartesi veya pazar günü, Ahmet Müderrisoğlu'nu çağırsın, desin ki, 
"Bu master plan nedir? Nasıl hazırlandı, neden bahseder? Bir tane de bana verin okuyayım" 
diye, bir imkânı olsun. 
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Diğer taraftan "health for ali" millî sağlık politikası nedir? Bakın, stratejiler... (DYP ve 
SHP sıralarından gürültüler) 

Bir dakika, toparlıyorum, toparlıyorum sayın milletvekilleri. Gerçeklerin kabulü biraz zor 
da olsa, ben sizleri uyarmaya çabalıyorum. 

Mîllî sağlık politikasını da, gene Bakanlığın danışmanı olarak çalışan Cemil özcan'dan 
öğrensin ki, bir daha hata yapılmasın. 

Bu haliyle çıkacak olan yeşil kart, maalesef ve maalesef, sadece ve sadece, birtakım poli
tik vaatleri için "işte yaptık" demekten ileri gitmeyecektir, uygulaması olmayacaktır ve maale
sef, insanlarımızın ıstırabı devam edecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen

ler... Tasarının tümü kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

2. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, Memurlar 
üe Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/110) (S. Sayısı: 84) (1) 

BAŞKAN — Denizli Mileltvekili Adnan Keskin ve Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yer
likaya'nın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Ka
nun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun görüşmelerine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Raporun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okunmasını kabul 

edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Teklifin tümü üzerinde söz isteyen?.. Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ekinci; buyurun 

efendim. 

RP GRUBU ADINA ÖMER EKİNCİ (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi 
üzerinde, Refah Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyo
rum. Bu vesileyle Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, insan olarak, insanın yaşadığı her toplum ve cemiyette, zaman za
man hatalı davranışlar ve hissi hareketler olagelmiştir. Bugünkü sistem içerisinde çalışanlar, 
bugünkü düzen içerisinde büyük bir sıkıntı çeken kamu görevlilerinin, zaman zaman tansi
yonlarının yüksek olduğu, sosyal hayatın verdiği sıkıntılardan dolayı amir-memur sürtüşmele
ri, fevri hareketler, istemeyerek de olsa, bazı hususlar meydana gelmiş olabilir. 

Görüştüğümüz bu teklif dışında tutulmuş olan, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetler Personel 
Kanununa tabi çalışanlar ve bir de bu devlete 25 yıl, 30-35 yıl hizmet vermiş, emekli olmuş 
olanlarla ilgili ve dikkatinizi çekeceğini umduğum iki mektup var elimde. 

Değerli milletvekilleri, şüphesiz ki, devletimiz bir hukuk devletidir. Bu hukuk devleti çer
çevesinde, çalışanların, konulmuş olan kurallara hiyerarşik bir yapıyla riayet etmeleri gerekir. 
Ancak, memurlara sicil ve ceza verilirken, kimlerin nasıl davrandığını, devlet dairelerinde, ku
rum ve kuruluşlarda nasıl siyasî davranıldığını biliyoruz. 

Devletin birçok kademelerinde çalışan, evrak memuru olarak başlayıp, şube müdürlükle
rinde birçok görevlerde bulunan bir kardeşiniz olarak arz ediyorum ki, devlet dairelerinde, 

(1) 84 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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ita amiri dediğimiz, sicil veren durumunda olan amirler, eğer sizin pantolonunuzu, kaşınızı 
veya yürüyüşünüzü beğenmiyorlarsa, buna göre size sicil veren durumda olmuşlardır. Sizin si
yasî görüşünüz, idare amiriyle, sizi idare eden, size sicil veren yöneticiyle ters düşüyorsa, ağzı
nızla kuş tutsanız, Türkiye'de, maalesef, bu verilen cezalardan kendinizi uzak tutamazsınız. 

Devlet dairelerinde öğle tatili 1-1,5 saattir. Yarın mübarek cuma günüdür. Cuma Namazı 
için devlet dairelerinden ayrılan memur kardeşlerimiz, işçi kardeşlerimiz, eğer saat 14.00'te iş
yerlerine dönmüşlerse, amiri de sırf dine düşmanlığından dolayı bunu takip ediyorsa, önüne 
bir savunma konulacaktır. Bendenizden, "Cuma namazına niçin gittin, görevi niçin terk et
tin?" diye günlerce, aylarca savunma istenmiştir. Fakat, memur, öğle tatilinde kumarhanede 
kumar oynuyorsa, arkadaşları ile beraber meyhanede içici içiyorsa, buna sual açmak hiçbir idare 
amirinin aklından bile geçmemiştir. 17 yıl devlete hizmet eden bir kardeşiniz olarak bunları 
beyan ediyorum. • 

Tabiî ki; durumlar ve cezalar ne olursa olsun* hangi cezaların affedilip affedilmeyeceği 
teklifte belirtilmiştir. Sözlerime başlarken de arz ettiğim gibi, insanlar, zaman zaman psikolo
jik sebeplerle, sosyal baskılarla, ailevî nedenlerle, olur olmaz hatalı davranışlarda bulunabilir
ler. Biz, grup olarak, bu aftan yanayız; Grubumuz adına bu teklife olumlu oy vereceğimizi hu
zurlarınızda beyan ediyorum. 

Bir bakanlığın bütçesi görüşülürken bu komisyon sırasında oturan sakallı bir arkadaşımı
zın, Millî Eğitim Bakanlığı Bilgisayar Dairesi Başkanı olduğunu, sorarak öğrendik. 

Peygamberini seven, onun sünnetine inanan bir insan sakal bırakmışsa, onun Türkiye'de 
bir daire başkanlığına getirilmesi söz konusu değildir ve yıllarca bu mücadele verilmiştir, bun
dan sonra da verilecektir. 

Huzurlarınızda, disiplin cezalarının tek taraflı olmamasının;'inancından dolayı başını ör
ten bir kardeşimiz, bir hastanede müstahdem olarak çalışıyorsa, bir okulda öğretmense, amir
leri tarafından bunlara ceza verilmişse, bunların da cezalarının affedilerek göreve döndürül-
mesinin; demokratik hukuk devleti içerisinde, herkesin insan haklarından aynı derecede istifa
de etmesinin yanında olduğumuzu beyan eder, Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (RP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN— SHP Grubu adına, Sayın Sinan Yerlikaya; buyurun. 
SHP GRUBU ADINA VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekili arkadaşlarım; görüşülmekte olan Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disip
lin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi üzerinde, genel ve kısa olarak konuşmayı düşü
nüyorum. Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına sizlere hitap ederken, Grubum ve şahsım 
adına, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 

Bugün, demokratikleşmeye, hukukun üstünlüğüne, insan hak ve özgürlüklerine katkıda 
bulunabilecek bir teklifi görüşüyoruz. Bu teklif, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Di
siplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifidir. Ülkemizde, zaman zaman, genel af kanun
ları ile, idamlık ve müebbetlik suçluların faillerine dahi af çıkarılmış; ancak, disiplin suçları
nın affı ile ilgili çıkarılan kanunlarda, kurumla, sürekli olarak ilişki kesilmesi sonucunu doğu
ran disiplin cezaları ile, yer değiştirme cezalan, hep af kapsamı dışında bırakılmıştır. Oysaki, 
demokratik bir düzende, sadece bir disiplin suçu niteliğinde olan meslekten çıkarma ve yer de
ğiştirme cezalarının affedilmemesinin haklı hiçbir mantıkî izahı da yoktur. 

Sayın milletvekilleri, 12 Eylül karanlık dönemlerinde mağdur edilen, sürülen, kıyılan ve 
bu yönlerden nasibim alan bir kesim de memurlar ve diğer kamu görevlileridir. Bu kesim 
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içinde bir sürü insan, geçen dönemde tasfiye edilmiş, sürülmüş, haklı haksız birtakım disiplin 
cezalarına çarptırılmıştır. Bu dönemde, kurunun yanında yaş da yakılmıştır. 

tnsan haklarının kutsal bir değer olması gerekirken, bu değer göz ardı edilmiştir. Toplu
mumuzun, olağanüstü koşulları yaşadığı bu karanlık dönemde, yönetimler, olumsuz tutum ve 
davranışları ile bireyi devletten soğutmuş; kamu kesiminde çalışanlar üzerinde de maddî ve ma
nevî eziklik ve derin yaralar meydana getirmiştir. Adaletsizliği ve eşitsizliği gidermek, korku
suz ve kaygısız bir yaşamı oluşturmak, kavganın yerini barışın, nefretin yerini de sevginin al
masını sağlamak, hoşgörüyü kanıtlamak için bu teklif hazırlanmıştır. 

Sayın milletvekilleri, SHP ve DYP Koalisyon Hükümeti, 12 Eylül 1980 askerî müdahale
sinin, Türkiye'nin demokratik yaşamı üzerindeki ağır tahribatını gidermek konusunda, halkı
mız üzerinde büyük bir umut ve güven yaratmıştır. Hükümetimiz, halkımızın özlem duyduğu 
kardeşlik ve barış ortamının sağlanması, devletimizin uluslararası alanda saygınlığının artırıl
ması için gerekli adımları atmaya da başlamıştır. Hükümete karşı bu umudu taşıyan kesim içinde, 
12 Eylül ve devamı yönetimler döneminde, çeşitli disiplin cezalarına çarptırılan ve işten atılan 
binlerce kamu görevlisi de bulunmaktadır. Bu nedenle huzurunuza gelen bu teklif yasalaştı
ğında, binlerce vatandaşımız işine dönecek ve yoksulluktan, çaresizlikten kurtulmuş olacaktır. 
Kurumla sürekli ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile yer değiştirme cezalan 
ve diğer disiplin cezaları, tüm sonuçlarıyla affedilmiş olacaktır. Ayrıca, yasanın yürürlüğe gir
diği tarihten önce işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının verilmesini gerektiren fiil
lerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuşturması yapılmayacaktır/Devam 
eden disiplin soruşturmaları ise işlemden kaldırılacaktır. 

Teklif, idarî yargıda devam eden davaların sonuna kadar sürdürülmesi imkânı tanınmak
ta, aleyhte sonuçlanması halinde, ilgilinin af hakkını mahfuz tutmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, geçmiş dönemde disiplin hukuku katılaştırıldı ve sicil sistemi büyük 
ölçüde sübjektif bir hale getirildi. Disiplin yetkileri de gayet özensiz kullanıldı, bu nedenle, 
büyük bir mağdur kitlesi teşekkül ettirildi. Bunun yanında, eski düzende suç sayılan bazı fiil
ler, bugün artık suç olmaktan çıkmış, bunlar için bazı yasal düzenlemeler de yapılmıştır. Bu 
nedenlerle, teklife olumlu baktığımızı ve katıldığımızı belirtmek isterim. 

Sözlerime son vermeden, bir iki temennide bulunmak istiyorum: 657 sayılı Yasa, günün 
koşullarına göre, baştan aşağıya kadar yeniden düzenlenmelidir. Disiplin hukukunda, bu doğ
rultuda, daha objektif, daha demokratik bir düzenleme ve yapılanmaya gidilmelidir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Meclisi, tekrar, saygıyla selamlıyorum. 
BAŞKAN — Teklifin tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş Devletin şahsiyetine 
karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inan
cı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı ve şeref ve haysiyet kırıcı suçlar sebebiyle 
kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâ
kimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin (e) ve (0 bentleri ve 69 uncu maddesi gere
ğince verilmiş yer değiştirme ve meslekten çıkarma cezaları hariç Olmak üzere kanun, tüzük 
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ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar 
hakkında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir, 

Ancak, bu af ilgililere geçmiş süreler için parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez. 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezaları

nın verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuştur
ması yapılmaz, devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır, 
kesinleşmiş olan disiplin cezaları infaz edilmez. 

Disiplin cezalan affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, il
gililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır. 

BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır; okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan 84 sıra sayılı kanun teklifinin 1 inci maddesindeki birinci fıkrasına 
"Memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar..."İbaresinden sonra 
"baroya kayıtlı avukatlar.." ibaresinin eklenmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz. 

Şevket Kazan Bahaddİn Elçi Mukadder Başeğmez 
Kocaeli Bayburt İstanbul 

Ömer Ekinci Mustafa Ünaldı Şinasi Yavuz 
Ankara Konya Erzurum 

BAŞKAN — Efendim, bu önerge yeni bir kanun teklifi mahiyetindedir. Avukatların da 
kendilerine mahsus bir kanunu vardır. Kanun teklifi, daha çok memurlar hakkında verilmiş
tir; avukatlık ise serbest bir meslektir. 

BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) — Avukatlık, aynı zamanda kamu görevidir. 
BAŞKAN — Ama, memur değildir ve onun için bu önergeyi işleme koymamız mümkün 

değildir. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Sayın Başkan, "diğer kamu görevlileri" deniyor; yani bir 

kamu görevi söz konusu... 
BAŞKAN — Efendim, ayrıca Avukatlık Kanunu var. O kanunda değişiklik teklif eden 

bir önerge olduğu için; ancak Avukatlık Kanununda bir değişiklik olduğunda verilmesi lazım. 
ŞEVKET KAZAN (Kocaeli) — Kaldı ki, bu da doğrudan doğruya 657 sayılı Kanuna mahsus 

bir görüşme değil ki... 
BAŞKAN — Hayır efendim, önergeniz Avukatlık Kanununa ait; orada düzenlenmesi la

zım kanaatini taşıyoruz. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — Bu Kanunun kapsamına giren disiplin cezalarına karşı, Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten önce idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren 30 gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek sure
tiyle dava etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında; görülmekte olan davalarda 
davayı gören mahkemece, Jcarar temyiz edilmiş ise Danıştayca, "karar verilmesine yer 
olmadığına" ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, vekâ-
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let ücretine hükmedilmez.'Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde davaya 
devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak davanın 
davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu Kanunla getirilen af hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.., Etmeyenler.;. Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümleri, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 
ile 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa tabi personel hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Tek
lifinden 3 üncü maddenin çıkarılmasını arz ve teklif ediyoruz. 

Esat Bütün fsmet Gür Mukadder Başeğmez 
Kahramanmaraş Aksaray İstanbul 

Yaşar Erbaz Mustafa Baş 
Yozgat istanbul 

Gerekçe: Memurlar ve Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkındaki Kanun 
Teklifi, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri personelini kapsamaması, Anayasanın 10 uncu mad
desinin son fıkrasına aykırıdır. , ' 

Şöyle ki, "devlet organları ve idare makamları, bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik 
ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır." 

Kaldı ki, insan hak ve özgürlükleri açısından da eşitlik esastır. 
Bu nedenlerle, kanunun 3 üncü maddesinin çıkarılması gereklidir. 
BAŞKAN —t Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Çoğunluğumuz olma

dığı için katılamıyoruz Sayın Başkanım. , • 
BAŞKAN — Hükümet?.. ' 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Katılmıyoruz efendim. 
CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Lütfen, karar yetersayısı arayalım Sayın Başkan.. 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Karar yetersayısı yoktur; birleşime 

15 dakika ara veriyorum. , 

Kapanma Saati: 18.05 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 18.24 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıl din m Ava 
KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Ali Günaydın (Konya) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 85 inci Birleşiminin İkinci Oturumunu açı
yorum. 

Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın, Memurlar 
ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/110) (S. Sayısı: 84) (Devam) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Esat Bütün ve arkadaşlarının önergesinin oylamasında karar yetersayısı bulunamadığın

dan birleşime ara vermiştik. 
Şimdi önergeyi tekrar oylarınıza sunuyorum: önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyen

leri.. Karar yetersayısı tekrar bulunamamıştır; birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 18.27 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saali : 18.44 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldırım Avcı 

KÂTİP ÜYELER : Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul), Ali Günaydın (Konya) 

O — : • 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 85 inci Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 
açıyorum. 

Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

2. — Denizli Alille (vekili Adnan Keskin ve Tunceli MilletvekiliV. Sinan Yerlikaya'nın, Memurlar. 
ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu 
Raporu (2/110) (S. Sayısı : 84) (Devam) 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 

Sayın Esat Bütün ve arkadaşlarının önergesinin oylamasında kalmıştık; karar yetersayısı 
bulunamamıştı. ' 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir. 

. . . ^ 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü mad

de kabul edilmiştir. 
Sayın üyeler, oylamalara devam ediyoruz, salondan aynlınmamasını istirham ediyorum... 
4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
3. —Avrupa'da Konvansiyönel Silahlı Kuvvetler Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun 

Buunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/313) (S. 
Sayısı: 55) (1) 

BAŞKAN — Üçüncü sıradaki, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Ant
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dı
şişleri Komisyonları Raporlarının görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. . 

Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okun-

(1) 55 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklerdir. 
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masını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon raporunun okunması kabul edilmemiş
tir. 

Sayın Vehbi Dinçerler'in, söz konusu tasarısının görüşmelerinin geriye bırakılmasını iste
yen bir teklifi var... Böyle bir usulümüz olmadığından, bunu... 

HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Olur mu, olur mu?.. 
BAŞKAN — Sayın Özsoy, tasarı gündeme girmiş ve Genel Kurula gelmiştir; onun için 

bu teklifi muameleye koyamıyoruz. 
HALİL İBRAHİM ÖZSOY (Afyon) — Gerekçesini bir sorun bakalım... 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Grubumuz adına Sayın Vehbi Dinçerler konuşacak efen

dim... 
BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Vehbi Din

çerler; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan değerli mil
letvekilleri; ben, verdiğim önergenin usulle ilgili meselesini konuşmayacağım; vaktinizi almak 
istemiyorum. Aslında, Anayasa ve İçtüzük birlikte yorumlanırsa, eskiden var olan bu hakkın 
kaldırılmadığının tespiti mümkündür; fakat, onu konu olarak huzurunuza getirmek istemiyo
rum. 

Şimdi, önümüzde, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşmanın 
Onaylanması Konusunda bir rapor var. Müsaade ederseniz, bu antlaşmanın dibacesini sizlere 
okumak istiyorum: "Bundan sonra taraf devletler olarak anılacak olan Türkiye, Bulgaristan, 
Çekoslovakya, Yunanistan..." filan, filan, filan sayılıyor ve "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği" deniyor. Sovyetler Birliği de taraf ülkelerden birisi; şu anda huzurunuza gelen antlaş
ma metninde de imzası var ve Yüce Meclis, şu anda kendisi var olmayan bir devletin taraf ol
duğu bir antlaşmayı imzalayacak... Bunun ne derece hukukî olduğunu takdirlerinize bırakıyo
rum; çünkü, bizim ciddî şüphelerimiz vardır ve bu hususun zabıtlara geçmesi için huzurlarını
za geldim. 

Bu meseleyi kolayca çözelim diye Komisyonda da dile getirdik ve istedik ki, Sovyetler Bir
liğinin dağılmasından sonra ortaya çıkan durum netleştikten sonra bu tasarı Meclisten geçsin 
ve Hükümete yetki verilsin; fakat, her nedense, arkadaşlarımız -beni mazur görsünler- bu ka
dar açık ve teknik bir konuyu oy gücüyle Komisyondan geçirdiler. 

Şimdi, bu antlaşma nedir; kısaca arz edeyim: Bu antlaşma, Sovyetler Birliği de dahil, Av
rupa'da, protokol metninde sayılan ülkelerdeki konvansiyonel silahların indirimini sağlıyor. Kon
vansiyonel silahların neler olduğu, tasarının belli maddesinde yazılmış. Bunların içinde tank, 
top, helikopter vesaire var. Arkasından, metnin başka bir yerinde, hangi ülkenin, hangi silahı, 
hangi taban ve tavan seviyesinde tutacağı da yazılmış. 

Şimdi, Sovyetler Birliği dağıldığına göVe, bu antlaşmayı Sovyetler Birliğinin herhangi bir 
coğrafyasında veya herhangi bir kuvvetinde nasıl uygulayacaksınız? Sual bu. Yani, bu antlaş
manın pratiği de yok, hukukî değeri de yok. 

Öbür ülkeler ne yapmış?" diyeceksiniz... Benim bilgime göre, öbür ülkeler, Sovyetler Bir
liği dağılmadan önce bunu meclislerinden geçirmişler- hükümetlerin belge teatisi belki daha 
sonraya kalmış olabilir- ve dolayısıyla meclislerine yanlış bir iş yaptırmamışlar. Nitekim, bizim 
Komisyonda ileri sürdüğümüz bu düşünce kendiliğinden gerçekleşmiş ye 5 Haziran tarihinde 
olağanüstü bir toplantı yapılarak, yeniden bir antlaşma imzalanmış. Antlaşmanın Şartlarından 
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birisi de, son imzacının, yani antlaşmada 22 ülke varsa, 22 nci ülkenin.bütün belgeleri tevdiin
den 10 gün sonra yürürlüğe girmesi. Yani, antlaşma henüz yürürlüğe girmiş değil. Antlaşma 
yürürlüğe girmeden önce, başka ülkeler, sağlıklı bir şekilde, hukukî bir şekilde bunu meclisle
rinden geçirmiş dahi olsalar, yeniden değişiklik yapmışlar. 

Bakınız, bu değişiklikler nedir: Son yapılan değişiklikte; Sovyet Rusya'nın 11 cumhuriye
tinin 3 tanesi antlaşmaya katılmıyor; ne zaman katılacağı da belli değil ve muhtemelen de ka
tılmayacak. Katılan cumhuriyetler; Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Mol
davya, Kazakistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna. 

Tabiî, bu değişiklikten sonra, antlaşmanın çeşitli maddelerinin uygulanmasında, ciddî, hu
kukî, pratik, hatta askerî meseleler çıkmış. O meseleleri çözmek için, bu yeni antlaşma, bir 
sürü maddeyi tadil etmiş. 

Değerli üyeler, sizin, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak tasdik edeceğiniz antlaş
manın metninde "Sovyetler Birliği" yazıyor. Bu antlaşmayı, Kazakistan, Gürcistan ve Erme
nistan'ın da dahil olduğu yeni bir taraflar grubu tadil ediyor. Olacak şey mi?.. Bakınız, bura
da, sadece isimlerin değişmesi, 11 cumhuriyetin 8'e inmesi, böylece hükümranlık alanının de
ğişmesi ve başka bazı hukukî meselelerin çıkması değil, aynı zamanda antlaşma metninin içe
risinde, özüne müteallik değişiklikler var. Yani, bizim tasdik etmediğimiz, Meclisin yetki ver
mediği bir antlaşmayı, Hükümet, Meclisin yetkisinden daha üstün bir yetki varmış gibi peşi
nen tadil etmiş. Yani, 5 Haziran'da imzalanan şu antlaşmayı Hükümet imzalamış ve bu antlaş
ma -bir örnek olarak okuyayım, zabıtlara da geçsin, hepsini vermek mümkün değil- şu anda 
buradan geçecek olan antlaşmanın bir sürü maddesini tadil ediyor. Bu maddelerden bir tanesi
ni okuyacağım. 

"Antlaşmanın 4 üncü maddesinde, antlaşmanın imzalanması sırasında, önceki Sovyet Sos
yalist Cumhuriyetler Birliğince sağlanan haritaya göre, birinci paragrafın ikinci bölümünün 
ikinci cümlesi aşağıda yazıldığı biçimde anlaşılacaktır." Yani, değiştirilmiştir diyor. "Bu belir
lenmiş daimî depolama yerleri; ayrıca, Moldavya Cumhuriyetinde, Ukrayna'nın önceki Odes-
sa Askerî Bölgesinin toprakları içerisinde kalan kısmı kapsayan bölümünde ve Rusya Federas
yonunun Leningrat Askerî Bölgesinin güney bölümünü kapsayan topraklarında da bulunabi
lecektir." l _ 

Kaç tane sayayım size?. Bu antlaşmanın kendisi zaten en azından on oniki sayfa... 
Benim istirhamım şudur: Yüce Meclise yanlış bir iş yaptırmayalım. Biz antlaşmanın ken

disine karşı değiliz. Zaten antlaşma, bizim zamanımızdan yürümüş gelmiş. Komisyonda istir
ham ettik; bu, şimdiye kadar çoktan halledilebilirdi; ama, şimdi gene istirham ediyoruz; yanlış 
bir iş yapmayalım, Komisyon, lütfen bu antlaşmayı geri çeksin, tki günlük meselesi vardır. Za
ten nihaî antlaşma da burada. Nihaî antlaşmayı antlaşmanın içine koysun ve Komisyondan 
süratle geçirip buraya getirsin; biz de, baş üstüne, tasdik edelim; istirham ediyorum... 

Değerli arkadaşlar beni mazur görsünler; kendilerine göre izahları olacaktır; ama hiçbiri
ne katılmıyorum. Bu antlaşmayı, Meclisi abesle iştigal ettirecek bir noktada lütfen tutmasın
lar. Gene kusurumuza bakmayın; bu antlaşmada Meclisin bir yanlışlığa girmemesi için karar 
yetersayısı istemekte de kendimizi haklı görüyoruz, özür diliyorum, bizi mazur görün; yokla
ma istemekte de kendimizi haklı görüyoruz; sırf Meclise yanlış bir iş yaptırmamak için. 

özür diliyor, saygılar sunuyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 
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Başka söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Buradan cevap verebilir miyim? 
BAŞKAN — Eğer kısaysa oradan, uzunsa buradan... 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Kısa Sayın Başkanım... 
BAŞKAN — Buyurun. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sa

yın konuşmacının bahsettiği itiraz, antlaşmaya taraf diğer ülkelerde de ortaya gelmiştir. 5 Ha
ziran 1992 tarihinde, bu problemi çözmek için, Oslo'da, imzacı taraf devletler olağanüstü bir 
toplantı yapmışlar, bu toplantıda nihaî bir belge düzenlenmiş ve "Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetler Birliği" ifadesi geçen her yere, bu yeni kurulan ardıl cumhuriyetlerin teker teker adı ya
zılarak, bu şekilde imzalanması yönünde bir görüş birliğine varılmıştır. Ayrıca, bu nihaî belge
nin 5 inci maddesinde, "İşbu nihaî belge, taraf devletlerin, antlaşmada ve ilgili belgelerinde 
belirtilen haklarını ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde değiştiremez" diye bir ifade de kullanı
larak, bu ilk antlaşmanın geçeceği belgelenmiştir. Bu mahzur böylece ortadan kaldırılarak, ant
laşmanın tarafı diğer devletler, Amerika Birleşik Devletleri ve son imzacı devlet olan Portekiz 
de antlaşmayı parlamentolarından bu şekilde geçirmişlerdir. Yani, yapılan işlem doğrudur. 

- Yüce Meclisin takdirlerine sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Başka söz isteyen?.. 

M. VEHBÎ DlNÇERLER (Ankara) — Efendim, usul değil; ama, müsaade ederseniz bir 
şey ilave edeyim. * 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Madde üzerinde söz alırsınız. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 19 Kasım 1990 tarihinde Paris'te imzalanan "Avrupa'da Konvansiyonel Si
lahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma" ile Antlaşmanın XXI inci maddesinin (2) numaralı pa
ragrafı uyarınca toplanan Olağanüstü Konferansın 14 Haziran 1991 tarihli Kararının ve bu Ka
rarın eklerini oluşturan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Hükümetinin Beyanı ile Türki
ye Cumhuriyeti Hükümetinin Beyanının, 2 nci ırtaddede ifade edilen çekince ile onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Dinçerler; buyurun 
efendim. 

ANAP GRUBU ADINA M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlar; ben hukukçu'değilim; yalnız, Dışişleri Komisyonunda, verdiğiniz yetkiyle, iki sene 
hizmet ettim. 1 inci maddeyi dinlediniz, "Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin çekincesi 
var" diyor ve siz, bu metni, bu çekinceyle birlikte tasdik edeceksiniz. 

5 Haziran Oslo Antlaşmasını ben de biliyorum ve gerekçe olarak onu söylüyorum. O ant
laşma, hükümetlerin imzaladığı bir metindir. O metin, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ver-
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mediği yetkiyle imzalanmış bir metindir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin verdiği yetkiyle im
zalanan ve şuradan geçen metin, asıl metindir. O metin, bu metni değiştiremez. Bu metni, 5 
Haziranda Oslo'da imzalanan antlaşma ile değiştirebileceğinizi iddia ederseniz, önümüzdeki 
temmuz ayının 15'inde yeniden yapılacak bir toplantıda yeniden bir antlaşma zarureti olursa 
ve o da zuhur ederse, sizin Meclis olarak verdiğiniz yetkiyle ilgili metinde yeniden değişiklik 
mi yapmış olacaksınız? Buna, evet diyorsunuz; bu, mümkün değil, doğru da değil ve bu, ant
laşmanın işlemesinde ciddî sıkıntılar doğuracaktır. Bunda ısrar etmenin bir anlamı yok. 

Özür dileyerek söylüyorum, Komisyonda bunları anlattık, söyledik; meselenin hukukî çö
zümü sakattır. Ben, hariciyeci arkadaşların verdiği bürokratik mütalaaya katilmıyorum ve bu
nu burada tescil ediyorum. Efendim, oyumuz var diyorsanız; yaparsınız. 

Saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 
1 inci madde üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Ayhan; buyurun. 
RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem üye

ler; Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının 1 inci maddesi üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, 
Sakarya Milletvekili olarak, görüşlerimi ifade etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum; 
sözlerime başlarken, hepinizi hürmetle selamlarım. 

Muhterem üyeler, muhterem milletvekilleri; bu antlaşma, Türkiye için fevkalade mühim
dir. Ehemmiyeti, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgede, Türk Silahlı Kuvvetlerinin de gücünü 
etkileyecek olmasındandır ve yine Türkiye'nin kuzeyinde, eski adıyla Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetler Birliği, yeni adıyla Rusya Federasyonunun, Hazar Denizi ve Ural Nehrinin doğusun
daki silah yığınağını kontrol dışında bırakması sebebiyle de fevkalade önemlidir. 

Ben, izninizle, antlaşmanın ana hatlarını kısa bir şekilde arz edip, ondan sonra da değer
lendirmelerime geçmek istiyorum. 

AKKA Antlaşması dediğimiz, Avrupa Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması, bildi
ğiniz gibi, İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'da, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin 
askerî üstünlüğü şeklinde tezahür eden askerî dengeyi, Avrupa'da ortaya çıkan yeni siyasî ge
lişmelere uydurmak ve dengeyi bu istikamette değiştirmeyi hedef almaktadır; yani, AGİK'le 
ortaya çıkan çerçevede, silahlı kuvvetler dengesini de uyum haline getirmeyi hedef almaktadır. 

Yine bir diğer hedefi, Atlantik'ten Urallara kadar Avrupa'da yeni siyasî düzenin ve müna
sebetlerin güvenli ve istikrarlı bir şekilde gelişmesi için konvansiyonel kuvvet yoğunluğunu sa
yı olarak azaltmak, daha alt düzeyde denge kurulmasını sağlamak, sürpriz saldırı ve geniş çaplı 
askerî harekât imkânını ortadan kaldırmaktır. Bu hedefe müteveccih olmak üzere, beş çeşit 
silah kategorisinde silahların azaltılması hedef alınmaktadır. Bunlar, muharebe tankları, top-
.çu silahı, zırhlı savaş araçları, savaş uçağı ve saldırı helikopterleridir. 

Antlaşmanın asıl önemi, güvenlik ve istikrara yardımcı olacak tarafı da şudur: Silah sis
temlerinde sayısal bir sınırlama ile denetim rejimini getirmektedir. Bunun için, antlaşmada, 
tafsilatlı şekilde bilgi değişimi ve denetim mekanizmaları oluşturulmuştur. 

AKKA Antlaşması dediğimiz antlaşma, 23 madde ve 8 ek protokolden teşekkül etmekte
dir. Bu protokoller, Konvansiyonel Silah ve Teçhizatın Mevcut Tipleri Hakkında Protokol, Sa
vaş Yetenekli Eğitim Uçaklarının Bir Kısım Modellerinin Silahsız Eğitim Uçağı Olarak Sınıf
landırılması Protokolü, Sınırlandırılan Konvansiyonel Silah ve Teçhizatın İndirim Protokolü, 
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Savaş Saldırı Helikopterlerinin Sınıflandırma Protokolü, Bildirim ve Bilgi Değişim Protokolü, 
Denetim Protokolü, Ortak Danışma Grubu Protokolü ve AKKA'nın (Avrupa Konvansiyonel 
Silahlı Kuvvetler Antlaşması) Bazı Hükümlerinin Geçici olarak Uygulanmasıyla İlgili Proto
kol olmak üzere sekiz ek protokoldür. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin antlaşma kapsamını daraltma istikametindeki 
yorumu sebebiyle takriben yedi ay kadar geciken antlaşmanın millî meclisler tarafından tasdi
ki prosedürü de nihayet bir noktada uzlaşmayla aşılmış ve bu safha başlamış bulunmaktadır. 

Yine, antlaşmanın Türkiye'yi ilgilendiren taraflarından biri de, Doğu Ege Adaları antlaş
ma dışı kalmaktadır ve yine, Türkiye'nin 39 uncu enlemle kesişme noktasından itibaren, Mu
radiye, Patnos, Karayazı, Tekman, Kemaliye, Feke, Ceyhan, Doğankent, Gözne ve buradan de
nize uzanan çizginin kuzeyi ve batısı antlaşma kapsamına alınmakta, bu çizginin doğusu ve 
güneyi ise antlaşma kapsamı dışında kalmaktadır. Sovyetlerin de Ural Nehri ve Hazar Denizi
nin batısı antlaşma kapsamına alınmakta, doğu kesimi ise antlaşma dışı kalmaktadır. Bu kesi
min antlaşma dışı kalması, biraz sonra da arz edeceğim gibi, Orta Asya tslam Cumhuriyetleri
nin bulunduğu bölgede Sovyetlerin serbestçe silah yığınağı yapabilmesi bakımından gelecek 
için bir tehlike arz etmektedir; yani, anladığım kadarıyla anlaşmanın, bu sahayı kontrol im
kânları olmamaktadır. 

Yine, AKKA Antlaşmasının dibace kısmı dediğimiz giriş kısmında Verilen hedefler şun
lardır: Bu antlaşmanın uygulama alanı içinde antlaşmayla sınırlandırılan silah ve teçhizatın 
sayıları, muharebe tanklarında 40 bin adet, topçu silahlarında 40 bin adet, zırhlı savaş araçla
rında 60 bin adet, savaş uçağında 13 600 adet ve saldırı helikopterlerinde de 4 bin adettir. Ant
laşmayla, bu sayıların aşılmaması hedefinin sağlanacağı, müşterek bir taahhüt altına alınmış 
bulunmaktadır. . 

Bir devletin azamî silah sayısının ise, antlaşmanın 6 ncı maddesinde, bu hedeflerin üçte 
birini geçmeyeceği şeklinde tasrih edilmiştir. Bunlar, 13 300 tank, 20 bin zırhlı savaş aracı, 13 
700 topçu silahı 5 150 savaş uçağı ve 1 500 saldırı helikopteridir; yani, bu bir devletin sahip 
olabileceği konvansiyonel silah ve teçhizatın azamî sayısıdır. 

İndirimler için de, 8 inci maddenin dördüncü paragrafında hüküm vardır. Birinci indirim, 
antlaşmanın ilk 16 ayı içinde toplam indirim taahhüdünün yüzde 25'ini teşkil etmektedir. İkinci 
indirim, antlaşma yürürlüğe girdikten sonra 28 aylık süre içinde yüzde 60 indirimi derpiş et
mektedir. Üçüncü indirim de bakiye indirimdir ki, bunun da 40 ayda tamamlanması gerek
mektedir. Antlaşmaya göre sayısı indirilecek olan silah ve teçhizatın da, anlaşmanın yürürlük 
tarihinden itibaren 64 aylık süre içinde, ya askerî amaçlar dışında kullanılır hale getirilmesini 
-yani, askerî harp malzemesi olmaktan saf dışı edilmesini- veya imha edilmesini derpiş etmek
tedir. 

Avrupa konvansiyonel silahlı kuvvetler hakkındaki bu antlaşma, şüphesiz, Türkiye'nin de, 
bölgedeki silah indirimi sebebiyle, silahlanma yatırımını azaltacak ve Silahlı Kuvvetlere yapa
cağı harcamaları azaltacak gibi görünse de, biraz evvel arz ettiğim gibi, eski Sovyetlerin, bu
günkü Rus Federasyonunun, Hazar Denizinin ve Ural Nehrinin doğusundaki bölgede rahat
lıkla yığınak yapabilme ihtiyacı ve yine Türkiye'yi batıdan tehdit eden Yunanistan, güneyden 
tehdit eden İsrail ve doğudan da bir tehdit üssü haline gelme istidadında olan Ermenistan dik
kate alınırsa, aslında, Türkiye için, kanaatimce, fazla faydası da olmayacaktır. 
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Tabiî, bu antlaşma uygulanıp da, Türk Silahlı Kuvvetlerinde belli sayıda indirime gidile
cekse -ki, antlaşma bunu amir bulunmaktadır- kanaatimce, Ordumuzun, Türk Silahlı Kuvvet
lerinin, süratle, daha az asker mevcudu, daha az silah ve teçhizatla, ama daha üstün yetenekli, 
vurucu gücü olan, ateş gücü yüksek olan silah ve teçhizatla donatılması gerekmekte ve belki 
de değil, mutlaka, süratle, Silahlı Kuvvetlerimize destek olacak olan milis kuvvetlerinin orga
nize edilmesini gerektirmektedir. 

Bilindiği üzere, Osmanlı Devleti döneminde, bir taraftan merkezî ordu (Yeniçeri) varken, 
barış zamanında, savaşa hazır edilen ve savaş zamanında da kuvvetler halinde ona büyük sayı
larla destek olan sipahi kuvvetleri vardı eyaletlerde. 

Zannederim ve bildiğime göre, bugün İsrail'de, bu sistem, benzeri şekilde kullanılmakta 
ve diğer gelişmiş ülkelerde de kullanılabilmektedir. Bilhassa israil, bölgeyi tehdit eden ve her 
an savaşa hazır bir güç bulundurma durumunda olduğu için, 120 bin kişilik silahlı kuvvetleri
ni, 24 saat içinde 240 bin kişiye çıkarabilecek bir seferberlik sistemiyle, daha büyük bir ordu 
yerine, süratle ona destek veren bir yedek güç tesis etmiş bulunmaktadır. Türkiye'nin de, her 
taraftan gelecek tehditlere karşı, daha küçük, vurucu gücü daha üstün bir ordu ile süratle ve 
çok kısa zamanda, üstün sayıda ve vurucu güce ulaşabilecek olan bir milis gücü organizasyo
nunu, böyle bir seferberlik kanununa göz önüne alması gerekmektedir. 

Muhterem kardeşlerim, muhterem milletvekilleri; "ister isen sulhu sükûn, daim hazır ol 
cenge" diye, ecdadımızdan bize kalan bir söz var. Bu söz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin daima 
üstün yetenekli halde muhafaza edilmesini gerektirmektedir. Şüphesiz, burada Türk Silahlı Kuv
vetlerinin de, savaş araç ve gereçleri bakımından, kendi kaynaklarına dayandırılması gerekmek
tedir. 

Bölgeyi tehdit eden güçler arasında İsrail'i saydım. Bakın, bundan üç gün önce BBC'den 
İngilizce dinlediğim bir haberi üzüntüyle nakletmek istiyorum: İsrail Genelkurmay Başkanı 
veya Hava Kuvvetleri Kumandanı -yanlış hatırlamış olabilirim- verdiği demeçte, "İran, nükle
er silah edinmek için çalışmaktadır, önümüzdeki'dönemde nükleer silah edinme yolundadır. 
Biz, her türlü gücümüzü kullanarak, savaşı da göze alarak, İran'ın nükleer silah elde etmesini 
önleyeceğiz" diye beyan etmiştir. Hatırlarsanız, bundan bir süre önce, 1980'li yıllarda, İsrail 
Hava Kuvvetleri, gitmiş, Irak'ın nükleer santralını yerle bir etmiş ve bütün dünya da bunu sey
retmişti. İsrail, yine tahminen, hatırladığıma göre, 300 civarında savaş başlığı olan nükleer gü
cüyle, bölgede en büyük nükleer güce sahip olarak, âdeta, bölgeyi tehdit eden bir güç halinde 
gelişmekte; ama, bölgedeki diğer ülkelerin İsrail'e karşı güçlenmesine de izin vermemektedir. 
Türkiye de aslında İsrail'in ilgi ve kontrol sahasındadır. İşte bu sebeple ve bu tehdit unsurlarını 
da dikkate alarak, Silahlı Kuvvetlerimizin, AKKA antlaşması da olsa, başka antlaşma da olsa, 
Türkiye'yi dış tehditlere karşı savunabilecek;, koruyabilecek ve bölgede, Türkiye'nin, koruması 
gereken bölgeleri de koruyabilecek bir güçte ve seviyede tutulması, temel hedeflerden biri ol
malıdır kanaatindeyim. 

Muhterem milletvekilleri, her ne kadar Batı ittifakı içinde bulunuyorsak da, Batılılarla 
birçok kurum ve kuruluşta beraber bulunuyorsak da, kanaatim odur ki, son tercihte, Batılılar, 
daima Müslümanlara -biz de dahil- ve bize karşı, başka güçleri tercih etmektedirler. Bu duru
mu, Kıbrıs politikasında, İsrail'in bölgedeki politikasında ve Ermenistan'ın bölgede uyguladı
ğı politikaya karşı da açıkça görüyoruz; bu politika değişmeyecektir. Nitekim, Batılı bir müs
teşrikin beyanıyla, "Biz, Müslümanların bütün manevî değerlerini mahvettik, tahrip ettik; 
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bundan sonra artık toparlanmaları mümkün değildir ve bundan sonra onların intihar dönemi 
gelmiştir" denilmektedir. Bu beyan, Fransız müsteşrik, Luis Masignon'a aittir. Batı'nın, Do-
ğu'ya ve Müslüman topluluklarına bakış tarzı budur. Silahlı Kuvvetlerimizi, bölgeyi ve Türki
ye'yi tehdit eden unsurlara karşı, bu güç ve yetenekte muhafaza etmek, birinci görevimiz bu-

ı Ummaktadır. 
Ben, bu antlaşmanın ülkemiz için hayırlı olmasını diler, Silahlı Kuvvetlerimizin de, bu ant

laşmaya rağmen, gücünün muhafaza edilecek ve gelişecek istikamette tutulmasını tavsiye ede
rim. 

Ayrıca, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği çöktüğüne göre, bu anlaşmadan doğan me
suliyetler, Sovyetler Birliğinden geriye kalan ülkeler arasında nasıl dağıtılacaktır, buna dair de 
bir açıklık yoktur, bu noktanın da aydınlatılmasında fayda vardır. 

Bu düşüncelerle, kanunun hayırlı olmasını diler, hürmetlerimi arz ederim. (RP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür'ederim Sayın Ayhan. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Çok kısa olarak arz etmek istiyorum 

Sayın Başkanım. 

Biraz önce arz ettiğim, 5 Haziran 1992 tarihli Oslo Antlaşmasıyla, sayın konuşmacının 
ileriye sürdüğü mahzur giderilmeye çalışıldığı gibi; Taşkent Antlaşmasıyla da, bu mesuliyetler, 
diğer devletlere dağıtılmıştır. 

Sayın konuşmacıya teşekkür ediyorum, antlaşmayı çok güzel incelemişler ve neler getirdi
ğini, Türkiye'nin güvenlik, işbirliği ve istikrarına katkıda bulunacağını da vukufla ifade ettiler. 
Söyledikleri doğrudur; Ural Dağlarının ötesi boşlukta kalmıştır; ama, bugünün şartlarında sağ
lanabilen anlaşma ortamı budur. Antlaşma, ülkemizin istikrarı ve savunması için yararlıdır. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Madde üzerindeki müzakereler sona ermiştir. Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Diğer maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — Antlaşmanın II nci maddesinin (1) numaralı paragrafının (fi) bendi ile V 
inci maddesinin (1) numaralı paragrafının (A) bendi hükümlerinde yer alan, Antlaşmanın ta
raf devletlerin tüm adaları dahil, Avrupa'daki bütün topraklarını kapsadığı ifadeleri veya Ant
laşmanın herhangi bir başka hükmü, Doğu Ege Adaları'nın, 1914 Altı Devlet Kararı, 1923 Lo
zan Barış Antlaşması, 1923 Lozan Boğazlar Mukavelenamesi ve 1947 Paris Barış Antlaşması 
ile tesis edilmiş olan silahsızlandırılmış statülerini değiştirdiği, sona erdirdiği veya herhangi bir 
şekilde etkilediği anlamına gelmemektedir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. , 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3.—Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN—Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
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Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum: \ 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Dinçerler. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli üyeler; sizleri taciz etmek 

istemiyorum; yalnız, bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütemez -zabıtlara geçsin diye söylüyorum-
çünkü, Anayasamız ve yasalarımız, Türkiye Büyük Millet Meclisine, olmayan bir devletle ahit
leşme ve akitleşme yetkisi vermediği gibi, olmayan böyle bir yetkiyi devretme, Hükümete ver
me, kullandırtma yetkisini de vermemektedir. 

Görüldüğü gibi, ortada apaçık bir yetkisizlik ve görevsizlik durumu vardır. Oysa, hiçbir 
anayasal organ, kaynağını Anayasa ve yasalardan almayan bir yetkiyi kullanamaz, bir görevi 

, yapamaz. Ayrıca, yabancı ülkelerin şartlı kabulü de bizi bağlamaz. 
Saygılar sunuyorum ve karar yetersayısı aranmasını da talep ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddenin müzakereleri bitmiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kupalarının sıralar arasında dolaştırması suretiyle yapılmasını oyları

nıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekilleri, beyaz bir kâğıda, adını soya

dını, seçim çevresini, oyunun rengini yazıp, imzalayarak oylarını kullanabilirler. 
Oy kupaları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlanıldı) 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında imzalanan Avrupa'da Ortak Mermi 
imalatına ilişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları raporları (1/305), (S. Sayısı: 51) (1) 

BAŞKAN— 4 üncü sıradaki, Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında imza
lanan Avrupa'da Ortak Mermi İmalatına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet, yerlerini almışlardır. 
Bu tasarı üzerine, Sayın Dinçerler'in, görüşmelerin ertelenmesini isteyen talepleri vardır; 

fakat, bunu, biraz önce de ifade ettiğimiz gibi, yerine getirme imkânımız olmadığını Yüce Meclise 
duyuruyorum. 

1 ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Sayın Başkan, grup adına, tümü üzerinde, Sayın Dinçerler 
konuşacaklar. 

BAŞKAN — önce, Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza su
nacağım: Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edil
memiştir. ' • - . , . ' 

Kanun tasarısının tümü üzerinde, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Dinçerler; buyu
run efendim. 

(1) 51 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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ANAP GRUBU ADINA M. VEHBİ DİNÇERLER (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 
üyeler; huzurunuzu sık sık işgal etmekten dolayı, doğrusu pek de rahat değilim; ama, Komis
yonda yaptığımız konuşmaları burada Sayın Heyetinize arz etmek mecburiyetini hissediyorum. 

Efendim, Avrupa Mermi Antlaşması diye bir antlaşma var. Bu antlaşmaya birkaç ülke 
katılmış. Sonra, Türkiye de bu antlaşmaya katılmaya karar vermiş. Hollanda ile Türkiye ara
sında bir Mermi Üretim Antlaşması yapılıyor. Bu antlaşma gerçekleşirse, mermi, Türkiye'de 
imal edilecek ve büyük bir ihtimalle ihraç da edilecek. Genel olarak, iktisadî yönden, askerî 
yönden, hatta siyasî yönden faydalı bir iş. Bu, bizim dönemimizde başlamış, çeşitli çalışmalar 
da yapılmış; yani, bu antlaşmaya, gerek siyasî yönden, gerek askerî yönden gerekse teknik yönden 
bir itirazımız yok, evvela açıkça onu beyan edeyim; ancak, şurada arz edeceğim sebeplerden 
dolayı, gene Yüce Meclise bir yanlışlık yaptırıldığı kanaatindeyim; bu kanaatimi de zabıtlara 
bir kere daha geçirmekte fayda görüyorum. 

Komisyonda bu meselenin görüşülmesi sırasında evvela bilgi noksanlığıyla karşılaşılmış
tır ve o gün, karar verme zaruretmiş gibi, karar verildiği için de bu bilgiler elde edilememiştir. 
Sonradan elde ettiğimiz bilgiler de bizi teyit etmiştir. 

Protokol ve eklerinin metinlerini okumak istemiyorum. Biraz sonra fark edeceksiniz; doğ
rudan doğruya millî bütçeyi ilgilendirdiği, ayrıca, resim, harç ve benzeri malî yükümlülüklerle 
ilgili muafiyetler ve istisnalar getirdiği ve ayrıca bu konularda düzenlemeler yaptığı gerekçesiy
le, Plan ve Bütçe Komisyonunda da görüşülmesi talep edilmiş. İçtüzük buna müsaade ediyor. 
Sayın Başkanlıkça Bütçe Komisyonuna havale edilmemiş olsa bile, kendi komisyonumuzun, 
Bütçe Komisyonunun mütalaasını talep etme hakkı vardır. Bunu talep ettik; maalesef, Komis
yonda bu da kabul edilmedi. Oysa, malî meseleleri çok daha az ilgilendiren bazı konularda 
Bütçe Komisyonunun mütalaası isteniyor. Dolayısıyla, incelemede ve usulün tamamlanmasın
da bir noksanlık olduğu kanaatindeyim. 

Mutabakat Muhtırasının Hükümetçe yeniden gözden geçirildiği, Dışişleri Bakanlığının Baş
bakanlığa muhatap bir yazısında -bu yazı, belgeler arasındadır- belirtilmekle birlikte, söz ko
nusu muhtıranın aslının veya dayandığı bir antlaşmanın olup olmadığı hakkında Komisyonca 
bilgi istenmiş ve bu bilgi verilmemiştir. Bunun önemi şuradadır: 244 sayılı Kanuna göre, eğer 
bir ana antlaşma varsa -kanun maddesi çok sarih- bu ana antlaşmanın süresi çok kısa -bir yıl
dan eksik olan veya tatbikat niteliğinde olan kısımları- bölümleri veya meseleleri, Meclise gel
meden, Meclisin yetkisi alınmadan da yapılabiliyor, antlaşma yürürlüğe konabiliyor. Eğer böyle 
bir dayanak var idiyse, o dayanak da Meclisten geçmiş ise ve o antlaşmada bu yetki verilmiş 
ise, zaten Meclise gelmesine gerek yok. Böyle bir mesele için Meclisi meşgul etmek, doğrusu, 
hukuken de abes bir şeydir; bunu yapmayalım; fakat, ne ana metin hakkında ne de bu konular 
hakkında bilgi alınamadı. Bir dayanak olduğu kanaatinde değilim; halen de söylüyorum. Me
sela, NATO ana antlaşması vardır ve o NATO ana antlaşmasından sonra, o antlaşma değerin
de yüzlerce antlaşma yapılmıştır. Bu NATO antlaşmasının sonradan yapılan öyle hükümleri 
var ki, tarafların birinin albayı ile bizim bir albayımız, oturup o antlaşmayı imzalamışlardır' 
ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Türk Milletini o antlaşma bağlamıştır; yetkiyle bu devre
dilmiştir. Böyle bir şey varsa, bunu Meclise getirmeyelim dedik. 

Böyle bir anlaşmanın olmadığı söyleniyor. Yapılan bu protokol, bir görüş tespiti çalışma
sıdır; yani, ne antlaşmadır ne anlaşmadır ne de bir sözleşmenin parçasıdır. İki taraf, oturmuş, 
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görüşlerini tespit etmişler ve bu anlayışımızı tescil edelim diye bir metin imzalamışlar; odur 
bu. Anlaşma yerine, bir antlaşma ana çerçevesinin rüknünü temsil edebilir; doğrudur; ancak, 
bakınız neler yapıyor: 

Birçok maddesi, biraz evvel de arz ettiğim gibi, vergi, resim, harç ve benzeri malî yüküm
lülükleri kaldırmakta ya da değiştirmektedir. Anayasamızın 73 üncü maddesinin 3 üncü fıkra
sı çok sarihtir; "Vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükler kanunla konulur, değiştirilir 
veya kaldırılır" diyor. Halbuki, antlaşmalar, tarafların tasdikine vabeste, tarafların iradesinin 
tekemmül etmesiyle ortaya çıkan hukukî metinlerdir, millî metinler değildir; tarafların tasdi-
kinden'sonra, iç hukuk haline gelmiş metinlerdir. Oysa, kanun, millî iradenin nihaî olarak or
taya konduğu bir metindir. Yani, siz, bir antlaşmayla vergi kanunu yapamazsınız, bir antlaş
mayla vergiyi kaldıramazsınız, bir antlaşmayla istisna koyamazsınız; koyarsanız, hukuka da 
aykırı olur, Anayasaya da aykırı olur, tatbikatta da bu madde işlemez, onu arz ettik. 

Bakınız, devam ediyorum; 3067 sayılı kalkınma planlarıyla ilgili Kanunun ilgili maddele
rine göre de bu işin ayrıca Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülmesi gerekirdi; o da uygulan
mamış oluyor. Herhangi bir antlaşma, Türkiye Büyük Millet Meclisinin onay yetkisi vermesi, 
Hükümetin de onaylama işlemini tekemmül ettirmesi sonucu, iç hukuk haline dönüşür. Bu 
böyle olsa da, Anayasanın yukarıdaki açık hükmü karşısında, bizim bu olayımızda böyle bir 
yol, yani bu şekilde bir antlaşmayla malî hükümleri değiştirme yolu, Anayasaya aykırı değil
dir. 

Bir iki misal okuyacağım; bakın, neler yapıyor; "Bu proje çerçevesinde düzenlenen her 
türlü belge Damga Vergisinden müstesnadır" diyor. Kim söylüyor bunu; bu antlaşma söylü
yor. Yetki vereceğiz, Hükümet tasdik edecek. Eğer, karşı taraf, bu antlaşmanın karşılığı olan, 
kendi meclisinden geçirme usulünü tamamlamazsa, verdiğiniz yetki zaten geçersiz; geçerlilik 
şartı, öbür milletin irâdesine bağlı. Başka meseleler de olabilir; ama, burada Anayasa çok sa
rihtir; yabancılarla antlaşma yapılabileceğine dair Anayasanın 90 inci maddesinde hüküm var; 
ben ona bir şey demiyorum; ama, "vergi, kanunla konur, kaldırılır, değiştirilir*' diyor; bunu, 
başka bir şeyle değil anlamına söylüyor. 

Başka ne yapıyor: "Gümrük, vergi ve benzeri hususlar veya ithalat ve ihracattaki sayısal 
kısıtlamaların hiçbiri yansıtılmayacaktır" diyor. "Peki proje çerçevesinde yapılacak işlemler 
harçlardan müstesnadır" diyor. "Bu proje çerçevesinde makine, teçhizat, malzeme, mamul, 
yarı mamul ve hammadde ithali -bakınız, her şey var içinde- ithalde alınan her türlü vergi, 
resim, hisse ve harçları ile fonlardan muaftır" diyor. 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Tabiî muaf olacak; 
M. VEHBÎ DİNÇERLER (Devamla) — Ben, muaf olmasına bir şey demiyorum. Usule 

uygun, yani kanunla olması lazım. Muaflığı tanıyan kanunlar var; o kanunlara göre alınması 
lazım. 

MEHMET ÇEBÎ (Samsun) — Yönetmelikle yapalım o zaman. 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Yönetmelikle yapılmasında bizi suçluyorsunuz; 
siz yapmayın öyle şeyleri canım, Anayasaya siz uyun bari. Oyunuzu vereceksiniz, ben ona bir 
şey demiyorum canım; üzülmeyin; yani, sadece deftere geçsin diye söylüyorum; kusuruma bak
mayın. 

MEHMET CEBİ (Samsun) — Sizden öğrendik hoca. 
M. VEHBÎ DİNÇERLER (Devamla) — Biz o kadar kötü hoca değiliz. 
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Gelir ve Kurumlar Vergisi tevkifatmdan müstesnadır" diyor; doğru. Bu, bizim zamanı
mızda yapılmış da... Ben itiraz ediyorum.., 

"Teknoloji ve teknik hizmet karşılığı yurt dışına Ödenen bedeller Katma Değer Vergisin
den müstesnadır" diyor; ama, ,bu taraftan da, Ordu Yardımlaşma Kurumundan alınan malze
meler sivile müstesna değil, askere müstesna diye kavga çıkıyor. 

Devam edeyim ve son olarak şunu arz edeyim: "Bu proje kapsamında Makine ve Kimya 
Endüstrisi Kurumu tarafından Türkiye'den satın alınacak mal ve hizmetlere uygulanan Katma 
Değer Vergisi -Makine ve Kimyanın aldığı Katma Değer Vergisi- söz konusu mal ve hizmetlerin 
bu projeyle ilgili olduğuna dair.." Yani, yurt içinden mal alacak, bu projede kullanacak; diye
lim ki, Türkiye'den dinamit alacak, çelik alacak bunları bu projede kullandığını bir belgeyle 
bildirecek ve ondan da Katma Değer Vergisi alınmayacak. Bunlar yapılsın, benim itirazım yok. 
Eğer, uygun görülüyorsa teknik olarak, yapılsın; ama, bunun yolu, Meclisin bu işe evet demesi 
değil, Meclisin bu işe karışması değil. Görüldüğü gibi, bu ifade, bütçe yapma hakkıyla ilgili
dir. 

Daha enteresanı, şöyle devam ediyor: "Söz konusu mal ve hizmetlerin bu projeyle ilgili 
olduğuna dair bildirim üzerine Türkiye Cumhuriyeti bütçesinden karşılanacaktır." Yani, Ma
kine Kimya Endüstrisi Kurumunun kendi bütçesinden de karşılanmayacak. Makine Kimya En
düstrisi Kurumunun muaf tuttuğu bu Katma Değer Vergisi, bütçeden karşılanacak; yani, siz, 
şu anda, gelecekteki bütçelere ipotek koydunuz, miktarı da belli değil, hududu da belli değil. 

MEHMET ÇEBt (Samsun) — Siyasî partilere de para veriyoruz bütçeden; aynı şey değil 
mi? 

BAŞKAN — Sayın Cebi, lütfen... 
Devam edin lütfen Sayın Dinçerler. 
M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Peki efendim. 
Görüldüğü gibi, bu ifade, bütçe yapma hakkıyla ilgilidir. Bütçenin böyle bir yolla yapıl

ması ve değiştirilmesi, Anayasaya aykırıdır. Ayrıca, Anayasamızın 161, 162 ve 163 üncü mad
deleri, bütçenin kabulü ve değiştirilmesinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin yetkisinde oldu
ğunu belirtmektedir. Bütçeye koyup tadil ediyorsunuz; oysa, yukarda benimsenen yol, bu ant
laşmayı, TBMM'nin bütçe yapma iradesini yerine koymaktadır. Şüphesiz, bu yol, açıkça, Ana
yasaya aykırıdır; en azından, hükümranlık haklarını zedeler nitelikte bir yoldur. Çünkü, neti
cenin alınması ve gerçekleşmesi, karşı tarafın iradesine bağlıdır ve muallaktır. 

Özetle, bu antlaşmanın dayanağı veya bir ana antlaşma yoktur. Olsaydı, Hükümetin im
zalamasıyla yeterli olabilirdi ve daha hukukî olurdu; ancak, bunu kanunla getirip buradan ge
çirmek çok zor olacağı için, öyle sanıyorum ki, bürokrasi, bu işin kolayını buldu ve biz bunu 
antlaşma diye geçirirsek, böyle meseleyi halletmiş oluruz dedi. 

Biz de, bu işin yanlış olduğunu söylüyor, hepinize saygılar sunuyoruz. 
BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Dinçerler. 
Daha önceki oylamada oyunu kullanmayan sayın üye var mı? Yok. 
Lütfen, kupalar kaldırılsın; 
(Oyların ayrımına başlanıldı) 
BAŞKAN — Tümü üzerinde başka söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Ayhan. 
CEVAT AYHAN (Sakarya) — Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; Hollanda ve 

İngiltere arasında, Avrupa Bağımsız Programı Grubu çerçevesinde, mühimmat imaliyle ilgili 
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olarak yürütülen proje kapsamında, Türkiye için de 206 bin adet çift maksatlı obüs mermisi
nin imaliyle ilgili yapılan antlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun tasla
ğının tümü üzerinde, Refah Partisi Sakarya Milletvekili olarak görüşlerimi arz etmek üzere hu
zurlarınıza gelmiş bulunmaktayım; hepinize hürmetlerimi arz ederim. 

Değerli milletvekilleri, bu antlaşma, bizim, çift maksatlı konvansiyonel obüs mermisi de
diğimiz kargo tipi mermi imalatı içindir ve 10 yılda 206 bin adet imali hedef almaktadır. 

Çift maksatlı konvansiyonel obüs mermisi, atıldığı zaman, ikinci kademede, hedefe yak
laştığı noktada patlayan 88 adet, bomblet dedikleri, daha küçük mermileri bünyesinde ihtiva 
eden bir mermi tipidir; Ordumuzun da ihtiyacıdır. Ayrıca, bu proje kapsamında diğer ülkeler
de 103 bin adet merminin imali de hedef alınmaktadır. ' 

Proje, bir yabancı firma tarafından -lider firma EUROMETAAL denen bir firma 
tarafından- yürütülmekte, Türkiye de Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu vasıtasıyla projeye 
katılmaktadır. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, bu maksatla 3 milyon dolarlık yatırım 
yapacak, Lider Firma EUROMETAAL'den de 3,5 milyon dolarlık -hibe şeklinde- bedelsiz teẑ -
gâh alacak ve mevcut tezgâhlarını da kullanarak bu projeye girecektir. 

Projenin bedeli, Türkiye yönünden, 206 bin obüs mermisi -çift maksatlı- için 309 milyon 
618 bin Hollanda Florinidir; bunun dolar olarak değeri de 154 milyon 500 bin dolardır. Bu 
mermiler, 10 yılda imal edilecek ve peyderpey Türkiye'ye teslim edilecektir. 

Türkiye, bu mermilerden bir kısmını yerli imal edecek, bir kısmını da dışarıdan getirecek
tir. Bu yerli imal edilecek olanların mermi imla, montaj ve ambalajı Türkiye'de yapılacak, bomb
let imla, montaj ve ambalajı da Türkiye de yapılacaktır; diğer kısımlarının gövde imalatı ve 
diğer komponetler de dışarıdan temin edilecektir. , 

Bu projede, başlangıçta M483 tipi obüs mermisi imal edilecek ve bilahara da proje kapsa
mında M864 tipi obüs mermisine geçilmesi hedef alınmaktadır. 

Ben, projeye baktığım zaman, ana hatlarıyla -anladığım kadarıyla- şu sakıncaları görmüş 
bulunuyorum: 

. Bunlardan bir tanesi; proje 10 yıl sürelidir. 10 yıl süre, teknolojide çok uzun bir süredir. 
Silah uzmanı değerli asker arkadaşlarımız, bu sahanın tekniğine vâkıf olan arkadaşlarımız, 
şüphesiz bizden daha yakın takip ediyorlardır; ama, bir mühendis olarak söylüyorum; 10 yıllık 
süre, teknolojide bugünden tahmin edilemeyecek olan değişiklikleri getirecek bir süredir; bu, 
gerek silahta gerekse mühimmatta olmaktadır. Nitekim, edindiğim bilgiye göre, Kastamonu'
da kurulmuş olan tesis bünyesinde uçaksavar silahları imal edilmekte idi. Bir süre sonra, bu 
proje hedefe ulaşmadan, daha projenin üçte biri imal edilmeden, derhal yeni bir tipe geçilmiş, 
bu yeni tip üzerinden imalata başlanmıştır ve projenin de geleceği belli değildir. Yani, 10 yıllık 
bir sürede sabit bir antlaşma, ileride, Türkiye için, demode olan, yahutta yeni geliştirilen mer
milere göre müessiriyeti azalmış olan mermi kullanma mecburiyetini getirir ki, buna, tabiî, 
ne Silahlı Kuvvetlerimiz razı olur ne de Bakanlığımızın bu meseleleri yöneten kademeleri razı 
olur. Bu da neticesinde, anlaşmanın bozulması, birtakım malî külfetler, değişiklikler ve birta
kım problemleri getirecektir. 

Antlaşmada ikinci gördüğüm husus, fiyat değişikliği, çok değişik faktörlere rdolar ve flo
rin olarak tespit edilmesine rağmen- bağlanmıştır. Sizi fazla meşgul etmek istemiyorum; ka
nun tasarısının arkasında da vardır; çok uzun bir formülle ve aşağı yukarı 8-10 tane faktöre 
bağlı, hatta ondan da fazla, 15 tane faktöre bağlı olarak ve değişken bir şekilde, eskalasyon, 
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yani fiyat artışları tarif edilmektedir. Bu da, tabiî, Türkiye'nin ne kadar lehine olacağı husu
sunda tereddütleri mucip bir husustur. 

Ben, antlaşmada gördüğüm bütün bu mahzurları söyledikten sonra, dikkatleri şu nokta
ya teksif etmekte fayda görüyorum: Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, bizim ta Osmanlı 
İmparatorluğu zamanından, İstanbul'un fethinde Fatih'in tophanesinden günümüze gelen bir 
kuruluştur. Bu kuruluş, İstiklal Savaşında da hizmet etmiş, 1950'den sonra bugünkü hüviyeti
ne dönüştürülmüş ve Ordumuzun silah, teçhizat ve mühimmat imalatıyla görevlendirilmiş bir 
kuruluştur; ama, bir vesileyle bu kuruluşu ziyaret ettiğimde ve yetkililerden aldığım bilgilerde 
de gördüm ki, bu kuruluşun tesisleri yüzde 8 ila yüzde 10 kapasiteyle çalışmaktadır. Bu kuru
luş tarafından çeşitli brifinglerde ortaya konulan raporlardan da bunu açıkça görmek müm
kündür. • . 

Şimdi, burada şu hususa gelmek istiyorum: Bu, konvansiyonel çift maksatlı obüs mermi
si, Türkiye'nin ihtiyacıdır; ama, Türkiye, devamlı kullandığı bu mermiyi, 1992 yılında, dışarı
dan, yüzde 14 yerli muhtevayla ithal etme durumuyla karşı karşıyadır. Nitekim, dağıtılan ge
rekçede de görüldüğü gibi, projeye, Makine ve Kimya Endsütrisi Kurumu yüzde 14 yerli muh
tevayla girmektedir. Tabiî, 10 yıllık sürede, projenin ileri safhalarında, "yerli muhteva yüzde 
100'e kadar yükselebilir diye de ifade edilmekte; ama, ordunun temel desteği olan silah, teçhi
zat ve mühimmatı sağlayan Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumunun maalesef ne kadar kötü 
yönetildiğini gözlerinizin önüne sermek için bunu söylüyorum. Aslında, bunların geliştirilme
si ve Batıyla yarış edecek bir seviyede -savaş sanayiinde, teknolojide- olması, temel hedefleri
mizden biri olması gerekirken, maalesef bu kurumlarımız yerinde saymakta ve ayrıca, bu üre
timleri gerçekleştiremediği gibi, yine bir KİT olarak, -trilyonlarca lira zararla memleketin sırtı
na yük olan diğer KİT'ler meyanında- bu da, ekonomi için bir yük haline gelmiş bulunmakta
dır. 

Millî Savunma Komisyonu olarak, bir vesileyle geçenlerde, Silahlı Kuvvetlerimizin tesisle
rini gezmiştik. Bu ziyaretlerimizden birisi de Eskişehir Taktik Hava Kuvvetleri Kumandanlığı
na olmuştu. Oradaki ağır bakım tesislerini, (uçaklarımızın revizyonunu yapan, onların bakım 
hizmetlerini veren, binlerce işçi ve mühendisin çalıştığı tesisleri) ve F-16 uçak motorlarını imal 
eden tesisleri gezdik. Orada, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu niye çalışmıyor diye sordu
ğumuzda; Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu temsilcileri de bize dönüp, "bize iş vermiyor
sunuz ki çalışalım" demektedirler ve haklıdırlar. Siz mühendislerin ve idarecilerin önlerine pro
jeyi, siparişi koyarsanız, onlar da onu Batıdaki ayarında imal etmek için, gerekirse know-how 
alacaktır, gerekirse kendi araştırma faaliyetlerini geliştirecektir ve bu projeler de böyle ilerleye
cektir. 

Bize, Eskişehir'de yetkililer tarafından ifade edilen şudur: "Bizim, uçakların bakımı için, 
Hava Kuvvetlerine ait silah ve teçhizatların bakımı için imalat ve destek hizmeti verecek tesis
lerimiz var, piyasaya da yedek parça imal ediyoruz; ancak, Bakanlıktan bize, Türk Lirası ola
rak tahsisat verilmiyor, döviz olarak veriliyor ve 'ithal edin' deniyor." Herhalde dışarıdan pro
je kredileri var, Amerikan yardımı vesaire var, bir şey demek istemiyorum. "Bu kontenjanları 
kullanınız diye, biz, dışarıdan ithalata teşvik ediliyoruz. Halbuki, hem kendi imalat tesisleri
miz var hem de piyasada bunları yapacak olan gelişmiş orta ve ileri sanayiler var, yan sanayiler 
var; maalesef, biz bunlara sipariş verememekten mustaribiz" demektedirler. Bir taraftan, iş
sizlikten ve fakirlikten kıvranan Türkiye; öbür taraftan da, Ordusunun her ihtiyacı için "kredi 
buldum" diye dışarıya giden bir Türkiye. 
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Bu, şimdi burada, bana şunu hatırlattı: 1979 ve 1980'de, Türkiye Elektrik Kurumunun 
o zamanki yöneticileri, Hirfanlı Santralında bir üniteyi yerli yaptırmaya teşebbüs etmişlerdi. 
40 MVA'Iık bir türbin alternatörünü yerli yapınca, o dönemde bakanlıktan takdir alacak yer
de, "Niye, bunu Polonya kredisiyle dışarıdan ithal etmediniz?" diye; tekdir aldık; âdeta, bi
zim bu başarımız, istihza edildi. Bunu yapan mühendis Hidayet Bey ve diğer arkadaşlar özel 
sektöre gitti ve ekip dağıldı. Biz de hâlâ türbin alternatörünü ithal ederiz. Misaldir diye arz 
ediyorum; yani, Silahlı Kuvvetlerimizin meselesi de budur. 

Yine bu seyahat sırasında, Gölcük Donanma Kumandanlığını ziyaret ettik. Oradaki ter
sanelerde, denizaltılar, firkateynler ve hücumbotlar inşa edilmektedir. Yerli yapılanları gördük, 
tersanede tezgâhta olan denizaltıları gördük ve fevkalade başarılıdır. 1970'Ii yıllarda Alman
larla işbirliği halinde başlayan bu proje, Deniz Kuvvetlerimize, birçok firkateyn, denizaltı ye 
hücumbot kazandırmış bulunmaktadır. Ancak, başta tersane komutanımız ve donanma ko
mutanı amiralimiz ile diğer teknik ve idarî yetkililerin, ehemmiyetle, altını çizerek ifade ettik
leri husus şudur: "Tesisi gördünüz. Bunlar, Batı standartlarında ve kalitesinde yapılabilmekte
dir ve bugün ordumuzun deniz gücünü teşkil eden bu değerli savaş araçları ve teçhizat, başarılı 
şekilde kullanılmaktadır;, ancak, eğer biz sipariş alamazsak, yarın bu tesisler, sırf boş kalma 
yüzünden, mevcut teknoloji de, ustalar da, mühendisler de kaybolur gider, akim kalırız. Sa
vunma Komisyonu olarak sizden beklediğimiz destek, bu tesisleri ayakta tutacak olan sipariş
lerin mutlaka verilmesidir. 

Aslında, tabiî, Hava, Deniz ve Kara Kuvvetlerinin yakın zamanla ilgili hedeflerine baktı
ğınız zaman -yine bize verilen bilgilerden anlıyorum ki-10 yılda aşağı yukarı 80 milyar dolar 
mertebesinde savunma teçhizatı harcaması gerekmektedir. Bugün ise Ordumuza verilen öde
nek aşağı-yukarı 2 milyar dolar mertebesindedir; yani, bu rakamı, yıllık 8 milyar dolardan çı
kardığınız zaman, aşağı yukarı 6 milyar dolar açık vardır. Bu açığın nereden karşılanacağı da 
meşkuktür. Bu bir ihtiyaçtır; ancak, biz bunu dış kredilerle karşılamaya kalktığımız takdirde, 
Ordumuzun gücünü artıracak kaynakları dışarıya dayamış oluruz ve bu kaynakların teminin
de zorluk çektiğimiz zaman, memleket savunmasını tehlikeye atmış oluruz. 

Bu mühimmat antlaşması sebebiyle, gerek Kara Kuvvetlerimizde gerek Deniz Kuvvetleri
mizde gerekse Hava Kuvvetlerimizde, çağdaş teknolojiyi takip edip imalat yapma gayretinde 
olan değerli ustalarımızın, mühendislerimizin ve komutanlarımızın önüne yeni siparişlerin -
Türkiye'nin kaldıramayacağı değil, Türkiye'nin kaldırabileceği ölçüde ve içeride de imalat ve 
yan sanayiini canlandıracak, besleyecek şekilde- konulması ve bunun da değerli Millî Savun
ma Bakanlığımız ve Hükümetimiz tarafından temel bir politika olarak ele alınmasında fayda 
görürüm. 

BAŞKAN — Sayın Ayhan, sözlerinizi toparlar mısınız? 
CEVAT AYHAN (Devamla) — Sözlerimi tamamlıyorum. 
Muhterem arkadaşlarım, değerli milletvekilleri; bu maksatla, bu antlaşmanın, ifade etti

ğim mahzurları da dikkate alınarak, hayırlı olmasını diler, hepinize hürmetlerimi arz ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

3. —Avrupa'da Konvansiyoncl Silahlı 'Kuvvetler Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları .raporları (1/313) (S. 
Sayısı : 55) (Devam) . 
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BAŞKAN — Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açık oylamasının sonucunu bildiri
yorum: 

Kullanılan oy sayısı : 198 
Kabul : 173 
Ret : 22 
Çekinser : 2 
Geçersiz : 1 

Bu suretle, tasarı kanunlaşmıştır. 

4, — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında imzalanan Avrupada Ortak Mermi 
imalatına ilişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun lasanst 
ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları raporları (1/305), (S. Sayısı : 51) (Devam) 

BAŞKAN — Tasarının maddelerine geçilmesini oylamadan önce, Sayın Dinçerler'in bir 
önergesi vardır; onu işleme koyacağız: 

önergeyi okutmadan önce, bir hususu arz etmek istiyorum: önergenin gerekçe kısmı 500 
kelimeden fazladır. O nedenle, gerekçe kısmını okutmayacağımızı arz ederim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — 500 kelimesini okutun, gerisi kalsın. 
BAŞKAN — Hayır efendim, böyle bir usulümüz yok. önergelerinin gerekçesini 500 keli

meye indirmeleri için daha evvel kendilerine ricada bulunduk; kabul etmediler. Usule uygun 
hareket edeceğimizden dolayı, önergenin gerekçesini okutamayacağız. Yalnız önerge metnini 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Son olarak Dışişleri Komisyonunda 7 nolu karar ve 1/305 Esas Sayısıyla ve muhalefet şer
hi ile kabul edilen, 51 Sıra Sayısı ile bastırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Ara
sında İmzalanan Avrupa'da Ortak Mermi İmalatına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair ICanun Tasarısının aşağıdaki gerekçelerle reddini arz ve 
teklif ederim. 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

BAŞKAN — Komisyon öneregeye katılıyor mu? 
DIŞİŞLERİ KOMİSYONU BAŞKANI ALİ DİNÇER (Ankara) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI AKIN GÖNEN (Manisa) — Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmemiştir. 
Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum: 

Türkiye Cumhuriyeti ile'Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan Avrupa'da Ortak Merme İma
latına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hollanda Krallığı Hükümeti arasında 
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imzalanan M483 Al I.C.M. mermisinin Avrupa'da ortak imali için Endüstriyel Organizasyo
nun Lider Firması ile sözleşme yapılması isteğine ilişkin Mutabakat Muhtırasının onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

BAŞKAN— Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. , 
Önerge yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edil

miştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümü açık oylamaya tabidir. 
Açık oylamanın, oy kutularının sıralar arasında dolaştırılması suretiyle yapılmasını oyla

rınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın milletvekillerinin, beyaz bir kâğıda adını so
yadını, seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp, imzalayarak, oylarını kullanmalarını rica ede
rim. 

Oy kutuları sıralar arasında dolaştırılsın. 
(Oyların toplanmasına başlanıldı) 

5. — Adlî Tip Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı : 27) (1) 

BAŞKAN — 5 inci sıradaki, Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu üzerindeki görüşmelere baş
lıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
, Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım: Raporun okun

masını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 
Kanun tasarısının tümü üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Elçi söz istemişler

dir... 
Buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA BAHADDİN ELÇİ (Bayburt) — Sayın Başkan, sayın milletvekille

ri; görüşülmekte olan tasarı üzerinde Refah Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere hu
zurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Bu vesileyle, Grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Tasarıyla, yürürlükteki Adlî Tıp Yasasının 4 ve 26 ncı maddeleri değiştirilmek istenmektedir. 
Bilindiği gibi, 4 üncü maddesinde, Adlî Tıp Kurumu Başkanı, Yardımcısı, İhtisas Kurulu 

Başkan ve üyelikleri için, adlî tıp uzmanı olmak şartı vardır. Getirilen tasarıyla, bu adlî tıp 

(1) 27 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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uzmanlığı şartı kaldırılmak istenmektedir. Bu, bize göre son derece mahzurlu bir anlayıştır. 
Adlî Tıp Kurumu gibi, bir eğitim ve ihtisas kurulu olan bir kurumun siyasal düşüncelerle göl
gelenmesine ve siyasal spekülasyonlara yol açabileceği endişesini taşımaktayız. 

Bilindiği gibi, Adlî Tıp Kurumu, bir eğitim ve ihtisas kurulu olması karşısında, bu uzman
lık şartının devam ettirilmesi bize göre son derece yararlıdır. İşi ehline, mütehassısına teslim 
etmek mecburiyetimiz vardır. Yıllardan beri Adlî Tıp Kurumunun yapısında meydana getiril
mek istenen bu düşünce, bize göre Adlî Tıp Kurumunun bir, eğitim ve ihtisas kurumu olması 
vasfına gölge düşürecek mahiyettedir. Bu nedenle, bu değişikliği benimsemediğimizi arz etmek 
istiyorum. 

Yine, mevcut kanunun 26 ncı maddesinde yapılmak istenen bir değişiklikle de, Adlî Tıp 
Kurumu Başkan, Başkan yardımcısı ve ihtisas kurulları başkan ve üyelerinin üçlü kararnamey
le atanması yerine, bakanın onayıyla yetinilmek istenmektedir. Adlî Tıp Kurumu gibi bir uz
manlık kurulunun, yine siyasal mülahazalarla gölgeleneceği endişesini taşımaktayız, 

Buraya, siyasîlerin, siyasî düşüncelerle yapacakları atamaların Adlî Tıp Kurumu müesse
sesinin ciddiyetine gölge düşüreceğine inanıyoruz. Bu yol açılırsa, bu yoldan başkaları da gi
der ve ileride, bu yolu açanlar, belki de öncelikle buna ve bu yolda yol almak isteyenlere karşı 
çıkacaklardır. 

Netice itibariyle, Adlî Tıp Kurumu Kanununun 4 ve 26 ncı maddelerini değiştiren bu tasa
rıya, mahzurlarından dolayı olumlu bakmayacağımızı, olumlu oy vermeyeceğimizi arz eder, 
hepinizi Grubumuz adına saygıyla selamlarım. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elçi. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Sungurlu; buyurun efendim. (ANAP sıralarından 

alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Gümüşhane) — Sayın Baş
kan, muhterem milletvekilleri; Yüce Meclisi saygıyla selamlarım. 

Görüşülmekte olan Adlî Tıp Kurumu Kanununda değişiklik öneren Kanun Tasarısı 2 mad
deden ibaret. Birisi, Adlî Tıp Başkanı ve Başkan Yardımcısının Adlî Tıp Uzmanı olma zarureti
ni ortadan kaldırıyor. Diğeri ise, atamalarda üçlü kararname yerine, üst düzey yöneticilerin 
yalnız ve yalnız bakanın imzasıyla atanmasını, Adlî Tıp kurumunda çalışan diğer bütün perso
nelin ise, Adlî Tıp Başkanının teklifiyle, yine bakanın onamasıyla ataması esasını getiriyor. Ya
ni, bir taraftan üst yönetim için Cumhurbaşkanı ve başbakana verilen yetkiler kaldırılıp ba
kanda toplanırken, bir taraftan da alt yönetimde bakana kada*r gelmeyen tayinlerin de, tama
mı şimdi bakana getirilmek suretiyle, bütün yetkilerin bakanda toplanması cihetine gidiliyor. 
Aslında "By-Pass" Kanunu olarak adlandırılan kanunla, bu kanun tasarısına baktığımızda, 
bir paralellik görüyoruz. Her ikisinde de bütün yetkileri Adalet Bakanında toplama arzusunu 
taşıyor. Orada, alt taraftaki mahallî mahkemelerin, komisyonların yetkisi hususu komisyonda 
düzeltilmiş; ama, bu kanunda o imkân olmamış, gene bütün yetkiler bakanda toplanmıştır. 
Neden böyle bütün yetkileri bakanda toplama zaruretini duyarlar, bilemiyoruz. Ancak, evve
lemirde Adlî Tıp Kurumunda Başkan adlî tıp uzmanıdır; bugünkü kanun o. Adlî tıp uzmanı 
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değil de, bir başka doktor olmasın mı?.. Doğrudur, akla gelebilir, bu bir yöneticidir, doktor 
bile olması zarureti yoktur. O halde, iktisatçı da, hukukçu da veya bir başkası da olabilir; böy
le bir düşünce akla gelebilir. Adlî tıp uzmanı olmasın veya bir başka doktor olsun diyebiliriz; 
ancak, adlî tıbbın yapısını düşündüğümüzde, Adlî Tip Başkanı, aynı zamanda Adlî Tıbbın Ge
nel Kurulunun başkanıdır, yani bütün raporlar üzerindeki son mercî Adlî Tıp Kurumunun baş
kanıdır. Fizik, kimya gibi bütün branşlarda ihtilafların halli için gidildiğinde, o ilmî heyete baş
kanlık etmektedir, özel bilgi istemektedir. Orayı yönetebilmek için adlî tıp bilgisiyle mücehhez 
olması lazımdır, aksi takdirde nörolojik bir hadisede fikir beyan etmesi mümkün değildir, mü
talaada bulunması mümkün değildir; bir başka hadisede fikir beyan etmesi mümkün değildir. 

Başlangıçtan beri devam eden bu uygulama bir ara kaldırılmış; ama, sonra tekrar zaruret 
görülmüş ve adlî tıp uzmanı olması zaruretiyle bir hüküm getirilmiştir. Şimdi, Adlî Tıp Kuru
mu Başkanın adlî tıp uzmanı olmaması keyfiyeti bu meselede aksaklık yaratacaktır. Bu kuru
mun başında, ilmî raporları verecek heyetin başında, bu toplantıları ve müzakereleri yönetecek 
olan şahsın, söylediğim gibi, bir hukukçu, bir iktisatçı, bir mühendis olması gibi bir durum 
ile arasında fazla bir fark yoktur. 

Muhterem milletvekilleri, ikinci mesele ise "By-Pass Kanunu*' olarak adlandırılan kanu
nun tekrar huzurumuza gelmesinden ibarettir, Başbakan ve Cumhurbaşkanı devre dışıdır. "Bu
nun ne mahzuru var?" diyebiliriz. Anayasamızın 6, 8 ve 104 üncü maddelerine bakıyoruz; Ana
yasamızın "D. Görev ve yetkileri" başlıklı 104 üncü maddesinde kararnameleri imzalamak, 
Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri arasında sayılıyor; ama, biz burada, Anayasanın 104 ün
cü maddesine rağmen bu yetki ve görevleri Cumhurbaşkanından alıyoruz, Başbakandan alıyo
ruz ve eğer bu Kanuna "evet" dersek, bakana veriyoruz. Bu durum Anayasanın 104 üncü mad
desine aykırıdır. 

Gene Anayasanın 8 inci maddesine bakıyoruz, "Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaş
kanı ve Bakanlar Kurulu tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine 
getirilir" deniliyor. Cumhurbaşkanı orada icranın içerisindeki ve başındaki şahıstır; biz, Ana
yasanın 8 inci maddesini de devre dışı bırakıyoruz. 

Şimdi, biz, Cumhurbaşkanını devre dışı bırakıp, Başbakanı devre dışı bırakıp, bu yetkileri 
kime veriyoruz?.. Adalet Bakanına veriyoruz. Adalet Bakanı kararname imzalama yetkisi ve 
görevine sahip oluyor; tek başına, onların adına. Şimdi, Anayasanın bir başka maddesini, 6 
ncı maddesini okuyacağım. Bu madde "Egemenlik" maddesidir ve şöyle diyor; "Egemenliğin 
kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya 
organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz. 

"Anayasanın 104 üncü maddesi, açıkça, kararnameleri imzalama yetkisini Cumhurbaş
kanına vermiştir, bu Kanuna "Evet" derseniz, "Anayasa umurumda değil, ben buna rağmen 
açıkça bu yetkiyi Cumhurbaşkanından alacağım ve Adalet Bakanına vereceğim" demiş olur
sunuz. Yüce Meclisin takdiridir, biz ancak ve ancak bu meselenin böyle olduğunu bir daha 
huzurunuzda ifade etmek için buradayız. . 
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Bu itibarla, Anayasaya açıkça aykırı olan, kesin aykırı olan, şek ve şüpheye yer vermeye
cek kadar açık aykırı olan böyle bir kanuna "Evet" dememiz mümkün değildir. 

Anavatan Partisi Grubu olarak buna "hayır" diyeceğimizin bilinmesini ister, hepinize sa
yılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
Adalet Bakanı Sayın Oktay; buyurun. 
ADALET BAKANI M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, çok değerli milletve

kili arkadaşlarım; sözlerime başlamadan önce hepinizi en içten duygularla, saygılarımla se
lamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, hangi yasada değişiklik önerisiyle huzurunuza geldiysem, hep bir 
peşin hükümle karşılaştım; Bakanlık olarak ve Hükümet olarak, efendim, bu değişiklikler po
litika için yapılıyor, partizan emeller için yapılıyor" şeklinde ithamlarla karşı karşıya kaldık. 
Tabiî, bu bir hayal; bir senaryo oluşturuluyor kafalarda, beyinlerde, ondan sonra, gerçekmiş 
gibi, huzurlarınızda ifade ediliyor. 

Değerli arkadaşlarım, Adlî Tıp Kurumunun Başkanı değiştirildi. Biraz önce huzurlarınız
da bulunan Sayın Sungurlu da, sanıyorum Adlî Tıp Kurumunun geçmişteki Başkanıyla birlik
te çalışmayı herhalde istememişti, ama değiştirememişlerdi de. / 

Her gün, basında çarşaf çarşaf suiistimal iddiaları çıkıyor; gün yok ki, Adlî Tıpla ilgili 
çeşitli dedikodular, çeşitli suiistimal iddiaları basında yer almamış olsun. Bu, giderek Cum
hurbaşkanlığı müessesesini de yıpratabilecek boyutlara vardı. Bir noktada, Adlî Tip Kurumu, 
bu şekilde ithamlarla karşı karşıya, öbür tarafta "Cumhurbaşkanlığından, Adlî Tıp Kurumu 
Başkanının değiştirilmesi istenmiyor" şeklinde belirtilen bilgiler, bir bakıma Cumhurbaşkan
lığı müessesesini de yıpratır hale geldi. 

Şunu ifade edeyim: Böylesine bir değişiklik politik amaçlarla yapılmamaktadır; çünkü, 
biz bu değişikliği yaptık. Bizim atamış olduğumuz Adlî Tıp Kurumu Başkanına uygulanacak 
bu getirilen hükümler, ilkelerdir. 

Burada bir yanlışlığa düşüldü, "Başbakan da devre dışı bırakılıyor" denildi. Bu yanlış; 
eğer rapor ciddî şekilde okunsaydı, bunun yanlış olduğu görülecekti. Bakanın teklifi ve Başba
kanın onayıyla gerçekleşiyor bu atama. Şimdi, Başbakanı ve bakanları, istediğiniz her an, so
ruşturmayla huzurunuzda eleştiriyorsunuz» yargılıyorsunuz; düşürme imkânlarınız var, her türlü 
denetleme imkânınız var; ama cumhurbaşkanının var mı? 

• Değerli arkadaşlarım, burada biz şöyle bir durum gördük: "Adlî Tıp Kurumu Başkanı, 
adlî tabiplikte uzmanlığı olan kişi olur" deniliyor. Bununla bir tekel yaratılıyor. İdarenin tak
dir hakkını son derece kısıtlayan bir hüküm bu. Bakınız, Adlî Tıpta görev yapan diğer uzman
lar hangi dalların uzmanı: Patoloji, anatomi, iç hastalıkları, kardiyoloji, genel şirurji, nöroşi
rurji, kadın hastalıkları ve doğum, radyoloji, göz, kulak-burun-boğaz, ortopedi ve travmato
loji, nöroloji, göğüs hastalıkları, ruh sağlığı ve hastalıkları, çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları, 
mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları, farmakoloji, biyokimya, analitik kimya, alerji, im
münoloji, anestezj ve reanimasyon... Daha da sayabiliriz. Bu kadar çeşitli uzmanlık dallarını 
kendi^bünyesinde taşıyan bir kurumda, yalnız adlî tıp uzmanı başkan olacak, diğer uzmanlar 
başkan olamayacak... 5 tane ihtisas dairesi var ve bu ihtisas dairelerinde görev yapan uzmanlar 
bunlar. Bu uzmanlar Adlî Tıp Kurumu Başkanı ve Başkanvekili olamayacak, yalnız adlî tıp 
uzmanı olacak... Bunun anlamı ne değerli arkadaşlarım?... Bizim getirdiğimiz sistemde, bu 
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değerli uzmanlardan, idare, gerçekten yönetim yeteneği olan, idareci yeteneği olan insanları 
seçip, bu müessesenin başına getirebilmelidir. Biz burada tekelciliği ortadan kaldırmış oluyo
ruz. 

Diğer hususa gelince: Tabiî, baştan beri ANAP Grubunun iddiasına göre, 104 üncü mad
deye göre bütün kararnameler mutlaka Cumhurbaşkanı tarafından onaylanır. Böyle bir anla
yışa katılmadığımızı baştan beri ifade ettik. Sorumluluk taşımayan bir makama, sorumlu ola
bileceği bir görevi vermenin doğru olmayacağını ve Cumhurbaşkanlığı müessesesinin sembo
lik bir müessese olduğunu baştan beri ifade ediyoruz. Demokratik parlamenter sistemin temel 
özelliği de budur. -

Değerli arkadaşlarım, ben huzurunuzu fazla işgal etmeyeceğim. 
Kabul ettiğiniz ve "By-Pass" diye nitelendirilen; ama, içereği çok daha zengin ve geniş 

olan diğer yasadaki hükümlere uygun olarak burada değişiklik getirilmiştir. Adalet Bakanlığı
nın Müsteşarı, Müsteşar Yardımcısı, genel müdürleri, ikili kararnameyle atanırken, elbette ki 
Adlî Tıp Kurumu Başkanının üçlü kararnameyle atanması gibi bir* durum söz konusu olamaz. 
Adalet Bakanlığındaki atamalar, aynı düzeyde, aynı kurallara tabi olmalıdır düşüncesiyle hu
zurunuza getirilmiştir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen başka Sayın milletvekili var mı? Sayın Özsoy... 
Bu arada, oyunu kullanmayan sayın milletvekili var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. 
Oy kutuları kaldırılsın lütfen. 
(Oyların ayırımına başlandı) 
BAŞKAN — Buyurun Sayın özsoy. 

\ HALİL ÎBRÂHÎM ÖZSOY (Afyon) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, Adlî 
Tıp Müessesesinin başına getirilecek şahsın şu kararnameyle veya şöyle, böyle atanması yolun
da fikir beyan etmek için kürsüye çıkmadım. Ben, bir konuyu açıklamak ve Sayın Bakanın 
bazı yanlışları doğru gibi empoze ettiğini vurgulamak için huzurunuzdayım. • 

Adlî Tıp, fakültelerde, diğer müesseseler veyahut da ihtisas dalları gibi, ihtisaslaşmış bir 
hekimlik, bir uzmanlık dalıdır ve. enstitüler kurulmuştur. Her doktor, az çok adlî bir rapor 
yazar; ama, hiçbir doktor, eğer adlî bir tabip değilse, kanunun emrettiği teknikte ve yasal or
ganlar tarafından kabul edilecek tipte rapor yazamaz. Beyin cerrahı olabilirsiniz ve beyinle il
gili tüm semptomları, arazları bildirebilirsiniz; ama, rapor tekniği, yönünden, teknik bir konu 
olduğu için, mahkemelerde davaya gerekçe olacak rapor niteliğini taşımaz sizin yaptığınız şey. 

Onun için, teknik bir konunun başına, bu konuyla az çok ilgili bir kimsenin yahut da 
herhangi bir meslek sahibinin getirilmesi hatalı olur. Biz, şunu veya bunu getirin demiyoruz; 
ama, Adlî Tıp Müsessesini'n başına bu konunun kompetanı, bu şekliyle yetişmiş, teknik adam 
halini almış, rapor tekniğini bilen, bu konularda pek çok içtihat, kanun, ceza muhakemeleri 
usulünü vesaireyi de az çok bilen, daha doğrusu hukukla tıbbı birleştirmiş insanların gelmesi 
lazımdır. Çünkü, oradan çıkacak bir rapor, bir cinayetin aydınlanmasını, bir adamın sehpa
dan dönmesini sağlayacak veyahut da ağır ceza mahkemesinde verilecek bir kararın gerekçesi 
olacaktır ve bu bağımsız mahkeme bu gerekçeye dayanarak sanık hakkında karar verecektir. 
O yüzden, bir histoloji profesörü veyahut da bir kadın doğumcu, profesör de olsa, teknik olarak 
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bir adlî tabibin yerini tutamaz; isterse adlî tabip sadece uzman adlî tabip olsun. O yönüyle, 
bu müessesenin başına başka branşlardan hısım akraba veya dost kollamak için kişileri değil, 
teknik olarak yetişmiş kişilerin gelmesi, hem hukuksal,hem de tıp yönünden uygun olacaktır. 

Saygılarımı sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özsoy. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza... 
SELÇUK MARUFLU (İstanbul) — Sayın Başkan, karar yetersayısının aranmasını istiyo

ruz efendim. 
BAŞKAN — Tamam efendim. 

4. — Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında imzalanan Avrupa 'da Ortak Mermi 
imalatına ilişkin Mutabakat Mulıtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/305), (S. Sayısı: 51) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu arada, Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı 
Arasında İmzalanan Avrupa'da Ortak Mermi İmalatına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onay
lanmasının Uygun bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının oylama neticesini arz ediyorum: 

I 

Oy Sayısı : 175 
Kabul : 155 
Ret : 17 
Çekinser : 2 
Geçersiz : 1 

Kanun tasarısı kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

5. — Adlî Tip Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı : 27) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine devam ediyoruz. 

Kanun tasarısının maddelerine geçilmesinin oylamasında kalmıştık ve karar yetersayısı is
tenmişti. . 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... Karar 
yetersayısı bulunamadığı için, birleşime 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 20.24 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati : 20.49 

BAŞKAN : Başkanvckili Yıldırım Ava 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

: © ; 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 85 inci Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

5. '— Adlî Tip Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı : 27) (Devam) 

BAŞKAN — Müzakerelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerindeler. 
5 inci sıradaki, Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak

kında Kanun Tasarısının tümü üzerimdeki müzakereleri bitmiş, maddelerine geçilmesinin oy
lanması esnasında, karar yetersayısının aranmasının istenilmesi üzerine, karar yetersayısı ol
madığından ara vermiştik. Oylamayı tekrarlayacağız. / 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ma-
delere geçilmesi kabul edilmiştir. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı 

MADDE 1. — 14.4.1982 tarihli ve 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 4 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. , 

"Madde 4. —Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı, bir Başkan ve Bir Başkan Yardımcısı ile hiz
metin gerektirdiği yönetmelikte belirtilen birim ve müdürlüklerden oluşur." 

BAŞKAN—1 inci madde üzerinde söz isteyen saym "milletvekili?.. Yok. 

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

• 2 nci maddeyi okutuyorum : * 

MADDE 2. —r 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 26. —Adlî Tıp Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı, İhtisas Kurulları Başkan 
ve üyeleri, üniversitelerin ilgili Fakülte öğretim Üyeleri veya Yardımcıları ile uzman elemanları 
arasından Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile; Kurumun diğer personeli ise Kurum Başka
nının teklifi üzerine Adalet Bakanının onayı ile atanırlar. • 

Adlî Tıp Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı, İhtisas Kurulları Başkan ve üyeleri, kadro
larında, Bakanlar Kurulunca belirlenecek sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı çerçevesin
de, kadro karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Karşılık gösterilen 
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kadrolara başka atama yapılamaz. Bu şekilde çalıştırılan sözleşmeli personel, kadrolarının her 
. türlü yetki ve sorumluluğunu taşır. Ancak 30 uncu madde hükümleri hariç olmak üzere kendi
lerine sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Şahsı adına, Sayın Hasan Korkmazcan; bu
yurun efendim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kanun 
tasarısı üzerinde Grubumuz adına görüşlerimizi Sayın Oltan Sungurlu ifade ettiler. Şu anda 
görüşmekte olduğumuz madde, bu tasarının taşıdığı hukuk dışı zihniyeti bütünüyle yoğunlaş
tıran bir maddedir. Onun için, madde üzerinde görüşlerimizi tekrar tutanaklara intikal ettir
mek maksadıyla huzurunuza geldim. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, bu hukuk ihlallerinin, Adalet Bakanının hazırladığı bir ta
san üzerinde olması, gerçekten üzüntü vericidir. Adalet Bakanlığı, yalnız kendi önerilerinde, 
kendi tekliflerinde değil, Hükümetin getireceği herhangi bir tasarı üzerinde dahi hukukun üs
tünlüğünü, hukukun icaplarını korumakla görevli bir bakanlıktır. Halbuki, şu anda müzakere 
etmekte olduğumuz madde, bir hukuk metni olmaktan ziyade, neredeyse somut bir atama ka
rarnamesi, atama işlemi hüviyetindedir. 

Hepinizin bildiği gibi, kanunlar, objektif amaçlarla, herkes için, her zaman uygulanacak 
tarzda çıkarılırlar, yasalaştırılırlar. Halbuki Sayın Adalet bakanımız, kanunları, Yüce Meclisin 
iradesini kendi yürütme işlemlerinde kullanmak maksadıyla defaatle getirmiştir; bugün de ay
nı işlemlerden birini Yüce Meclisin kararı haline getirme teşebbüsü içindedir. 

Sayın Adalet Bakanı, diyorlar ki : "Adlî Tıp Kurumu Başkanını ben görevden alamıyo
rum. Orada birtakım yolsuzluk iddiaları oluyor, değiştiremiyorum." Öyleyse, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Sayın Adalet Bakanının herhangi bir memurunu değiştirmekte gösteremediği 
beceri eksikliğini kanun yapmak suretiyle gidersin. Talep edilen budur. 

Üstelik, bu metnin ifadelerinden de anlaşılmaktadır ki, Sayın Adalet Bakanının bu atama 
işleminde, kafasında, oraya getirmek üzere bir isim de mevcuttur; ama, bu isim, Adlî Tıp Ku
rumunun tarihi boyunca getirdiği bir geleneğine uymamaktadır. Yasanın şimdiye kadarki hük
müne uymamaktadır. Daha doğrusu, Adlî Tıp uzmanı olmayan o ismi bu makama getirebil
mek için, Yüce Meclisin iradesine başvurmaktadır. Bu Meclise karşı pek saygılı bir davranış 
sayılamaz değerli arkadaşlarım. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Kim o Hasan Bey? 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Birkaç gün sonra öğrenirsiniz. 
MUSTAFA YILMAZ (Gaziantep) — Tahminî konuşuyorsun. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Şimdi söyle. ' 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Tahminî konuşmayın. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, kanunlarda sadece objek

tiflik esası değil, aynı zamanda Anayasaya uygunluk esası da araştırılır. Sayın Adalet Bakanı
nın biraz önce burada ifade ettiği bir söz, Sayın Adalet Bakanının Anayasaya uygun yasa çı
karmak yolunda kaygı taşımadığını da açıka ortaya koymuştur. Sayın Adalet Bakanı, Anaya
sanın 104 üncü maddesini yorumlarken, parlamenter sistemlerde cumhurbaşkanları sorumsuzdur, 
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sorumlu olmayan kişilerin kararnamede imzasının bulunmasına gerek yoktur gibi bir felsefe 
yapıyorlar. O, hukukî bir yorum değildir, düpedüz felsefî bir yorumdur. Aslında, parlamenter 
sistemlerde cumhubaşkanları kararnameleri imzalarlar; Türkiye Cumhuriyetinde de yetmiş yıldan 
beri böyle olagelmiştir. Kaldı ki, sistem içinde, uygun olmasa bile, sistemin gereği böyle olma
sa dahi, bugün yürürlükte olan Anayasanın gereği budur. Eğer, Anayasanın 104 üncü madde
sini beğenmiyorsanız, onu değiştirirsiniz; ondan sonra ister ikili kararnameyle, isterse doğru
dan doğruya Adalet Bakanının tek imzasıyla veya iki dudağının arasından çıkacak sözle adliye 
teşkilatını şekillendirirsiniz; ama, ona uygun bir anayasa yaptıktan sonra yaparsınız bunu. Öy
le bir anayasa, demokratik hukuk devleti anayasası mı olur, yoksa çağın gerisinde bir anayasa 
mı olur; bahsi diğer, o hukuk felsefesine girer; ama, Sayın Bakan kendi kafasındaki felsefî öl
çülerle Anayasayı yorumlamakta ve bu yorumlarını Meclise kabul ettirme çabası göstermekte
dir. Benim anlayışla karşılayamadığım ve iktidar gruplarının hukukçularının da anlayışla kar
şılamamalarını temenni ettiğim husus budur. 

Değerli arkadaşlarım, bu ikazları, sadece bugün muhalefette bulunan bir partinin mensu
bu olarak değil, bir hukukçu olarak ifade ediyorum. Bu sözlerimle, herhalde, geçmişte olduğu 
gibi, bundan sonra geleceğimizde de bağlı kalacağız; ama, bugün bunları yapanlar, bugün bu 
hukuk ihlallerine göz yumanlar, önümüzdeki günelerde, zannediyorum pişmanlık duyacaklardır. 

» 
Bu görüşleri, gecenin geç saatinde müsamahanıza sığınarak ifade ettim. 
Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka böz isteyen?.. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkan, kişisel söz istiyorum. , . 

BAŞKAN— Buyurun Yılmaz Bey. 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; tardışıl-

makta olan tasarının 2 rici maddesi üzerinde görüşlerimi belirtmek üzere söz almış bulunuyo-. 
rum. Konuşmama başlamadan öçne, tümünüzü saygıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Adlî Tıp Kurumu, Adalet Bakanlığına bağlı, adaletin tecellisinde 
etkin rol oynayan bir kuruluştur. Bu kurumun, yirmi yıllık geçmişine baktığımızda, adalete 
ışık tutacak, adaletin gerçekleşmesinde yarar getirecek işlemler yapacak yerde, adaleti zedele
yen, kamuoyu gözünde bu kurumun işlerliğine gölge düşüren tutum içine girdiğini, hukukçu 
olan arkadaşlarımızın tümü bilirler. Yirmi yıldır bu kurumun başında da, adlî tıp uzmanı bir 
profesör .bulunmaktadır. , 

Madde ile yapılmak istenen değişiklikle, Adlî Tıp Kurumunun başında yirmi yıldır bulu
nan; fakat, bu kurumu tam anlamıyla işlerliğe kavuşturamayan kişi, bu kurumun başından 
alınmak istenmekte ve onun yerine, adlî tıp kurumu uzmanı dışında, bilim ve üniversite çevre
lerinden ve bizzat Adlî Tıp Kurumunun bünyesinde çalışan uzman veya ihtisas kurulu başkan
larından birinin getirilmesi amaçlanmaktadır. • 

Burada yapılmak istenen, tamamen iyi niyete, adaletin gerçekleşmesine yönelik bir işlem 
ve değişikliktir. - % 

ANAP'Iı sözcüler ve arkadaşlarımız, bu kurumun, yirmi yıllık çalışmaları sırasında, 
"afyon" olarak kuruma gidip "kına" olarak rapor verilerek kurumun sagyınhğına gölge dü: 

süren tutumları nasıl değerlendiriyorlar, nasıl destekliyorlar? Bunu anlamak mümkün değil. 
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kaldı ki, bu değişiklikle, "Adlî Tıp Kurumu uzmanı bir kişi, kurumun başına getirilmeyecek" 
de denmiyor. "Bu uzmanlar dışındaki diğer ihtisas dallarından veya üniversite bilim çevrele
rinden bir kişi de getirilebilir" deniyor. 

Sonra, bir kurumu yönetebilmek için, illâ konunun uzma'nı olmak da gerekmiyor. Önemli 
olan, o kurumu, amacına uygun, iyi bir biçimde yönetmek ve kamu yönetiminden iyi anlaya
bilmektir. Tasan ile getirilmek istenen değişiklikteki amaç budur. 

Sayın Kormazcan, "Bakanın kimi getireceğini birkaç gün sonra göreceksiniz" dediler. Bu 
kurumun başına, üçlü kararnameyle bir uzman getirilmiştir. Bu uzman, Cerrahpaşa Tıp Fa
kültesinde profesördür ve yine adlî tıp dalında profesörlük düzeyine ulaşmış bir kişidir. 

Diğer yandan, Anayasanın 104 üncü maddesinin ihlal edildiği belirtiliyor. Sayın Cumhur
başkanı sürekli açıklamalar yapıyor ve her açıklamasıyla Anayasayı ihlal ediyor "Anayasayı 
bir defa, iki defa ihlal etsek ne olur" diyor. Sayın ANAP sözcüleri, bunu niçin düşünmüyor
lar? Kaldı ki, burada, Anayasayı ihlal de söz konusu değildir. Asıl Anayasayı ihlal eden, asıl 
Hükümetin elini kolunu bağlayan ve bu Hükümeti çalışamaz duruma getiren Cumhurbaşka
nıdır. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Altı aydır, yedi aydır, bir bakan, özel kalem müdürü
nün dışında, tek bir kişiyi değiştirememiştir. Yedi aydır bir bakan, bir müsteşarını görevden 
alamamıştır. O makam siyasî bir makamdır; bakanın, o makama, beraber çalışacağı, beraber 
iş yapacağı kişiyi getirmesi gerekir. Bugün, Cumhurbaşkanlığı makamında oturan Sayın Özal, 
il müdürlüğü düzeyindeki kararnamelerde bile pazarlık etmek istemektedir, bunların değşiti-
rilmesine engel olmaktadır. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Cumhuriyet tarihinde görül
memiş bir biçimde, atama kararnameleri sürekli reddedilmektedir. Cumhurbaşkanlığı maka
mının bu tutumu, Adalet Bakanını, bu şekilde bazı kişileri, beraber çalışamayacağı kişileri iki
li kararname ile atamaya yöneltmiştir. Bunda hukuka aykırılık yoktur. Anayasanın 1Ö4 üncü 
maddesine aykırılık vardır deniyor. Bu Anayasa, 12 Eylülün ürünü, katılımcılıktan uzak, bas
kıcı, diktacı bir Ana'yasadır. Bu Anayasayı da değiştirmenin çabası içindeyiz ve demokratikleş
meyi ve yasal düzenlemeleri de çağdaş bir biçimde bu amaç doğrultusunda getiriyoruz ve yeni
den bir yapılanmaya kavuşturmak istiyoruz. 

Burada hukuka aykırılık görmüyoruz, Anayasaya aykırılık görmüyoruz ve tamamen hu
kuka ve Anayasaya uygun olduğunu düşünüyoruz. 

Öte yandan, Sayın Sungurlu, "Başbakan da devreden çıkarılıyor" diyor. Ben anlıyorum 
ki, Sayın Sungurlu, değişiklik tasarısının ilgili maddesini iyi okumamış veya bilerek ve kasıtlı 
olarak üyeleri yanıltma doğrultusunda açıklamalar yapıyor. Oysa, tasanda aynen şöyle deni
yor: "Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile atama yapılır." Kurum Başkanının atama işlemi 
bu şekilde yapılıyor. 

Bu değişiklik tasarısının yerinde olduğunu düşünüyorum, olumlu oy vereceğimi belirtiyo
rum. Tümünüze saygılar sunuyorum. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 

Buyurun Sayın Bakan.. 

ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Efendim, Sayın Korkmazcan dene
yimli bir parlamenter ve Parlamenterler Birliği Başkanlığı da yaptılar; ama, çok üzüntüyle ifa
de etmek istiyorum. Geçen günlerde yaptığı konuşmalarla ve bugünkü konuşmalarıyla mesele
ye objektif biçimde yaklaşmaktan öte, meseleyi tümüyle kişiselleştirerek Bakanı hedef alarak, 
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Bakanın kafası içerisinde, gönlünde olan hususları sanki fizik ötesi bir aletle tespit ediyorcası-
na kendine göre yorum yapıyor. 

Şimdi, "kafasında mevcut birisi var, onu atayabilmek için Meclisi aracı kılıyor" şeklinde 
beyanda bulundular. Ben, konuşmamda da Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerine 
sundum, bu değişikliği ben yaptım ve nasıl bir kişi geldiğini eğer araştırırlarsa göreceklerdir. 
Adlî Tıp Kurumu Başkanı olarak kimi atadığımı biraz araştırırlarsa göreceklerdir, atama işle
mi yapılmıştır. Kendileri hayal kurup, kafalarında senaryo oluşturacaklarına, atanmış olan ki
şinin özelliğini, niteliğini tespit etsinler saptasınlar. Sürekli olarak meseleyi kişiselleştiriyorlar, 
sürekli, -afedersiniz- öküzün altında buzağı aramaya çalışıyorlar. Böylesine gerçekten dene
yimli bir parlamentere, hele Parlamenterler Birliği Başkanlığı yapmış bir arkadaşımıza böyle
sine bir durumu yakıştıramıyorum. 

Bu üzüntümü ifade etmek için söz aldım, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
2- nci madde üzerinde önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 27 sıra sayılı Kanun Tasarısının 2 nci maddesiyle değiştirilen 2659 sa

yılı Kanunun 26 ricı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümlenin eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Mustafa Yılmaz Mustafa Kul 
- Malatya Erzincan 

Ercan Karakaş Aydın Güven Gürkan 
İstanbul İçel 

\ Güneş Müftüoğlu İbrahim Gürsoy, 
Zonguldak İstanbul 

"Başbakanın onayı ile yapılacak atamalar Resmî Gazetede yayımlanır." 
Gerekçe : 
önerge, Başbakanın onayı ile yapılacak atamaların Resmî Gazetede yayımlanmasını sağ

lamak Üzere verilmiştir. Gereği takdirlerinize arz olunur. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
ADALET KOMİSYONU BAŞKANI CEMAL ŞAHİN (Çorum) — Çoğunluğumuz olma

dığı için katılmıyoruz; ancak şahsım için katılıyorum. Takdiri Yüce Heyete bırakıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon adına konuşuyorsunuz tabiî, şahsınız adına değil. 
Sayın Hükümet?.. 
ADALET BAKANI M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon, verilen önergeye yetersayısı bulunmadığı için katılamamakta, Hü
kümet katılmaktadır. ' ,-

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi, önergeyle ilâve edilen hususla beraber oylarınıza sunuyorum: Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Taşırının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Tasan kabul edil
miş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

ADALET BAKANI M. SEYFÎ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkanım, müsaade ederse
niz, Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum. 

BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın Bakan. 

6. — Doğru Yol Partisi Grup Baskanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana 
Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Tiırlıan Tayan ile Sosyalde,mokrat Halkçı Parti Grup 
Baskanvekilleri içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Şırnak Milletvekili Mahmut Ahnak ve 2 Arkada
şının; 16.10.1981 Tarih ve 2533 Sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırıl-. 
masına ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapûjnasına ilişkin Kanun teklifi ve Ana
yasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (2/320) (S. Sayısı : 106) (1) 

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki, Doğru Yol Partisi Grup Baskanvekilleri Zonguldak Milletve
kili Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan 
ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grup Baskanvekilleri İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, 
Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 2 Arkadaşının; 16.10.1981 Tarih ve 2533 Sayılı Siyasî 
Partilerin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 

Komisyon Raporunun okunup okunmamasını oylarınıza sunacağım : Raporun okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edilmemiştir. 

Teklifin tümü üzerinde, Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hüseyin Erdal; şahısları adına 
Sayın Münif tslamoğlu ve Sayın Adnan Keskin söz istemişlerdir. 

Refah Partisi Grubu adına, Sayın Hüseyin Erdal; buyurun efendim. (RP sıralarından al
kışlar) ' 

RP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
16.10.1981 Tarih ve 2533 Sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırıl
masına ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin KanUn Tek
lifi üzerinde Refah Partisi Grubu adına söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Gru
bum ve şahsım adına Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. , 

Siyasî partiler, demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olduğundan, kapatılması ve mal 
varlıklarının Hazineye devri, ancak siyasî partilerin kendi organları eliyle veya yargı kararıyla 
olması gerekirken, bu ilkeye uyulmaması hem demokrasinin hem de hukuk devletinin temel 

(1) 106 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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ilkelerinin zedelenmesi sonucunu doğurmuştur. Ülkemizde hukuk devletini pekiştirmek, de
mokrasinin tüm kurum ye kurallarıyla yerleşmesini temin etmek, kamu vicdanını rahatlatmak 
için, kapatılmış siyasî partilerin yeniden açılması ve bunların kendi mal varlıkları ye siyasî ge
lecekleriyle ilgili olarak, kendi kararlarını kendilerinin verebilmesini sağlamak, hukukî ve de
mokratik bir zorunluluktur. Kanun teklifi bu amaçla hazırlanmıştır, buna tamamen katılıyo
ruz. Ancak, hal böyle iken, Türkiye'de tatbikat, tarif edildiği gibi, yazıldığı gibi olmamaktadır. 

27 Mayıs 1960 ihtilaliyle Demokrat Parti kapatılmıştır, 12 Mart 1971 muhtırasıyla Millî 
Nizam Partisi kapatılmıştır ve şimdi konu 12 Eylül 1980 ihtilaliyle, bütün partiler -Güven Par
tisi ihtilalcilerin özel partisi olduğundan kapatılmamıştır- kapatılmış ve mal varkhkları Hazi
neye irat kaydedilmiştir. Millet iradesini hiçe sayan icraatlar yapılmıştır. v 

Partiler demokrasisinden bahseden bugünkü iktidar mensupları, elinden gelirse kendile
rine rakip olan partileri kapatacaklar. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Nereden biliyorsun?.. Öyle şey olur mu? 

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Türkiye radyo ve televizyonlarında yalnız kendi partile
rinin propagandası yapılıyor; seçimlerde kendi partilerinin kazanması için, bütün devlet im
kânlarını kullanıyorlar, kendisi gibi düşünmeyenleri afaroz ediyorlar. 

Ben, 12 Eylül 1980 ihtilalinden nasibini almış bir milletvekiliyim; 9 ay hapis yattık. Ağır 
cezalara çarpıtırılmam için gereken baskılar yapıldı; takdiri ilahî, kurtulduk. Sebep; Millî Se
lamet Partisinin milletvekili olmaktı. Şunu huzurunuzda tekrarlıyorum; inandığım dava uğ
runda her zaman hapis yatmaya hazırım; ancak, bizim dışımızdaki parti mensubu olan millet
vekili arkadaşlarıma şunu hatırlatmak istiyorum: Bir söz vardır, "gülme komşuna, gelir başı
na." Temenni etmeyiz, ama, bir gün de sizin başınıza gelir. Bizim hapis yatmamız ve sıkıyöne
timde yargılanmamız, belki başkalarının ve rakip partilerin hoşuna gitti ve bana değmeyen yı
lan bin yaşasın dendi; ama, zulüm devam etmez, îşte yine çok şükür Mecliste bulunuyoruz, 
milletimizi temsil ediyoruz. * 

Bugün, ihtilalsiz, parti kapatmak isteniyor; yani, ihtilalciler kapatmasın da, biz kapata
lım diye, maalesef, bugünkü iktidar bu çalışmaların peşindedir. Bu cümleden olarak DYP-SHP 
iktidarının hazırlamış olduğu Anayasa taslağında parti kapatmak için ne gerekiyorsa, onu tas
lağa koymuştur, o da Refah Partisini kapatma planıdır. Batı'yı örnek alan bu iki siyasî parti 
yöneticileri, Batı'nın siyasî partilerle ilgili hiçbir bölümünü almamışlar; kendilerine mahsus 
bir demokrasi anlayışı, parti anlayışı ve siyaset anlayışı getiriyorlar. "Laiklik, diye bir kelime
nin arkasına sığınarak, parti kapatacaklar. Hem siyasî partiler demokratik rejimin vazgeçil
mez unsuru diyorlar hem de kendileri gibi düşünmeyen kimselerin partilerini kapatmak için 
gizli gizli planlar hazırlıyorlar. 

İşte misali; DYP ve SHP'nin getirmiş olduğu anayasa taslağındaki bölümü okuyorum ba
kın ne diyor : "Kimse, devletin sosyal; ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen 
de olsa laikliğe aykırı olarak din kurallarına dayandıramaz." Yani, 163 üncü madde tekrar ge
liyor. Hani; komünizmi yasaklayan 141 ve 142 nci madde nerede? Niye bunu getirmiyorsunuz? 
Erkekseniz bunu da getirin. 1,63 üncü maddenin hedefi, Refah Partisidir; ama, 141 ve 142 nci 
maddeye gelince sesiniz çıkmıyor. Bu düşünceyle böyle demokrasi de olmaz; bu düşünceyle 
böyle Parlamento da olmaz. 
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Siyasî Partiler yasasına böyle bir madde koyan ülkede, demokrasi olmaz, böyle bir ülke 
yok. İnançlı insanları mahkûm eden, inançlı insanların partisini yasaklayan böyle bir ülke yok. 
Her ülkede din partisi de var, her parti var; ama, onlar kapatmıyorlar. Kötü örneği alıyorsu
nuz, iyiyi almıyorsunuz. " 

Yine, iki partinin sayın yöneticilerinin, temsilcilerinin getirdiği siyasî partiler ile ilgili ka
nun teklifinin başka bir maddesini -Anayasanın dışındaki- okuyayım: ''Temelli kapatılan -yani, 
temelli kapatılan Millî Nizan Partisinden bahsediliyor- siyasî partilerin kurucularına, yeni bir 
siyasî partinin kurucusu, yöneticisi ve deneticisi olmalarının yasaklanması öngörülecek." Bu 
yetkiyi kimden alıyorlarsa... Karar ve eylemleriyle bir siyasî partinin kapatılmasına neden olan 
merkez orgnalarının yöneticilerine yeni bir siyasî partinin kurucusu, yöneticisi ve deneticisi ol
mayacağı hükmü getirilmektedir. Bunu millet takdir eder; biz değil. 

Böyle akıl dışı bir Siyasî Partiler Kanunu düşünen zihniyetin demokrasi ve serbestlikten 
ne anladığını merak ediyoruz, söylerlerse biz de öğreniriz. » 

Partilerin tasvip edilip edilmeyeceğini vatandaş bilir. Parti fikriyatı, vatandaşın oyuyla belli 
olur. Türkiye'de çok parti kuruldu, halen de 20'ye yakın parti var. Vatandaşın tasvibine maz-
har olmayan partiler, tabela partisi olmaktan kurtulamaz. Parti kapatmak bizi geriye götürür; 
ilerletmez. Gönül isterdi ki, örnek aldığımız Bazı ülkelerindeki anayasalardaki insan hak ve 
özgürlükleri, inanç özgürlükleri ve siyasî parti propagandaları bizde de örnek alınsaydı. Maa
lesef, bugünkü Hükümet ortaklan kendileri gibi düşünmeyenleri yok etmek için planlar kuru
yorlar. Gelin, bu memleketin kurtuluşu ve selameti için elbirliği yapalım, parti kapatmayalım 
veya "Benim gibi drüşünmüyorlar" diye insanlara zulüm yapmayalım, buna son verelim. 2533 
sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına ve 2820 Sayılı Siyasî 
Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifine Grup olarak müspet oy 
vereceğiz; ancak, "Benim gibi düşüneceksin, aksi takdirde yaşatmam" diyen zihniyeti kabul 
etmiyoruz. Milletin huzuruna çıkıp, "Türkiye'de herkes düşündüğünü söyler, herkes inandığı' 
gibi yaşar" diyorsunuz; Meclise gelince, "Benim gibi düşüneceksin, benim gibi inanacaksın" 
diyorsunuz... İkiyüzlü politika yapmaktan fayda gelmez. Türkiye'de demokrasi varsa, özgür
lük, insan hakları varsa, inanç özgürlüğü de olması gerekir. Demokrasi adı altında inanç öz
gürlüğünü yasaklayan bir düzen kurup, yürütülmek isteniyor; buna gücünüz yetmeyecek inşallah. 

Biz, Refah Partisi mensupları olarak milletimizle aynı düşünüyoruz. Batı'yla aynı olmaya 
özenenler, yanıldıklarını bir gün anlayacaklardır. Partilerinin kapanmadığı, düşündüğünü söy
leyen, inandığını savunan ve yaşayan bir topluluk olmamız ve ihtilallerde en az Rusya Devlet 
Başkanı Yeltsin kadar cesur olan devlet adamının olmasını ve ihtilalsiz, serbest seçimli bir ülke 
olmamızı temenni eder, Yüce Meclisi saygıyla selamlar, Allah'ın, milletimize böyle ihtilalleri 
bir daha göstermesini temenni ederim. 

Saygılar sunarım. (DYP sıralarından "Göstermemesini" sesleri) 

Göstermemesini... Korkmayın, göstermemesini... Biz gördük, geldik, gene geliriz. Biz buna 
razıyız. Korkmayın. İhtilalden korkuyorsanız, bizimle beraber olun. (RP sıralarından alkışlar) 

Yüce Meclisi tekrar saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — SHP Grubu adına, Sayın Ercan Karakaş. 

Buyurun efendim.' (SHP.sıralarından alkışlar) 
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SHP GRUBU ADINA ERCAN KARAKAŞ (İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletve- * 
killeri; teklif üzerinde Grubum adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle, hepinizi saygıyla, 
sevgiyle selamlıyorum. 

Bu teklif, biliyorsunuz, iki konuyu içeriyor/Birincisi, 12 Eylülden sonra çıkarılan 2533i 
sayılı Yasayı ortadan kaldırıyor. Bu yasa, 12 Eylülden önce kurulan partileri fesheden yasaydı. 
Yasanın ikinci bölümü, bu partilerin faaliyetlerine tekrar devam etmeleri için, bugünkü mev
cut Siyasî Partiler Yasasını, 2820 sayılı Yasayı, belli maddelerinde değiştiriyor, öncelikle ben, 
bu yasa teklifini hazırlayan ve bugün Genel Kurula sunan Doğru Yol Partisi ve SHP Grup Baş
kanlıklarına teşekkür etmek istiyorum, kendilerini kutluyorum; çünkü, büyük bir demokrasi 
ayıbı, gerçekten hukuk ve demokrasiyle bağdaşmayan ve on yıldır yürürlükte olan bir karar 
bugün ortadan kalkmış olacak. Bu yasa, bugün çıktığı zaman, siyasî hayatımızda bir tabiîleş
me, bir doğallaşma da büyük hızla devam etmeye başlayacak. 

Bu noktada şunu söylemek istiyorum : Az evvel, Refah Partisinin sayın sözcüsü bir soru 
yöneltti, ona cevap vermek istiyorum : Çok basit, biz sosyal demokratlar için, SHP'liler içinj 
özgürlük, daima başkalarının özgürlüğüdür. Yani, bizim gibi düşünmeyenlerin de, düşüncele
rini özgürce ifade etmeleridir, o düşünceler doğrultusunda, parti, sendika, dernek kurmaları
dır. Yüz yıldır, bizim özgürlükten,v demokrasiden anladığımız budur. 

O nedenle, koalisyon Hükümetinin şu ya da bu görüşteki bir partiyi yasaklamak ya da 
kurulmasını engellemek gibi bir amacı olamaz; böyle bir şey mümkün değildir. Koalisyon Hü
kümetinin genel demokratikleşme ilkesine aykırı bir olaydır. 

KEMALETTİN GÖKTAŞ (Trabzon) — Anayasanın 25 inci maddesini değiştirelim... 
ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Onları konuşacağız, sırası geldiği zaman buradan tar

tışacağız; Anayasanın tümünü değiştirelim, çağdaş hale getirelim, bütün maddelerini ele ala
lım; ama, bunun için sizlerin de katılımına ihtiyaç var. • 

Değerli milletvekilleri, aslında, söze, "Bugün Meclisimiz tarihî bir gün yaşıyor" diye baş
layacaktım, bir bakan benden önce kullandı; ama, gerçekten tarihî bir gün; gerçi, o tarihî güne 
yakışan büyük bir kalabalığımız, coşkumuz yok. 

Tarihî bir gün; çünkü, 12 Eylülün, demokrasinin en temel kuralını çiğnediği bir olayı or
tadan kaldırıyoruz ve 12 Eylülün hukuku, bugünkü buradan çıkacak olan yasayla da yavaş* 
yavaş, bir bir ortadan kalkıyor. Bizde ve bütün dünyada artık, darbecilerin şunu "görmesi gere
kir; emir kumanda ile parti kurulmuyor; emir, kumanda ile parti yasaklanmıyor, parti amble
mi, parti ismi belirlenmiyor. Umut ederim ki, darbeciler bugün buradan çıkacak olan yasadan 
ders almış olsunlar, 

, 12 Eylül, bu Hükümetin çalışmasıyla tasfiye ediliyor; Türkiye'de 12 Eylülün tasfiyesi de
mek, demokrasinin gelmesi, demokrasinin kurumlaşması demektir. Hükümet bunu istiyor. însan 
haklarına, özgürlüklere dayalı tam ve eksiksiz bir demokrasi... Bugünkü bu yasa teklifi, bu 
yolda atılan büyük bir adımdır. ' -_.' 

12 Eylülü, hep birlikte isterseniz, Anayasasıyla, temel yasalarıyla, yasaklarıyla, anlayışla
rıyla, felsefesiyle ortadan kaldıralım. Partiler açılacak; sendikalar, aynı şekilde, kapatılmıştı 
açılıyor; derneklerin de açılması gerekir; TÖB-DER var, başka dernekler var, bunlar meslek 

» kuruluşlarıdır, derneklerdir, onlar da 12 Eylül kararlarıyla kapatılmıştır, açılmaları gerekir. 
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12 Eylülden sonra kurulan siyasî partiler; zaten 12 Eylülün çerçevesinde kurulan partiler, 
bir bir ortadan kalktı, bir tanesi kaldı; Anavatan Partisi. Arkadaşlarımız burada; onlar da, 
geçmişte, maalesef, ömürlerini uzatmak için, demokrasilerde başvurulmaması gereken yollara 
başvurdular. Mesela siyaset yasaklarının devamından yana referandumda tavır aldılar; Sayın 
Ecevit'in, Sayın Demirel'in, diğer liderlerin siyaset yapmaması için oy kullandılar. 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) — Referanduma kim götürdü? 

ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Referanduma götürmek çok önemli değil, referandum
daki tavır önemli. , 

HALÎT DUMANKAYA (İstanbul) — Ha|ka sunduk, halka sunduk biz... 

ERCAN KARAKAŞ (Devamla)— Demokrasilerde şu ya da bu kişiler siyaset yapmasın, 
siyasete katılmasın diye propaganda yapılamaz, bir görüş savunulamaz. Bence, özeleştirisini 
yapsanız, daha hayırlı olur. 

Aynı şekilde, bugün görüştüğümüz yasa teklifi, 1990 yılında Genel Başkanımız Erdal İnö
nü ve 44 milletvekili arkadaşımızın imzasıyla Meclis Genel Kuruluna sunuldu. Onu da, maale
sef, ANAP çoğunluğu reddetti, hem de Genel Kurula getirmeden, Anayasa Komisyonunda, 
bu yasanın çıkmasını engelledi; ama, bugün biz umut ediyor ve diliyoruz ki, bu yasayı oybirli
ğiyle buradan çıkaralım. Bu, Anavatan Partisinin de çıkarınadır. Böylece, bu olumlu oylarıyla, 
özeleştirilerini de yapmış olurlar; demokrasi bundan yarar görür. 

Değerli milletvekilleri, Koalisyon Hükümetinin, bugün görüştüğümüz, yasa teklifinin ama
cıyla ilgili, programda yer verdiği kısmı okumak istiyorum; aynen şöyle diyor : "Yargı kararı 
olmadan kapatılan siyasî parti ve kuruluşlarının uğradığı haksızlıkların giderilmesi, yasakla
rın kalkması vchaklannın iade edilmesi yoluna gidilecektir." İşte bugün, o yolda en büyük 
adımı atıyoruz. Siyasî partiler özgürüklerine kavuşacak; yarın da, az evvel söylediğim gibi, der
nekler, meslek kuruluşları da aynı haklardan yararlanacak. 

Siyasî partiler olmadan demokrasi olmaz. Anayasada yeri var, hepimiz söylüyoruz; siyasî 
partileri, demokrasinin temel unsurlarıdır, vazgeçilmez unsurlarıdır; ancak yargı kararıyla ka
patılabilir; demokratik bir ülkede, partileri başka türlü feshetmenin bir yolu, olanağı yoktur. 
Bir de, tabiî ki, kendi organları karar verirse, partilerinin çalışmalarını durdurabilirler. 

O nedenle, siyasî partileri, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan partileri kapatan in
sanların demokrat olması, demokrasiyi hedeflemesi mümkün değildir. Gerçekten, tarihte, biz
de ve bütün dünyada, faşistler, kendi fikrine, kendi ideolojisine güvenmeyenler, her türlü dik
tacılar, ellerine fırsat geçtiği zaman siyasî partileri yasaklamıştır. Siyasî partileri engellemiştir; 
çünkü, kendi görüşlerine güvenmiyorlar, görüşlerin serbestçe, özgürce tartışılmasına, halkın 
karar .vermesine inanmıyorlar. O nedenle, siyasî partilere düşmandırlar, ellerine ilk fırsat geçti
ğinde partileri kapatırlar. 

Dünyaya bakalım; İspanya'da, Almanya'da, Portekiz'de, İtalya'da, her yerde bu faşist re
jimler, askerî diktalar, onlarca yıl ülkeye hizmet etmiş olan partileri kapatmışlardır, yasakla
mışlardır; ama, o partilerin düşüceleri, ideolojileri, dünya görüşleri ortadan kalkamamıştır ve 
o partiler tekrar faaliyetlerine devam etmişlerdir ve ülkenin geleceğinde söz sahibi olmuşlardır. 
Ama, diktacılar gitmiştir; bugün birçoğunun ismi bile hatırlanmaz. 

Bizde de Öyle. Cumhuriyet Halk Partisini ele alalım. Değerli arkadaşlar, cumhuriyetle ya
şıt, cumhuriyeti kurmuş, çok partili, rejime girilmesi için üzerine düşen bütün görevleri 
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yerine getirmiş; ama, bu parti ve diğer partiler kapatıldı. Demokrasi, olacaksa, yerleşmiş, otur-
• muş kurumların.olması gerekir. Demokrasi, aynı zamanda kurumlar rejimidir; kurumlar ol

mazsa, demokrasi olmaz. Bir ülkenin tarihinde her on yılda bir yeni partiler kuruluyorsa, ora
da demokrasinin oturması mümkün değildir. Partilerin sürekli olması gerekir; kendi görüşleri 
doğrultusunda geleneklerini oluşturması gerekir, halkla bütünleşmesi gerekir; ama, darbeciler 
buna izin vermiyor. 

ELAATTİN ELMAS (İstanbul) — Yalnız, Türkiye'de faşist ordu yoktur. 

ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Türkiye'de askerî diktacılar partileri yasaklamıştır. 

Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet Halk Partisi demiştik. Bu partinin gençlik kolları, kadın 
kolları vardı; diğerlerinin de aynı şekilde vardı, ti örgütleri, ilçe örgütleri bugün olduğu gibi, 
ama, ocak-bucak örgütleri vardır; partiler halkın içerisindeydiler, halkla bütünleşmiştiler ve 
Cumhuriyet Halk Partisi; özellikle en eski parti olarak, ondan sonra kurulan partilere de bir 
bakıma okul görevi yaptı, onların çıkmasına bir bakıma yol gösterdi; ama, 60 yıllık bir parti
yi, askerî darbeciler, çıktılar"va kapattılar. Bu, ülkeyi düşünmek, bu, demokrasiyi düşünmek 
demek değildir; bunun tam aksidir, demokrasiye karşı bir davranıştır. 

Eğer, siyasî "partiler, Batı'da olduğu gibi, 100 üncü yıllarını, 125 inci yıllarını kutlamaya 
başlarlarsa, Türkiye'de demokrasi yerleşmiş, oturmuş demek olacaktır. 

Bugün, Avrupa'da birçok parti, bu arada sağ partilerde, sosyal demokrat partilerin yanı 
sıra, 70 inci yıllarını; 100 üncü yıllarını, 125 inci yıllarını kutlayan partiler var. Bizde de öyle 
olması gerekir; ama, partilerimizin yaşına baktığımız zaman, bugün, 7 yıllık partiler... Bu doğru 
değil. Şimdi bu yasadan sonra, her siyasî hareket, kendi kuruluş tarihini berice başladığı yer
den söylemelidir. Bizim sosyal demokrat hareket de, Türkiye'de 1920'den bu yana vardır ve 
70 yıllık bir parti hareketidir. 

Şimdi, bu yeni yasa teklifine ilişkin bazı tartışmalar var. Meselâ; deniyor ki, "efendim, 
eski parti yerine zaten o akımlar, o siyasî görüşler yenilerini kurmuş. Eskilerin işlevi o zaman 
ne olacak?" Deniyor ki, "yenileriyle birleşecekler mi?" Deniyor ki, "bu sonradan kurulan 
partiler ayrı parti olarak mı kalacak? Bu-yasa çıkarsa siyasal yaşamda yeni sorunlar çıkmaya
cak mı, istikrar bozulmaycak mı?" Bu sorular geçerli sorulardeğil. Önemli olan, 12 Eylülün 
antidemokratik, hukukla, demokrasiyle bağdaşmayan bu kararın ortadan kalkması ve darbeci 
zihniyetin geriletilmesidir ve'partilerin özgürlüğüne kavuşturulmasıdır. O partiler, o siyasî ha
reketin mensupları bu sorulara kendileri yanıt bulurlar; hem de yaşanan bunca olaydan sonra 
en iyi yanıtı bulurlar. 

Değerli milletvekilleri, kısa olarak -fazla zamanınızı almayacağım- biraz, 1980 sonrasına 
dönmek istiyorum. 

1980'den önceki mevcut partileri kapatan yasa, biliyorsunuz, Millî Güvenlik Konseyi top
lantısında kararlaştırılmıştır. Tarih 16 Ekim 1981 Cuma; ama, baktım, zabıtları okudum, as
lında tartışmaları okumak istedim; ama, zabıtlarda tartışma yok. Millî Güvenlik Konseyi top
lantısında hazır bulunan üyeler; Sayın Başkan Evren Paşa, diğer konsey üyeleri, genel sekreter 
temsilcisi olarak Hukuk İşleri Daire Başkanı Hâkim Tuğgeneral Muzaffer Başkaynak ve sivil 
bakanlar beraberce oturmuşlar, siyasî partilerin kapatılmasına karar vermişler. 

Toplantı esnasında üç değerli üye söz almış. Maliye Bakanı Sayın Kaya Erdem, Millî Gü
venlik Kurulu Genel Sekreteri Orgeneral Necdet Üruğ, Orgeneral Nurettin Ersin. Söz almışlar 
da ne yapmışlar? Acaba, yaptıkları işin yanlış olduğunu mu söylemişler? Hayır... Tamamen 
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teknik meselelerde görüş bildirmişler. Örneğin; Cumhuriyet Halk Partisi mirasının, Atatürk'
ün bıraktığı mirasın ne anlama geldiğini açıklamışlar. Bu, gerçekten üzüntü verici; sivil bakan
ların da askerlerle birlikte, darbecilerle birlikte oturup partilerin kapatılmasına oybirliğiyle ka
rar vermeleri... Bundan da gerekli derslerin çıkarılmış olduğunu ümit ediyoruz. 

Teklifin gerekçesi zaten çok komik; gerçek nedenini ise hepimiz biliyoruz. Demokrasiye 
son vermek, partilerin yaşattığı demokrasiye son vermek. 

Teklifte şu söyleniyor : "Biz başta Anayasa ve Siyasî Partiler Yasası olmak üzere hepsini 
değiştireceğiz, doyasıyla, bu partileri kapatıyoruz. Yeni partiler kurulacak." Önce, partilerin 
kapatılmasını ilk maddelerde kararlaştırıyor, sonlara doğru bir madde ile de "mevcut siyasî 
partiler yasasını yürürlükten kaldırdım" diyor, böylece Türkiye, bir dönem siyasî parti yasası 
olmaksızın gidiyor, hiç kimse de yeni parti kurmak için başvuramıyor. Adamlar o kadar da 
akılsız değil; yeni bir parti kurulması için yasal olanağı ortadan kaldırıyorlar. Sonra da -
biliyorsunuz- yeni bir yasa çıkıyor ve 1983 yılından itibaren partiler tekrar kurulmaya başlıyor; 
ama, partilerin kurulmasına rağmen, Türkiye'de bir demokrasi başlamıyor, vetolu, binbir sı
nırlaması olan yasalar, âdeta partilere tek tip örgütlenme öneren, ;gençlik kollarını, kadın kol-
larınryasaklayan bir Siyasî Partiler Yasası. Bu, demokrasi değil, bu, bir demokrasi oyunudur. 
Bu, o zaman oynanan bir demokrasi komedisiydi. . 

AHMET SAYIN (Burdur) — Kendi yaptıkları Anayasayı çiğneyen... 

ERCAN KARAKAŞ (Devamla) — Onu zaten çiğniyorlar, birkaç kere çiğneyince de bir-
şey olmuyormuş, öyle diyorlar. 

1983'te güdümlü bir seçim yapıldı. Partilerin özgürce katılmadığı bir seçim, elbette gü
dümlü bir seçimdir. Maalesef, bu güdümlü seçimin sonucunda da demokratikleşme başlama
dı -az evvel söyledim- bu partilerin açılması konusundaki öneriler ve demokratikleşme konu
sundaki bütün öneriler ANAP çoğunluğunun oylarıyla reddedildi ve 12 Eylül hı^kuku, maale
sef, bu ülkede, Koalisyon Hükümeti kurulana kadar hâkim oldu. 11 yıl sonra bugün ancak 
Koalisyon Hükümeti eliyle 12 Eylül hukukunun tasfiyesi söz konusu olabildi. 

Değerli arkadaşlar, bugün kabul edeceğimiz bu yasa, gerçekten demokratikleşme konu
sunda, darbeci zihniyeti geriletme konusunda çok önemli bir adımdır. Bunu hep birlikte ya
parsak -az evvel de söyledim- biz memnun oluruz. Bütün partiler, bütün milletvekilleri bu yasa 
teklifini oylarıyla desteklerlerse biz memnun oluruz; çünkü, bundan demokrasi kazanmış olur. 

Yasa teklifine göre -biliyorsunuz- partilerin son kurultay delegeleri bir araya gelecekler par
tileriyle ilgili her türlü kararı verecekler ve mal varlıkları da geri alınmış olacaktır. Mutlaka 
da böyle olmalı. Bu mal varlıkları, değeriyle bu partilere iade edilmeli; çünkü, bu mal varlıkla
rı o partilerin üyeleri tarafından ortaya çıkarılan değerlerdir, hiç kimsenin bunları gasp etmeye 
hakkı yoktur, gerçek değerleri üzerinden geri verilmelidir. Hatta, partiler devam ediyorsa -
darbecilerin etkisindeki, yönetimindeki devlet, o partilere zaten büyük haksızlık etmiştir- dev
let o partilere yardımcı olmalıdır; zaten yeteri kadar hakları gasp edilmiştir, çalışmaları önlen
miştir. , 

Değerli milletvekilleri, SHP Grubu olarak, elbette biz, bu yasa teklifini büyük coşkuyla 
karşıladık ve büyük coşkuyla bu yasa teklifi lehinde oy kullanacağız; ama istiyoruz ki, bütün 
partiler, bütün milletvekilleri aynı yönde oy kullansın. Bizim arzumuz budur. 

Dikkatleriniz için teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakaş. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Korkmazcan; buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli 

rîıilletvekilleri; ben, gerçekten, Yüce Meclisin tarihî bir oturum yapmakta olduğunu tespit ede
rek sözlerime başlamak istiyorum. 

1960 yılından bu yana üç darbeyle hayatiyetine son verilmiş olan Yüce Meclis, kendisinin 
vazgeçilmez unsuru olan siyasî partilerin kendisiyle birlikte son verilmiş hayatiyetini yeniden 
ihya etme kararlılığıyla bu oturumda görev yapmaktadır. 

1 Kanun teklifinin komisyonlarda görüşülmesi esnasında, gerek kişisel olarak, gerekse Ana
vatan Partisi Grubu olarak açıkça ifade ettik ki, biz, geçmişte olağanüstü yönetim dönemlerin
de kapatılmış olan siyasî partilerimizin, tekrar hayata dönebilme imkânına kavuşturulmaları
nı, mutlulukla karşılıyoruz. Siyası partiler, gerçekten, demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez 
unsurlarıdır ve siyasî partiler, demokarsilerin en büyük güvenceleridir. Milletlerin, demokrasi
lerin nimetlerinden yararlanabilmeleri; vatandaşların, insan hak ve hürriyetlerinden yararla
nabilmelerinin en büyük güvenceleri, onların, diledikleri siyasî parti çatısı altında görüşlerini 
savunabilmelerine ve diledikleri siyasî partinin devlet yönetimine gelmesi hususunda gayret sarf 
edebilmelerine bağlıdır. 

Ancak, bu kanun teklifinin bazı eksiklikleri var ve bu kanun teklifinin yüce amaca aykırı 
düşen bazı hükümleri var. Onlarla ilgili görüşlerimizi de gene komisyonlardaki görüşmeler es
nasında ifade ettik. Raporu tetkik eden arkadaşlarımız göreceklerdir ki, muhalefet şerhimizde 
de açıkça ortaya koyduk. 

Bununla, kanunun daha mükemmel bir şekilde gerçekleşebilmesi hususundaki katkıları
mızı ifade etmiş oluyoruz. Eğer amacımız, Türk demokrasisine demokrasi dışı güçlerin getir
dikleri gölgeleri ortadan kaldırmaksa; amacımız, demokrasinin ayıbı olan birtakım uygulama
ları tarih önünde mahkûm etmekse, bunun yolu, kapatılmış olan siyasî partiler arasında hiçbir 
ayırım yapmadan hepsine hayata dönebilme imkânını tanımaktır ve bu yüce amacın içerisine 
mal varlığı tartışmalarını sokmamaktır. 

Birinci şart olarak ifade ettiğim husus, bu kanun teklifinin içinde ve komisyonlardan geç-. 
miş olan metinlerde Demokrat Partinin kuruluşuyla ilgili bir hüküm yer almamış olmasının . 
eksikliğine işaret etmek amacını taşımaktadır. 

Şimdi, sadece 12 Eylül döneminde çıkarılmış olan Güvenlik Konseyi menşeli bir kanunu 
değiştiriyoruz, biz, bunun dışında kapsamı genişletmek istemiyoruz gibi bir usul tartışmasıyla 
Demokrat Partinin bu kanunun kapsamı dışında bırakılmasını kamuoyuna izah etmekte güç
lük çekeriz, kamu vicdanını tatmin etmekte güçlük çekeriz ve Türk demokrasi tarihi yazılır
ken', bu kanun teklifini böyle bir eksiklikle yasalaştırdığımız takdirde, geleceğe istediğimiz amaçta 

' aktaramamış oluruz. 

Hepiniz biliyorsunuz ki,^Türkiye'de gerçek darbe, gerçek demokrasi dışı ve demokratik 
siyasî hayata son veren uygulamalar, militarist uygulamalar 27 Mayısla gerçekleşti; hem de, 
darbelerin kapısını 27 Mayıs açtı. 27 Mayıs dönemi, muhatap aldığı siyasî partinin mensupla
rına, hatta sempatizanlarına, hatta sonradan onların uğradıkları haksızlıkları tasvip etmeyen
leri, o haksızlıklara karşı mücadele verenleri dahi büyük zulümlere muhatap etti.. 

' ' , . ' " " — 76 — r 



T.B.M.M. B : 85 18 . 6 . 1992 0 : 4 

Ben, Demokrat Parti döneminin içinde öğrenci olarak bulundum. Demokrat Partililerin 
zulme uğradığı dönemde de üniversite ögencisi olarak bulundum. 27 Mayıs, Demokrat Parti 
ve onun sempatizanları karşısında, Demokrat Partinin davasına sahip çıkmak isteyen insanlar 
karşısında ağır bir zulüm uygulamıştır. 

Şimdi, bu zulme uğramış insanların manevî bakımdan, yaralarını sarmak amacıyla sem
bolik bir maddeyi dahi bu teklife ekleyemezsek, o zaman, bu teklifin darbecileri geriletmek, 
demokrasi ayıbını ortadan kaldırmak, siyasî hayatı doğallaştırmak gibi birtakım gerçekleri ih
tiva ettiğini, inanarak savunamayız. 

FAHRÎ GÜNDÜZ (Uşak) — Sekiz senedir neredeydiniz?.. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkaraşlarım, geçmişin tartışmasına gir
diğiniz takdirde, bu müştereken buluşabileceğimiz amaçları zedeleyici tablolarla karşılaşırız. 
Den, 27 Mayıs cuntacılarının zulmü ve terörü Türkiye'de at oynatırken, sizin bugün devamı 
olmaktan gurur duyduğunuz -haklı olarak gurur duyduğunuz- Cumhuriyet Halk Partisi men
suplarının ne yaptığını sormuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Bir başka şeyi ifade edeyim. Bugün, Demokrat Partinin, Adalet Partisinin devamı oldu
ğunu iddia eden Doğru Yol Partili arkadaşlarımın, 27 Mayıstan 14 yıl sonra Demokrat Parti
nin mensuplarına, başta o partinin hayatta kalabilme mutluluğuna ermiş lideri rahmetli Celal 
Bayar'a vatandaşlık hakkını bile vermediğini de bizzat müşahede etmiş insanlardan birisiyim. 
O sayfalan açmak istemiyorum. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Yanlış konuşuyorsun, yanlış... , 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — O zamanlar yanlış işler yapılmış, bugün doğru
larda buluşalım. • , 

AHMET SAYİN (Burdur) — Şartları bildiğin halde, bunları söylüyorsun... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Hangi şartlar Sayın Sayın?... 

AHMET SAYIN (Burdur) — 1961-1964 şartları. , 

BAŞKAN — Sayın Sayın, karşılıklı konuşursak gecenin bu saatinde müzakere çok uzayacak. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, demokrasiyi savunmak 
kararlılığında olan insanlar, onun şartları vardır, günün şartları vardır gibi hesaplar yürütmez
ler. Ben onun için dedim; Türkiye'de aslında gerçek darbe 27 Mayıs darbesidir... 

AHMET SAYIN (Burdur) — Darbenin hepsi gerçektir. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Kuvvet kullanılarak.yapılmıştır ve darbeciler, o 
kuvveti, darbeye muhatap olanların şakağına silah dayamak suretiyle ortaya koymuşlardır. Ondan 
sonraki 12 Mart ve 12 Eylülde kısmen darbeye muhatap olanların muvazaalı muvafakatlarıyla 
yönetimler kurulmuştur, bilhassa 12 Martta... 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) — Darbenin ortağı, cırtlağı olmaz... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Yani, bunların tartışmasına girmeyelim. 

AHMET SAYIN (Burdur) — İhtilalleri nasıl savunuyorsunuz? 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla)— Değerli arkadaşlarım, ihtilalleri savunmak ama
cıyla söylemiyorum..., 

AHMET SAYIN (Burdur) — Savunmuyorsun, tescil ediyorsun. 
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HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — İhtilali, ben, sizler gibi... 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Şu halinizle ihtilali savunuyorsunuz. 
BAŞKAN — Sayın Tayan, lütfen, hatibe müdahele etmeyelim.. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, ihtilali, sizler gibi şartlar 

içinde karşılayıp, şartlar içinde karşı çıkıp, şartlar içerisinde özel değerlendirmelere, standart
lara tabi tutan bir kişi değilim. 27 Mayıs sonrasında bazı insanların, "Bu memlekette daha 
50 yıl demokrasi olmaz. En iyisi biz gidip müteahhitliğimize dönelim" diye şapkayı alıp kaç
tıkları günlerde, Hasan Korkmazcan mücadele veriyordu. (ANAP sıralarından alkışlar, DYP 
sıralarından gürültüler) Mart 1963... (DYP sıralarından gürültüler) 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Onun yanında miydin?.. Onun elini öptün. Ayıp ayıp... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Mart 1963... 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Ona saygı gösterdin, kendi kendini inkâr ediyorsun, tki ke
re elini öptün, çok ayıptır. • -

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, Sayın Tayan, karşılıklı... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Tamam... Aynı sayın liderle... (DYP sıraların
dan gürültüler) 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Elini öptün, saygı gösterdin... Çok ayıp... 

BAŞKAN — Turhan Bey, lütfen, hatibe... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, aynı sayın liderle, zaman 
geldi kader birliği yaptık, bu çatının altında görev yaptık; ama, 12 Mart 1971 tarihine geldiği-. 
mizde, 12 Mart muhtırası burada okunurken Hasan Korkmazcan'ın ne yaptığı zabıtlarda yazı
lı; ama, Hasan Korkmazcan'ın 1963'lerdeki o ağabeyi, bu Meclis çatısı altına gelmeden, istifa 
edip gitmiştir. Ondan sonraki dönemde de Sayın Nihat Erim kürsüye gelip, Hükümet... 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Çok ayıp ediyorsun; şu kürsüde hep kişiliğini ortaya koyu
yorsun. -

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Tabiatıyla, hepimiz kişiliğimizi ortaya koyuyo
ruz. Benim kişiliğimin saklanacak bir tarafı >yok, her yerde ortaya koyarım. Kişilğimi gururla 
ortaya koyarım. (DYP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, lütfen, tepki doğuracak ifadelerden kaçınalım. Gecenin 
bu saatinde, hem tarihî bir toplantı yaptığımızı ifade ediyoruz, hem gürültülerle konuşmalar 
kesiliyor... 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Kendini tarif ediyorsun. Kin kusuyorsun. Hâlâ doymadın. 
Ayıp!.. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, benim kişiliğimin hiç saklı 
tarafı yok, her zaman ortaya koyarım; ama, söylediğinizin gerçeklere uyması lazım. 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Şimdi yeni bir kapı buldun... 

BAŞKAN — Sayın Tayan... 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Demokrasiyi inkâr ediyorsun... Teessüf ederim. Bu kürsü
de konuşacak başka konu bulamıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın Tayan, siz grup başkanvekilisİniz... Lütfen... 
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TURHAN TAYAN (Bursa) — Bu kürsüden gerçekleri konuş! 
BAŞKAN — Sayın Tayan, lütfen hatibi rahat bırakalım. 
TURHAN TAYAN (Bursa) — Bu kürsüyü başka şeyler için kullanıyorsun. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Grup başkanvekili söz atmaz. 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Tayan... 
Muhterem arkadaşlar, bundan sonra grubunuzun söz hakkı var. Söz alır, sayın hatibin 

söylediklerini cevaplandırırsınız. Lütfen... Rica ederim... (ANAP sıralarından alkışlar) Söz hür
riyetine, kürsü hürriyetine saygı gösterelim. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu kürsüde, gerçeklere uy
gun olmayan bir şey söylenilirse, arkadaşlarımızın, usul dışı da olsa, duygusal da olsa tepki 
göstermelerini anlayışla karşılarım; ama, gerçeklere uygun, tarihe mal olacak veya mal olmuş 
birtakım hususları söylediğimiz zaman, bunlara alınganlık göstermek yanlış bir tutumdur. Bunlar 
karşısında asıl yapılması gereken, kendi özeleştirinizi yaparak, Türkiye neden 12 Martlara gel
di, neden 12. Eylüllere geldi konusunu yeni baştan değerlendirebilmektir. (ANAP sıralarından 
alkışlar) Asıl mesele, haksızlıktan bahsedilirken, bir taraftan Demokrat Partinin, aynı kanun 
hükümlerinden yararlanmasına imkân tanımamak; öbür taraftan sadece 12 Eylül sonrası ka
patılmış olan partilere, hem de mal varlıklarını iade etmek gibi, imtiyazlar tanımak, herhalde 
bir hukukî eksikliktir. 

ADNAN KESKİN (Denizli) — 8 inci, madde açık; ona imkân veriyor. 

BAŞKAN — Sayın Keskin... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, "Demokrat Partinin ku
ruluşuna imkân tanıyoruz" diyorsunuz. "8"inci maddeyle o imkân veriliyor" diyorsanız, o 
zaman, bu teklifte, aynı şartlar altında, Cumhuriyet Halk Partisi için, Adalet Partisi için ve 
12 Eylülden sonra kapatılan diğer partiler için, 2 nci maddeden sonra bırakırız; hepsi eşit hal
de kurulma imkânına kavuşurlar. O noktada kanun koyucunun işi biter; ama, siz onu yapmı
yorsunuz. 2 nci maddenin ikinci fıkrasıyla devam ediyorsunuz ve diyorsunuz ki "Bu partilerin 
kurulması imkânının tanınmasının dışında, bu partilerin ilk toplanacak organlarına birtakım 
seçme imkânları verilir. Eğer bunlar, devam etmeme kararına varırlarsa, mal varlıklarını iste
dikleri partilere devredebilirler veya değişik partiler arasıda taksim edebilirler" Bütün bunları 
veriyorsunuz; ama, Demokrat Partiyle ilgili olarak bunların hiçbirisi yok. 

Daha başka bir husus : Çifte üyelik hakkı tanıyorsunuz. "Bu partilerin açılması tarihin
den itibaren 4 ay süreyle, bugün kurulu olan siyasî partilerde görev yapanlar, aynı zamanda 
bu eski partilerin üyesi olabilir" şeklinde, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş bir uygulamayı 
getiriyorsunuz. Biz bunu, birtakım zorunluklar dolayısıyla getirilmiş bir çözümdür diye ka
bullendik; ama, aynı çözümü Demokrat Parti mensuplarına .da tanıyalım diyoruz. Konuştuğu
muz konunun özü budur. Demokraside, kişiler arasında eşitlik arandığı gibi, kurumlar arasın
da da eşitlik aramakta yarar var. Yani, acaba Demokrat Parti, 12 Eylülden sonra kapatılan 
partiler ölçüsünde bir hukukî ve siyasî himayeye müstahak değil midir? 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Ona karşı olan yok. Teklif var orada. Biraz sonra göreceksin. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Sayın Grup Başkanvekili, şimdi, rapordan bir 
cümle okuyorum : "Geçici maddeler arasında olağaüstü dönemlerin hukuk dışı şartları altın
da kapanmış Demokrat Parti ile ilgili teklifimiz değerlendirilmemiş, -Anayasa Komisyonunda-
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çoğunluk oylarıyla reddedilmiştir. Bu suretle, siyasî tarihimizin en ağır zulmüne uğrayan-De
mokrat Partiye ve Demokrat Partililere, siyasî eşitliğe uygun bir imkân sağlanmamıştır. De
mokrasi tarihimiz için, bu, telafisi imkânsız bir eksiklik teşkil edecektir..." 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Olabilir, Genel Kurula bak. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — "Yukarıda arz ettiğimiz sebeplerle maddeyle il
gili muhalefetimizi beyan ediyoruz." 

TURHAN TAYAN (Bursa) — Teklif var. \ 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) Bu, komisyonlarda müzakere edilmiştir. Biz Önerge 
vermişiz; ama o önergelerimiz reddedilmiştir. Eğer, kabul edilmiş olsaydı, herhalde, şu konuş
mamın bir mesnedi kalmazdı. Şimdi sizin beyanınıza mı itibar edeceğiz, komisyonlardaki üye
lerinizin verdikleri ret oylarına mı itibar edeceğiz?... 

M. RAUF ERTEKÎN (Kütahya) — Şimdi kabul edecekler. 

BAŞKAN — Sayın Ertekin;.. Sayın Ertekih... 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, biz burada ne parti kur
ma peşindeyiz ne de birtakım partilerin mal varlıgınımn, miras kavgalarının peşindeyiz; biz 
bir demokrasi ayıbını ortadan kaldırmak; ama bunu hukuk içinde, demokrasinin prensipleri
ne uygun ilkeler çerçevesinde çözümlemek arzusundayız. 

. BAŞKAN — Sayın Korkmazcan, lütfen toparlayınız. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, 12 Eylül döneminin ya-
saklarıyla ilgili de -zurnan zaman- Anavatan Partisine yöneltilen eleştiriler oluyor. Bu eleştiri
leri, 12 Eylül sonrası getirilmiş olan siyasî yasakların, bir referandum sonucunda getirilmiş ol
duğu gerçeğini göz önünde tutarak yönlendirmek lazımdır. Eğer bir yasak, referandum yoluy
la getirilmişse, bu yasağın tekrar referandumla kaldırılması zorunluluğu vardır. 

Biraz önce, "o günün şartlarını bilmiyordunuz" diyenler "Demokrat Partinin mirasçısıyız" 
diye siyasî hayata katılanlar, 14 yıl Demokrat'Partililerin siyasî haklarını iade etmeme sorum- . 
tuluğunu devrin şartlarına yükleyenler; Anavatan Partisinin 4 yıllık iktidarı sonucunda, güttü
ğü yöntemle ve yürüttüğü politikalarla, siyaseti yasaksız yapılabilecek bir noktaya getirmiş ol
masını insafla değerlendirmelidirler. 

AHMET SAYIN (Burdur) — "Hayır" propagandası yaparak rrtı? 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Önemli olan, Anavatan Partisinin kendi döne
minde referandumun yolunu kendi oylarıyla açmiş olmasıdır. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Çifte standart... İçeride "Evet" dışarıda "Hayır" diyerek. 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Önemli olan, yine Anavatan Partisinin, 20 Ekim 
seçimleri gibi, demokrasi tarihimizin en eşitlikçi, en hür, en hoşgörülü seçimini de gerçekleşti
rip, kendi iradesiyle ve milletimizin önüne koyduğu sandıkla, bu görevi tamamlayabilmiş ol
masıdır. . 

AHMET SAYIN (Burdur) — Çifte standartla mı, Hasan Bey?.. . 

HASAN KORKMAZCAN (Devamla) —Bunu, geçmişte kendi aldıkları iktidar emaneti
ni milletin önüne getiremeyenler dahi, bugün tenkit etmeşeklinde ortaya koyuyorlar; ama, ger
çekleri bu tenkitler değiştirmeyecektir. 
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Bir de, 12 Eylül ürünü olmak, 12 Eylül ürünü olmamak gibi, tasnifler yapılıyor; partilerin 
belli kaynaklardan devam ettiği gibi iddialar ortaya atılıyor. Şunu bilelim ki, işin gerçeğinde, 
bu teklif yasalaştığı zaman, ne eski Cumhuriyet Halk Partisi dirilmiş olacaktır ne Adalet Par
tisi dirilmiş olacaktır. Yeni partiler kurulacaktır, yeni şartlar içerisinde oluşumlar teşekkül ede
cektir. Burada önemli olan, bu partilerle ilgili yapılmış haksızlıkların ortadan kaldırılmasıdır. 
Demokrat Partinin kurulması imkânını tanıdığınız zaman da, daha doğrusu bu kanun teklifi 
kapsamına Demokrat Partiyi aldığımız zaman Demokrat Parti kurulacak, eski Demokrat Par
ti devam ediyor, hayata geçti tarzında bir yorum gerçeğe uygun olmaz. Asıl önemlisi, siyasî 
partilerin bugün millete hangi mesajı verebildikleridir, hangi çözümleri getirebildikleri husu
sudur. Yoksa, geçmişten kök kazanmak gibi, kimlik kazanmak gibi iddialarla ortaya çıkıp ve 
şu kanun teklifinin bu haliyle, değişiklik önergelerimiz dikkate alınmadan geçmesi halinde, bir 
miras kavgasına dönüşmesi'halinde, istediğimiz amacın tam tersine bir noktaya gidebiliriz. Bi
zim istediğimiz amaç, geçmişte haksızlığa uğramış siyasî kadroların tümüyle, millet adına Türkiye 
Büyük Millet Meclisi tarafından ibra edilmeleri ve onlara yapılmış haksızlıkları, milletin şart
lar uygun olduğu takdirde, yıllar sonra dahi olsa, kabul etmeyeceğini tescil etmektir; ama me
seleyi miras kavgası haline dönüştürürsek, kanun çıkışından sonraki gelişmeler korkarım ki 
bazı partilerin sadece adından ve mal varlıklarından yararlanıp, partileri tekrar bu birtakım 
teşkil edilmiş heyetler eliyle ölüme mahkûm etmek gibi sahneler yaşanır. O takdirde, bugün 
gütmekte olduğumuz yüce amaçlardan eser kalmaz, vermek istediğimiz görüntünün tam aksi 
bir sonuçla karşılaşabiliriz. 

Dilerim, vereceğimiz değişiklik Önergelerini desteklemek suretiyle, hem kanun tekilfinin 
eksiği olan, bir bakıma ayıbı olan Demokrat Partiyle ilgili haksızlığı gideririz hem de artık 
olağanüstü şartlar altında da olsa, yeniden iadesinde birtakım hukukî problemler olan mal 
varlıkları konusunda bir miras kavgasının kapısını aralamayız. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına yapılan konuşmalar' sona ermiştir. 
Şahısları adına ilk konuşmacı Sayın Münif İslamoğlu. 
Sayın tslamoğlu?.. Yok. 
Sayın Adnan Keskin, buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
ADNAN KESKİN (Denizli) — Sayın Başkan, Parlamentonun değerli üyeleri; bu yasa teklifi 

gerek komisyonlarda gerek Parlamentoda görüşülürken, Parlamentonun ortak özlemlerini yan
sıtan konuşmaları dinleme fırsatını buldum. Özellikle Refah Partisi sözcüsünün konuşmaları 
toplumumuzun, Parlamentomuzun özlemlerini yansıtıyordu. Komisyonda da birçok kez din
leme fırsatını bulduğum ANAP sözcüsünün yaptığı değerlendirmelere katılma olanağını bula
mıyorum. Değerli sözcü, komisyonda ortaya koyduğu düşünceleri, burada da tekrar etti ve dü
şüncelerini ortaya koyarken, yasa teklifinin içeriğine ters düşen, kendi dünyasında oluşturdu
ğu, biraz da siyasî amaçlı, bir başka siyasî grubu tahrik etmeye yönelik sözler sarf etti. 

Önce şunu belirteyim: Yasa teklifi Demokrat Partinin kurulmasına, açılmasına engel bir 
hüküm taşımamakta. Yasa teklifinin 8 inci maddesi, yalnız Anayasa Mahkemesi kararıyla ka
patılan siyasî partilerin açılmayacağını öngörmekte. Bunun tersine bir yorumla, Anayasa Mah
kemesi tarafından kapatılmamış olan siyasî partilerin durumu, hangi irade taıafından hangi 
hukukî tasarrufla gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, o siyasî partilerin açılmasına imkân 
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olacağıdır. Hafızam beni yanıltmıyorsa, bu konu, Anayasa Komisyonunda tartışmalarda bu 
şekilde saptanmış ve yasanın 8 inci maddesi de bu düşünceler doğrultusunda kaleme alınmıştır. 

Şimdi, Sayın Korkmazcan, buraya geldi, "Demokrat Partinin açılmasına engel oluyorsu
nuz, 27 Mayıs ihtilali gerçek ihtilaldir, 12 Mart ve 12 Eylül ihtilalleri gerçek ihtilal değildir" 
dediler. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli)—öyle demedim, o zaman yanlış olur. 
ADNAN KESKİN (Devamla) — Yanlış anladıysam özür dilerim. 
öyle sanıyorum ki, ihtilalin gerçeği veya gerçek dişisi yoktur. İhtilal, zora dayalı olarak, 

halkın iradesiyle kurulmuş olan siyasî orgnanizasyonu ortadan kaldırıyor; bunun gerçeği, ger
çek dişisi olmaz. Aramızda, 12 Eylülde, 12 Martta işkence gören, yıllarca hapishanede yatan 
birçok arkadaşlarımız var. Belki ANAP Grubunun içinde de 12 Martta, 12 Eylülde hapishane
ye atılan, özgürlükleri kısıtlanan, aylarca işkence gören, her türlü sosyal haklardan mahrum 
olan arkadaşlarımız var. O dönemde yapılanları unutacağız, "12 Eylül, 12 Mart gerçek olma
yan bir ihtilaldir, 27 Mayıs gerçek ihtilaldir" diyeceğiz... 

Şimdi, Sayın Korkmazcan'ın yaptığı bir haksızlığı burada düzeltmek istiyorum : "27 Ma
yıs ihtilali döneminde Cumhuriyet Halk Partisi ne yaptı?" dedi. Önce, Cumhuriyet Halk Par
tisinin o günkü yöneticilerinin 27 Mayıs ihtilalinde ne yaptığını siyasî tarih çok güzel bir şekil
de saptamıştır. O tarihteki liderinin, 27 Mayısın olumsuzluklarını engelleyebilmek için sarf et
tiği çabalan, bugün, kitaplara konu olmuştur. Kaldı ki, Cumhuriyet Halk Partisi, 27 Mayıs 
ihtilalinin olumsuzluklarını ortadan kaldırabilmek için, siyasî hakların iadesi için kendi üzeri
ne düşen sorumluluğun gereğini fazlasıyla yerine getirmiştir. Sayın Korkmazcan, burada, geç
miş partileri suçlarken, birazcık hakşinas davranıp da bunu da anımsasaydı, sanırım çok iyi 
olurdu. 

Anlayamadığım bir mantık da, bir taraftan "antidemokratik düzenlemeleri, darbe huku
kunu ortadan kaldıracağız" diyoruz, bu cümleyi sarf ettikten sonra, darbe hukukunun bir bö
lümüne ilişkin tasarruflarını içimize sindiriyoruz, bir bölümüne ilişkin olanı sindirmiyoruz. 
Bir darbe olmuş, normal hukukî düzen ortadan kaldırılmış, bir yetki gaspı ortaya çıkmış; siya
sî erki eline geçirenler, siyasî partileri, kendi üyelerinin iradesi dışında, kapatma kararı almış
lar, mallarını Hazineye intikal ettirmişler. Bu konuda o kadar ileriye gidilmiş ki, dünyanın hiç
bir demokratik ülkesinde görülmeyecek şekilde vasiyet hukukuna el uzatılmış; hem de devletin 
kurucusu Mustafa Kemal'in vasiyetine... 

Burada, Sayın Korkmazcan geliyor "partileri açalım; ama özel hukuka, vasiyet hukuku
na el uzatan, o partilerin mal varlıklarını Hazineye intikal ettiren tasarrufa işlerlik kazandıralım" 
diyor. Bu nasıl bir demokrasi anlayışı ki, antidemokratik olarak nitelediğimiz bir tasarrufun 
bir bölümünü demokratik olarak kabul edeceğiz, içimize sindireceğiz, onun yürürlükte kalma
sını sağlayacağız, bir bölümünü de antidemokratik kabul edip yürürlükten kalkmasını isteye
ceğiz... Böyle çifte standartlı bir yaklaşımla ülkeye ne demokrasi gelir ne demokrasi düşüncesi 
oturur. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) Eğer, 12 Eylül harekatından sonra, siyasî partilerin 
kapatılmasına ilişkin, ara rejim yöneticilerinin kararlarını, demokrasimizin alnında duran bir 
kara leke olarak görüyorsak, onun tümünü ortadan kaldıracak tasarrufları bu Parlamentoda 
çıkarmak bizim onur belgemiz olur. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Demokrat Parti de dahil ama... Hodri meydan... 
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ADNAN KESKİN (Devamla) — Nasıl bir anlayış ki, bir tüzelkişinin mallarına el koyu
yorsunuz, o tüzelkişinin yetkili organlarının düşüncesini ayak altına alıyorsunuz, onun düşün
celerini dikkate almıyorsunuz, ondan sonra, açılmasına karar verdiğiniz o tüzelkişiliğin men
suplarının kendi mal varlıkları hakkındaki tasarruf yetkisini ortadan kaldırıyorsunuz!.. Böyle 
çifte standartlı bir anlayışla, bu işi sağlıklı bir çözüme kavuşturmamız mümkün değildir kana
atindeyim. 

Değerli arkadaşlar, getirilen yasa teklifi oldukça güzel düzenlenmiştir; komisyonlarımız
da, işin.uzmanları da çağrılarak, ciddi tartışmalara tabi tutulmuştur. Öncelikle, yasa, ikili bir 
düzenlemeyi getirmekte; bir taraftan 2533 sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Yasayı kaldır
makta, öbür taraftan da, Sayın Hasan Korkmazcan'ın iddiasının tersine, Demokrat Partinin 
de açılmasına imkân verebilmek için, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 8 inci maddesinde 
değişiklik öngörmektedir. Yasanın bu ikili düzenlemesiyle, Demokrat Partinin de açılması müm
kündür. Şu denilebilir : "Mal varlıkları ne olacak?" Eğer maddeten mümkünse, Demokrat 
Partinin son kurultay delegeleri yaşamlarını sürdürüyorlarsa, kurultaylarını toplayıp ekseriye
ti temin edecek, karar alabilecek bir durumdaysa, Demokrat Partinin de açılışına karar verir
ler ve yasanın kendilerine sağladığı imkânlardan onlar da yararlanırlar. Yasada bunun tersine 
bir hüküm yoktur. Bunu komisyonda da görüştük. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Önergemiz var; kabul edersiniz... 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul)— Yoksa, kabul edersiniz... 

ADNAN KESKİN (Devamla) — Var şimdi; önergeye gerek yok. Yasa şu haliyle bunu ger
çekleştirecek bir durumdadır. Demokrat Partinin son kurultay delegeleri toplanıp, partinin açıl
masına karar verirler, karar verdikten sonra yasanın sağladığı imkânlardan onlar da faydala
nabilirler. 

Bu yasa teklifinin yasalaşmasıyla, ülkemizde sık sık ortaya çıkan "Ben -veya- bizler halk
tan daha iyi biliriz, halk anlamaz, onun adına karar veririz; en güzeli, en doğruyu bizler yaparız" 
diyen seçkinci, jakopen bir anlayışa son veriyoruz.. Adalet Partisi ve CHP'nin kapatılışında 
izlenen süreci anımsarsanız, bu yasa teklifinin yasalaşmasındaki zorunluluk daha iyi anlaşılır. 

Anımsayınız, 12 Eylülü yapanlar, siyasî partilere karşı ikili bir yol izlediler. Bazı siyasî partiler 
hakkında (Millî Selamet ve Milliyetçi Hareket Partisi hakkında) dava açtırdılar. Sandılar ki, 
MSP ve MHP hakkında dava açtırılınca bu siyasî partiler kapatılır. Adalet Partisiyle CHP hak
kında dava açma yolunu tercih etmediler; meydanlara çıktılar, partileri ve partilerin yöneticile
rini halka şikâyet ettiler. Öncelikle bu iki siyasî partiyi halkın gözünde küçük düşürmeye, on
ları sevimsiz kılmaya çaba sarf ettiler. 

Yine, o tarihlerde, özellikle Cumhuriyet. Halk Partisine karşı izlenen yöntem, süreç çok 
ilginçtir. Cumhuriyet Halk Partisi hakkında akla gelebilecek her türlü isnadı, suçlamayı içeren 
bir askerî yargı soruşturması başlatıldı. O tarihlerde askerî yargıçlar, partinin genel başkanını, 
yöneticilerini, milletvekillerini, senatörlerini, teker teker Ankar'ya çağırdılar; Cumhuriyet Halk 
Partisi hakkında mahkeme yoluyla dava açıp, partiyi kapatabilme gerekmesini yakalayabilmek 
için soruşturmalar sürdürdüler. Milletvekillerinin, senatörlerin soruşturulmasıyla yetinilmedi; 
taşradan parti yöneticileri çağrıldı. 

12 Eylül süreci içerisinde, askerî yargı, 12 Eylül yöneticilerinin suçlamalarını geçerli bul
madı; Cumhuriyet Halk Partisi hakkında yapılmış olan soruşturma hakkında takipsizlik kararı 
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verdi. Siyasî erki elinde bulunduranlar, askerî yargının yapmış olduğu soruşturma sonucunda, 
verilen takipsizlik kararına karşı itirazda bulundular; ama o dönemde bile baskıyla, tehditle 
Cumhuriyet Halk Partisini suçlayıcı dokümanlar bulunamadı ve Cumhuriyet Halk Partisi hak
kında da dava açılamadı. 

Şimdi biz, 12 Eylülün o karanlık görüntüsü altında, baskısı altında, hakkında yapılan olanca 
suçlamalara rağmen, askerî yargıçlarca bile suçlamayı gerektirecek kanıtlar bulunamayan Cum
huriyet Halk Partisinin ve Adalet Partisinin tekrar Türk siyasî yaşamına dönüşüne izin verecek 
bir yasa teklifini görüşüyoruz. 

Yasa teklifinde -Sayın Korkmazcan'ın dediği gibi- bir miras kavgası öngörülmüyor. Bu, 
yasa teklifinin ruhunu, mantğını, içeriğini kavramamak olur. Yasa teklifinde "Kapatılan siyasî 
partilerin malları Hazineden alınır, siyasî partilere verilir" diye bir hüküm yok; tam tersine . 
demokratik bir anlayışla, kapatılan siyasî partilerin son kurultay delegelerine karar verme hakkı 
tanınıyor. Yani, o partinin kurultay delegeleri ya partinin hükmî şahsiyetinin devamına karar 
verecek -eğer devamına karar verirse zorla, fonksiyon gaspıyla, yargı kararı almaksızın elinden 
alınan malları geri alınacak- ya siyasî yaşama veda etmek kararı alacak veya bir başka partiye 
katılma kararı alacak, Şimdi, Sayın Korkmazcan'ın mantığı geçerli ise -miras kavgası ise, mal 
kavgası ise- son kurultay delegeleri tarafından siyasî hayata devam etmeme kararı alındığı za
man sizin iddianız boşlukta kalmaz mı? Hiç kimse, kapatılan siyasî partilerin mirası peşinde 
değildir; onun kültürünün peşindeyiz. Onun kültür mirasının peşindeyiz. (SHP sıralarından 
alkışlar) O partileri zor kullanarak kapatan zihniyetin, ülkemizin siyasî yaşamına tekrar geri 
gelmesini engelleyecek şekilde bir darbe vurma kararında olduğumuz için bu yasa teklifinin 
çıkmasını istiyoruz. Dilerim, Yüce Meclisin tüm üyeleri, tüm parti grupları, demokrasimizin 
alnında bir kara leke gibi duran bu ayıbı, ortaklaşa kaldırma kararında birleşir ve demokrasi
mizin alnındaki bu kara lekeyi bu gece kaldırma şansına sahip oluruz; 19 uncu Dönem Parla
mentosu da, bu onur belgesinin sahibi olarak Türk siyasî yaşamında yerini alır. 

Tümünüzü saygıyla selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
DYP Grubu adına, Sayın İsmail Köse, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA İSMAİL KÖSE (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

görüşülmekte olan kanun teklifi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubu adına söz almış bulunmak
tayım. Sözlerime başlarken, Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Yüce Meclisimiz bugün, her zamanki gibi, çok önemli 
bir gününü yaşamaktadır. Hükümetimizin Yüce Meclisimize taahhütlerinden birisi olan, de
mokratikleşme süreci içerisinde bulunan ve demokrasinin ayakta kalabilmesini sağlayan siyasî 
partilerin, geçmişte kapatılmış olan siyasî partilerin açılması hususundaki çok önemli bir tekif 
Yüce Meclisin huzuruna getirilmiştir. Bunu, siyasî bir istismar konusu yapmak fevkalade yan
lıştır. Doğru Yol Partisi, 12 Eylül 1980 ihtilaline rağmen, yasaklara rağmen, kurulduğu gün, 
"Demokrat Partinin ve Adalet Partisinin devamıdır" diyerek -o günkü şartlarda söyleyerek-
bugüne gelmiştir. Ancak, aynı günlerde kendisinin seçmeni olduğunu iddia etmesine rağmen, 
sağda bulunan kitlelere, "biz hiçbir siyasî partinin devamı değiliz" demek suretiyle, Anavatan 
Partisi kurulmuştur. (ANAP sıralarından "Doğru" sesleri) O gün, 12 Eylül 1980 İhtilalinin 
yasaklarının olduğu günlerde, hiçbir şeyin konuşulamadığı ve 12 Eylülde siyasî parti liderleri
nin seyahat ve konuşma hürriyetlerinin ellerinden alındığı günlerde, Doğru Yol Partisini kuran 
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kişiler, o yasaklara rağmen, demokrasi düşüncesinin faziletine inanan o insanlar; Demokrat 
Partinin ve Adalet Partisinin devamı olduklarını, hiçbir güçten çekinmeden ortaya koymuşlar 
ve onun devamı olduklarını iddia etmişlerdir; ama bugün Anavatan Partisi mensubu olan bir 
arkadaşımız ve 12 Eylül 1980 İhtilalinin nimetlerinden istifade temek suretiyle, partilerini ku
rarak iki devre iktidarda kalan Anavatan Partisi, bu siyasî partilerin açılmasına dair bir kanun 
teklifini getirmediği gibi; şimdi ise, seçmen, millî irade dediğimiz o güç, imkânlarını elinden 
aldıktan sonra, bu defa Demokrat Partiye sahip çıkma heyacanını maalesef duymaktadır. Ta
biî, biz de burada bir miras kavgası içerisinde değiliz. Bir yıl önce bu kürsüden şunları ifade 
ettik: Dedik ki, Türkiye'yi» yol, su, okul ve ezan sesine kavuşturan, demokrasiye kavuşturan, 
Demokrat Partidir. Bu Partinin nimetlerinden istifade etmeyen, ne köyümüz ne kentimiz ne 
de insanımız vardır. Hatta şu anda Yüce Mecliste bulunan değerli milletvekillerimizin yüzde 
80'i de, o devirde, ilk, orta ya da yüksek tahsillerini yapma fırsatını bulmuşlardır. Daha da 
ötesine gidelim: O günkü ekonomik imkânsızlıklara rağmen, şu anda aramızda bulunan bir
çok milletvekili de, o günkü imkânlardan istifade ederek, yurt dışında birçok araştırma, ince
leme yapmışlar veya yurt dışındaki çalışmalara iştirak etmişlerdir. Bu nimetlerden istifade eden 
insanların. Demokrat Partinin bu imkânlardan istifade etmemesi gibi bir düşünceye sahip ol
ması mümkün değildir. Kanun teklifinin amacı, hangi devirde olursa olsun, hangi ihtilal reji
minin getirmiş olduğu kapatma kararı olursa olsun; o kapatmayı ve siyasî partileri ortadan 
kaldıran düşünceyi ortadan kaldırmaktır. O itibarla, burada sırf Sayın Süleyman Demirel'e düş
manlığını ifade etmek maksadıyla... (DYP sıralarından alkışlar) Evet, 20 seneden bu yana sü
ren o düşmanlığı buradan tekrarlamak için, bu meseleyi istismar etmeye hiç kimsenin hakkı 
yoktur. DYP ve SHP sıralarından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — İsmail Bey, ayıp oluyor. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Öyle bir şey yok, İsmail Bey. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Çok ayıp!.. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Demokrat Partinin kurucularına mensuplarına bizim son

suz saygımız var; o devirden kalanlar da bizim şeref tablomuzdur; onlara her zaman saygı du
yan, onların yapmış olduğu hizmetlerden gurur duyan ve onların uğradığı haksızlıklardan da 
sizden çok daha fazla ıstırap duyan insanlarız; ama şu kürsüden bunu istismar etmeye hiçbir 
zaman yüreğimiz elvermez. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Köse, kanun tekifinin başlığını oku; Demokrat 
Parti o kanunun kapsamında yok. 

AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Hâlâ konuşuyorsun. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Yani, burada, kapatılmış siyasî partilerin açılması ile ilgili 

kanun teklifi önünüze gelecek... 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Kanunun başlığını oku. 
AHMET ŞEREF ERDEM (Burdur) — Hâlâ konuşuyorsun. 
BAŞKAN — Sayın Erdem, lütfen... 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Siz hiç alakası olmayan konuyu gündeme getireceksiniz ve 

hakaret edercesine, "şapkasını aldı gitti" diyeceksiniz. İsmini dahi kullanmadan, burada ha
karet edercesine cümleler kullandınız, zabıtlar buradadır Sayın Korkmazcan. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sadece gerçekleri söyledim. 
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İSMAİL KÖSE (Devamla) — 20 sene önceki düşüncenizi, ne zaman istiyorsanız bu kür
süden ifade edebilirsiniz; bütçe görüşmelerinde yaparsınız, başka görüşmelerde yaparsınız; ama 
haksızlığa uğrayan, -Demokrat Parti de dahil- bütün siyasî partilerin açılması için kanun tekli
fini getiren Hükümete teşekkür etmeniz gerekirken; maksadınızı aşmak suretiyle, tamamen si
yasî bir istismar konusu yaparak, Sayın Süleyman Demire!'e buradan dil uzatıyorsunuz; yazık
lar olsun! 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Özetledin İsmail Bey, tamam! 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Konuşmalarınızı, eğer başka yöne yönlendirseydiniz, ben 

de sizi alkışlayacaktım; ama maalesef, konuyu Sayın Demirel düşmanlığı noktasına getirdiği
niz için, alkışlarımı geri aldım Sayın Korkmazcan. 

Değerli milletvekilleri, biz yürekli insanlarız, inançlı insanlarız. 12 Eylülde, sokakta ko
nuşmadığınız zamanlarda, 12 Eylülden 1983'e kadar, her türlü işlerinize devam ederken; Sayın 
Süleyman Demirel, yine Güniz Sokakta, her türlü baskıya rağmen, partilerin kapatılmaması 
mücadelesini veriyordu, Zincirbozanlarda Doğru Yol Partisini kurduruyordu. 

6 Eylül 1989'da referandum yapılırken, çeşitli tişörtler giymek suretiyle, vatandaşa, "sa
kın yasakları kaldırmak için oy vermeyin" deyip, Ziraat Bankası imkânlarını, devletin imkân
larını kullanmadınız mı? (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Şimdi de burada demokrasi ha
varisi gibi, gelmişsiniz, "efendim, siyasî partilerle ilgili kanun teklifi verilmiş; ama bir ayıbı 
var" diyorsunuz. Ayıbı yok. Neden yok: Bu kanun teklifinin, Demokrat Partiyi açmak için 
bir mani hükmü olmamasına rağmen, Sayın Ömer Şeker ve arkadaşlarının da, Demokrat Par
tinin bu imkânlardan istifade etmesine dair önergesi vardır Sayın Başkanımızda. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul)— Tamam, şimdi oldu. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Meclisin içerisindeki milletvekili arkadaşlarımızın düşünce

lerini öğrenmeden, şurada değerli zatların sırf teveccühünü kazanacağınızı zannederek, Sayın 
Demirel düşmanlığını yapıyorsanız, o zatı muhteremler de Sayın DemirePin dostlarıdır, onu 
da bilesiniz. Evet, onlar da Sayın Demirel'in dostlarıdır. Demokrat Partinin devamı olduğu
muzu simgeleyen iki de sembolümüz var: Birisi, Kastamonu Milletvekilimiz Sayın Münif Isla-
moğlu, diğeri Konya Milletvekilimiz Sayın Ömer Şeker. İşte, Demokrat Partinin devamı oldu
ğumuzu boşuna söylemiyoruz. Adalet Partisinin milletvekilleri de aramızdadır. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Benim Amcam da orada ölmüş, benim Amcamı 
da kötekle şey yapmışlar. 

İSMAİL KÖSE (Devamla) — Onun için, burada Demokrat Partinin ve Adalet Partisinin 
devamı olmadığınızı ifade ederek o günkü şartları tekrar buraya getirmek istemiyorum. Hangi 
şartlarla iktidar olduğunuzu, iktidara nasıl geldiğinizi ve nasıl gittiğinizi de anlatmaya bugün
kü zamanımız müsait değil ve Yüce Heyetin de zamanını almaya hakkım yoktur. Ancak şu 
kadarını ifade ediyorum; haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır. Evet, bu, Hazreti Pey
gamberimizin hadisi şerifidir; "eğrileri, eğer gücünüz varsa elinizle, gücünüz yetmiyorsa dili
nizle, ona da yetmiyorsa bugz ediniz." İşte o prensibe inanan insanlar olarak, haksızlık karşı
sında hiçbir şekilde susmadığımızı, 12 Eylül tarihinden bugüne kadar söyleyerek geldik. En 
son örneğimiz de, kapatılan siyasî partilerin açılması hakkındaki tekliftir. O itibarla, bugün, 
demokrasiden yana, demokrasinin nimetlerinin ne olduğunu ve ülkemize neler getirdiğini bi
len en büyük kitleler buradadır. Demokrasinin bize sağlamış olduğu en güzel imkânları 
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Türkiye'de o günkü şartlara rağmen, 1950 ile 1960 arasında yapılan hizmetlere bakınca görü
rüz. Hangi yönde olursa olsun, bu ülkede ekonomik, kültürel ve sanayi çalışmaları olursa ol
sun, bu ülkede ekonomik, kültürel ve sanayi çalışmaları hep o devrin nimetleridir, o devrin 
bırakmış olduğu mirastır. Bunu nasıl elimizin tersiyle iteceğiz, buna nasıl "hayır" diyeceğiz? 
Gönlümüz buna razı olmaz. 

Daha bir sene önce, o partiyi kuran merhum Menderesin merhum Zorlu'nun ve değerli 
merhum Polatkan'ın naaşlarının nakledilmesi konusundaki kanun üzerinde, yine, Doğru Yol 
Partisi ittifakla birleşmiş, hatta nakilde de, yine bütün Doğru Yol Partisi mensupları o müba-

' rek kişilerin defnelimesine iştirak etmişlerdir. Biz, bunun hiçbir yerde ve hiçbir zeminde istis
mar etmiyoruz. 

Şimdi, Anavatan Partisi seçimleri kaybetti. Demokrat Partiyi burada çeşitli vesilelerle, kul
lanmak suretiyle dışarılara mesaj vermeye çalışıyorsanız, Demokrat Partinin de Adalet Partisi
nin de seçmeni Doğru Yol Partisinde toplanmıştır ve başka hiçbir düşünceye lüzum kalmamış
tır. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) Anavatan Partisinde kalan Demokrat Partinin oyları 
da -Allaha şükür zaten zemininiz de kaymıştır-'bundan sonra süratle gelecektir. Onun için baş
ka şekilde tedbirler alın. Size de milletvekilleri olarak kapımız açıktır; ama bu şekildeki hare
ketleriniz yanlıştır. 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Ayıp, ayıp... Başka kapıya. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — İsmail, sinei millete gideriz de size gelmeyiz. 
ÜLKÜ GÜNEY (Bayburt) — Size yakışmıyor... 
CENGÎZ ALTINKAYA (Aydın) — İstersen seçim yapalım? 
BAŞKAN — Sayın Köse, süreniz dolmak üzere, lütfen tamamlayınız. 
İSMAİL KÖSE (Devamla) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Doğru Yol Partisinin, 

Hükümetimizin Millet Meclisine getirmiş olduğu bu kanun teklifini fevkalade önemli ve ya
rarlı olarak kabul etmiştir ve hiçbir partinin kapalı olarak kalmasına da gönlümüz razı değil
dir. Kanun teklifine, kapalı olan her partinin ne şekilde açılacağı hakkında gerekli hükümler 
konulmuştur. Ancak, çeşitli vesilelerle çeşitli mesajlar verilmeye çalışılmıştır. Bunu Yüce Mil
letimiz muhakkak surette değerlendirecektir. A 

Kanunun, memleketimize ve mîlletimize hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi saygıyla 
selamlıyorum. (DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köse. 
Sayın Ömer Şeker, buyurun. 
ÖMER ŞEKER (Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gecenin bu geç saatinde 

sizlerle bu şekilde konuşmak istemezdim; ancak, bazı arkadaşlarımız, siyasî partilerimizin açıl
ması veyahut kapanması hakkındaki görüşlerini çok titizlikle, çok cesur bir şekilde ifade etti
ler. Ben bunlara katılmıyorum. Neden derseniz, acı çekmeyen, sefanın kadrini bilmez derler. 
Meseleyi çok ileri götürmek istemiyorum. Ben, Yassıada'da çile çekerken, 27 Mayısta beni ora
ya götürenler gülüyorlardı; burada da gülmesinler. Onu ifade etmek istiyorum. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bilhassa bunun üzerinde durmak istiyorum. 

Şimdi, mallarımız, mirasımızı taksim edeceksek, beraber taksim edelim. Eğri oturalım, 
doğru konuşalım. Eğer Halk Partisi bir miras yönünde gidiyorsa, benim de miras hakkım var. 
O mirası bu kürsüden Türkiye Büyük Millet Meclisinin, siz değerli milletvekillerinin vermesi 
bir vicdan borcudur. Bu borcu siz sayın milletvekillerimiz seve seve -burada yemin ettik- ver
meye mecbursunuz. Neden?.. 
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Değerli arkadaşlarım, biri öyle, biri böyle olmaz; olmaması gerekir. Niye çifte standart 
kullanıyorsunuz? Kendinize gelince doğru, başkasına gelince eğri... Biz, Doğru Yol Partisi ola
rak, dosdoğru Türkiye Büyük Millet Meclisinin huzurunda, Demokrat Partinin de, Adalet Partisi 
gibi, Halk Partisi gibi bu Siyasî Partiler Kanununda mutlaka mirasının verilmesini arzu ediyo
ruz, temenni ediyoruz. Bu durumu da Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli milletvekilleri
nin vicdanlarına soruyoruz ve hitap ediyoruz. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, acı ve çi'e çekmiş bir insan olarak huzurunuzda konuşacağım 
çok acı anılarım var; ama gecenin bu geç saatinde hem sizleri rahatsız etmemek ve hem de 
o acı günleri tekrar yaşayıp kendi kendime ıstıraba girmemek istiyorum. 

Bu maksatla, siz değerli üyelerin, vermiş olduğumuz önergeyi kabul etmesini diliyorum; 
Demokrasi uğrunda ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Gelecek günlerde, inşallah, demok
rasi uğrunda etmiş olduğumuz yemine inanarak, kalanlarla birlikte burada birlik ve beraberli
ğin teminini hallederiz. Geçmiş günleri, Ömer Şeker olarak, Yassıada'da çile çekmiş bir insan 
olarak unuttum; geleceğe ümitle, iyi niyetle bakıyorum. 

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şeker. 
Teklifin tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

İSMAİL COŞAR (Çankırı) — Karar yetersayısı yok Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam efendim, bir dakika... 
Sayın Asiltürk'ün de şahsı adına söz istemi vardır; fakat, müzakereler tamamlandığı, iki 

kişi şahısları adına konuştuğu için kendisine söz verme imkânımız yoktur. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

16.10.1981 Tarih ve 2533 Sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten kaldırıl
masına ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 16.10.1981 tarih ve "2533 Sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanun" yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Sayın Asiltürk, buyurun. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; teklifin tü
mü üzerinde söz talep etmiştim; ancak, İçtüzüğümüze göre bu imkân hasıl olmadığı ve konuş
malarımın bir kısmı da 1 inci maddeyle alakalı olduğu için, şu anda görüşülmekte olan tekli
fin 1 inci maddesiyle ilgili bazı noksanlıkları huzurlarınıza getirmek istiyorum. 

Burada yapılan konuşmalarda, gerek bazı partilerin açılmasını tenkit eden arkadaşları
mın, gerekse ona karşı çıkan arkadaşlarımın, bazı doğru ifadeleri oldu; ancak, bu münakaşa 
içerisinde bazı şeyler gözden kaçıyor. Umuyorum ki, ne Demokrat Parti mirasına sahip çıkma
ya yönelen ne de ona karşı olan bir parti olmadığımız için, şimdi ortaya koyacağım hususları, 
değerli arkadaşlarım, daha mülayim bir şekilde değerlendirirler. 
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Hazırlanan kanun teklifinin, 2533 sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanunu yürürlük
ten kaldırması, takdir edilecek bir olaydır ve buna karşı çıkan kimse de, şu anda, şu Mecliste 
mevcut değildir; ama -biraz önce konuşan arkadaşlarıma da, onlara karşı çıkan arkadaşlarıma 
da samimiyetle hitap ediyorum- 1 inci maddede, niye Demokrat Partinin açılmasına dair bir 
hüküm de yer almadı? Niye 1 inci maddede, yine 1971 askerî muhtırasıyla kapatılan Millî Ni
zam Partisinin açılmasına dair hüküm yer almadı? Bunlar eksiklikler değil mi? Elbette eksik
likler. Biz, "1960 İhtilalinin kalıntılarını temizleyelim" diyoruz; ama 1971 askerî muhtırasıyla 
kapatılan, mesela, Millî Nizam Partisinin açılmasına dair bir hüküm yok. Gönlümüze yatmı
yor demek ki ona hak vermek veya unutmuşuz veya ihmal etmişiz; bir şeyler var burada... 

Onun için, bu meseleleri ortaya koyduğumuz zaman, arkadaşlarımdan istirhamım, peşin 
fikirle karşı çıkmasınlar. İhtilallerin bir kısmının bütün neticelerini silmek hak, adalet oluyor, 
demokrasi oluyor; ama benzeri bir kısmının neticelerini silmek de hak ve adalet olarak düşü
nülmüyor, demokrasi olarak düşünülmüyor. 

Değerli arkadaşlarım, burada, "Demokrat Parti açılabilir" dediler. Şu teklif kanunlaştı
ğında hakikateaaçılabilir; ancak, arada fark var, kapatılan diğer partilere, o partilerin kapatıl
dığı zaman sahip oldukları bütün maddî imkânları, sahip oldukları gayri menkulleri iade edi
lecek, Demokrat Partiye iade edilmeyecek. Bunu, burada, çıkar müdafaa ederseniz, bazı şeyle
rin bazı taraflarını gösterirseniz, birileri de çıkar, bunun tamamını ortaya koyar. Yani, şu geti
rilen teklif, Derhokrat Partiye Cumhuriyet Halk Partisi kadar hak vermiyor, öyleyse, 1960 İh
tilali iyi mi?.. 

Bazı kimseler buraya çıkıp bazı kimseleri itham ediyorlar "ihtilal savunuculuğu" falan 
diyorlar; bizzat bu kanun teklifi içerisinde, zımnen bir ihtilal savunculuğu var; nedir o: 1960 
İhtilalinin kapattığı Demokrat Partiye, sadece partiyi kurmak, ismini kullanmak yetkisi verili
yor, hakkı veriliyor; ama 12 Eylülle kapatılan partilere, haklı olarak, diğerleri de veriliyor. Bi
zim partimiz de kapatıldı, bize de bu imkân veriliyor; ama ben çıkıp burada bize bu imkân 
veriliyor diye geçmişte yapılan bir haksızlığın savunulmasından vazgeçemem. Geçmişte bir hak
sızlık yapılmıştır, Demokrat Parti kapatılmıştır, mal varlığı vardır, maddî imkânı vardır, bun
ların kendisine verilmesi lazımdır. Geçmişte bir Millî Nizam Partisi kapatılmıştır, mal varlığı 
vardır, maddî imkânı vardır, bu hakkın kendisine verilmesi lazımdır. Bu kanun teklifiyle Millî 
Nizam Partisi için ikinci bir başka oyun oynanıyor, o da şu : 

Komisyonda bir metin getirilmiş, diyor ki: "Anayasa Mahkemesince kapatılan" 1971 muh
tırasından sonra Anayasa Mahkemesinin nasıl karar verdiğini herkes biliyor. Muhtıra geldi, 
bütün demokratik düzenler ortadan kalktı. Biraz önce arkadaşlarım reaksiyon gösterdiler; ama 
o zaman bir sembol olduğu için ifade edildi, Başbakan şapkasını aldı gitti, buna kendisi de 
ifade etti, bu bir sembol oldu, darılmaya gücenmeye lüzum yok. Bunun manası şudur : Başba
kan direnmedi, buna karşı hiçbir mücadele yapmadı. Şartlar itibariyle yapabilir miydi, yapa
maz mıydı?... Belki yapamazdı. 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — Sen orayı bilmiyorsun, öğren, öğren. 

TEVFİK DİKER (Manisa) — Sen ne yaptın? ' " • 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Burada "Sen ne yaptın?" demekle bunun üste
sinden gelemezsiniz. Asgarî bir Yeltsin'in yaptığını yapsaydınız, bu ihtilaller böyle üst üste gel
mezdi. (RP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) ' 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Peki, siz ne yapıyordunuz o zaman? 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Biz Başbakan değildik. Bize karşı, Başbakanlık 

makamında ne yapılıyor sözünü söylemek, sormak zaittir, akıl ve mantıkla bağdaşmaz. Kim 
görevli ise o mücadele eder. Yetkili kimse o mücadele eder. "Sen ne yaptın" diyorsunuz; ben 
o zaman Millî Nizam Partisinin Genel İdare Kurulundaydım, dokunulmazlığım da yoktu, mil
letvekilliğim de yoktu; ama burada bir Başbakan vardı, bu Başbakan bu muhtıraya karşı di
renmeliydi; Benim anladığım demokrasi anlayışı budur; ama Başbakan kendine göre sebepler
le -ben itham de etmiyorum- bu direnmeyi göstermedi. Şimdi, kahramanlık gibi göstermeyin 
de şunu şöylece kabul edin, mesele kapansın. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Peki, 12 Eylülde siz ne yaptınız? 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Hapishanede idim, askerî hapishanede idim. 

AHMET SAYIN (Burdur)—'Niye direnmedin? 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — 12 Eylülde marşlar çalınırken beni aldılar; ama 
sizi almadılar. Bizim bildiğimiz ihtilaller hükümetlere karşı yapılır, meğer yanlış biliyormuşuz. 
İhtilalde, saat dörde çeyrek kala radyoda marş çalındı, benim kapıma bir binbaşı, bir asteğ
men, 15 - 20 tomsonlû asker geldiler, kapıyı çaldılar, açtım, şakır şakır silahları üzerime çevir
diler. Arkadaşım da diyor ki: "sen ne yaptın?" Ben Başbakan değildim, beni alıp götürdüler, 
Sayın Başbakan da bir ay burada evinde oturdu, arkadaşlarıyla sohbet etti. Ne yapmamız la
zımmış? 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) — 12 Mart 1971'de ne yapıyordun? 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Şimdi, Başbakanınızın gözüne girmek için bura

da bunları söylemenize lüzum yok. Herkes meseleyi biliyor. (RP sıralarından alkışlar) 
AHMET SAYIN (Burdur) — Niye Yeltsin'in yaptığı gibi karşı çıkmadın? 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Başbakan yapmıyor da... Bak, kendilerine söyle
miyorlar. Başbakanları onu yapmıyor da, bana diyorlar ki: "Sen niye Yeltsin gibi yapmadın?" 
Sen onu Başbakanına söylesene sen onu hükümetine söylesene, sen onu yetkililere söylesene. 

ARSLAN ADNAN TÜRKOĞLU (Çorum) — Hoca niye 1971'de İsviçre'ye kaçtı? 
BAŞKAN — Adnan Bey... Adnan Bey... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Yoo... Onlara söyleyemezler ki; ancak bunu yap- . 

tıkları zaman Sayın Başbakandan prim alırlar. 
AHMET SAYIN (Burdur) — Bırakın demagojiyi. • 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Şimdi, bu ilk hadise de değil. Belki bunun için 

de konuşmazdım, ilk hadise de değil... Demokrat Parti kapandıktan sonra, Demokrat Parti
nin affedilmesi için bir mücadele yapıldı, burada konuşan değerli eski milletvekili arkadaşım 
da gayet iyi bilir. O dönemde Adalet Partisi vardı, o dönemde aynı şekilde Yeni Türkiye Partisi 
vardı. Yeni Türkiye Partisi, Demokrat Partililerin affı için kanun getirdi, burada Sayın Başba
kan "Ordu bunu istemiyor" diye açıkça beyanda bulundu, Genelkurmay Başkanı açıklama 
yaptı, "ordunun böyle bir şeyle ilgisiyoktur" dedi. Yani, bunlar ilk defa olmuyor ki. Bunları, 
burada bulunan tecrübeli arkadaşlarımızın hepsi biliyorlar. Siz, yeni arkadaşlarımız, belki bil
miyorsunuz. Heyecanınıza bağışlıyorum; ama meselenin başka tarafları da var. 

Hatta o zaman, Yeni Türkiye Partisinden Süleyman Arif Emre Bey, bu konuda gayet ciddî 
bir de önerge verdi. "Eğer ordu mensubu bazı kumandanlar, Meclisin tasarrufuna karşı böyle 
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bir irade kullanıyorlarsa, haklarında soruşturma, kovuşturma yapılsın" dendi, bu Mecliste bunlar 
dile getirildi. Cevap olarak da, Genelkurmay açıklama yaptı, "Bizim, Demokrat Partinin affı
na karşı herhangi bir tavrımız yoktur" dedi; ama o eski Demokrat Partililer 23 yıl sonra bu 
Meclise girebildiler. Bunun vebali kimin sırtında? Herhalde Korkmazcan'ın sırtında değil. O 
zamanki Adalet Partili idarecilerin sırtında; onlar isteselerde bunu yaparlardı. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Şartlar elvermedi. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Efendim, "şartlar" lafını herkes söyler, herkes şart

ları istediği gibi tevil eder; ancak, Genelkurmay Başkanlığının açıklaması, bu şartların böyle 
olmadığını gayet açık olarak ortaya koyuyordu. 

Bu bakımdan, teklifin 1 inci maddesinin, gerek Demokrat Partinin açılması ve mallarının 
iadesi bakımından, gerekse Millî Nizam Partisinin açılması ve mallarının iadesi bakımından, 
mutlaka değiştirilmesi gereklidir. 

Bu gereği huzurlarınızda bir kere daha açıkça ortaya koyuyor, değerli arkadaşlarıma da, 
eğer onları kırdıysam, özür dileyerek saygılar sunuyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkanım, milletvekili hakkı

mı kullanarak madde üzerinde kişisel söz istiyorum. 
BAŞKAN — Siz Hükümetsiniz. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Bir milletvekili olarak söz istiyo

rum, Hükümet üyesi olarak söz istemiyorum Sayın Başkanım. • 
BAŞKAN — Hayır Yaşar Bey, siz Hükümetsiniz. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Efendim, milletvekili olarak söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — Ama, olmuyor, usulümüzde öyle bir şey yok; ancak başka bir arkadaşımız 

konuşabilir. . 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Oldu efendim, kaç defa böyle uygu

lamalar oldu. 

BAŞKAN — Efendim, siz Hükümetsiniz ve şimdiye kadar böyle bir uygulama vaki olmadı. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Kaç defa oldu böyle bir uygulama 

efendim, geçen defa da oldu efendim. 

BAŞKAN — Söz veremiyorum, lütfen... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hükümet adına Sayın Bakan arka

daşım orada oturuyor efendim. 
BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Bakan burada oturuyor. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Ben de burada milletvekili olarak 

oturuyorum. 

BAŞKAN — Hayır efendim, usulde öyle bir şey yok Yaşar Bey. Hükümet adına istiyorsa
nız size söz vereyim. Hükümet adına konuşmak istiyorsanız buyurun. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Milletvekili olarak söz istiyorum. 
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• BAŞKAN — Efendim, rica ederim beni müşkül duruma düşürmeyin. Siz hukukçusunuz... 
Böyle bir uygulama olmamış Yaşar bey. İstirham ediyorum. 

ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın Başkanım, hak istemenin müş
külatı nerede? 

BAŞKAN — Hükümet adına, buyurun konuşun. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Milletvekili olarak kişisel söz hak

kım var; ben, burada milletvekili olarak oturuyorum. 
HASAN ÇAKIR (Antalya) — Her istediğinde söz hakkı olur mu? 

BAŞKAN — Hukuku istediğimiz gibi tefsir etmeyelim lütfen. 
1 inci madde üzerinde başka söz isteyen sayın milletvekili?... Yok. 
1 inci madde üzerinde verilmiş olan bir önerge var; okutuyorum. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkanım, 1 inci madde üzerinde söz is

tiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önergenin görüşülmesine geçtik. 
önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
16.10.1981 Tarih ve 2533 Sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldı

rılmasına ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tek
lifinin 1 inci maddesine, "Anayasa Mahkemesi dışında başka mahkeme veya kurullarca kapa
tılan siyasî partiler hakkında da bu Kanun hükümleri uygulanır" fıkrasının eklenmesini say
gıyla arz ve teklif ederiz. 

Ömer Şeker Bedrettin Dalan 
Konya İstanbul 

Münif Islamoğlu Tlırgut Tekin 
Kastamonu Adana 

Coşkun Kırca Mustafa Tınaz Titiz 
İstanbul Ankara 

Necmi Hoşver Nahit Menteşe 
Bolu Aydın 

İsmail Köse 
Erzurum 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Bu mahiyette bir önergemiz vardı; geçici madde 
olarak vermiştik, ikisi birleştirilebilir. \ 

BAŞKAN — İlgili arkadaştan aldığım bilgiye göre, bu madde üzerinde bir tek bu önerge var. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Birleştirilirse kolaylık olur diye vermiştik; içeriği 

de aynıdır Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Metnin aynı olmadığı söyleniyor; zamanı geldiğinde konuşuruz Sayın Kork-

mazcan. 
Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katıla

mıyoruz efendim, çoğunluğumuz olmadığı için. Takdire bırakıyoruz. 
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BAŞKAN — Takdire bırakıyorsunuz. 
Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Yüce Meclisin takdirine 

bırakıyoruz efendim. • • . 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmiştir. 
1 inci maddeyi, kabul edilen önergeyle birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Efendim, bir hususu, kısaca, Sayın Topçu'ya arz etmek istiyorum : Bir bakan bazı yerler

de şahsı adına, bazı yerlerde hükümet adına konuşabilir mi? Benim kanaatime göre, "ben bu 
sefer şahsım Yaşar Topçu adına konuşuyorum veya bu sefer Ulaştırma Bakanı adına 
konuşuyorum" diyebilme imkânı olduğunu zannetmiyorum. 

Evet, siz milletvekilisiniz; ama, daimî olarak bakansınız; bir usulsüzlük yapmayalım. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Hükümet olarak değil -çünkü Hü

kümet şu anda sırasında oturuyor- milletvekili olarak söz istemiştim. 

BAŞKAN — Hükümet üyesisiniz ve icrasınız. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Aslolan milletvekili olmamdır; Hü

kümet orada oturuyor şu anda... 

BAŞKAN — Hayır efendim; aynı kanaati taşımıyorum. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 2533 sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanuna göre kapatılmış olan si

yasî partiler, son.Büyük Kongre veya Kurultay üyelerinin hayatta kalanlarınça alınacak karar
la, aynı ad, rumuz, amblem, rozet ve benzeri işaretleri kullanarak yeniden açılabilirler. 

Bu durumda 2533 sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanunla feshedilen partilerin Hazi
neye intikal eden taşınmaz malları, iade tarihindeki durumlarına veya değerlerine göre; para 
faizsiz olarak, hisse senetleri ise Hazineye intikal tarihindeki nominal değerlerine göre işlem 
görerek, siyasî partinin açılmasına karar verildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde geri verilir. 

Feshedilen siyasî partilerin yeniden açılmasına karar verilmediği takdirde, aynı üyeler yu
karıdaki fıkrada gösterilen malvarlığının Hazinede kalmasına karar verebilecekleri gibi, aynı 
esaslara göre bir partiye veya belirli oranlar içinde bir kaç partiye devir kararı da verebilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde gruplardan bir müracaat yok. 
Şahısları adına, Sayın Şendiller; buyurun. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, muhterem üyeler; sizleri say

gıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyorum. 
Aslında yasakların birbir kalktığı, baskı döneminde hak ve hürriyetlerin kısıtlandığı dö

nemlerin ayıbının tek tek temizlendiği şu Mecliste bulunmaktan iftihar ediyoruz. (DYP ve MÇP 
sıralarından alkışlar) O dönemin Anayasası bile Meclisin gündemindedir; tartışılıyor, konuşu
luyor. Çünkü, bu Anayasa meydanlarda veya ringte tek pehlivanın olduğu bir dönemde hazır
lanmıştır. Benim şahit olduğum bir olay; bir köyde, Anayasaya beş tane ret oyu çıktığı için, 
o köyün muhtarı da dahil, beş kişi, beş gün karakolda tutulmuştu. 
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AHMET SAYIN (Burdur) — Anayasa değil, Evrenyasa!.. 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) -r- Adına ne derseniz deyin. 
Yine, bu teklifi getiren, hazırlayan ve oylayacaklara teşekkür ediyoruz. Çünkü, o zaman, 

tanklarla, dipçiklerle bu Meclisten çıkarılanlar, Mamak zindanlarına ve diğer zindanlara atı
lanlar, yine yüce Milletin reyleriyle, Meclisimizde, o ayıpları temizlemekle bugün görevlendi
rilmiştir. Bu bakımdan, teklifi hazırlayanlara ve getirenlere teşekkür ediyoruz. (MÇP sıraların
dan alkışlar) 

12 Eylülün gerekçesi olarak, anarşi ve terörü bahane edenler, 12 Eylülün hemen arkasın
dan yüce millete "kendi köyünü kendin koru" diye silah dağıtmaya başlamıştır. En başta da, 
anarşi ve terörü bahane ederek ihtilal yapanlar, hemen arkasından aradan üç sene geçmeden, 
köylere silah dağıtarak, köylüyü, kendi köyünü korumaya mecbur edecek duruma getirmiştir. 
O zaman, anarşi ve terör bahanesiyle Meclisin kapısına kilit vuranların esas bahanesi demek 
ki o değildi. 

inşallah, daha ileride göreceğiz, ayrıca, 12 Eylülün hesabının da görülmesi lazımdır. Ger
çi bunlar, hesaplaşmanın birer maddesidir. 

Burada demin Yeltsin'den falan bahsedildi ve konu sık sık gündeme gelmektedir. Demok-
les'in kılıcı gibi, başımızda birilerinin durduğu hep hatırlatılıyor. ANAP İktidarı, bugüne ka
dar, temel politika olarak 12 Eylül öncesini bahane göstererek başımızda sekiz sene bulundu; 
her sıkıştığı dönemde de, 12 Eylül öncesi bahane edildi. Vetoların, yasakların teker teker baskı 
ile uygulanarak, insanların hak ve hürriyetlerinin kısıtlandığı dönemleri arkalarına alarak, 12 
Eylül öncesini bahane edenlerin döneminde, memleketimiz bölünme noktasına gelmiştir; ay
nen Kenan Evren düşüncesinin devamı gibi. Fakat, yüce millet onun da hesabını görmüş ve 
20 Ekim Seçimlerinde de neticeyi ortaya koymuştur. (DYP, SHP ve MÇP sıralarından alkışlar) 

Burada -demin yine söylendi- yasakların kaldırılması ili ilgili oylamadan bahsedildi; gü
zel, onu gündeme getirdiniz; tıpkı Kenan Evren'iri meydanlara çıkıp, meydanda onun karşılığı
nı verecek kimsenin bulunmadığı ve insanların zindanlara tıkıldığı bir dönemde, nasıl ki, 1982 
Anayasasını milletin karşısında savunarak, savunulanların bulunmadığı bir Anayasayı hazır-
ladıysa, aynı yasakların kalktığı dönemde de, Hükümetin bütün imkânları kullanılarak, oy ve
rilmemesi noktasında milletin karşısına çıkılmıştı. Aslında bu da bir marifet değildi. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Çifte standart... 
ÖKKEŞ ŞENDİLLER (Devamla) — Gerek 12 Eylül döneminde, gerekse sonrasında -12 

Eylülün Danışma Meclisi üyeliğini yapmış, bugün milletvekili olan arkadaşlarımız ve Sayın 
Başkanımız da buradadır; o dönemde buradaydılar- yapılan suçlamalarda, o günden sonra da, 
eli bağlı boksörü karşısına alıp yumruk atan pehlivanlar gibi, insanlar, ağızlarına bant vurula
rak suçlandılar. Hatta, 1986 yılına kadar suçladıkları insanlar Mamak zindanlarında bulunu
yordu; onlar o şekilde suçlandılar. Ayrıca, kanın rengini de karıştırdılar; 12 Eylül öncesi dökü
len kanla 12 Eylül sonrası dökülen kan arasında ne fark vardır? Onda da şaşırıp kalmamak 
mümkün değil. 

Bu bakımdan, sadece 12 Eylül değil, hangi ihtilal olursa olsun, hangi darbe olursa olsun, 
aradan on sene geçtikten sonra, o darbelerin acısını millet birazcık unutmaya başlıyor, hemen 
arkasından yine göz büyütmeler başlıyor. Herkes vazifesini bilmeli, herkes vazifesini müdrik 
olmalı. 
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Bizim, ordumuza bakışımız, peygamber ocağı gibidir. Ordu, bu milletin ordusudur; ama, 
ordumuzun vazifesi, kafası bozulduğu zaman Meclisin kapısına kilit vurmak olmamalıdır. Bu
günlerde de yine sağda, solda çatlak'sesler duyuluyor; sağda, solda laf ediliyor "Aklınızı başı
nıza alın, bakın ha!." vesaire gibi... 

Şunun çok iyi bilinmesi lazım : Yeltsin'Iik vesaire yapma meselesi gün geldiğinde belli olur; 
ancak, ona da gerek yok. Biz, yemeyip yediriyoruz, giymeyip, giydiriyoruz. Benim memleke
timde bugün bile milyonlarca insan vardır, Kurban Bayramından Kurban Bayramına et göre
meyen, ayağına deri ayakkabı giyemeyen insanlarımız vardır; ama, biz Ordumuza ve güvenlik 
kuvvetlerimize, yemeyip yediriyor; giymeyip giydiriyor, oturmayıp, oturtuyoruz onları güzel 
yerlerde; vazifeleri de vatanımızı ve milletimizi, devletimizin bütünlüğünü, içten ve dıştan gele
cek saldırılara karşı korumaktır. Bu görevleri doğrultusunda kedilerine her zaman saygı duya
rız. 

Bundan sonra, hürriyetlerin ve istiklallerin elden alındığı, insanların zorla zindanlara tı-
kıldığı, Meclislerin kapısına kilit vurulduğu dönemleri milletimize ve memleketimize Allah bir 
daha yaşatmasın diyor, hepinize saygılar sunuyorum; (MÇP, DYP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Madde üzerinde başka söz isteyen arkadaşımız?.. Yok, 
önergeler vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
106 sıra sayılı kanun teklifinin 2 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının, aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
"2533 sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanuna göre, veya Anayasa Mahkemesi dışın

daki mahkemelerin kararıyla kapatılmış olan siyasî partiler, son Büyük Kongre veya Kurultay 
üyelerinin hayatta kalanlarınca alınacak kararla, aynı ad, rumuz, amblem, rozet ve benzeri işa
retleri kullanarak yeniden açılabilirler. 

Bu durumda, 2533 Sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanunla veya Anayasa Mahkeme
si dışındaki mahkemelerin kararlarıyla feshedilmiş olan partilerin Hazineye intikal eden taşın
maz malları, iade tarihindeki durumlarına veya değerlerine göre; para faizsiz olarak, hisse se
netleri ise Hazineye intikal tarihindeki nominal değerlerine göre işlem görerek, siyasî partinin 
açılmasına karar verildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde geri verilir. 

Bülent Ecevit Hasan Akyol 
Zonguldak Bartın 

Nami Çağan Haşan Basri Eler 
İstanbul Edirne 

Erdal Kesebir H. Hüsamettin Özkan 
Edirne İstanbul 

Mehmet Sevigen 
İstanbul 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

"Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına ve 2820 Sayılı 
Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifinin 2 nci 
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maddesinin üçüncü fıkrasına göre, feshedilen siyasî partilerin yeniden açılmasına karar veril
mediği takdirde, kapatılmış partilerin son Büyük Kongre veya Kurultay üyeleri, bu partilerin 
Hazineye intikal etmiş mal varlığının bir partiye veya belirli oranlar içinde birkaç partiye devri
ni kararlaştırabileceklerdir. 

Bu hüküm, yürürlükteki 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 110 uncu maddesine aykırıdır. 
110 uncu maddenin birinci fıkrasına göre, 
"Kapanan bir siyasî partinin malları, büyük kongre taplanma yetersayısının salt çoğunlu

ğunun oyu ile alacağı bir karar üzerine, bir diğer siyasî partiye veya başka bir parti ile birleşme 
kâran alınmışsa, birleşeceği partiye, ilgili partinin de kabul etmesi şartıyla devredilebilir. Aksi 
halde, kapanan siyasî partinin malları Hazineye geçer." 

Oysa, görüşülmekte olan kanun teklifinde belirtilen ve kapatılmış bir partinin yeniden açılıp 
açılmamasına karar verecek olan "toplantı" bir büyük kongre niteliğinde değildir. Siyasî par
tilerin tüm faaliyeti bundan yaklaşık 12 yıl önce yasaklanmış olduğuna göre, 12 yılı aşkın bir 
süre önce seçilmiş delegelerle yapılacak bir toplantının "büyük kongre" niteliği taşıması zaten 
olanaksızdır. 

Bu durumda, feshedilmiş partinin yeniden açılmasına karar verilmemesi durumunda, bü
yük kongre niteliğini taşımayan bir toplantının üyeleri, mal varlığının başka bir partiye devrini 
kararlaştıramazlar. 

"Büyük kongre" niteliği taşımayan bir "toplantı"da alınacak böyle bir karar, yürürlük
teki Siyasî Partiler Kanununa kesinlikle ters düşer. 

Kaldı ki, yürürlükteki kanun hükmüne göre, bir partinin büyük kongresinin bile böyle 
bir karar alabilmesi için "toplantı yetersayısının salt çoğunluğunun oyu" gereklidir. Oysa, gö
rüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasında böyle bir koşul dahi yer 
almamaktadır. Feshedilmiş bir partinin yeniden açılmasına fırsat verilmeden ve yeni delegeler
le büyük kongresi toplanmadan mal varlığının başka bir partiye veya partilere devrine olanak 
tanınması, yalnız hukuk açısından değil, siyasal ahlâk açısından da son derece sakıncalıdır. 

Kanun teklifine böyle bir hüküm konulmuş olması, teklifi hazırlayanların, hukuk dışı bir 
kararla kapatılmış partileri yeniden yaşama kavuşturma amacıyla değil, sırf mal varlığını ele 
geçirmek amacıyla hareket ettikleri kuşkusunu doğurabilir. 

Bu nedenlerle, 106 sıra sayılı Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

"Feshedilen bir siyasî partinin yeniden açılmasına karar verilmediği takdirde, mal varlığı 
Hazinede kalır." , 

Bülent Ecevit Hasan Akyol 
Zonguldak Bartın 

Nami Çağan Hasan Basri Eler 
İstanbul Edirne 

Erdal Kesebir H. Hüsamettin Özkan 
Edirne İstanbul 

Mehmet Sevigen 
İstanbul 
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BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci maddesinin son cümlesinde yer alan... "Hisse 
senetleri ise; Hazineye intikal tarihindeki değerleri ile" ibaresinin madde metninden çıkarıl
masını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

Yusuf Namoğlu 
İstanbul 

Temel Gündoğdu 
İstanbul 

Burhan Kara 
Giresun 

Alaattin Elmas 
İstanbul 

Mümin Gençoğlu 
Bursa 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmçkte olan 106 sıra sayılf 16.10.1981 tarih ve 2533 sayılı Siyasî Partilerin Feshine 
Dair Kanunun ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki: "Hisse senetleri ise, hazineye intikal tarihin
deki nominal değerlerine göre işlem görerek" ifadesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederiz. 

Ba hat tin Elçi 
Bayburt 

Ömer Faruk Ekinci 
Ankara 

Mukadder Başeğmez 
İstanbul 

Oğuzhân Asiltürk 
Refah Partisi 

Grup Başkanvekili 
Mustafa Ünal di 

Konya 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 
• ' Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 106 sıra sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanunla Siyasî Partiler 
Kanununda Yapılan Değişikliğe İlişkin Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasına, "para 
faizsiz olarak" ifadesinden sonra "İş Bankası hisse senetleri hariç" ibaresinin konulmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Mukadder Başeğmez 
İstanbul 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

Mustafa Ünaldı 
Konya 

Bahattin Elçi 
Bayburt 

Ömer Faruk Ekinci 
Ankara 

BAŞKAN — Bir diğer önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun 2 nci maddesinin iki ve üçüncü fıkralarının metinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan Ülkü Güney 
Denizli Bayburt 
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Yaşar Eryılmaz Selçuk Maruflu 
Ağrı v İstanbul 

Gaffar Yakın 
Afyon 

BAŞKAN — önergeleri, aykırılık durumuna göre işleme koyuyoruz : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanunun 2 nçi maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasının metinden çıka
rılmasını arz ve teklif ederiz. 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

» ve Arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katılmı

yoruz efendim.' 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Katılmıyoruz efendim. 
Konuşacak mısınız Sayın Korkmazcan? " 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 2 nci madde

nin bu kanunun amaçlarına gölge düşüren bir düzenleme olduğunu ifade etmiştim. Çünkü, 
mal varlığının, iadesi konusunda sadece 12 Eylül 1980'den sonra kapatılan partilerle ilgili ola
rak değil, 1960'tan itibaren kapatılmış siyasî partileri de kapsama aldığımıza göre... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Olur mu Hasan Bey, 1920'den itibaren... 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bu düzenlemenin tatbikatta ne kadar zorlukla 

uygulanabileceği yolunda arkadaşlarımızda görülen tereddütlerin önergelerle ifade edildiğini 
de hepiniz biliyorsunuz. Çünkü, öncelikle, bu mal varlıklarının kaynağı hakkında toplumda 
tartışmalar başlayacaktır. Kanunun çıkmasında, Yüce Mecliste tam bir ittifak vardır. Bu itti-' 
fak, komisyonlarda da görülmüştür; bugünkü müzakerelerde de görülmüştür. Arkadaşlarımı
zın bazılarının, bazı tarihî gerçekleri hissi algılamalarının doğurduğu tartışmalar dışında, ka
nunun çıkarılmasıyla ilgili aykırı görüş taşıyan kimse yok; ama, bundan sonra da devam ede
cek birtakım tartışmaların yolunu 2 nci madde açıyor. 

Bir kere. Demokrat Partinin mallarının tespitiyle ilgili sorunlar var; ondan sonra, Cum-
huryet Halk Partisinin mal varlığının kaynağı tek parti döneminden gelmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi, bildiğiniz gibi, tarihin bir döneminde, o dönemin koşulları ica
bı devlet partisiydi. Bütün mal varlığı, bir kanunla, 1953 yılında, devlet malı olduğu gerekçe
siyle Hazineye intikal ettirilmişti. Sonradan bu mal varlığı, 1963 yılında, Cumhuriyet Halk Partisi 
mal varlığının Hazineye intikal ettirilmesine ilişkin kanun çıktığı zaman, henüz Türk hukuk 
sisteminde bulunmayan Anayasa Mahkamesince, Cumhuriyet Halk Partisine iade edilmiştir. 
Şimdi, o birikimin üzer:n- Cumhuriyet Halk Partisinin mal varlığı teşekkül etmiştir, bu mal 
varlığını, eğer Cumnun.,et Halk Partisi devam ettirilecekse, gene bir önergeyle iade 
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edelim. Devam edecek olan Cumhuriyet Halk Partisinin geçmiş acılarını telafi edici bir bedel 
olarak iade edelim. Demokrat Partinin tespit edilebilen mal varlığını, eğer Demokrat Parti ha
yata geçecek, tüzelkişiliğini kazanacak ve siyasî hayattaki mücedelesini sürdürecekse, iade ede
lim; ama bunlar yapılmayacaksa, yani 1 inci madde ile ilgili şartlar yerine gelip, en son yetkili 
organlar toplandıktan sonra, "biz bu partinin devamını istemiyoruz" kararına varırlarsa... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Kendini feshederse de aynı şey. 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Bu mal varlığı üzerindeki tasarruf yetkisi artık 

o heyette olmamalıdır. Çünkü o heyetin, o noktadan sonra, mal varlığına tasarruf yetkisi, Cum
huriyet Halk Partisi, Demokrat Parti veya Adalet Partisi adına olmayacaktır. Bu heyet, hangi 
yetkiyle, devam etmeyeceği yolunda karar aldığı bir partinin mal varlığında tasarrufta1 bulu-

. nabilir? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Askerlerin adına mı konuşuyorsun? 
HASAN KORKMAZCAN (Devamla) — Hem, partiyi askerler kapatmış, onu kaldırıyo

ruz; getiriyoruz, yeniden hayatiyet kazandırıyoruz hem de son genel kurulda bulunmuş üyeler
den hayatta kalanları, partinin, daha mezardan çıkmadan gömülmesi kararını veriyorlar; ama, 
mal varlığını elden bırakmıyorlar. 

Böyle bir şey, bu mevzudaki millî ittifaka gerçekten gölge düşürür ve sizlerin içinde, önü
müzdeki günlerde zannediyorum birtakım tartışmalar çıkarır. Çünkü, siz, o heyete, bu mal varlığı 
üzerinde öyle bir tasarruf yetkisi tanıyorsunuz ki, isterlerse Hazinede bırakabileceklerdir. Ha
zinede bırakacaklarsa, otomatik olarak, kanunla, iradeyle şimdiden bırakalım; "Parti feshedi
lir ise veya son yetkili organ, partinin devam-etmemesi yolunda karar alırsa, mal varlığı Hazi
nede kalır" diyelim. Heyet, partiyi kapatma kararını alacak, ondan sonra, isterse, bu mal var
lığını, herhangi bir partinin mal varlığına katabilecek. Yani, siyasî partiler arasındaki eşitliği 
bozucu büyük bir malî kaynağı, şu veya bu partiye destek olarak verebilecek, isterse, birtakım 
partiler arasında bunun pazarlığını da yapabilecek. Yani, o heyetin mensupları oturacaklar, 
elimizde trilyonlara varan bir tasarruf imkânı var, mal varlığı var, istediğimiz yüzdesini şu par
tiye veririz, istediğimiz yüzdesini de bu partiye veririz gibi pazarlıklara girebileceklerdir. Bu, 
gerçekten, kanunu müzakere amacımızın ötesine geçen bir durum doğurur her halde. 

Değerli arkadaşlarım, o sebeple, şimdiye kadar verilmiş olan önergelerin her birinin deği
şik mahzurlar doğuracağı da dikkate alınarak, en kestirme yol, 2 nci maddenin ikinci ve üçün
cü fıkralarının metinden çıkarılmasıdır. Bizim verdiğimiz önerge de bu yoldadır. Değerli arka
daşlarımın, uygulamada doğabilecek zorlukları da göz önünde tutarak, önergemiz lehinde oy 
kullanmalarını bekliyorum. v 

Yüce Heyete saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Korkmazcan ve arkadaşlarının verdiği önergeye Komisyon ve Hükü
met katılmamıştır. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Sayın Keçeciler ve arkadaşlarının önergesiyle Sayın Asiltürk ve arkadaşlarının önergesi

nin mahiyetleri aynı olduğu için beraber muameleye koyacağız. 
Her ikisini de okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 106 sıra sayılı 16.10.1981 Tarih ve 2533 sayılı Siyasî Partilerin Feshine 

Dair Kanun ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
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Teklifinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki "Hisse senetleri ise Hazineye intikal tarihinde
ki nominal değerlerine göre işlem görerek" ifadesinin metinden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

Oğuzhan Asiltürk 
* Malatya 

ve arkadaşları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan kanun teklifinin 2 nci maddesinin son cümlesinde yer alan "Hisse se

netleri ise; Hazineye intikal tarihindeki değerleri ile" ibaresinin madde metninden çıkartılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Mehmet Keçeciler 
Konya 

ve arkadaşları 

BAŞKAN-—Komisyon önergelere katılıyor mu? ' 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katılmı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk söz istiyor, buyurun. 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, değerli,milletvekilleri; 2 nci mad
deyle yapılan düzenlemenin, gerek bu maddeyi getiren SHP'Ii değerli arkadaşlarımızın başını 
ağrıtacak gerekse Millet Meclisinden çıkan bir kanunun, pratik hayatta yeterince tatbik edil
mesinde engeller meydana getirecek bir düzenleme olduğuna inanıyorum. Aradaki fark nedir, 
onu kısaca izah etmek istiyorum: 

Önce, bir ayrıcalık var. Birtakım partiler var, bu partilerin dışında bir partiye, özel olarak, 
devletin bir bankasından hisse senedi verilmiş oluyor. Eskiden de vardı diyebilirsiniz, doğru, 
eskiden de vardı ve eskiden de yanlıştı. 

Düşününüz, Siyasî Partiler Kanununa göre, partiler hisse senedi alamazlar, veremezler; 
ticaretle iştigal edemezler ve para kazanacak bir şey yapamazlar; ama, bir ayrıcalığı var, kimin 
var; Cumhuriyet Halk Partisinin var. Niye? Anlamak mümkün değil; ama, var işte... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Atatürk'ün vasiyeti. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Bu durumda yapılacak tabiî ola'n şey, yeni düzen

lemede bu ayrıcalığı ortadan kaldırmaktır. 
Şimdi, Siyasî Partiler Kanununu biz böylece muhafaza edeceğiz. Bizden başlayalım da kimse 

alınmasın. Diyelim Refah Partisi hisse senedi almaya teşebb'üs ediyor; diyelim ANAP, DYP 
ve SHP hisse senedi almaya teşebbüs ediyor; hepsinin hakkında Siyasî Partiler Kanununa göre 
işlem yapılır, gerekirse kapanılır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) *— Hayır, öyle bir şey yok. Ticaretle uğraşamazlar, hisse senedi 
alabilirler. Anlamamışsın sen. t 

OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Sen anlamamışsın, anlayamamışsın. Bu ticarî iş
lemlerin, hiçbirini yapamazlar, siyasî partiler hisse senedi alamazlar, satamazlar ve ondan kâr 
elde edemezler. , -' • . 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Binayı veriyorsun da> hisse senedinin ne özelliği var?.. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Siyasî Partiler Kanununun bu kesin düzenlemesi

ne rağmen, siyasî partilerin bu işle uğraşmasını engellemesine rağmen, biz şimdi bir siyasî par
tiye istisna yapıyoruz, onun'dışında bir muamele yapıyoruz ve Türkiye iş Bankasının hisse se
netlerinin bir kısmını veriyoruz. Yarın, DYP, "Bana da falan bankanın hisse senedini verin'*, 
ANAP, "Bana da falan bankanın hisse senetlerini verin" derse... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hisse senedi alabilirler. 
AHMET SAYIN (Burdur)— Al-Baraka'yı da siz alırsınız. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Bakın, arkadaşlar "otur" diyorlar, halbuki olmaz 

bu iş. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Binayı veriyorsun da hisse senedine niye karşı çıkıyorsun? 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Niye akılsızca laflar söylüyorsun be kardeşim, ni

ye akılsızca laflar söylüyorsun... 
AHMET SAYIN (Burdur) — Sen çok akıllısın!.. 
BAŞKAN — Sayın Sayın, Sayın Genç, karşılıklı konuşmayalım. Gecenin bu saatinde mü

zakereleri uzatmanın manası var mı?.. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Söylediğine sen de inanmıyorsun, başkası da inan

mıyor. Biraz mantıklı ol... Yazıklar olsun!.. Şuraya, Meclise gelmiş bir arkadaşınızın söylediği 
lafa bakın. Ben şu farklılığı belirtiyorum, o diyor ki "Al-Baraka ile münasebet..." AI-Baraka'dan 
bize ne. Deli misin, akıllı mısın? Allah Allah!.. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sen çok akıllısın!.. 
BAŞKAN — Efendim, önerge üzerinde konuşuyordunuz... 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Her şeyin bir mantığı var. 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk, önerge üzerinde konuşuyordunuz, aklî durum üzerinde ko

nuşmayalım lütfen. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Evet, arkadaşın mazur olduğunu söylüyorlar; doğ

rudur, mazurdur. Ben de, bundan sonra, söylediklerini itibara almayacaım. (RP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

AHMET SAYIN (Burdur) — Asıl mazur sensin. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Bu düzenleme, hak ve adalet ölçülerine aykırı; bir; 

Anayasaya aykırı; iki; Siyasî Partiler Kanununa aykırı; üç... 
Bu konuyu müdafaa eden arkadaşlarımız "Bu hisse senedi verilse dahi, bu hisse senedi

nin gereği olarak, Cumhuriyet Halk Partisi, îş Bankasının kârından pay alamaz" diyorlar. Doğ
ru, kârından bir şey alamıyor; bu hisse senedinin karşılığı olan para Türk Dil Kurumuyla Türk 
Tarih Kurumuna geçiyor; ama, Cumhuriyet Halk Partisinin sahip olması dolayısıyla onlara 
geçiyor ve Cumhuriyet Halk Partisi, haksız olarak, iki önemli devlet müessesesi üzerinde ma
nevî bir hükümranlık hakkı elde ediyor. 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Devlet müessesesi değil, özel kuruluş.. 
OĞUZHAN ASÎLTÜRK (Devamla) — Eğer siz, Türk Dil Kurumuna, Türk Tarih Kuru

muna bir şey verecekseniz, hisse senedini Cumhuriyet Halk Partisine değil, onlara verin. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Miras Hukuku.,. Atatürk'ün mirası... 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Devamla) — Miras Hukukunu onlara devredin. Dolayısıyla, 

biz, siyasî partiler olarak hiçbirimiz, Cumhuriyet Halk Partisine özel bir imkân veren, özel 
bir rüçhaniyet tanıyan, onun bazı devlet kurumları üzerinde manevî baskısını, manevî hâkimi
yetini sağlayan bir konuda, elbette gönül rahatlığıyla evet diyemeyiz. 

Bütün partiler eşit olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisinin ne kadar malı varsa, Cumhuri
yet Halk Partisinin el konulmuş ne kadar gayrimenkulu varsa, bankalarda parası varsa hepsi 
iade edilmelidir; ancak, tş Bankasının hisse senetleri -zaten Siyasî Partiler Kanununun ruhuna 
da, Anayasanın ruhuna .da aykırıdır- iade edilemez, edilmemelidir. Edilirse ne olur; eski mü
nakaşalar devam eder, birçok huzursuzluklara sebep olur ve bir parti, doğmadan, kamu vicda
nında mahkûm edilmiş olur. Dolayısıyla, hukuka dayanmayan, siyasî nüfuz sağlayacak bir dü
zenlemenin kabul edilmeyeceğini değerli arkadaşlarımın da kabul edeceğini düşünüyorum. Her 
partiye birer bankanın idaresini tevdi etmenin de hiçbir mantığı olmadığını bir kere daha ifade 
etmek istiyorum. 

Bu teklifi, reaksiyon yasası olarak çıkarmamamız lazım. Nasıl reaksiyon yasası?.. 12 Ey
lül döneminde ne gibi haksızlıklar yapıldıysa, hepsini düzeltelim diye yasa çıkaralım; ama, Cum
huriyet Halk Partisine, hakkı olmayan -önce de hakkı olmadığı, şimdi de hakkı olmayan, ileri
de de hakkı olmayacağı- bir îş Bankası hisse senedinin verilmesini, kesinlikle, doğru bulmuyo
rum. Bu bakımdan, tekliften, eşitlik ilkelerini zedeleyici olmasından dolayı, hiç olmazsa "Bu 
hisse senetleri ise Hazineye intikal tarihindeki nominal değerlerine göre işlem görerek" ibare
sinin metinden çıkarılmasını teklif ediyorum. Bu kabul edildiği takdirde, hukuka, adalete, in
saf ölçülerine uygun bir düzenleme olacağına da kaniyim. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Asiltürk ile Sayın Keçiciler ve arkadaşlarının verdikleri önergeleri müş

tereken işleme koymuştuk. 
Hükümet ve Komisyon önergeye katılmıyorlar. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
106 sıra sayılı Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz: 
"2533 sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanuna göre, veya Anayasa Mahkemesi dışın

daki mahkemelerin kararı ile kapatılmış olan siyasî partiler, son büyük kongre veya kurultay 
üyelerinin hayatta kalanlarınca alınacak kararla, aynı ad, rumuz, amblem, rozet ve benzeri işa
retleri kullanılarak yeniden açılabilirler. 

Bu durumda, 2533 sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanunla veya Anayasa Mahkemesi 
dışındaki mahkemelerin kararları ile feshedilmiş olan partilerin Hazineye intikal eden taşın
maz malları, iade tarihindeki durumlarına veya değerlerine göre; para faizsiz olarak, hisse se
netleri ise Hazineye intikal tarihindeki nominal değerlerine göre işlem görerek; siyasî partilerin 
açılmasına karar verildiği tarihten itibaren en geç üç ay içinde geri verilir. 

Bülent Ecevit 
Zonguldak 

ve arkadaşları 
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BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? ( 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katılmı
yoruz efendim. 

BAŞKAN— Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) •— Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önerge sahiplerinden bir arkadaş konuşacak mı efendim? 
HASAN AKYOL (Bartın) — Ben konuşacağım. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Akyol. 

HASAN AKYOL (Bartın) — Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; söz alma
mın sebebi şudur: Biraz evvel, görüşülmekte olan teklifin 1 İnci maddesi değiştirildi. 1 inci madde 
değiştirildiğine göre, maddeye ilave olduğuna göre, 2 ni maddenin de ona uydurulması gerekir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Gerek yok. 
HASAN AKYOL (Devamla) — Bizim önergemiz bunu içeriyor. Eğr 2 nci madde, 1 inci 

maddedeki değişikliğe üydurulmazsa, bizim değişiklik önergemize uyulmazsa, bir yanlışlık ola
caktır. -

Bu nedenle söz aldım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. (DSP ve MÇP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akyol. 
Sayın Ecevit ve arkadaşlarının önergesine Hükümet ve Komisyon katılmadı. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 106 sıra sayılı, Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanunla Siyasî Partiler 

Kanununda Yapılan Değişikliğe İlişkin Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin ikinci Fıkrasına "para 
faizsiz olarak" ifadesinden sonra "İş Bankası hisse senetleri hariç" ibaresinin konulmasını arz 
ve teklif ederiz. 

Oğuzhan Asiltürk 
Malatya 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katalıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
106 sıra sayılı Kanun Teklifinin 2 nci maddesinin üçüncü fıkrasının aşağıdaki şekilde de

ğiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
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"Feshedilen bir siyasî partinin yeniden açılmasına karar verilmediği takdirde, mal varlığı 
Hazinede kalır." 

Bülent Ecevit 
Zonguldak 

ve arkadaştan 
BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katıl

mıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... önerge ka

bul edilmemiştir. 
2 rici maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde kabul 

edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. •— 2533 sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanuna göre feshedilmiş siyasî 
partinin son büyük kongre veya kurultay üyelerini toplantıya çağırmak ve toplantı işlemlerini 
yürütmek üzere Ankara Çankaya 1 Numaralı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca feshedilen siya
sî partinin son merkez karar ve yönetim kurulu veya genel idare kurulu üyelerinin, yedek üye
ler dışında, sağ kalanları ile bir Toplantı Yürütme Kurulu oluşturulur. Bu kurul, siyasî partinin 
16.10.1981 tarihinde geçerli olan tüzük ve yönetmelikleri ile son büyük kongre veya kurultay 
üyelerinin adlarını, soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve tarihlerini ve son adreslerini gös
terir bir üye listesi düzenleyerek Çankaya 1 Numaralı tlçe Seçim Kurulu Başkanına verir. 

Üye listeleri Çankaya 1 numaralı tlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından Resmî Gazetede 
ilan edilir ve Çankaya 1 Numaralı İlçe Seçim Kurulu binasında onbeş gün süre ile askıya çıka
rılır. Listelerin kesinleşmesi hakkında "2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu"nun 21 inci madde
sinin bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri uygulanır. 

Listenin kesinleştiği tarihten itibaren, en geç bir ay içinde yapılacak toplantının günü, sa
ati, yeri, gündemi ve toplantıya ilişkin başka hususlar, Çankaya 1 Numaralı İlçe Seçim Kurulu 
Başkanı tarafından Toplantı Yürütme Kurulunun görüşü alınarak belirlenir ve toplantının ya
pılacağı tarihten en geç onbeş gün önce, liste ile birlikte, Resmî Gazetede ilan olunur. İlanda 
ayrıca toplantı içiri gerekli olan salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıya 
ilişkin hususlar da belirtilir. İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Toplantıda kararlar oy 
kullananların çoğunluğu ile alınır. 

Listede yer alan üyelerin başka bir siyasî partiye üye olmaları, toplantıya katılmalarına 
engel değildir. ' 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
önerge Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
4 Üncü maddeyi okutuyorum : 
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MADDE 4. — Kapatılmış olan siyasî partilerin son büykü kongre veya kurultay üyeleri
nin hayatta kalanlarınca yapılacak toplantı, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu hükümleri uya
rınca Çankaya 1 Numaralı tlçe Seçim Kurulu Başkanlığının denetiminde yapılır. 

Toplantı, Toplantı Yürütme Kurulunun en yaşlı üyesi tarafından açılır ve derhal Toplantı 
Başkanlık divanı için seçime geçilir. Kapatılmış siyasî partinin tüzelkişiliği, 2820 sayılı Siyasî 
Partiler Kanununun 8 inci maddesindeki koşullar aranmaksızın, Toplantı Başkanlık Divanının 
seçilmesiyle birlikte yeniden oluşmuş sayılır. Ancak toplantıda partinin feshine karar verilmiş
se, malvarlığı konusunda alınacak karardan sonra tüzelkişilik sona erer. 

Toplantıda partinin devamına karar verilirse, eksikleri toplantıda tamamlanmak ve ilk olağan 
genel kongreye kadar görev yapmak üzere, kapatılan partinin son merkez organları geçici ola
rak görevlendirilebileceği gibi 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun hükümleri uyarınca geçici 
yeni merkez organları da seçilebilir. Bundan sonraki işlemler, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanu
nu hükümleri uyarınca geçici genel başkan ve geçici merkez karar ve yürütme kurulu tarafın
dan yerine getirilir. 

2820 sayılı siyasî Partiler Kanununun 14 üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca yapıl
ması gereken büyük kongre veya kurultayın tüzelkişiliğin kazanılmasından itibaren en geç altı 
ay içinde yapılması zorunludur. 

Parti tüzük ve programının, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa uyumlu duruma getiril
mesiyle geçici genel başkan ve geçici merkez karar ve yürütme kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
önergeler vardır ; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
"Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına ve 2820 sayılı Siyasî 

Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına" İlişkin Kanun Teklifinin 4 üncü maddesinin ikin
ci fıkrasının son cümlesinde, "ancak toplantıda partinin feshine karar verilmişse, mal varlığı 
konusunda alınacak karardan sonra tüzelkişilik sona erer" hükmü yer almaktadır. 

Bu hükümle "Büyük Kongre" niteliğini taşımayan bir "topIantı"ya bir partinin feshine 
ve mal varlığının başka bir partiye veya partilere devrine karar verebilme yetkisi tanınmış ol
maktadır. Oysa, böyle kararları verebilme yetkisi, yürürlükteki 2820 sayılı Siyasî Partiler Ka
nununun 110 uncu maddesiyle ancak büyük kongreye tanınmıştır. 

2 nci maddenin üçüncü fıkrasıyla ilgili değişiklik önergemizin gerekçesinde de belirtildiği 
gibi, "Büyük Kongre" niteliğini taşımayan bir "toplantı"ya böyle bir yetkiler tanınması, hu
kuka olduğu kadar, siyasal ahlaka da aykırıdır. 

Üstelik 2 nci maddede söz konusu toplantıya "fesih" karan verme yetkisi değil, ancak 
feshedilmiş bir partiyi yeniden açma kararını vermeme yetkisi tanındığı halde, 4 üncü madde
nin ikinci fıkrasının son cümlesinde "fesih" yetkisinin tanınmış olması, bu kanun teklifinin 
yalnız yürürlükteki Siyasî Partiler Kanunu ile değil, kendi içinde de çelişkili olduğunu göster
mektedir. 

Büyük Kongre niteliği taşımayan bir "toplantı"ya, bir partinin feshini kararlaştırma yet
kisi tanımak, demokrasinin askıya alındığı bir dönemde, askerî yönetimin kendi kendine tanı
dığı fesih yetkisi kadar, demokratik hukuk devleti kurallarına ters düşer. 
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Bu nedenle, 106 sıra sayılı Kanun Teklifinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cüm
lesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz: 

v "Ancak toplantıda partinin yeniden açılmasına karar verilmediği takdirde, tüzelkişüği so
na erer." 

Bülent Ecevit 
Zonguldak 

Nami Çağan 
İstanbul 

Erdal Kesebir 
Edirne 

Hasan Akyol 
Bartın 

Hasan Basri Eler 
Edirne 

H. Hüsamettin Özkan 
İstanbul 

Mehmet Sevigen 
İstanbul 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 

Kanun Teklifinin 1 inci maddesinin gerekçesinde de belirtildiği gibi, bu teklifle, "kapatıl
mış siyasî partilerin yeniden kurulabilmesi" amaçlanmaktadır. 

O nedenle, toplantıda partinin kurulmasına karar verildiği takdirde, kuruluş işlemlerini 
yürütecek kurulun belirlenmesi gerekmektedir. Bu kurulun görevi doğal olarak partilerin .bü
yük kongre veya kurultaylarının toplanması ile son bulacaktır. 

Bu yüzden, siyasî partiler feshedilmeseydi büyük kongre veya kurultayları hangi organları 
toplantıya çağıracak idiyse, o organların kuruculuk işleviyle görevlendirilmesi hukukun gereğidir. 

Bu nedenle, 106 sıra sayılı Kanun teklifinin 4 üncü maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkra
larının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz, ve teklif ederiz: 

"Toplantıda partinin yeniden kurulmasına karar verilirse, son Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu, Genel Yönetim Kurulu veya Genel İdare Kurulu üyelerinin yedekleri dışında sağ 
kalanları" "Geçici Merkez Organı" sıfatıyla kuruculuk görevi yaparlar. 

Geçici Merkez Organı, 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasasına göre, geçici il, ilçe organlarını 
atar ve diğer işlemleri tamamlayarak en geç altı ay içinde büyük kongre veya kurultayı toplan
tıya çağırır." 

Bülent Ecevit Hasan Akyol 
Zonguldak Bartın 

Nami Çağan .,'•'• Hasan Basri Eler 
İstanbul Edirne 

Erdal Kesebir H. Hüsamettin Özkan 
Edirne İstanbul 

Meh'met Sevigen 
İstanbul 

BAŞKAN — önergeleri aykırılık derecesine göre işleme koyuyoruz. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
106 sıra sayılı Kanun Teklifinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesinin aşağı

daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz : 
"Ancak toplantıda partinin yeniden açılmasına karar verildiği takdirde, tüzelkişiliği sona 

erer." 
Bülent Ecevit 

Zonguldak 
ve arkadaşları 

BAŞKAN—Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katılmı

yoruz efendim. 
BAŞKAN— Hükümet önergeye katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamışlardır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edil

memiştir. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
106 sır,a sayılı Kanun Teklifinin 4 üncü maddesinin üç ve dördüncü fıkralarının aşağıdaki 

şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz : 
"Toplantıda partinin yeniden kurulmasına karar verilirse, son Merkez Karar ve Yönetim 

Kurulu, Genel Yönetim Kurulu veya Genel idare Kurulu üyelerinin yedekleri dışında sağ 
kalanlar" "Geçici Merkez Organı" sıfatıyla kuruculuk görevi yaparlar. 

Geçici Merkez Organı 2820 sayılı Siyasî Partiler Yasasına göre, geçici il, ilçe organlarını 
atar ve diğer işlemleri tamamlayarak en geç altı ay içinde büyük kongre veya kurultayı toplan
tıya çağırır." 

Bülent Ecevit 
Zonguldak 

ve arkadaşları 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katılmı

yoruz efendim. • 
BAŞKAN — Hükümet önergeye katılıyor mu efendim? 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılmamışlardır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önferge kabul edil

memiştir. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 5İ — Kapatılmış olan siyasî partinin tüzelkişilik kazanmasına karar verilmesi 

durumunda toplantıya katılanlar, o siyasî partinin geçici üyesi sayılmalarını isteyebilirler ve hak
larında 2820 sayılı siyasî Partiler Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmü, karar tari
hinden başlayarak dört ay süre ile uygulanmaz. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir. 
6 ncı maddeyi okutuyorum :, 

. MADDE 6. — Kapatılan siyasî partilerin devamına karar verilmesi durumunda, bu siyasî 
partilere ait ad, rumuz, amblem, rozet ve benzeri işaretler kullanılarak başka bir siyasî parti 
kurulamaz. -

Bu Kanun gereğince, siyasî parti mal varlığının birden fazla partiye devredilmesine ilişkin 
karar da malvarlığının hangi partilere, hangi oranlarda devredileceği ve ad, rumuz, amblem, 
rozet ve benzeri işaretlerin de hangi parti tarafımdan kullanılabileceği açıkça belirtilir. 

İşaretleri kullanma hakkı verilen parti, ad, rumuz, amblem, rozet ve benzeri işaretleri altı 
ay içinde kullanmadığı takdirde bunların herhangi bir siyasî parti tarafından kullanılması ser
besttir. 

Bu Kanunun, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde kapatılan siyasî partinin deva
mına veya malvarlığının bir siyasî partiye devrine ilişkin bir karar alınmazsa, paı:; kendini fes
hetmiş sayılır ve malvarlığı üzerindeki Hazine mülkiyeti devam eder. Bu durumda ieshedilmiş 
sayılan siyasî partinin ad, rumuz, amblem, rozet ve benzeri işaretleri herhangi bir siyasî parti 
tarafından kullanılabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 6 ncı madde kabul edilmiştir. 
7 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 7, — Çankaya 1 Numaralı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca yukarıdaki madde 
hükümlerine göre yerine getirilecek işlemler için gerekli harcamalar 298 sayılı Seçimlerin Te
mel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 181 inci maddesindeki ödenekten 
aynı maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde karşılanır. Maliye Bakanlığı bu işler için yeterli 
ödeneği ilgili programına aktarmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
8 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 8. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 96 ncı maddesinin birinci ve ikinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. • 

Anayasa Mahkemesince temelli kapatılan veya siyasî parti siciline kayıtlı bulunan siyasî 
partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri başka bir siyasî partice 
kullanılmayacağı gibi, daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait topluma mal olmuş bayrak, 
amblem ve flamalar da siyasî partilerce kullanılmaz. 

Kurulacak siyasî partiler, Anayasa Mahkemesince kapatılan siyasî partilerin devamı ol
duklarını beyan edemez ve böyle bir iddiada bulunamazlar. 

BAŞKAN -»- Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, 8 inci maddeden sonra yeni bir madde ilavesini isteyen bir önerge 
vardır; okutuyorum : 
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•i . .. 
Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki maddenin tasarıya 9 uncu madde olarak eklenmesini ve tasarının 9 uncu mad
desinin 10 uncu ve 10 uncu maddesinin de 11 inci madde olarak numaralandırılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Madde 9. — 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir. 

Ek Madde — Siyasî partiler, şirketlerin hisselerini satın alamazlar ve kendilerine başka 
herhangi bir surette intikal eden şirket hisselerini, o hisseleri çıkarmış olan şirkete, intikal tari
hinden itibaren üç ay içinde devretmek zorundadırlar. 

Münif tslamoğlu Coşkun Kırca 
Kastamonu İstanbul 

Mustafa Tınaz Titiz Yalçın Öğütcah 
Ankara Adana 

A. Baki Tuğ Sadık Avundukluoğlu 
Ankara Kırıkkale 

BAŞKAN — Efendim, verilen malumata göre, Siyasî Partiler Kanununda ek madde 5 var; 
bu, ek 5 inci madde olarak oraya yerleştirilmesini istemektedir. Dolayısıyla, bunun ek 6 ncı 
madde olarak düzeltilmesi icap etmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katılmı

yoruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... öner

ge kabul edilmemiştir. 
Geçici maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 1. •— 2533 sayılı Kanun gerekçe gösterilerek açılan davalardan devam 
edenler düşer, taşınmazlarla ilgili davalarda, kesinleşen hükme İcarşı yargılamanın iadesi yolu, 
bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren altı ay için açık sayılır, hak düşürücU süreler ve zaman 
aşımı işlemiş sayılmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok. 
Madde üzerinde bir önerge vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan kanun teklifinin geçici maddesine aşağıdaki fıkranın eklenmesini arz 
ederiz. 

Eklenen fıkra : 1971 Muhtıra neticesi kapatılan Millî Nizam Partisi de aynı şekilde bu ka
nunun getirdiği bütün haklardan yararlanır. 

Oğuzhan Asiltürk Hüsamettin Korkutata 
Malatya Bingöl 

İsmail Coşar Bahaddin Elçi 
Çankırı Bayburt 

kemalettin Göktaş Hasan Dikici 
Trabzon Kahramanmaraş 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bu önergeyi, teklifin 1 inci maddesine aykırı 
olduğu için oylayamazsınız efendim... 

BAŞKAN — Evet, Sayın Genç. 
Efendim, bu önergeyi, daha önce kabul edilen 1 inci maddeye aykırı olduğu için, muame

leye koyma imkânımız yoktur. 
OĞZUHAN AStLTÜRK (Malatya) — Sayın Başkan, önergeriin aykırılıkla ilgisi yok 

efendim... 
BAŞKAN — Geçici 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme

yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici madde ilave edilmesini isteyen önergeler vardır; okutuyorum efendimn : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 106 sıra sayılı Kanun Teklifine aşağıdaki geçici maddenin eklenmesini 

arz ve teklif ederiz. 

A. Mesut Yılmaz 
Rize 

Mahmut Oltan Sungurlu 
' Gümüşhane 

Ülkü Güney 
Bayburt 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Melike Haşefe 
İstanbul 

ibrahim Özsoy 
Afyon 

Murat Başesgioğlu 
Kastamonu 
Gürol Soylu 

tstanbul 
Cengiz Bulut 

izmir 
Selçuk Maruftu 

tstanbul 
Süleyman Hatinoğlu 

Artvin 
Yusuf Pamuk 

tstanbul 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

Hasan Çakır 
Antalya 

Faruk Saydam 
Manisa 

Yücel Seçkiner 
Ankara 

Metin Emiroğlu 
Malatya 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

Emin Kul , 
tstanbul 

Halit Dumankaya 
tstanbul 

Refik Arslan 
Kastamonu 

Rauf Ertekin 
Kütahya 

Orhan Ergüder 
tstanbul 

Hüseyin Özalp 
Samsun 
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GEÇÎCt MADDE 1. — Bu kanun hükümlerinden, yayımı izleyen altı ay içinde gerekli 
başvuruların yapılması halinde, Demokrat Parti tüzelkişiliği ve Demokrat Parti mensupları da 
yararlandırılır. 

Gerekçe : 
Olağanüstü yönetim dönemlerinde hak ve özgürlüklerin askıya alınması, her'türlü huku

kî güvencenin ortadan kaldırılması ve siyasî faaliyetlerin yasaklanması, kişisel ve kurumsal ira
deleri sakatlamaktadır. Bu dönemlerde oluşmuş kararların ve oldubittilerin izlerini olağan dö
nem koşulları altında sürdürmek hak ve adaletle bağdaşmaz. 12.9.1980 sonrası haksızlığa uğ
rayan siyasî partilerle ilgili toplumsal yaralar sarılırken, Demokrat Partinin dışta bırakılması 
kamu vicdanını rahatsız edecektir. Türk demokrasisine hizmetleri siyasî tarihimizin önemli bir 
bölümünü oluşturan demokrat Partinin kanundan yararlandırılması, millet vicdanındaki hük
mün Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından da tescil edilmesi sonucunu doğuracaktır. Bu, 
aynı zamanda, demokrasimizin üzerine düşen gölgeleri kaldırırken, hak ve adaletle bağdaş
mayan standart değişikliklerden kurtulmanın tek yoludur. 

BAŞKAN — Efendim, bu teklif Sayın Hasan Korkmazcan'ın teklif ettiği ve daha önce 
1 inci maddeye ilave edilen teklifle aşağı yukarı aynı mahiyette olduğu için, bunun muameleye 
konmasına gerek olmadığını zannediyorum... / 

HASAN KORMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, 1 inci maddenin değiştirilmesi, sure
tiyle, bu önergede hedef aldığımız husus, yerine getirilmiştir; ancak, 2 nci maddedeki haklar
dan yararlandırmak konusunda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu zannediyorum. Sayın 
Hükümetin de bu yolda bir çalışması vardır; bu gerçekleştiği takdirde, bizim Önergemizle onun 
birlikte muameleye konulması şeklinde değerlendirilmesiyle mesele hallolmuş olacaktır. 

BAŞKAN — Muameleye konulmasına gerek yok.. 
HASAN KORMAZCAN (Denizli) — Hükümet getirirse muameleye konulmasına gerek 

yok. 
BAŞKAN — Hükümetin böyle bir önergesi yok bizde... 
HASAN KORMAZCAN (Denizli) — Ama, henüz bir eksiklik var; Hükümetin düzenle

mesi gelmezse eksiklik olacak. 
BAŞKAN— Şu an için, bize verilmiş öyle bir önerge yok. 
Bu önergeyi muameleye koymuyoruz. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Hükümetin düzenlemesi gelmezse eksiklik olacak. 
BAŞKAN — Efendim, sizin ifade ettiğiniz husus zabıtlara geçti. 
Efendim, Hükümetin böyle bir çalışması var mı? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Teklifin tümü oylanmadan evvel bir 

düzeltme talebimiz olacak efendim. 
BAŞKAN — Peki, bu, Sayın Korkmazcan'ın söylediği mahiyette mi? 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Tamam efendim. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Evet. 
BAŞKAN —Peki. - • 
Geçici madde ilavesini isteyen bir önerge daha var; onu da okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
16,10.1981 Tarih ve 2533 Sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldı

rılmasına ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tek
lifine aşağıdaki ek geçici maddenin eklenmesini saygıyla arz ederiz. 

Güneş Müftüoğlu Sami Daçe 
Zonguldak Adana 

Turhan Tayan Rıza Müftüoğlu 
Bursa Erzurum 

Ahmet Özdemir 
Tokat 

Geçici Madde 2. — 2533 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, tapuda ve diğer kayıt
larda feshedilen siyasî partilerin dışında, gerçek ve tüzelkişilere ait görünen ve 2533 sayılı Ka
nuna dayanılarak Hazineye intikalleri sağlanan taşınır ve taşınmaz mallar, 16.10.1981 tarihinde 
tapuda ve diğer kayıtlarda sahibi görünen gerçek ve tüzelkişilere iade edilir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ HAYDAR OYMAK (Amasya) — Katılmı

yoruz efendim. 
BAŞKAN— Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
MUSTAFA YILMAZ (Malatya) — Önerge üzerinde söz istiyorum... 
BAŞKAN—Konuşma hakkınız yok şu an için. 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Yeni bir madde olduğu için konuşma hakkı var; müzakereye 

açmak zorundasınız... 
BAŞKAN — önergede imzanız var mı Sayın Yılmaz? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, yeni bir madde ihdas ediyorsunuz, onu mü

zakereye açmak zorundasınız. 
BAŞKAN — Hayır efendim, değil; önergeyi muameleye koyuyoruz. Önerge muamelesin

de diğerlerinin konuşma hakkı yok ki; önerge sahipleri konuşmaya hak kazanıyorlar. 
Efendim, önergeyi kabul edenler... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Geçici madde ihdas ediyorsunuz... 
BAŞKAN — Efendim, normal önerge işlemi yapılıyor. Önerge işleminde diğer üyelerin 

konuşmaya hakları yok ki, önerge sahiplerinin... ..' . Y . 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, bir madde ihdas ediyorsunuz; açın, İçtüzüğü 

okuyun; tartışmaya açmanız lazım. 
BAŞKAN — Ne olursa qlsun efendim; bu önergedir. Geçici madde efendim... 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Devam edin siz; yaptığınız iş doğru. 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilmiş ve geçici 

2 nci madde olarak yer almıştır. > , 
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AYDIN GÜVEN GÜRKAN (içel) — Madde olarak yer almıştır diye ifade ediyorsunuz; 
ama madde üzerinde söz hakkı vermiyorsunuz... 

BAŞKAN — Efendim, önerge muamelesi yapılıyor. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Efendim, önerge kabul edilmiştir diye ifade etmi

yorsunuz, madde olarak yer almıştır diye ifade ediyorsunuz. 
" BAŞKAN — önerge kabul edilmiş, madde olarak yer almıştır diyoruz. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Efendim, önerge vasfı yok bunun; yeni bir madde ihdas edi
liyor; o halde, tartışmaya açmanız lazımdı. 

BAŞKAN — Efendim, önce ben, önerge kabul edilmiştir dedim; madde kabul edilmiştir 
demedim. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Madde muamelesi yapıyorsunuz... 
BAŞKAN — Sonra, kabul edilen önerge, madde olarak yer almıştır dedik. 
ULAŞTIRMA BAKANI YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Yaptığı işlem doğrudur. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (tçel) — Madde olarak yer almıştır diyorsunuz; ama üzerin

de konuşturmuyorsunuz Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Hayır efendim; verilen önergenin kabulüyle madde oldu... Biz, önerge üze

rine konuşma açıyoruz. Herkes, kendi arzusuna göre burada ahkam çıkarıyor; lütfen... 
9 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 9.—Bu-Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 
MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Sayın Başkanım, teklifin 

tümünü oylamadan önce, İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre bir maruzatımız var efendim... 
BAŞKAN — Evet, İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre, tümünü oylamadan önce, teklifinizi 

gönderin; okuyalım. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Sayın Başkanım, bu tek

lif, 2533 sayılı Yasaya göre hazırlanmıştır. Ancak, 1 inci maddede kabul'edilen önergeyle, tekli
fin kapsamı gneişletildiğinden, 2 nci maddeden itibaren, tüm madde metinlerindeki, "2533 
sayılı Siyasî Partilerin Feshine Daire Kanun" ibaresi yerine, "Bu kanunun 1 inci maddesiyle 
açılmaları serbest bırakılan siyasî partiler" ibaresi konulmak suretiyle, Başkanlıkça redakte ve 
düzeltme yapılmasını ve bu teklifin tümünün İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre oylanmasını 
arz ve teklif ederim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, Sayın Bakan yanlış bilgi veriyor. 
BAŞKAN — Efendim, teklifi göndersinler de bir okuyalım... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Bakın, 1 inci maddeyle, ta 1900'Ierden beri kapatılmış olan 

siyasî partilerin açılmasına izin verildi; ama, 2 nci maddeyle, yalnız 2533 sayılı Kanunla kapa
tılan partilere mal varlıkları iade ediliyor. Bu kadar inceliği anlamayacak ne var yani? 

BAŞKAN — Teklif elimize bir gelsin; okuyalım. 
Teklifi gönderin efendim... 
Efendim, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 00.13 
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BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 01.17 

BAŞKAN : Başkanvcküi Yıl din m Aya 
KÂTİP ÜYELER : Ali Günaydın (Konya), Kadir Ramazan Coşkun (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 85 inci Birleşiminin Beşinci Oturumunu 
açıyorum. 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

6. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanveküleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana Mil
letvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti GrupBaş-
kanveküleri içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, 'Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 2 Arkadaşı
nın; 16.10.1[981 Tarih ve 2533 Sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılma
sına ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi ve Anayasa 
ve Plan ve Bütçe Komisyonları raporları (2/320) (S. Sayısı : 106) (Devam) 

BAŞKAN — Müzakarelere, kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet, lütfen yerlerini alsınlar. " . • ' . . 
Görüşülmekte olan teklifin 10 uncu maddesinden sonra, Sayın Komisyon ve Hükümet, 

İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre bir teklifte bulunmuştu. Hükümet ve Komisyonun o teklifi 
vermeye hakkı olmadığı meydana çıktı. Bu teklif başka bir yerden gelirse, Komisyon ve Hü
kümetin. 

BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — Sayın Başkanım... ' 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
BEKİR SAMİ DAÇE (Adana) — İçtüzüğün 86 ncı maddesi muvacehesinde bu düşünceye 

tamamen katılıyoruz. Bu yetki, Komisyon ve Hükümet dışında, sayın milletvekilleri ve grupla
ra ait bulunmaktadır. Bu itibarla, biz, bu düzeltmeyi ifade eden yazımızı Başkanlığa gönder
miş bulunuyoruz. Bu istikamette karar alınmasını talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Daçe. 
önergeyi okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Bu kanun 2533 sayılı \asaya göre hazırlanmıştır. Ancak, 1 inci maddede kabul edilen önerge 

ile kapsam genişletildiğinden, 2 nci maddeden itibaren tüm madde metinlerindeki "2533 sayılı 
Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanunun kapsamına katılmış olan siyasî partiler" ibaresinden 
sonra "ile Anayasa Mahkemesi dışında başka mahkeme veya kurullarca kapatılan siyasî partiler" 
ibaresinin konulmak suretiyle İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre düzeltilmesini arz ve teklif ederiz. 

Bekir Sami Daçe Turhan Tayan 
Adana Bursa 

BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye katılıyor mu efendim? 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın Başkan, böyle, bir önergeyle kabul edilmiş bir kanunu 

değiştiremezsiniz. Zabıtlara geçmesi bakımından ifade ediyorum. Böyle bir uygulama yapar-
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sanız, İçtüzüğe aykırı olur. İçtüzüğün 86 ncı maddesi, maddî hataların düzeltilmesi konusun
da komisyona böyle bir yetki vermiştir. Bir kanun, kabul edildikten sonra, böyle bir önergeyle 
değişitirilemez. Bunun tek çıkış yolu var; Komisyon, teklifi geri alacak ve yeniden düzenleye
rek getirecek. Başka türlüsü, İçtüzüğü açıkça ihlaldir. Ben bunu hatırlatmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, bu durumdan sonra, Komisyon, artık bunu geri alamaz. Bu da 
bir maddî hatadır. Kabul edilen önerge doğrultusunda, bu bir zarurettir. 

Komisyon önergeyi kabul ediyor mu efendim? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI İLYAS AKTAŞ (Samsun) — Kabul etmiyo

ruz efendim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI MEHMET KAHRAMAN (Diyarbakır) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Sayın Başkan, bir hususu yerimden ifade etmek 

istiyorum. 
Usul itirazları var. Bu son hususla ilgili herhangi bir yanlışlığa mahal verilmemek bakı

mından arz ediyorum. Bizim geçici madde olarak yaptığımız öneri bu maksatlaydı. Eğer bu 
kabulle maksat hâsıl olmuyorsa, önerimizin işleme konulmasını talep ediyoruz. 

BAŞKAN — Efendim, bu durumdan sonra, artık, onun muameleye konulmasına lüzum 
yok. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Teklifimiz geçici madde efendim. 
BAŞKAN — Efendim, bu mesele için aşağı yukarı bir saat uğraşıldı. Gönül arzu ederdi 

ki, bu husus, Komisyonda olgunlaştırılarak getirilsin buraya. Geçici maddeler geçti, son söz 
olarak, lehinde söz vereceğim. 

HASAN KORKMAZCAN (Denizli) — Yani, Sayın Başkan, şunu mu beyan ediyorsunuz : 
Bizim geçici maddeyle getirmek istediğimiz husus... 

BAŞKAN — İfade edildiğini bana söylediler. Ben bilhassa bu hususu orada zikrettim. 
Son söz olarak, lehinde, Sayın Köylüoğlu; buyurun. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kapatılan tüm siyasî partilerin yeniden açılması için 

düzenlenen ve görüşülmekte olan yasa teklifi üzerinde oyumun rengini belirtmek üzere söz al
mış bulunuyorum. Bu nedenle, Yüce Meclisin Sayın Başkanını ve değerli milletvekillerini say
gıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; kapatılan tüm siyasî partiler, ülkemizin çok değerli 
siyâsî partileriydi. Buna, Türkiye insanı tanıktır, tarih tanıktır. Ben, bu tarihî günde, 12 Eylü
lün ıstırabını yaşayan bir insan olarak kültürüyle büyüdüğüm Cumhuriyet Halk Partisi ve di
ğer siyasî partilere yapılanları içime sindiremediğim için, bu yüce kürsüden kısaca duygularımı 
ifade etmek üzere değerli vakitlerinizi alacağım. 

Geçmişte mensubu olmakta onur duyduğum, bir dönemde de bu yüce ve kutsal çatı altın
da milletvekilliğini yaptığım Cumhuriyet Halk Partisiyle ilgili bir iki tarihî gerçeği belirtmek 
istiyorum. 

Demokrasilerde, partiler ve gönüller kapatılamaz. Dünya siyasal yaşamında, kurmuş ol
duğu devletin toprakları üzerinde kapatılan tek siyasal parti, Cumhuriyet Halk Partisidir. Cum-
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huriyet Halk Partisi, bunu hiçbir zaman hak etmemiştir. Partileri ve Cumhuriyet Halk Partisi
ni kapatma eylemi, bir demokrasi ayıbıdır. Bu demokrasi ayıbıyla Türkiye, 2 OOO'Ii yıllara gi
demez, tarih içindeki yoluna devam edemez. İşte, bu Yüce Meclis, bugün, bu tarihî günde, 
bu demokrasi ayıbını kaldırma göreviyle karşı karşıya bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Cumhuriyet Halk Partisinin, halk evleri, köy ensti
tüleri, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunu kurması ve halkçılık, laiklik, çağdaş milli
yetçilik, cumhuriyetçilik ve devrimciliği, dünya ve insanlık tarihinin, en çağdaş, en evrensel si
yasal hareketidir. Bu siyasal hareket, Türkiye'de de tüm siyasî partilerin anasıdır. Biz, bu siya
sal hareketle övünüyoruz, bu siyasal hareketi içtenlikle alkışlıyoruz. 

Cumhuriyet Halk Partisinin ortanın solu hareketiyle, Cumhuriyet Halk Partisinin demok
ratik sol hareketiyle, "devrimin yasası, mevcut yasaların üstündedir; idarei maslahatçılar, esas
lı devrim yapamazlar" diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürklerle "ben 40 yıllık solcuyum" 
diyen Yüce İsmet tnönülerle onur duyuyoruz. ' 

CENGİZ ÜRETMEN (Manisa) — Uzatma, uzatma. 
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 
Cumhuriyet Halk Partisinin yaptığı 1920 Kemalist devrimi, 1920 Anadolu ihtilali, aklın, 

bağnazlığa başkaldırması, siyasî iktidarın kaynağının gökten yere indirilmesi, halkın egemen
liği, insan hakları ve demokrasidir. Cumhuriyet Halk Partisinin bu temel ilkeleri, demokrasi, 
tam bağımsızlık ve misakı millîciliktir. Bu ilkeler, bugün de geçerliliğini korumaktadır. 

16 Ekim 1981 günü, yargı kararı olmaksızın, tüm partileri kapatma gerekçesiyle Cumhuri- , 
yet Halk Partisini de kapatanlar, Cumhuriyet Halk Partisine tarihen bağlı olduğunu açıklayan 
ve kurucusu olan Atatürk'ün ünlü sözleriyle, gaflet, dalalet ve hattâ hıyanet içinde bulunan
lardır. Nitekim, kendi buyruklarıyla açtırdıkları Cumhuriyet Halk Partisi soruşturması sonun
da da, askerî savcılık, partimizi ve bizleri aklamış, partimizi kapatma suçu işleyenleri tarihin 
çöplüğüne gömmüştür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; görüşülmekte olan bu yasa teklifi bakkal dükkanı 
kapatır gibi Türkiye Büyük Millet Meclisini ve onun özü olan siyasî partileri kapatan darbeci 
zihniyetle demokrasinin tarihsel bir hesaplaşmasıdır. Biz, bu hesaplaşmada zaferin, elbette de
mokrasinin olacağına inanıyoruz. Ülkemizde kapatılmış olan tüm siyasî partileri açmak, Par
lamentoya, tarihî bir onur kazandıracaktır. Mensubu olmakla onur duyduğum bu Parlamen
tonun üyelerininde, bu onuru, bu akşam paylaşacaklarına içtenlikle inanıyorum. 

Şahsen ben, bu yasaya olumlu oy vereceğim. Yüce Parlamentonun değerli üyelerinin de 
bu yasaya olumlu oy vereceklerine içtenlikle inanıyorum. Bu ulusal yaranın kapanacağına da 
yürekten inanıyorum. . 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu vesileyle, savaş meydanlarındaki tozlu çizmele
riyle Cumhuriyet Halk Partisini ve modern Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran kırmızı kal
paklı kuvayı milliyecileri, anayurt savaşçılarım, Anadolu devrimini yapanları, Ulusal Kurtuluş 
Savaşımızın yüce şehitlerini ve kapatılan tüm siyasî partilerimizin, yaşamlarını yitiren değerli 
üyelerini ve yöneticilerini rahrnetle anıyor, yüce anıları önünde saygıyla eğiliyor, Yüce Parla
mentoyu saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 

Teşekkür ediyorum. (SHP sıralarından alkışlar) * 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Aleyhinde söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Aleyhinde, buyurun. V 
Sayın Dumankaya, aleyhinde söz isteyip de lehinde konuşmayın. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; bir konu

yu açıklamak üzere söz aldım. 
Demokrat Partinin ıstırabını yaşamış birer insan olarak burada konuşan değerli iki arka

daşım, bir büyüğüm ve bir genç kardeşim, yaşadıkları ıstırabı anlattılar. Ben de, 27 Mayıs sa
bahı bir gürültüyle uyanarak, Demokrat Partili akrabalanmın, büyüklerimin, komşularımın, 
yapılan ihbarlarla içeri alınmalarının ıstırabını yaşayan bir insan olarak, Demokrat Partinin 
de mallarının geri verilmesi elbette doğal bir haktır diyorum; ancak, burada da konuştuğumuz 
gibi, teklifte bazı noksanlıklar vardır. Bu noksanlıklar şöylece özetlenebilir : 

Demokrat Partiden arda kalanların, sağ planların yandan bir fazlasının çoğunluğuyla top
lanması lazımdır. Bu maddenin bu teklife eklenmemesi büyük bir hatadır. O nedenle, üzüntü
mü belirtmek istiyorum. 

İkincisi, akçalı konudur. Eğer bu kanunlarda akçalı konuyla uğraşmasak, akçalı konuları 
bıraksak, o zaman, bu, Meclisin gerçekten büyük bir zaferi olacaktı. O bakımdan da bir nok
sanlık görüyorum. 

Daha fazla da zamanınızı almak istemiyorum; çünkü, ihtilallerin babası 27 Mayıstır. O 
babaya bayrak sallayanlar, selam duranlar vardır; onu da belirtmek istiyorum ve hepinize say
gılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dumankaya. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Teklif kabul 

edilmiş ve kanunlaşmıştır; hayırlı olmasını temenni ediyorum. (Alkışlar) 

7. — Çeşidi Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı : 81) 

BAŞKAN — 7 nci sıradaki, Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşmeleri
ne başlıyoruz. 

Komisyon?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
8. — iller Bankası Kanununda Değişiklik Yapdması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 

Komisyonu Raporu (1/372) (S. Sayısı : 67) (1) 
BAŞKAN —- 8 inci sıradaki, İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka

nun Tasarısının görüşmelerine başlıyoruz. 
Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunacağım : Okunması

nı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul, edilmemiştir. 
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen milletvekillerinin isimlerini okuyorum : Grupları adı

na, Sayın Cengiz Altınkaya ve Sayın Hüsamettin Korkutata. 
ANAP Grubu adına, Sayın Cengiz Altınkaya; buyurun. 

(1) 67 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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ANAP GRUBU ADINA CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) — Sayın Başkan, değerli mil
letvekilleri; bu tasarıyla, 4759 sayılı İller Bankası Kanununa getirilen değişikliklere biz de olumlu 
yaklaşıyoruz. Zaten, bundan önceki devirlerde de İller Bankasının sermayesi kanunla yüksel
tilmiş ve aynı kanunla da, Bakanlar Kuruluna, sermayeyi yükseltme yetkisi verilmiştir. Bu se
fer de, 600 milyar liralık sermaye, 1 trilyon 200 milyar liraya çıkarılmakta ve aynı zamanda, 
bu tasarıyla, Bakanlar Kuruluna, bu sermayeyi iki misline kadar artırma yetkisi yerilmektedir; 
ki, banka, önümüzdeki yıllarda da enflasyona karşı sermaye artırma ihtiyacını bu şekilde gide
rebilecektir. 

Ayrıca, bankanın çalışkan personeline, yılda iki maaş tutarında ikramiye verilmesi konu
sunda yıllardan beri süren tartışmalar da, bu tasarının kanunlaşmasıyla ortadan kalkacaktır. 

Biz, Anavatan Partisi olarak, tasarıya genelde olumlu yaklaştığımızı ifade ediyoruz; an
cak, tabiî buradan bir hususu tenkit etmemiz lazım : Bu değişiklik tasarısı, keşke bundan iki 
üç ay önce getirilebilseydi; çünkü, banka, sermayesi artırılamadığı için, bugüne kadar yaklaşık 
100 milyar liralık bir gelir kaybına uğramıştır ve bu 100 milyar liralık kayıp da, çok açık bir 
şekilde görülmektedir ki, belediyelere aktarılamamış, hizmete dönüştürülememiştir. Bugün, özel
likle bu saate kadar, grup başkanvekillerimiz, bu müessesemizin daha fazla zarara girmemesi 
ve bundan sonraki gelirlerini sermayesine alabilmesi için gayret içine girmişlerdir; biz de Ana
vatan Partisi Grubu olarak bu çalışmaya katıldık ve destekliyoruz. 

Hayırlı uğurlu olmasını diler, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altınkaya. 
Refah Partisi Grubu adına, Sayın Korkutata; buyurun. 
RP GRUBU ADINA HÜSAMETTİN KORKUTATA (Bingöl) — Sayın Başkan, değerli 

milletvekilleri; İller Bankası Kanununda yapılan değişikliklerle ilgili tasarı, üzerinde görüş ve 
temennilerimizi bildirmek üzere huzurunuzdayım; şahsım ve grubum adına, Yüce Meclisi say
gıyla selamlıyorum. 

Değerli arkadaşlar, 1930 yılında^çıkan 1580 sayılı Belediye Kanununun 131 inci maddesi 
gereğince, 1933 yılında İller Bankası -o zamanlar Belediyeler Bankası olarak- kurulmuş ve ku
rulduğu günden bugüne kadar bu banka, gerçekten, ülkenin her yerinde çok büyük hizmetler 
yapmış ve her yöreye de damgasını vurmuştur. \ . 

1945 yılında, bu bankanın ismi, İller Bankası olarak değiştirilmiş; bununla beraber, kap
samı da, il özel idareleri, köyler ve ve bağlı kuruluşlar olarak genişletilmiştir. 

Bugün, 2 500'e varan belediye, 76 il özel idaresi, 35 bine yakın köy ve binlerce bağlı kuru
luşa, yine bu banka, gerçekten, küçümsenmeyecek hizmet vermektedir. Elbette ki, banka ser
mayesinin artırılması gayet tabiidir; bunun 1,2 trilyona değil, çok daha fazlaya da -imkânlar 
varsa- çıkarılması olumludur. 

Burada bir hususu arz etmek istiyorum : 1945 yılında 100 milyon lira sermayeyle kurulan , 
bu bankanın sermayesi 1975 yılında 20 kat artırılarak, 2 milyara çıkarılmış ve o günden bugü
ne kadar sermayesi tam 600 kat artırılarak, 1,2 trilyona kadar çıkarılmıştır; bu da, Türkiye'de 
onyedi yılda, enflasyon canavarının neler yaptığının küçük bir örneğidir. 

Görüyorum, vakit geciktiği için hepiniz tedirginsiniz; ama, çok şeyler hazırladım ve çok 
konuşacağım. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde 20 dakika süreniz var efendim; lütfen devam edin. 
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HÜSAMETTİN KORKUTATA (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; fazla za
manınızı almak istemiyorum. 

tiler Bankasına, toplanan vergilerden aktarılan yüzde 9,75 oranındaki paranın yüzde 6'sı, 
belediyelere, pay olarak verilmektedir. Bu pay, 1984 yılında çıkarılan bir kanunla, yüzde 8 ol
du, 1986 yılında yüzde 6'ya düşürüldü; bu payın yine yüzde 8'e çıkarılması şarttır; çünkü, bu
gün, belediyelerimiz, gerçekten büyük sıkıntılar çekmektedir; öncelikle bunu arz etmek istedim. 

Bir diğer husus : Bu paranın yüzde 2,3'ü, fon olarak, yatırımlar için yine tiler Bankasına 
yatırılmaktadır; fakat, Maliye Bakanlığı, bu paranın takriben yüzde 41,5'ini veya yüzde 45'e 
yakınını kestikten sonra kalanını tiler Bankasına aktarmaktadır. Oysa, bu paranın tamamı, 
sadece ve sadece yatırımlara ayrılmıştır. Bu yüzde 41,5'in veya yüzde 45'in kesilmesi demek, 
Türkiye'de yatırımların -bilhassa altyapı yatırımlarının- yüzde 41,5 azalması demektir. Bu fon
dan hiçbir paranın kesilmemesi temennisindeyiz. 

Ayrıca, bankada çalışan arkadaşlara şimdiye kadar zaten yılda iki ikramiye verilmekteydi. 
Bu iki ikramiyenin verilmesi tabiîdir; fakat, tiler Bankasında olduğu gibi, Türkiye'nin genelin
de de eşit işte çalışan insanlar arasında büyük bir ücret dengesizliği meydana gelmiştir. Yalnız,. 
tiler Bankasından küçücük bir iki misal vermek istiyorum: Mesela, teknik hizmetlerde çalışan 
bir başmühendis 4 milyon 200 bin lira, genel idarî hizrnetlerde çalışan bir bölge müdürü 4 mil
yon 400 bin lira alırken, aynı yerde çalışan bir işçi, 6 milyon 100 bin lira gibi bir para almakta
dır, bu seneki bordrolardan alınmış bunun gibi yüzlerce misal vardır. Bu kadar büyük bir ücret 
dengesizliği içinde bulunan tiler Bankasının veya onun gibi kuruluşların rantabl çalışması müm
kün değildir. Bunlara, iki ikramiye verilmesinin yanında, gerçek anlamda bir ücret dengesinin 
kurulması şarttır. Çünkü, bu arkadaşların verimli çalışması, ülkemizin kalkınmasıyla paraleldir. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN—Teşekkür ederim. 
Diğer gruplardan veya şahısları adına söz isteyen sayın milletvekili?.. Yok. 
Tasarının tümü üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

tiler Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 
MADDE 1. — 13.6.1945 tarihli ve 4759 sayılı tiler Bankası Kanununun 10.11.1988 tarihli 

ve 3496 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
"Madde 2. — Bankanın sermayesi 1 200 000 000 000 (Birtrilyonikiyüzmilyar) liradır. Bu 

sermaye Bakanlar Kurulu kararıyla iki misline kadar artırılabilir." 
BAŞKAN —1 inci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum :.Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 4759 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
"Genel Kurul tarafından onanan bilançoya göre meydana çıkan safi kazanç aşağıdaki yerlere 

tahsis olunur. 
% 10 adi ihtiyat akçesine, 
% 5 olağanüstü ihtiyat akçesine, 
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% 30 köy sermayesi payı, olarak sermaye hesabına ayrılır. Geri kalan % 55 köy gelirlerini 
artırarak bunların kalkınmalarına yardım etmek için, köy tüzelkişiliği adına ve hesabına geçi
rilir. Her yıl bu hesaba geçen paralardan o yıl kaç köyün faydalanacağı, Genel Kurulca karar
laştırılır. Bu suretle sayısı kararlaştırılacak köylerin hangileri olacağını ve hangi köyler için ne 
tedarik edileceğini veya ne yapılacağını, Bankanın ilgili olduğu Bakanlığın talimatına göre Yö
netim Kurulu belli eder." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 4759 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 15. — Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 
9 uncu ve 21 inci maddeleri hükümlerine göre alan Banka personeline, personel rejimi hakkın
da düzenlenecek kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar; ilgili Bakanın onayı ile biri 
yılın ilk yarısı, diğeri ikinci yansında ödenmek üzere yılda iki kez ikramiye verilir. İkramiyele
rin herbirinin tutarı, aylık gösterge ile ek gösterge toplamının memur aylıklarına uygulanan 
katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçemez." ' ' . • v 

BAŞLJ\N — Madde üzerinde söz işeyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorumn : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
5 inci maddeyi okutuyorum : 

, MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tümünü oylamadan evvel, oyunun rengini belli etmek için söz almak isteyen sayın üye 

var mı efendim? Yok. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş ve 

kanunlaşmıştır; hayırlı olsun. 
(11/5) esas numaralı gensoru önergesini, sözlü sorular ile, Meclis araştırması ve genel gö

rüşme önergelerini görüşmek için, 23 Haziran 1992 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere, 
birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 01.46 
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VII. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. —istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, müşavir olarak atananlarla 2547 sayılı (YOK) 
Yısasına göre atamdst yapılan üniversite öğretim üyelerine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Ersin Faralyalt'nın yazdı cevabı (7/185) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Ersin Faralyalı tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Ergüder 

İstanbul 
Sorular : 
1. Halen Bakanlığınızda'müşavir olarak görevlendirilen kişilerin tahsil dereceleri, göre

ve atanmadan evvel meşguliyetleri, almakta bulundukları maaş veya ücretlerinin ellerine geçen 
net miktarının, ne kadar olduğu, var ise 2547 sayılı (YÖK) Yasasının 38, 39 ve 40 ncı maddele
rine göre ataması yapılan Üniversite öğretim Üyelerinin keza almakta oldukları maaş veya üc
retlerinin ele geçen net miktarının ne kadar olduğu? 

2. Bakanlığınızda istihdam olunan müşavirlerin toplam miktarının ne kadar olduğunu, 
boş kadronun var olup olmadığı? 

3. Anılan müşavirlere çalışma imkânı verilip verilmediğini, kendilerine çalışmak için be
lirli bir büro tahsis olunup, görevlerine devamlarının sağlanıp sağlanamadığı? 

: ! 

T. C 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Sayı : B.15.0.APK.0.23-30O-703-8028 17.6.1992 
Konu : Soru önergesi. . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 21.5.1992 tarih ve 

A.Ol.O.GNS.0.10.00.02-7/185-1572/6491 sayılı yazısı. • 
İstanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan Ergüder'in tarafımdan yazılı olarak cevaplandırıl

masını istediği soru önergesinin cevabı ile ilgili bilgiler ekli olarak sunulmuştur. 
Bilgilerinize arz ederim. 

Ersin Faralyalı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

îstanbul Milletvekili Sayın Halil Orhan Ergüder'in Yazılı Soru önergesi ve Cevapları 
Soru : 
Halen Bakanlığınızda müşavir olarak görevlenidirilen kişilerin tahsil dereceleri, göreve atan

madan evvel meşguliyetleri, almakta bulundukları maaş veya ücretlerinin ellerine geçen net mik
tarının, ne kadar olduğu, var ise 2547 sayılı (YÖK) Yasasının 38, 39 ve 40 ncı ana maddelerine 
göre ataması yapılan Üniversite Öğretim Üyelerinin keza almakta oldukları maaş veya ücretle
rinin ele geçen net miktarının ne kadar olduğu? 
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Cevap : 

Sorunun cevabı ekli listede verilmiştir. 

S o r u : • ' " • . 

Bakanlığınızda istihdam olunan müşavirlerin toplam miktarının ne kadar olduğu, boş kad
ronun var olup olmadığı? 

Cevap : 

Bakanlığımızda toplan on adet müşavir kadrosu bulunmakta olup, bunun sekiz adedi do
lu iki adedi ise boş bulunmaktadır. 

Soru : 

Anılan müşavirlere çalışma imkânı verilip verilmediğini, kendilerine çalışmak için belirli 
bir büro tahsis olunup, görevlerine devamlarının sağlanıp sağlanamadığı? 

Cevap : 

Bakanlık müşavirleri meslekî alanlarında bakanlığımızla ilgili konularda çalışmakta olup, 
kendilerine büro tahsis edilmiştir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bakanlık Müşavirlerinin Durumu 

, Atanmadan evvelki Almakta olduğu Müşavirlik görevine 
Adı ve Soyadı Tahsili meşguliyeti net maaş D/K başladığı tarih 

Can özkut Dil Tarih Coğ. Fak. Turizm ve Tanıtma 1/4 4 054 000 18.2.1976 
Bakanlığında me. 

Zekai Akçan İ.T.Ü. Maden Fak. T.T.K. Gen. Müd. 1/4 4 635 000 7.4.1992 
Süha Nizamoğlu I.T.Ü. Maden Fak. ETİBANK Gen. 1/4 4 90O 000 14.2.1992 

Müd. 
Oktay Vural İ.Ü. Hukuk Fak BOTAŞ Gen. Müd. 1/1 Ay 3 949 000 14.2.1992 

3/1 E.M. 
Orhan özkocak isviçre Cenevre Ün. MTA Gen. Müd. Yrd. 1/4 4 288 000 29.9.1988 

Jeoloji Böl. 
Mustafa Mendilcioglu İ.T.Ü. Elek. Fak. ETKB APK Uzmanı 1/1 Ay 4 129 000 16.9.1991 
Halit Özboyacı Ege Ü. Ik. Tic. Bil. Fk. özel Sektör * 1/1 Ay. 3 775 000 27.4.1992 

Gaz. Yük. Ok. Açıktan tayin 9/1 EİM. 
Ertuğrul Baba K.T.Ü. Jeoloji Böl. ETKB Müs. Yard. 1/4 4 622 000 31.7.1991 

2547 sayılı (YÖK) Kanununun 38 inci maddesi gereğince görevlendirilmesi uygun görülen; 
(13.2.1992 tarih ve 92/39234 sayılı müşterek karar) 

Prof. Dr. Atilla Sezgin ODTÜ İd. Bil. Fak. 9 Eylül Ün. Jk. İd. 5 046 225 14.2.1992 
Bil. Fak. öğr. Üyesi (TDÇİ Gen. Md.) 
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2. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Karadeniz Bakır işletmeleri Genel Müdürlü
ğü Artvin Murgul işletmesi yöneticilerinin görevden alındıkları iddiasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Ersin Faralyalı 'nın yazılı cevabı .(7/196) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı tarafından yazılı olarak cevap
landırılması hususunu delaletlerinize arze ederim. 

Süleyman Hatinoğlu 
Artvin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımız Sayın Ersin Faralyalı 28.4.1992 tarihinde Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Genel Kurul Tutanaklarından görüleceği gibi aynen şu açıklamayı yapmış
tır : "Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel Müdürlüğü Artvin Murgul İşletmesi 1991 yılında, ku
rulduğu yıldan bu zamana kadar yapmış olduğu üretimlerin üzerinde bir üretim gerçekleştir
miştir" 

Bu ifadeye göre işletmenin başarılı bir yönetim ve çalışma içinde olduğu anlaşılmaktadır. 
Ancak son zamanlarda yapmış olduğunuz personel kıyımı neticesinde bu başarılı yöneti

mi görevden almakta olduğunuzu müşahede etmekteyiz. 

Bu nedenle sorularım : 
1. 1991 yılında en fazla üretimi yapan ve başarılı bir çalışma gösteren bu yöneticileri ne

ye dayanarak görevden aldınız? 
2. Başarı gösteren bu yöneticileri, başarılarından dolayı cezalandırıyor musunuz? 

3. Bu yöneticilerin görevden alınmalarında siyasî bir baskı yapıldı mı? Yapıldı ise; sizce 
siyasî baskı ülke kalkınmasından daha önemli olduğu için mi görevden aldınız? 

4. Bu yöneticileri görevlerine iade etmeyi düşünüyor musunuz? 

T. C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 17.6.1992 
Sayı : B.15.0.APK.0.23-300-704-8029 
Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : T.B.M.M. Başkanlığının 21 Mayıs 1992 tarih ve A.01.0. GNS. 
0.10.00.02-7/196-1584/6535 sayılı yazısı. 

Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılmasını istediği soru önergesinin cevabı ile, ilgili bilgiler ekli olarak sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Ersin Faralyalı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 

Artvin Milletvekili Sayın Süleyman Hatinoğlu'nun Yazılı Soru Önergesi ve Cevapları 

Soru : 
— 1991 yılında en fazla üretimi yapan ve başarılı bir çalışma gösteren bu yöneticileri neye 

dayanarak görevden aldınız? 
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Cevap : 
— Görevden alındığı iddia edilen K.B. İşletmeleri Artvin Murgul İşletme Müdürü ve Mü

dür Yardımcısı (Malî - idarî - Şirketin personel politikası gereğince terfi ettirilerek Samsun ve 
Ankara'ya tayin edilmiştir. 

Soru : 
— Başarı gösteren bu yöneticileri, başarılarından dolayı cezalandırıyor musunuz? 
Cevap : 
— Karadeniz Bakır işletmeleri Artvin Murgul işletmelerinde görevlerinde başarı gösteren 

bu yöneticiler kendi arzuları da göz önünde tutularak taltif edilmişlerdir. 
Soru : 
— Bu yöneticilerin görevden alınmalarında siyasî bir baskı yapıldı mı? Yapıldı ise; sizce 

siyasî baskı ülke kalkınmasından daha önemli olduğu için mi görevden aldınız? 
Cevap : 
— Elemanların terfi ve tayinleri Karadeniz Bakır işletmelerinin personel politikası gere

ğince yapılmış olup herhangi bir siyasi baskı sözkonusu olmamıştır. 
Soru : 
— Bu yöneticileri görevlerine iade etmeyi düşünüyor musunuz? 
Cevap : 
—-Terfi ve taltif mahiyetinde tayinleri yapılan bu yöneticilerin eski görevlerine iadeleri 

sözkonusu değildir. 

5. — Afyon Milletvekili Halil ibrahim Ozsoy 'un, bir devlet memurunun DYP Genel Merkezinde 
sekreterya hizmeti gördüğü iddialarına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Ersin Faral- . 
yalı'ntnyazılı cevabı (7/199) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu de
laletlerinize arz ederim. 

Halil ibrahim özsoy 
Afyon 

Yakın bir süre önce T. C. Sağlık Bakanlığı emrinde Teknisyen olarak görev yaparken, Türkiye 
Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü emrine nakil olduğu iddia edilen ismail Özyurt isimli Devlet 
Memurunun halen Doğru Yol Partisi Genel Merkezinde Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekin-
ci'nin sekreteryasında. uzun süredir görev yapmakta olduğu söylenmektedir. 

Bir devlet memuru Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin hangi kanunlarına göre Siyasî Par
ti ve Siyasî Kişi emrinde çalışma imkânı vardır? 

Bu Nedenle Sorularım : 
1. Olay doğru ise; 
a) Bu kişi nerede çalışıyor? Bugünkü tarih itibariyle kadrosu nerede gözüküyor? 
b) Bir devlet memuru 657 sayılı Yasanın hangi maddesine göre siyasî parti ve siyasî kişi

nin emrinde çalıştırıyorsunuz? 
c) Bu kişi devletten halen maaş almakta mıdır? Devletten almıyorsa, nereden maaş aldı

ğını belgeler misiniz? 
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T. C. 
.. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 17.6.1992 
Sayı :. B.15.0.APK.0.23-300-705-8030 
Konu : Soru Önergesi» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 26.5.1992 tarih ve 
A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/199-1609/6609 sayılı yazısı. 

Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim özsoy'un Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı 
soru önergesine, kendileri adına tarafımdan cevap verilmesi tensip edilmiştir. 

önerge cevabı ile ilgili bilgilerin ekli olarak sunulduğunu arz ederim. 
Ersin Faralyalı 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 

Afyon Milletvekili Sayın Halil İbrahim Özsoy'un Yazılı Soru Önergesi ve Cevabı 

Soru : 
Yakın bir süre önce T. C. Sağlık Bakanlığı emrinde teknisyen olarak görev yaparken, Türkiye 

Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğü emrine nakil olduğu iddia edilen İsmail özyurt isimli dev
let memurunun halen Doğru Yol Partisi Genel Merkezinde Genel Başkan Yardımcısı, Hasan 
Ekinci'nin sekreteryasında uzun süredir görev yapmakta olduğu söylenmektedir. 

Bir devlet memuru Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin hangi kanunlarına göre siyasî par
ti ve siyasî kişi emrinde çalışma imkânı vardır? 

Bu Nedenle Sorularım : 
1. Olay doğru ise; 

a) Bu kişi nerede çalışıyor? Bugünkü tarih itibariyle kadrosu nerede gözüküyor? 
b) Bir devlet memuru 657 sayılı yasanın hangi maddesini göre siyasî parti ve siyasî kişi

nin emrinde çalıştırıyorsunuz? 
ç) Bu kişi devletten halen maaş almakta mıdır? Devletten almıyorsa nereden maaş aldı

ğını belgeler misiniz? , 
Cevap : 
Soru önergesinde TEK Genel Müdürlüğü emrine naklen tayin edildiği bildirilen İsmail 

Özyurt isimli şahıs hakkında Türkiye Elektrik Kurumu nezdinde yapılan araştırma neticesin
de; bu şahsın kurum personeli olmadığı, sicil kayıtlarında da bu isimde bir TEK personeli bu
lunmadığı tespit edilmiştir. 
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Avrupa'da Konvansiyond Silahlar Hakkında Antlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısına verilen oyların sonucu 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oy 

* ' 

• 

Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
M. Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Muhammet Kaymak 
İbrahim özdiş 
Timurçin Savaş 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Abuzer Tanrıverdi 
AFYON 
İsmet Atilla 
Ethem Kelekçi 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Cemil Erhan 
AKSARAY 
Halil Demir 
tsmet Gür 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 
Haydar Oymak 
ANKARA 
Ali Dinçer 
H. Uluç Gürkan 
Salman Kaya 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhdn Kilercioğlu 
Sait Kemal Mimaroğlu 

(Kabul Edenler) 

Mehmet Seyfi Oktay 
ibrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz 
ANTALYA 
Veysel Atasoy 
Adil Aydın 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Tunç Bilget 
Nahit Menteşe 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Abdulbaki Ataç 
Ekrem Ceyhun 
Mehmet Cemal öztaylan 
Melih Pabuççuoğlu 
Sami Sözat 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 

. . • 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 

Kanunlaşmıştır. 
•450 
: 198 
: 173 
: 22 
: 2 
; l 

: 252 
• 

BOLU 
Necmi Hoşver 

BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Fethi Akkoç 
Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioglu 
Kadri Güçlü 
Yılmaz Ovalı 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rfihmi I J 7 W 

Nevfd Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 
ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 

ÇORUM 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 

Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
M. Halûk Müftüler 
Nabi Sabuncu 
DİYARBAKIR 

1 

Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 
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EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Ali ibrahim Tutu 
ERZURUM 
İsmail Köse 
Rıza Müftüoğlu 
ESKİŞEHİR 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batallı 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Ayvaz Gökdemir 
Hannan Özüberk 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Nihat Matkap 
Bestami Teke 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çöbaner 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 
İÇEL 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su 

İSTANBUL 
Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Tansu Çiller 
İbrahim Gürsoy ' 
Algan Hacaloğlu 
Ercan Karakaş 
Mehmet Moğultay 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
Erkut Şenbaş 
KAHRAMANMARAŞ 
Esat Bütün 
Selahattin Karademir 
Ökkeş Şendiller 
KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
Atilla Hun 
Zeki Nacitârhan 
KASTAMONU 
Münif Islamoğlu 
KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Osman Develioğlu 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
KIRKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 
KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
M. Kâzım Dinç 
İsmail Kalkandelen 
Alaattin Kurt 
KONYA 
Hasan Afşar 
Musa Erarıcı 
Ali Günaydın 
Osman Özbek . 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 
KÜTAHYA 

İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 

MANİSA 
Rıza Akçalı 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Muzaffer İlhan 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Osman Seyfi 
ORDU 
Hasan Kılıç 
Refaiddin Şahin 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 

SAMSUN 

tlyas Aktaş 
Cemal Alişan 
Mehmet Cebi 

SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLIURFA 

Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri . 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 

TEKİRDAĞ 
Hali Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker . 

TOKAT 
Güler İleri 

TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 

TUNCELİ 
Kamer Genç 
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UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 

ANTALYA 
Hasan Çakır 

AYDIN 

Cengiz Altınkaya 

BATMAN 

Nizamettin Toğuç 

BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
ÇANKIRI 

İsmail Coşar 

KAYSERİ 
Aykut Edibali 

ADANA 

Uğur Aksöz ^ 
Yılmaz Hocaoğlu (Bşk. V.) 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın Öğütcan 
Ahmet Sanal 
Turgut Tekin 

ADIYAMAN 

Mahmut Kılıç 
Temal Tabak 

YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 

(Reddedenler) 

İÇEL 

Ali Er 
Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Yusuf Namoğlu 
İsmail Sancak 
Gürol Soylu 
KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
KAYSERİ 
Abdullah Gül 
Salih Kapusuz 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 

(Çekinserîer) 

(Geçersiz oy) 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 

(Oya katılmayanlar) 

AFYON 
Baki Durmaz 
Halil İbrahim özsoy 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mikail Aydemir 
Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Mahmut öztürk 
ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
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Ömer Barutçu 
Güneş Müftüoğlu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 

MALATYA 

Oğuzhan Asiltürk 
Metin Emiroğlu 

MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 

TRABZON 
Kemalettin Göktaş 

VAN 
Fethullah Erbaş 
YOZGAT 
Hüseyin Erdal 

TOKAT 
İbrahim Kumaş 

Mehmet Çevik 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Ömer Ekinci 
Hamdi Eriş 
İ. Melih Gökçek 
Bilâl Güngör 
İrfan Köksalan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçki ner 
O. Mümtaz Soysal (İz.) 
Halil Şıvgın 
Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
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ANTALYA 
Faik Altun 
Deniz Baykal 
ARTVİN 
Süleyman Hatinoğlu (tz.) 
AYDIN 
Ali Rıza Gönül 
Yüksek Yalova 
BALIKESİR 
Hüseyin Balyalı 
Ömer Lütfi Coşkun 
BARTIN 
Hasan Akyol 

BATMAN 
Abdülkerim Zilan 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 

BOLU 
Avrii Akyol 
Nazmi Çiloğlu 
Abbas İnceayan 
Tevfik Türesin 

BURDUR 
Muftafa Çiloğlu 
BURSA 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
İbrahim Gürdal 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan (İz.) 
Turhan Tayan 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatipoğlu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Salih Sümer (t. A.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 
EDİRNE 
Hasan Basri Eler 
Erdal Kesebir 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdullilah Fırat 
Abdulmelik Fırat 
Oktay Öztürk 
Şinasi Yavuz 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy. 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Mehmet özkaya (İz.) 
Mustafa Yılmaz 
GİRESUN 
Burhan Kara (t. A.) 
Yavuz Köymen 
Ergun özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 
HAKKÂRİ 
Esat Canan 
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HATAY 
Fuat Çay 
Mehmet Dönen 
Nurettin Tokdemir 
İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
M. Istemihan Talay 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem (tz.)' 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Gürhan Çelebican ' 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Halit Dumankaya 
Kemal Naci Ekşi 
Elaattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi İşbaşaran 
Adnan Kahveci 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı 
Ali Oğuz 
İbrahim Özdemir 
H. Hüsamettin Özkan 
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Sabri öztürk 
Yusuf Pamuk 
Mehmet Sevigen 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 

İZMİR 
Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Hali Çulhaoğlu 
Timur Demir 
İsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen , 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 

KAHRAMANMARAŞ 

Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Saffet Topaktaş 
KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 

KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Mustafa Dağcı 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 

B : 85 

KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
Şevket Kazan 

KONYA 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip (İz.) 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA t 

H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Gazi Barut , 
Münir Doğan ölmeztoprak 
(İz.) 
Yusuf Bozkurt özal 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 
Muzaffer Arıkan 
Mehmet Gülcegün 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUĞLA 
Nevşat Özer 
Latif Sakıcı 
MUŞ 
Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 

NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
İbrahim Ansoy 
Doğan Baran 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 
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ORDU 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Mustafa Kılıçarslan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 

İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Nafiz Kurt (t. A.) 
Hüseyin Özalp 
İhsan Saraçlar 
Adem Yıldız 
SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş 
Mehmet Erdal Koyuncu 
SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 

ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 
Eyüp Cenap Gülpınar 

ŞIRNAK 
Mahmut Alınak 
Orhan Doğan 
Selim Sadak (İz.) 
TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Ahmet Fevzi İnceöz 
Ahmet özdemir 
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TRABZON 
Eyüp Âşık 
Koray Aydın 
Ali Kemal Başaran 
Fahrettin Kurt 
TUNCELİ 
Vahdet Sinan Yerlikaya 

VAN 

Şerif Bedirhanoğlu 
Mustafa Kaçmaz 
Nadir Kartal 
Remzi Kartal 

YOZGAT 
Lütfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
Alparslan Türkeş 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Bülent Ecevit 
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Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan Avrupada Ortak Mermi İmala
tına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarı

sına verilen oyların sonucu 

Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oy ' ' . . . > • ' 

, Oya Katılmayanlar : 
Açık Üyelikler 

V 

ADANA 
Bekir Sami Daçe 
Muhammet Kaymak 
İbrahim özdiş 
Timurçİn Savaş 
Ahmet Sanal 
Orhan Şendağ 
ADIYAMAN 
Celâl Kürkoğlu 
Kemal Tabak 
Abuzer Tanrıverdi 

AFYON 
İsmet Atilla 

AĞRI 
Cemil Erhan 
AMASYA 
Cemalettin Gürbüz 
Mehmet Tahir Köse 

ANKARA 

Ali Dinçer 
Bilâl Güngör 
H. Uluç Gürkan 
Mehmet Kerimoğlu 
Orhan Kilcrcioğlu 
Sait Kemal Mimaroğlu ' 
Mehmet Seyfi Oktay 
İbrahim Tez 
Mustafa Tınaz Titiz ' 

(Kabul Edenler) 

ANTALYA 
Veysel Atasby 
Adil Aydın 
Deniz Baykal 
Hayri Doğan 
Gökberk Ergenekon 
Ali Karataş 
AYDIN 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Abdulbaki Ataç 
Ekrem Ceyhun 
Ömer Lütfi Coşkun 
Melih Pabuççuoğlu 
BARTIN 
Koksal Toptan 
BİLECİK 
Bahattin Şeker 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
BOLU 
Nazmi Çiloğlu 
Necmi Hoşver 
BURDUR 
Ahmet Şeref Erdem 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Fethi Akkoç 
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Kanunlaşmıştır. 
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Cavit Çağlar 
Şükrü Erdem 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Kadri Güçlü 
Yılmaz Ovalı 

ÇANAKKALE 
Süleyman Ayhan 
Rahmi özer 
Nevfel Şahin 
A. Hamdi Üçpınarlar 

ÇANKIRI 
Nevzat Ayaz 

ÇORUM 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 

Mehmet Gözlükaya 
Adnan Keskin 
Nabi Sabuncu 

DİYARBAKIR / 

Mehmet Salim Ensarioğlu 
Mehmet Kahraman 

EDİRNE 
Evren Bulut 
Şerif Ercan 
ELAZIĞ 
Ali Rıza Septioğlu 

# ERZİNCAN 
Ali İbrahim Tutu 
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ERZURUM 
İsmail, Köse 
ESKİŞEHİR 
M. Fevzi Yalçın 
GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 
Mehmet Batalh ' 
Hikmet Çetin 
Mustafa Doğan 
Ayvaz Gökdemir 
Hannan özüberk 
Mustafa Yılmaz 
HAKKÂRİ 
Mustafa Zeydan 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Abdullah Kınalı 
Onur Kumbaracıbaşı 
Bestami Teke 
Nurettin Tokdemir 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Mustafa Fikri Çobaner 
Süleyman Demirel 
İÇEL 
Aydın Güven Gürkan 
Asım Kaleli 
Durmuş Fikri Sağlar 
Ali Su -

İSTANBUL 

Yıldırım Aktuna 
Bedrettin Doğancan Akyürek 
Tansu Çiller 
ibrahim Gürsoy 
Algan Hacaloğlu 
Ercan Karakaş 
Mehmet Moğultay 
İZMİR 
Veli Aksoy 
Ersin Faralyalı 
Erdal İnönü 
KAHRAMANMARAŞ 
Selahattin Karademir 

KARS 
Mehmet Alp 
Abdülkerim Doğru 
M. Sabri Güner 
KIRIKKALE 
M. Sadık Avundukluoğlu 
Hacı Filiz 
KmKLARELİ 
Ahmet Sezai Özbek 
KIRŞEHİR 
Coşkun Gökalp 
Sabri Yavuz 
Hilmi Yükselen 

KOCAELİ 
İsmail Amasyalı 
İsmail Kalkandelen 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Hasan Afşar 
Ali Günaydın 
Osman Özbek 
Ömer Şeker 
Vefa Tanır 
Mehmet Ali Yavuz 

KÜTAHYA 

İsmail Karakuyu 
MALATYA 
Mustafa Yılmaz 
MANİSA 

Rıza Akçalı 
Tevfik Diker 
Akın Gönen 
Sümer Oral 
MARDİN 
Mehmet Gülcegün 

MUĞLA 
Muzaffer İlhan 
Erman Şahin 
NEVŞEHİR 
Osman Seyfi 
NİĞDE 
Doğan Baran 

ORDU 
Refaiddin Şahin 

SAKARYA 
Mehmet Gölhan 

SAMSUN 

llyas Aktaş 
Mehmet Cebi 
İrfan Demiralp 
İhsan Saraçlar 
SİNOP 
Kadir Bozkurt 
Cafer Sadık Keseroğlu 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
Azimet Köylüoğlu 
ŞANLUJRFA 
Sedat Edip Bucak 
Necmettin Cevheri 
Ferit Aydın Mirkelam 
Mehmet Fevzi Şihanlıoğlu 
Abdürrezak Yavuz 

TEKİRDAĞ 
Hali Başol 
Muhtar Mahramlı 
Fethiye özver 
Hasan Peker 

TOKAT 
Ali Şevki Erek 
Güler İleri 
Şahin Ulusoy 
TRABZON 
Mehmet Ali Yılmaz 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Vahdet Sinan Yerlikaya 
UŞAK 
Fahri Gündüz 
Ender Karagül 
Ural Köklü 
ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Ali Uzun 
Necdet Yazıcı 
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BAYBURT 
Bahattin Elçi 
Ülkü Güney 
ÇANKIRI 
İsmail Coşar 
ERZURUM 
Abdulillah Fırat 
Şinasi Yavuz 
İSTANBUL 
Gürhan Çelebican 

KAYSERİ 
Aykut Edibali 

ADANA 

Uğur Aksöz 
M, Halit Dağlı 
Veli Andaç Durak 
Yılmaz Hocaoglu (Bşk. V.) 
M. Selahattin Kılıç 
Mustafa Küpeli 
Ali Yalçın öğütcan 
Turgut Tekin 

ADIYAMAN 

Mahmut Kılıç 
AFYON 
Baki Durmaz 
Ethem Kelekçi 
Halil İbrahim Özsoy 
Abdullah Ulutürk 
Gaffar Yakın 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Mikail Aydemir 

(Reddedenler) 

Halit Dumankaya 
'Ziyaeddin Selçuk Maruflu 
Yusuf Namoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Hasan Dikici 
KAYSERİ 
Salih Kapusuz 
KÜTAHYA 
Ahmet Derin 

(Çekinserler) 

(Geçersiz ay) 

DENİZLİ 
Hasan Korkmazcan 

(Oya katılmayanlar) 

Yaşar Eryılmaz 
AKSARAY 
Halil Demir 
ismet Gür 
Mahmut öztürk 
AMASYA 
Haydar Oymak 

ANKARA 
Mehmet Nedim Budak 
Mehmet Çevik 
Mehmet, Vehbi Dinçerler 
Ömer Ekinci 
Hamdi Eriş 
t. Melih Gökçek 
Salman Kaya 
İrfan Köksalan 
Mehmet Sağdıç 
Yücel Seçkiner 
O. Mümtaz Soysal (İz.) 
Halil Şıvgın 
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MALATYA 

Oğuzhan Asiltürk 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 
VAN 
Fethullah Erbaş 
Nadir Kartal 
YOZGAT 
Hüseyin* Erdal 

TOKAT 
İbrahim Kumaş 

Baki Tuğ 
Mustafa Dursun Yangın 
ANTALYA 
Faik Altun 
Hasan Çakır 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 
Süleyman Hatinoğlu (İz.) 
AYDIN 
Cengiz, Altınkaya 
Tunç Bilget 
Ali Rıza Gönül 
Yüksel Yalova 

BALIKESİR 
Hüseyin Balyalı 
Mehmet Cemal öztayl an 
Sami Sözat 
BARTIN 
Hasan Akyol 
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Erdal Kesebir 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Tuncay Şekercioğlu 
Ahmet Cemil Tunç 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Mustafa Kul 

BATMAN 
Mehmet Adnan Ekmen 
Nizamettin Toğuç 
Abdülkerim Zilan 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Kâzım Ataoğlu 
Hüsamettin Korkutata 
BİTLİS 
Zeki Ergezen 
Edip Safder Gaydalı 
Kâmran İnan 

BOLU 
Avni Akyol 
Abbas tnceayan 
Tevfik Türesin 

BURDUR 
Muftafa Çiloğlu 
BURSA 
Mehmet Gedik 
Mümin Gençoğlu 
İbrahim Gürdal 
Hüsamettin Örüç 
Feridun Pehlivan (İz.) 
Turhan Tayan 
ÇANKIRI 
İlker Tuncay 
ÇORUM 
Mustafa Ateş Amiklioğlu 
Yasin Hatipoglu (Bşk. V.) 
Muharrem Şemsek 
Arslan Adnan Türkoğlu 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
M. Halûk Müftüler 
DİYARBAKIR 
M. Hatip Dicle 
Fehmi Işıklar (Bşk. V.) 
Salih Sümer (1. A.) 
Mahmut Uyanık 
Sedat Yurtdaş 
Leyla Zana 

EDİRNE 
Hasan Basri Eler 

ERZURUM 
Lütfi Esengün 
Abdulmelik Fırat 
Rıza Müftüoğlu 
Oktay Öztürk 
ESKİŞEHİR 
Hüseyin Aksoy 
Mustafa Balcılar 
Hüsamettin Cindoruk 
(Başkan) 
İbrahim Yaşar Dedelek 
GAZİANTEP 
Bahattin Alagöz 
Mehmet özkaya (İz.) 
GİRESUN 
Burhan Kara (t. A.) 
Yavuz Köymen 
Ergun Özdemir 
Rasim Zaimoğlu 
GÜMÜŞHANE 
Lütfü Doğan 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Esat Canan 
HATAY 
Fuat Çay 
Nihat Matkap 
İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Durutürk 

İÇEL 
Y. Fevzi Arıcı 
Ahmet Bilyeli 
Ali Er 
M. Istemihan Talay . 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
İmren Aykut 
Mustafa Baş 
Mukadder Başeğmez 
İsmail Cem (İz.) 
Osman Ceylan 
Kadir Ramazan Coşkun 
Nami Çağan 
Bedrettin Dalan 
Hüsnü Doğan 
Kemal Naci Ekşi 
El'aattin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
Salih Ergün 
İsmail Safa Giray 
Temel Gündoğdu 
Engin Güner 
Melike Tugay Haşefe 
Fevzi îşbaşaran 
Adnan Kahveci 
Mehmet Cavit Kavak 
Coşkun Kırca 
Recep Ercüment Konukman 
Cem Kozlu 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Emin Kul 
Hasan Mezarcı 
Ali Oğuz 
İbrahim Özdemir 
Hasan Hüsamettin Özkan 
Sabri Öztürk 
Yusuf Pamuk 
İsmail Sancak 
Mehmet Sevigen 
Gürol Soylu 
Güneş Taner 
Tunca Toskay 
Şadan Tuzcu 
Mehmet Bahattin Yücel 
İZMİR 

Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Cengiz Bulut 
Işın Çelebi 
Nevzat Çobanoğlu 
Halil Çulhaoğlu 
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Timur Demir 
tsmet Kaya Erdem 
İlhan Kaya 
Mehmet Köstepen 
Atilla Mutman 
Mehmet Özkan 
Işılay Saygın 
Rıfat Serdaroğlu 
Erkut Şenbaş 
Süha Tanık 
Cemal Tercan 

KA HRAMANMARAŞ 

Esat Bütün 
Ahmet Dökülmez 
Recep Kırış 
Ökkeş Şendiller 
Saffet Topaktaş 

KARAMAN 
S. Osman Sevimli 
Zeki Ünal 
KARS 
Atilla Hun 
Zeki Nacitarhan 

KASTAMONU 
Refik Arslan 
Murat Başesgioğlu 
Münif Islamoğlu 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
Şaban Bayrak 
Mustafa Dağcı 
Osman Develioğlu 
Abdullah Gül 
Seyfi Şahin 
KIRIKKALE 
Abdurrahman Ünlü 

KIRKLARELİ 

İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 
KOCAELİ 
Halil İbrahim Artvinli 
Bülent Atasayan 
M. Kâzım Dinç 
Şevket Kazan 

KONYA 
Musa Erarıcı 
Necmettin Erbakan 
Ahmet Remzi Hatip (tz.) 
Mehmet Keçeciler 
Abit Kıvrak 
Servet Turgut 
Mustafa Ünaldı 
KÜTAHYA 

H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
Gazi Barut 
Metin Emiroğlu 
Münir Doğan ölmeztoprak 
(İz.) 
Yusuf Bozkurt özal 
MANİSA 

Ümit Canuyar 
Ekrem Pakdemirli 
Faruk Saydam 
Yahya Uslu 
Cengiz Üretmen 

MARDİN 

Muzaffer Arıkan 
Mehmet Sincar 
Ahmet Türk 
Ali Yiğit 
MUĞLA 
İrfettin Akar 
Nevşat özer 
Latif Sakıcı 
MUŞ 

Muzaffer Demir 
Sırrı Sakık 
Mehmet Emin Sever 

NEVŞEHİR 
Mehmet Elkatmış 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 

İbrahim Arısoy 
Rıfat Yüzbaşıoğlu 

ORDU 
Hasan Kılıç 
Bahri Kibar 
Cavit Sadi Pehlivanoğlu 
Nabi Poyraz 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Kabil 
Mustafa Parlak 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Cevat Ayhan 
Nevzat Ercan 
Ahmet Neidim 
Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 

Cemal Alişan 
Ali Eser 
Nafiz Kurt (1. A.) 
Hüseyin Özalp 
Adem Yıldız 

SİİRT 
Zübeyir Aydar 
Naif Güneş , 
Mehmet Erdal Koyuncu 

SİVAS 
Ahmet Arıkan 
Musa Demirci 
Ziya Halis 
Abdullatif Şener 
Muhsin Yazıcıoğlu 

ŞANLIURFA 
İbrahim Halil Çelik 
Seyyit Eyyüpoğlu 

1 

Eyüp Cenap Gül pınar 
ŞIRNAK 
Mahmut Almak 
Orhan Doğan N 

Selim Sadak (İz.) 
TOKAT 
Ahmet Fevzi Inceöz 
Ahmet Özdemir 
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TRABZON 

Eyüp Âşık . 
Koray Aydın 
Ali Kemal (Başaran 
Kemalettin Göktaş 
Fahrettin Kurt 

VAN • 
Şerif Bedirhanoğlu 
Mustafa Kaçmaz 
P êmzi Kartal 
YOZGAT 
Yaşar Erbaz 
Lütfullah Kayalar 

Mahmut Orhon 
Alparslan Türfceş 
ZONGULDAK 
Adnan Akın 
Şinasi Altıner 
Bülent Bcevit 
Güneş Müftüoğlu 

"»»• ıı«ç£»>Q*<ıfi^——>-<'*• 
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TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI GÜNDEMI 
85 İNCİ BİRLEŞİM 18 . 6 . 1992 Perşembe Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. — Refah Partisi Grubu adına Kocaeli Milletvekili ve Grup Başkanvekili 
Şevket Kazan'ın sahibi olduğu şirketlere haksız kazanç sağladığı ve görevini kö
tüye kullanarak devleti zarara uğrattığı iddiasıyla Devlet Bakanı Cavit Çağlar 
hakkında Anayasanın 99 uncu, içtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir genso
ru açılmasına ilişkin önergesi (11/5) (Görüşme günü : 23.6.1992 Salı) 

S E Ç İ M 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

E 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Aksaray Milletvekili ismet Gür ve 16 arkadaşının, ülkemizde görülen sığır 
vebası hastalığının yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Ba
kanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idarî yapısını ve bu hususdaki ça
lışmalarını incelemek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/10) 

2. — Erzincan Milletvekili Mustafa Kul ve 11 arkadaşının, ülkemizde Star-1 adı 
altında televizyon yayını yapmakta olan Magic Box International Şirketi ile ilgili id
diaları açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/11) 

3. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 28 arkadaşının, istanbul İlinin 
sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşa
masını temin etmek amacıyla Anayasanın 08 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/12) 

4. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 11 arkadaşının, yurt dışındaki 
işçilerimizin ve diğer vatandaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli çözüm yol
larını bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis ar aştırması açılmasına ilişkin önergesî(l 0/13) 

5. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 20 arkadaşının, ülkemizdeki kömür 
rezervlerinin değerlendirilmesi ve kömür ithalinin açıklığa kavuşturulması için alı-

. nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/14) 

6. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 12 arkadaşının, toplum
daki ahlâkî çöküntü ve aile yapımızı tehdit eden sorunlar konusunda Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/7) 

7. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 20 arkadaşının, toplumdaki ahlâki 
çöküntünün boyutlarını ve alınması gereken önlemleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/15) 

8. — Ankara Milletvekili H. Uluç Gürkan ve 12 arkadaşının, TRT yönetiminin 
2954 sayılı Kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği ve yanlış uygulamalar sonucu 
haksız ödemeler yaptığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi. (10/16) 

9.— Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 21 arkadaşının, Türkiye'de dev
let ve millet hayatındaki israfı önleyerek, bütçe açıklarını kapatmak için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/17) 



5 
GENEL GÖRÜŞSV3E VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

10. — Çorum Milletvekili Muharrem Şemsek ve 11 arkadaşının, Türkiye'de ko
nuşlandırılan "Çekiç Güç" isimli yabancı askerî birliğin faaliyetlerinin araştırılma
sı, bu gücün Türkiye'nin bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve millî birliğini tehdit eder 
mahiyet taşıyıp taşımadığı hususlarının ortaya çıkartılması ile bu konularda alınma
sı gereken tedbirlerin tespiti için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

11. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 12 arkadaşının, kamu kuruluşla
rımızın turistik bölgelerdeki tesislerinin, işleyişi, yapısal durumları ve kapasitelerinin 
tespiti ve turizm sektörüne devredilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/19) 

12..— Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve 12 arkadaşının, kamu arazilerinin 
442 sayılı Köy Kanununa aykırı olarak elden çıkarıldığı iddialarını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20) 

13. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 16 arkadaşının, tarım sektörünün 
içinde bulunduğu sorunlara çözüm bulmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

14. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 14 arkadaşının, yurt dışında ça
lışan işçilerimizin, yurt dışında ve yurt içinde karşılaştıkları idarî, malî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel sorunları tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anaya
samn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/21) 

15. — İzmir Milletvekili Timur Demir ve 16 arkadaşının, İzmir İlinin sorunlarını 
tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/22) 

16. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 28 arkadaşının, Türk savunma 
sanayiini dışa bağımlılıktan kurtarmak ve ihalesi yapılan projelerle ilgili iddiaları açık
lığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddele
ri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/23) 

17. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 20 arkadaşının, sanayicinin karşı
laştığı sorunları araştırmak, sınaî üretim ve yatırımı artıracak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/24) 

18. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 32 arkadaşının, kamu perso
nelinin içinde bulundukları sorunları ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/25) 

19. — Erzurum Milletvekili Rıza Müftüoğlu ve 9 arkadaşının, güvenlik güçlerimize 
yönelik son olaylar ile güvenlik güçlerinin sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

20. — Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç ve 16 arkadaşının, Doğu Bölgesinde mey
dana gelen çığ afetlerinin nedenlerini araştırmak ve bu afetleri önleyici tedbirleri tespit et
mek amaayla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/26) 



5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

21. — Şırnak Milletvekili Mahmut Alınak ve 17 arkadaşının 13 Aralık 1983 ta
rihinden 20 Kasım 1991 tarihine kadar geçen süre içinde bakanlıkların ve bağlı kuru
luşlarının temsil giderlerinin cins ve oranlarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) 

22. — Balıkesir Milletvekili Sami Sözat ve 10 arkadaşının, sunî gübrenin üreti
mi, ithali ve dağıtımı konularında Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasma ilişkin önergesi (10/28) 

23. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, vergi sisteminin da
ha adil hale getirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/29) 

24. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz ve 24 arkadaşının, ülkemizin sağ
lık sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/30) 

25. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 14 arkadaşının, trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/31) 

26. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal ve 25 arkadaşının, tarım sektörünün içinde 
bulunduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyannca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/32) 

27. — Konya Milletvekili Necmettin Erbakan ve 29 arkadaşının, ülkemiz hay
vancılığını dışa bağımlılıktan kurtarmak, sorunlannı tespit etmek ve gerekli önlem
leri almak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/33) 

28.— Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek ve 15 arkadaşının, belediyelerin so
runlarını ve yanlış uygulamalarım tespit etmek, yolsuzluk ve suiistimal iddialarım 
araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/34) 

29. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 14 arkadaşının, işsizlik soru^ 
nunun sebeplerini ve bu konuda alınacak sosyal ve ekonomik tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyannca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişin önergesi (10/35) 

30. — Ankara Milletvekili I. Melih Gökçek ve 15 arkadaşmın, korunmaya muhtaç 
çocukların sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi. (10/36) 

31. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller ve 10 arkadaşının, Türkiye Radyo 
Televizyon Kurumunun yayınlan konusunda Anayasanın 98 nci, Içtüzüpn 100 ve 101 
inci maddeleri uyannca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/10) 

32. — istanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 19 arkadaşının, ülkemizde uygula
nan eğitim politikaları ve problemleri konusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/11) 

— E "•:•' V ' " V- — 
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33. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 23 arkadaşının, Millî tasarrufların 
ülke yararına kullanılmasının temini, kredi dağıtımının açıklığa kavuşturulması ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/37) 

34. — Antalya Milletvekili Faik Altun ve 21 arkadaşının, maden ocaklarında 
ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ve ocakların verim
li ve güvenli çalışmalarını sağlamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

35. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 22 arkadaşımn, yaşlıların eko
nomik ve sosyal sorunlarım tespit etmek ve gerekli tedbirleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/39) 

36. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış ve 18 arkadaşının ülkemiz ma
denciliğinin sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/40) 

37. — Muş Milletvekili Muzaffer Demir ve 15 arkadaşının, Erzincan deprem 
bölgesinde yapılan kamuya ait binaların Deprem Yönetmeliği şartlarına uyup uyma
dığını son depremde meydana gelen can kaybı ve yıkılan bina sayısını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 

38. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya ve 22 arkadaşının, Erzincan ve ilçe
lerinde meydana gelen deprem felaketinden sonra alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/42) 

39. — Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu ve 29 arkadaşının, madencilik 
sektöründe meydana gelen olayların nedenlerini araştırmak ve alınacak önlemleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

40. — İstanbul Milletvekili Emin Kul ve 23 arkadaşının, maden ocaklarında ça
lışan işçilerin sağlığı ve iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/44) 

41. — Bayburt Milletvekili Bahattin Elçi ve 20 arkadaşmın, Erzincan depreminde 
yıkılan kamuya ait binaların projelerinin şartnameye uyup uymadığını tespit etmek 
amacıyla Anayasamn 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

42. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 24 arkadaşının, grizu faciasında iş 
güvenliği tedbirlerinin alınıp alınmadığını ve bundan sonra alınacak tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/46) 

43. — Bingöl Milletvekili Kâzım Ataoğlu ve 21 arkadaşının, yurt dışındaki işçi 
ve yurttaşlarımızın sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 
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44. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 18 arkadaşının, din görevlileri
nin problemlerini, alınacak tedbirleri ve uygulamaya konulacak yeni politikalar 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

45. — Malatya Milletvekili Oğuzhan Asiltürk ve 23 arkadaşının, yurt içinde ku
rulmuş olan ve yurt dışında üst kuruluşlarının bulunduğu iddia olunan çeşitli der
neklerin faaliyetlerinin neler olduğunu tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/49) 

46. — Sivas Milletvekili Abdullatif Şener ve 26 arkadaşının, bütçe açıklarına 
bir çözüm bulunması konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

47. — Zonguldak Milletvekili Bülent Ecevit ve 15 arkadaşının, Erzincan depre
minde binaların yıkılmasının nedenlerini ve sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

48. — İstanbul Milletvekili Mustafa Baş ve 29 arkadaşının, tekstil sektörünün 
içinde bulunduğu durumu ve problemlerini tespit etmek ve gerekli önlemleri almak 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

49. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 17 arkadaşının, petrol yataklarımı
zın verimli bir şekilde işletilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/52) ' 

50. — Şırnak Milletvekili Selim Sadak ve 9 arkadaşının, Şırnak, Cizre ve Nu
saybin'de Nevruz kutlamaları sırasında meydana gelen olayların sorumlularını te
spit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

51. — Sakarya Milletvekili Cevat Ayhan ve 24 arkadaşının, sanayileşme politi
kamızın temel hedeflerini ve uygulama esaslarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/54) 

52. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 21 arkadaşımn, Sarp Sımr Ka
pısının açılmasından sonra Karadeniz Bölgesi ve çevre illerde meydana gelen ticarî 
ve sosyal olumsuzlukları araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/55) 

53. — Kocaeli Milletvekili Şevket Kazan ve 12 arkadaşının, ekmek fiyatlarında
ki fahiş kârın önlenmesi amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 
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54. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin ve 13 arkadaşının, ülkemizde alkol tü
ketiminde meydana gelen artışlar ve alkolün neden olduğu tahribatın .önlenmesi için 
alınması gereken tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/14) 

55. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 9 arkadaşının, Mardin İli Savur 
İlçesi Yazır ve Taşlık köylerinde terörist öldürme gerekçesiyle bazı masum vatandaş
ların öldürüldüğü iddialarını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/57) 

56. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 18 arkadaşının, ilaç imalatı 
ve tüketimi ile bunun denetimi konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/58) 

57. — İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı ve 9 arkadaşının, 27 Mart 1923 yı
lında öldürülen Trabzon eski Milletvekili Ali Şükrü Bey cinayetinin aydınlatılması 
için Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/59) -

58. — Kütahya Milletvekili Mustafa Kalemli ve 17 arkadaşının,İstanbul Ata
köy'de Emlak Bankasınca yapılan konutların ayrıcalıklı olarak bazı bakan ve parla
menterlere düşük faiz ve bedelle satıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/60) 

59. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş ve 14 arkadaşının, Halkın Emek 
Partisi İl Başkanının ölümü ve sonrasında meydana gelen olayları araştırmak ve so
rumlularını tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/61) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili Haşan Dikici ve 14 arkadaşının, Anadolu 
Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerinin sorunlarını ve alınacak önlemleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

61. — Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 9 arkadaşının, özel Harp Dairesi 
içinde bulunduğu söylenen yasa dışı bir birim hakkındaki iddiaları araştırmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/63) 

62. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder ve 60 arkadaşının, 17 Mayıs 
1992*de Nevvyork kentinde düzenlenen geleneksel "Türk Günü Yürüyüşü"ne katı
lan kişiler ve yapılan harcamalar konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/64) 
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1. —Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, 1492 yılında İspanya'dan sürgün edi
len yahudilerin Osmanlı Devletine kabul edilmesinin 500 üncü yıldönümü nedeniyle 
yapılacak faaliyetlere ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/62) 

2. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Afyon - Şuhut Sağlık Meslek 
Lisesine öğrenci alımında yapılan imtihana ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/68) 

*3. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, zam nedeniyle durdurulduğu id
dia edilen gübre satışlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/70) 

*4. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücelen'in, tüpgaza devamlı zam yapıldığı 
iddiasına ilişin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/71) 

5. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, kamuda yapılan atamalarda özel 
bir bankadan çok fazla personel transfer edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/73) 

6. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, bazı aşıların karaborsaya düştüğü id
diasına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

7. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin Devlet Hastanesinde 
görevli bir doktora ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/80) 

8. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa-Sarp Gümrük kapısı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/81) 

9. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Hopa Limanına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/82) 

10. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinde küçük sanayi 
sitesi kurulup kurulmayacağına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/83) ı •/ / 

11. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Artvin İlinin kalkınmada 
öncelikli birinci derecedeki iller arasına alınıp alınmayacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/85) 

12. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Bakanlık yayınlarına ve ya
sak kitaplara ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

13. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, Gürcülerin Artvin'e yerleş
tirileceği iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/88) 

*14. — Denizli Milletvekili Hasan Korkimazcan'ın, pamuk üreticilerinin uğra
dıkları zarara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/90) 

*15. — İstanbul Milletvekili Salih Ergün'ün, Başbakanlık ve Bakanlıklardaki 
müşavir kadrolarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/91) 

*16 — İstanbul Milletvekili Şadan Tuzcu'nun, bazı bakanların borç para bul
mak için dış ülkelere gidecekleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/93) 

*17. —< Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adıyaman Seçim Ku
rulu Başkanının Artvin'e tayin edilmesinin nedenine ilişkin Adalet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/99) 
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*18. — Kastamonu Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun, Adalet Bakanlığı per
sonelinin özel hizmet tazminatına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/100) 

*19. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, su ürünleri avcılığına ilişkin Tarım 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 

20. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci' nin, bazı KİT ürünlerinin piyasa fi
yatının altında satıldığı iddiasına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/102) 

21. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, Kamu İktisadî Teşebbüslerinde 
yapılan personel atamalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/103) 

22. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Nazilli Devlet Hastanesi Acil 
Giriş Kapısının neden kullanılmadığına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) 

*23. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nm, Bayındırlık ve İskân Bakanlı
ğınca yaptırılan konutların satış fiyatlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/107) 

- 24. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Bakanlığa atanan Müsteşar Yar
dımcısı hakkındaki iddialara ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/108) 

25. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, boş bulunan imam - hatip 
ve müezzin kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

*26. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, TÜRKSAT ihalesini alan firmanın 
herhangi bir kuruluşa komisyon ödeyip ödemediğine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) / 

*27. — Aksaray Milletvekili Halil Demir'in, Bulgaristan'dan göç eden soydaş
larımız için yaptırılan konutlara ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

*28. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim Özsoy'un, Eber Gölünün kirlenmesi 
ile ilgili iddialara ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/112) 

29. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya İlinin 2 nci dere
cede kalkınmada öncelikli iller içerisinden çıkarılmasının nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/113) 

30. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, başörtüsü kullandığı için cezalandı
rılan öğrencilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/115) 

3 1 . — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, hastanelerde rehin kaldığı iddia edi
len hasta ve cenazelere ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

•32. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir Devlet Bakanının sahibi oldu
ğu Nergis Şirketine Denizcilik Bankası tarafından kredi verildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/118) 

*33. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, bir bankada rehin bulunan hisse 
senetlerinin usule aykırı olarak Nergis Şirketine devredildiği iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/119) 
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•»34, __' Eskişehir Milletvekili Hüseyin Aksoy'un, mevzuata aykırı olarak Sinop 
İline 10 adet otomatik telefon santralı gönderildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/120) 

•*35. — İstanbul Milletvekili Recep Ercüment Konukman'ın, Irak yetkililerine 
teslim edildiği iddia edilen Kerkük Türklerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) ' 

36. — İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen'in, İstanbul'da faaliyette bulunan 
fırınlara ve fırın işçilerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/123) 

37. — Kahramanmaraş Milletvekili Esat Bütün'ün, Ekinözü ve Nurham ilçele
rine polis ve jandarma teşkilatlarının ne zaman kurulacağına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/124) 

38. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Azerbaycan'dan doğalgaz sa
tın almak için bir çalışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/125) 

39. — İzmir Milletvekili Cengiz Bülut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Bor-
novalı erin şüpheli ölümü" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/126) 

40. — İzmir Milletvekili Cengiz Bülut'un, günlük bir gazetede yayımlanan "Ci
nayet mi, İntihar mı, Kaza mı" başlıklı habere ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/127) 

41. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul - Küçükçekmece Beledi
ye Başkanına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/128) 

42. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul İlinde kaç kişinin tapu 
ve tapu tahsis belgesi aldıklarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/129) 

43. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul Boğazında batan koyun 
yüklü gemiye ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/130) 

44. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, İstanbul'daki çöp döküm sahala
rına ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/131) 

45. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece - Sefaköy'deki bazı 
mahalleleri etkileyen hava mania eğrilerine ilişkin Ulaştırma Bakarımdan sözlü soru 
önergesi (6/132) 

46. — IstanbulMilletvekili Yusuf Pamuk'un, Küçükçekmece Hükümet Binası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/133) 

47. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, E - 5 Karayolunun Halkalı-
Scfaköy yolunu kestiği noktada köprülü kavşak yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/134) 

48. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İli Bolvadin - Sultandağı - Ba
yat ilçeleri Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/135) 
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49. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara Büyükşehir Belediye Mec
lisi SHP Grubunun personel alımları hakkındaki tutumuna ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/136) 

50. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Bağ - Kür'lulârdan danışma üc
reti alındığı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/137) ' 

51. — Erzurum Milletvekili Lütfü Escngün'ün, TRT'de yayımlanan 32. Gün 
programına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/138) 

52. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, günlük bir gazetede yeralan 
"Washington'da Demirel - CIA randevusu" habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/139) 

53. — Tokat Milletvekili Ahmet Fevzi Inceöz'ün, T.R.T. Kurumunun idare mahke
melerinin kararlarına uymadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/140) 

54.— Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Adatepe Barajı'nın ne zaman 
ihale edileceğine ilişkin Baymdırhk ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/141) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş - Andı
rın Karayolunun ne zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/142) 

56. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin Afşin - Elbistan - Karakuz 
Barajının inşaatına ilişkin Baymdırhk ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 

57. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş içme su
yunu karşılayacak olan Ayvalı Barajma ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/144) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Yukarı Ceyhan Taşkın 
Tesisleri ile Kale altı pompaj sulamasına ilişkin Baymdırhk ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/145) 

59. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Göksün - Elbistan Karayolu 
asfalt yapımına ilişkin Baymdırhk ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/146) 

60. — istanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, istanbul ili Küçükçekmecc - Bü-
yükçekmece - Silivri - Çatalca ilçelerinde SSK'ya bağlı olarak çalışanlar için bir has
tanenin ne zaman yapılacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/147) 

61. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakm'ın, Afyon ilinin Küçük Sanayi Sitesine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/148) 

62. — istanbul Milletvekili Kemal Naci Ekşi'nin, Bakırköy'ün ilçelere bölün
mesi sonucunda yeni kurulan ilçelerin hudutlarının tespitinde hangi kıstasların dik
kate alındığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/149) 

63. — Van Milletvekili Şerif Bedirhanoğlu'nun, Van ilinde geçici usta öğretici
lere olağanüstü hal tazminatlarının neden ödenmediğine ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/150) 
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64. — Tunceli Milletvekili Vahdet Sinan Yerlikaya'nın, istanbul DGM Başsav
cısı, şoförü ve korumasının cenaze töreninde meydana geldiği iddia edilen olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/151) 

65. — Trabzon Milletvekili. Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticisine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/152) 

66. — Trabzon milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerinden çay yolla
rının yapımı için alındığı iddia edilen paralara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/153) 

67. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, çay üreticilerine zam verilip 
verilmeyeceğine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözül soru öner
gesi (6/154) 

68. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Of, Of - Hayrat, 
Aralık - Dağbaşı - Bayburt karayollarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/155) 

69. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Araş
tırma Hastanesine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/156) 

70. — Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Dökülmez'in, Kahramanmaraş Köy 
Hizmetleri il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdür
lüğüne Bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) , 

71. — İstanbul Milletvekili Adnan Kahveci'nin, vali atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Köy Hiz
metleri il Müdürlüğünün Adana Bölge Müdürlüğünden Malatya Bölge Müdürlüğü
ne bağlanmasının nedenine ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/159) 

73. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, vergi cezalarının affıyla ilgili 
Kanun tasarısından yararlanacak kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/160) 

74. — Ordu Milletvekili Şükrü Yürür'ün, şeker piyasası dışından bazı kişilerin 
hayalî ihracat yaptıkları iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/161) 

75. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'm, (TÜGSAŞ) ihalesinin şartname hü
kümlerine uyulmadığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/162) 

76. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, TÜGSAŞ ihalesine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/163) 

77. — İstanbul Milletvekili Yusuf Pamuk'un, yönetim kurulu kararı alınmadan 
TÜGSAŞ'ın, gübre taşıma ihalesi açarak kurumu zarara uğrattığı iddialarına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/164) 
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,78.— Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, fakir vatandaşların hastane 
masraflarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/166) 

79. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Orman Bölge Mü
dürünün hangi nedenle görevden alındığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/167) < 

80. — Diyarbakır Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır - Lice 
depreminden sonra yapılan ve bir kısmı teslim edilmeyen prefabrik konutlara ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/168) 

81 .— Diyarbakır Milletyelcili Mehmet Salim Ensarioğlu'nun, Diyarbakır İli Dicle 
İlçesinde inşaattan yanm kalan konutİara ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/169) 

82. — Bursa Milletvekili Mehmet Gedik'in, yasak olmasına rağmen kabuklu or
man envalinin ithal edildiği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/170) 

83. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Havaa
lanının ne zaman tamamlanacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/171) . 

84. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Türkoğlu - Kahraman
maraş demiryolunun Narlı İstasyonuna bağlanıp bağlanmayacağına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

85. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Sosyal Hizmetler ve Ço
cuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından personele verilen takdirnamele
rin geri alındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/173): 

86. — İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın, göreve yeni başlayan valilere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/174) 

87. — Manisa Milletvekili Faruk Saydam'ın, Ege Bölgesi tütün üreticilerine ve 
tütün bedellerine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/175) 

88. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun İli Espiye İlçesi Eri-
cek ve Avluca Köy yollarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/176) 

89. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, İzmir İli Bornova İlçesine Devlet Has
tanesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/177) 

90. — İzmir Milletvekili İlhan Kaya'nın, işten çıkarıldıktan sonra tekrar işe alın
maları için güvence verilen İzmir Büyükşehir belediyesi işçilerinin göreve çağrılma
dıkları iddiasma ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

91. — Afyon Milletvekili Halil İbrahim özsoy'un, Afyon İli Şuhut İlçe Beledi
yesinde yolsuzluklar yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

92. — Muğla Milletvekili Nevşat Özer'in, Bodrum ve İsparta havaalanlarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/180) 
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93. — Şanlıurfa Milletvekili Eyüp Cenap Gülpınar'ın, Şanlıurfa - Birecik İlçesi 
Devlet Hastanesi doktorlarının tayin nedenlerine ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/181) 

94. — Edirne Milletvekili Evren Bulut'un, Emlak Bankasında yapıldığı iddia 
edilen yolsuzluklarla ilgili denetim raporlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/182) 

95. — Eskişehir Milletvekili Hüseyin Âksoy'un, Davos programının organiza
törü ile ilgili olarak söylendiği iddia edilen sözlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/183) 

96. — Erzurum Milletvekili Oktay Öztürk'ün, Almanya'dan Ermenistan'a gi
den Lübnan uçağının Türk hava sahasını ihlal ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/185) 

97. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, T. Öğretmenler Bankası'mn 1988-1991 
yılları bilançolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/187) 

98. — Afyon Milletvekili ismet Attila'nın, kaynak kullanımını destekleme pri
mi ödemelerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

99. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir İli veya yöresine ha
fif yapı malzemeleri sanayii yapılıp yapılmayacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/189) 

100. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Hastanesine ilişkin 
Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/190) 

101. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, bir Devlet Bakanının günlük 
gazetelerde yayınlanan beyanlarına ve yakınlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/191) 

102. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir Çevre Yolu ve Ha
vaalanı inşaatlarına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/192) 

103. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, istifa eden Devlet Bakanı
nın bazı fatura bedellerini ödeyip ödemediğine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/193) 

104 — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, boşaltılarak başka cezaevle
rine gönderilen Eskişehir Cezaevi mahkûmlarından, 5 mahkûmun kaçtığı iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/194) 

105 — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, okullarda bulunan Çevre 
Koruma Kolları üyelerinin bir bölümüne ve çevre koruma yarışmalarında başarılı 
olanlara verilen madeni madalyalar ile üstün çabası olan fertlere verilen ''ÇEVRE 
BERATI" na ilişkin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/195) 

106. — Ankara Milletvekili Mehmet Vehbi Dinçerler'in, il Çevre Koruma Va
kıflarına ilişin Çevre Bakanından sözlü soru önergesi (6/196) 

107. — Ankara Milletvekili Baki Tuğ'un, TURBAN tesislerinde 1.1.1988 tari
hinden bugüne kadar kalan Bakanlar Kurulu üyeleri ile yakınlarına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/197) 
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108. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, seçim dönemi bakanlarına 
sağlanan malî ve sosyal.haklara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/198) 

109. — Kahramanmaraş Milletvekili Hasan Dikici'nin, Kahramanmaraş Valili
ğince Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü için istenen kadrolara İlişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/199) • 

110. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kapuzbaşı Şelalesi, Yedi Göller 
ve Hacer Ormanı ile Sultan Sazlığına ilişkin Orman Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

111. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakülte
sinde yanlış ameliyat sonucu meydana gelen ölüm olayına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/202) 

112. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri Hükümet Konağı, Sa-
rıoğlan ve Yemliha barajları-ile Tacin Projesine ilişkin Bayındırlık ve iskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/203) 

113. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri iline doğalgazın ne za
man ve nasıl getirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/204) 

.114. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, istanbul adliyelerine ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/205) 

115. —istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane ilçesinde spor tesisleri 
kurulup kurulmayacağına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/206) 

116. — istanbul Milletvekili ismail Sancak'ın, Kâğıthane Levazım ve Maliye Oku
lu binası, Kâğıthane deresinin ıslahı ile Sadabat projesine ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/208) 

117.— Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Giresun Sağlık Akademisi 
ve Piraziz Sağlık Meslek Lisesi ile Giresun ve Espiye Devlet hastanelerine ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/209) 

118. — Giresun Milletvekili Rasim Zaimoğlu'nun, Karadeniz Bölgesi fındık alan
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/210) 

119. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, arsa sertifikalarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

120. — Kahramanmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, Beden Eğitimi ve Spor 
Meslek Lisesi mezunlarına ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru önergesi (6/212) 

121. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, Ankara PTT Başmüdürünün 
görevden alındığı ve Kuruma girmesi engellendiği iddialarına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

122. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, SAMKA KARTON SANAYİİ 
hakkındaki iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/214) 

123. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, TÜRKSAT ihalesine ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 



6 

S Ö Z L Ü S O R U L A R 

124. — Kanrâmahmaraş Milletvekili ökkeş Şendiller'in, TRT Kurumunda «'İs
tisna akti" ile çalışanlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/216) 

125. — Afyon Milletvekili İsmet Attila'nın, SSK Sağlık Tesislerini Güçlendir
me Vakfı (SİSATEV'e) ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/217) ' •• 

126. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Bulgaristan'da uyuşturucu madde 
üretimine Türkiye'den bazı firmaların da yardım ettiği iddialarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/218) 

127. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya Organize Sana
yii Bölgesine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/219) 

128. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya - Simav, Af
yon, Eskişehir ve Balıkesir karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/220) 

129. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Kütahya'da kurulması 
vaatedilen Dumlupınar üniversitesine ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/221) 

130•— Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, bir Devlet Bakanının ba
sın toplantısında yaptığı iddia edilen açıklamalara ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/222) 

131. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'in, Nevşehir - Niğde yörelerin
de yetiştirilen patates ürününün değerlendirilebilmesi için bir sanayi kurulup kurul
mayacağına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/223) 

132. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Nevşehir - Acıgöl İlçesi Çul
lar Köyü vatandaşlarının sağlık sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/224) 

133. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, hormon ihtiva eden ilaç, sebze 
ve.meyvelerin piyasa kontrolüne ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/225) 

134. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Mersin demir
yolu projesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/226) 

135. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ayrancı İlçesi 
ile çevre köylerin içme ve sulama suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/227) 

136. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Türkiye genelinde uygula
nan doğalgaz projesinde Karaman - Ereğli hattının yer alıp almayacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü, soru önergesi (6/228) 

137. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İline SSK hasta
nesi yapılıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/229) 
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138. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman ili Ayrancı- Kâ-
zımkarabekir - Sarıveliler ile Basyayla ilçelerinin hükümet konağı, polis karakolu ve 
diğer ihtiyaçlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/230) 

139. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İlinin kalkınma
da birinci derecede öncelikli iller arasına alınmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/231) 

140. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman İli Kâzımkarebe-
kir - Ayrancı - Sarıveliler ve Basyayla ilçeleri adalet sarayı, cezaevi ve bunların per
sonel lojmanlarına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 

141. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, ASALA'ya yardım ettiği ileri sü
rülen HOVNANİAN'an özel izinle Ermenistan'a geçtiği iddialarına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/234) 

142. — Karaman Milletvekili S. Osman Sevimli'nin, Karaman - Ermenek ile Ka
raman - Mersin karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/235) 

143. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nm, Televizyon yayınlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/236) 

144. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Ayasofya'nın ibadete açılıp açıl
mayacağına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru önergesi (6/237) 

145. =— Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, T.K.l. kömür sahalarında kömür 
çıkarılan arazilerin tekrar ekim sahası olarak kullanılabilmesi için çalışmalar yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/238) 

146. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, terör olaylarında ölen Ermeni asıl
lıların sayısına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi, (6/239) 

147. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, telefon rehberi hazırlayan şirke
tin reklam vermeyen firma^ ve işyerlerine ceza uyguladığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/240) 

148. —Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, emeklilerin maaş alırken kat
landıkları sıkıntılara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/241) 

149. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı'nın, Kayseri - Tomarza İlçesi Cücün 
Köyünün içme suyu sorunlarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/242) 

150. — Bolu Milletvekili Abbas Inceayan'ın, Dışişleri Bakanlığına vekalet eden 
bir Bakanın 4.3.1992 günlü birleşimde yapmış olduğu konuşmaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/243) 

151. — Trabzon Milletvekili Eyüp Âşık'ın, bazı malların ithalinde alınacak ver
gi ve fonların yükseltilmesini öngören Bakanlar Kurulu Kararına Matbaa Mürekke
binin eklendiği iddialarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/244) 
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152. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Fon Kararnamesine matbaa mürek
kebi fonlarını yükselten bir madde eklendiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanından ya
zılı soru önergesi (6/327) (1) 

153. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, yabancı bir firmanın grizu patlama
sını önlemek için teklif ettiği projenin T.K.I. tarafından reddedildiği iddiasına iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/245) 

t154. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, toplam kredi içinde tarım sektörü
nün 1991 ve 1992 paylarına ilişkin Tarım ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/246) 

155. — Konya Milletvekili Mustafa Ünaldı'nın, tüm özlük hakları geri alınarak 
ordudan çıkarıldıkları iddia edilen ordu mensuplarına ilişkin Millî Savunma Baka
nından sözlü soru önergesi (6/247) 

156. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, TEK Seyitömür Termik 
Santraline ilave olarak iki ünite santral kurulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/250) 

157. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Güneydoğudaki bazı ka-
rakollardaki yetkililerin teröristlerle pazarlık yaptığı iddialarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/251) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Eskişehir Cezavinin bo
şaltılmasının sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/252) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet Rauf Ertekin'in, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin denetim görevlerini yeterince yapamadığı iddiasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

160.— Kayseri Milletvekili Aykut Edibali'nin, Zonguldak grizu patlamasının 
nedenlerine ve alınacak önlemlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/255) 

161. — Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller'in, İstanbul - Fcner'de ya
pıldığı İddia edilen Ortodoks liderleri toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/256) 

162. — Sivas Milletvekili Musa Demirci'nin, Sivas bölgesinde varolduğu iddia 
edilen asbest yataklarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/257) 

163 — içel Milletvekili Ali Er'in, Mersin Belediye Encümenince alındığı iddia 
edilen bir karara ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/258) 

164. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, Trabzon - Araklı İlçesi Köp-
rüüstü Köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle nakli istenen evlere ilişkin Bayın
dırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/259) 

165. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, KİT'lerin zarar etmesinin ne
denlerine ve alınması gerekli tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/260) 

166. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Devlet eski Bakam hakkın
daki bazı iddilara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/261) 

18 -. : • 

s ı \ T-ı.".~;:x;:~. f\C —... »*,,„/,•//>,.«" <ı<ı/ırı«ı/'/ı envli'ı c/ınıv/ı Mtrîlmixt.it. 



6 
S Ö Z L Ü S O R U L A R 

167. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, ithal kâğıtlarda yapılan ver
gi indiriminden dolayı SEKA'nm zarar ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/262) 

168. —- Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, istanbul - Gayrettepe Emniyet 
Müdürlüğünde meydana gelen patlama olayına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/263) 

169. — istanbul Milletvekili Sabri Öztürk'ün, istanbul - Çağlayan'da bulunan 
Asfalt Fabrikasmın Gaziosmanpaşa'ya tanışacağı iddialarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/264) 

170. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, Ege Bölgesinde vatandaşın Dev
let görevlileri tarafından kuru ziraat yapmaya yönlendirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/265) 

171. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, Başbakanlık danışmanların
dan birinin, yabancı basın yayın organlarına yaptığı iddia edilen açıklamalara iliş
kin Barbakandan sö*zlü soru önergesi (6/266) 

172. — Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın, günlük bir gazetede yayınlanan "Ka
çakçı kardeşleri kim koruyor'* başlıklı yazıya ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/267) 

173. — Yozgat Milletvekili Mahmut Orhon'un, basında ve televizyonda yer al
dığı iddia edilen terörle ilgili beyanlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/268) 

174. — Muğla Milletvekili Nevşat özer'in, 1991 yılı Ege Bölgesi tütün rekoltesi
ne ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/269) 

175. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum - Ilıca ilçesi Tarım Alet 
ve Makineleri Fabrikasına ilişkin Tanm ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

176. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, İspir - lkizdere, Çobandede - Hınıs 
Devlet karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/271) 

177. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Erzurum ili hava kirliliğinin 
önlenebilmesi için ne gibi tedbirler alınabileceğine ilişkin Çevre Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/272) 

178. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, Ankara - Erzurum uçak sefer
leri ile, tren seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/273) 

179. — Giresun Milletvekili Burhan Kara'nın, Fiskobirlik Genel Müdürlüğüne 
yapılan atama ile ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/274) 

180. — Erzurum Milletvekili Lütfü Esengün'ün, PTT tarafından hizmete sokulan 
"Alo" servisi hakkındaki iddialara ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/275) 

181. — istanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder'in, koalisyon ortaklarına men
sup siyasî kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan atamalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/276) 

182. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığında usulsüz 
olarak yapıldığı iddia edilen üst düzey yönetici atamalarına ilişkin Millî Eğitim Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/277) 
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183. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Millî Eğitim Bakanlığı Teftiş Ku
rulu Başkanlığına yapılan atamaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/278) 

184. — içel Milletvekili Rüştü Kâzım Yücclen'in, Eximbank Genel Müdürünün 
görevinden alınmasıyla ilgili iddialara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/279) 

185.— Konya Milletvekili Mehmet Keçecilcr'in, günlük ve bir gazetede yayın
lanan "Falcı Müşavir İzine Çıkmış" başlıklı habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/280) 

186. — Aydın Milletvekili Cengiz Altınkaya'nın, TARİŞ ortaklarının alacakla
rının ne zaman ödeneceğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/281) 

187. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, 1991 yılı gelir vergisini öde
meyenlerin sayısına ve ödenmeyen vergi miktarına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/282) 

188. -T- İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Sosyal Sigortalar Kurumu 
prim borcuna getirilen aftan yararlanan kişi ve şirketlere ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi (6/283) 

189. — Konya Milletvekili Mehmet Keçecilcr'in, bazı basın organlarında çıkan, 
Irak'a Türkiye'den müdahale için izin verildiği iddialarına ilişkin Dışişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/284) 

190. — Kütahya Milletvekili Ahmet Dcrin'in, Kütahya İli ve Emet İlçesi S.S.K. 
hastanelerinin uzman ihtiyacına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/285) • 

191. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya-Emet İlçesine bağlı 
P.T.T.'lerin çalışma saatlerine ve İlçeye ek santral kurulup kurulmayacağına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/286) 

192. —Adıyaman Milletvekili Mahmut Kılıç'ın, İstanbul'da Yukarı Mezopo
tamya Kültür Merkezinin açtığı "Kürt Enstitüsü"nün kapatıldığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/287) 

193. — Bursa Milletvekili Fethi Akkoç'un, İstanbul'da güvenlik güçlerine yar
dım ederken teröristlerce öldürülen işçinin ailesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/288) 

194. — Karaman Milletvekili Zeki Ünal'ın, Tarsus'ta bulunan eski Ortodoks 
Kilisesinin Vatikan'a devredileceği iddiasına ilişkin Kültür Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/289) 

195. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, ziraat mühendislerinin is
tihdam sorunlarına ve yeni ziraat fakülteleri açılıp açılmayacağına ilişkin Tarım ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/290) 

196. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ İli Kovancılar İlçesin
de yaşlı bir vatandaşın Jandarma Bölük Komutanı tarafından dövüldüğü iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/291) 

197. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Karakocan İlçesi Devlet Has
tanesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/293) 

20 
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198. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Palu-Okçular Devlet Hasta
nesinin ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/294) 

199. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Elazığ Havalimanına ve uçak 
seferlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

200. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, boşaltılarak okul yapılması 
düşünülen Elazığ E Tipi Cezaevine ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/296) 

201. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Bismil ilçesinde 
ikamet eden bir vatandaşın, güvenlik güçlerince gözaltına alındıktan sonra işkencey: 
le öldürüldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/297) 

202. — Diyarbakır Milletvekili Sedat Yurtdaş'ın, Diyarbakır - Hazro İlçesi Sa-
rıerik Köyünde bir vatandaşın güvenlik güçlerince götürüldüğü iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/298) 

203. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş'ın, 500 üncü Yıl Vakfına geti
rilen vergi muafiyeti ile kurucularına ve bu uygulamaya tabi tutulan diğer vakıflara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/299) 

204. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Yıldızeli Devlet Hastanesine iliş
kin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/300) 

205. — Artvin Milletvekili Süleyman Hatinoğlu'nun, DYP'li bir milletvekilinin 
görevi başında bulunan bir hemşireyi tokatladığı iddiasına ilişkin Sağlık Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/302) 

206. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması ile ilgili Kanunla getirilen K.D.V. ve Stopaj aflarma ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 

207. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Hızlandırılması ile ilgili Kanunun uygulanmasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/304) 

208. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı olarak bilinen ya
sanın 12 nci maddesinde yeralan ccrimisil aflarma ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/305) 

209. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılrhası ve Matrah Artırımı ile ilgili Kanunun hedeflerine ulaşıp 
ulaşmadığına ve sözkonusu Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) 

210. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlanlar arasında Bakanlar 
Kurulu Üyeleri ve milletvekillerinin yakınlarının bulunup bulunmadığına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/307) 

211. — İstanbul Milletvekili Halit Dumankaya'nın, vergi affı ile ilgili kanuna 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/308) 
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212. — istanbul Milletvekili Halit Dumankaya'mn, Bazı Kamu Alacaklarının 
Tahsilatının Hızlandırılması Hakkındaki Kanundan yararlananlara ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

213. — Şırnak Milletvekili Orhan Doğan'ın, İdil'de meydana gelen olaylar hak
kında yaptığı konuşmaya ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/310) 

214. — Sivas Milletvekili Abdüllatif Şener'in, Sivas İline Ankara ve istanbul'
dan uçak seferleri yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

215. — Samsun Milletvekili Ali Eser'in, Düzce-Ycniçağa-Gerede-Kızılcahamam 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/312) 

216. — Kütahya Milletvekili Ahmet Derin'in, Kütahya Gübre Sanayii işletme
sinde çalışan geçici işçilerin kadro durumlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/313) 

217. — Elazığ Milletvekili Ahmet Cemil Tunç'un, Kuzova sulama projesine ne 
zaman başlanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/314) 

218. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'in, Vergi Affı Yasasının uygu
lama sonuçlarına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/315) 

219. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, Türkiye Elektrik Kurumunun per
sonel ücretlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/316) 

220. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'in, memur statüsündeki teknik perso
nelle aynı işyerinde çalışan işçiler arasındaki maaş farklılıklarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/317) 

221. — Afyon Milletvekili Gaffar Yakın'ın, Afyon İlinde pancar üreticilerinin 
paralarının henüz ödenmediği iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/318) 

222. — Denizli Milletvekili Hasan Korkmazcan'ın, uluslararası bir skandal ha
line dönüştüğü iddia edilen "MANDELA" olayına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/319) 

223. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'ın, Ankara-Kcçiören Sanator
yum Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık Bakanından sözlü soru önergesi (6/320) 

224. — Nevşehir Milletvekili Mehmet Elkatmış'in, Ortaasya Türkî cumhuriyet
lerine yapılan resmî gezide kiralanan uçaklara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/321) 
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KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Yeşil Kart Verilerek 
Devlet Tarafından Karşılanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal îşler ve 
Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/391) (S. Sayısı: 108) (Dağıtma tarihi: 15.6.1992) 

2. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'-
nın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/110) (S. Sayısı: 84) (Dağıtma tarihi: 15.5.1992) 

x 3. — Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma'nın Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/313) (S. Sayısı : 55) (Dağıtma tarihi : 10.4.1992) 

x 4. •— Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan Avrupa'da Or
tak Mermi İmalatına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri komisyonları raporları (1/305), 
(S. Sayısı : 51) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

5. — Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerince Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/330) (S. Sayısı: 27) (Dağıtma ta
rihi : 21.2.1992) 

6, _ Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftü-
oğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Sımak 
Milletvekili MaHmut Almak ve 2 Arkadaşının; 16.10.1981 Tarih ve 2533 Sayılı Siyasî Par
tilerin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Anayasa ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (2/320) (S. Sayısı : 106) (Dağıtma tarihi : 10.6.1992) 

7, _ Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/381) (S. Sayısı: 81) (Dağıt
ma tarihi : 14.5.1992) 

8. — İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/372) (S. Sayısı: 67) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

9.— Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması Hak
kında Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişle
ri Komisyonu Raporu (1/304) (S. Sayısı: 8) (Dağıtma tarihi: 6.1.1992) 

10.— Tanıtma Fonu Teşkili ile 11.7.1939 Tarihli ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşki
line Dair Kanunun 4 üncü Maddesine Bir Bent Eklenmesi Hakkında 3230 Sayılı Kanuna 
Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/303) (S. Sayısı: 10) (Dağıtma tarihi: 15.1.1992) 

11.— Samsun Milletvekili Nafiz Kurt'un 9.10.1984 Tarihli ve 3054 Sayılı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil Ödenekleri ile Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üyenin Ödeneği Hak
kında Kanunun 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin Kanun Tekli
fi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (2/78) (S. Sayısı: 12) (Dağıtma tarihi: 17.1.1992) 

X 12. — Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hak
kında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları (1/264) (S. Sayısı: 17) 
(Dağıtma tarihi : 4.2.1992) 



• .; ... . . . . . . 7 :' . - . " - .--. 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

X 13. — Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesinin 50 (a) Maddesinde Değişik
lik Yapılmasına İlişkin Montreal (1990) Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/286) (S. Sayısı : 28) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında 
Hava Ulaştırma Arılaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/280) (S. Sayısı : 29) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

x 15. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti Arasında Hava Ulaştırması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/276) (S. Sayısı : 30) (Dağıtma tarihi : 21.2.1992) 

16. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisinin 
153 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/80) (S. Sayısı : 36) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

17. — Kayseri Milletvekili Mustafa Dağcı ve 10 Arkadaşımn, 9.5.1969 Tarih 
ve 1177 Sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 23 üncü Maddesine (d) Fıkrası Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/18) (S. Sayısı : 
37) (Dağıtma tarihi : 25.2.1992) 

x i8. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cum
huriyeti Hükümeti Arasında Sınaî ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması
nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret ve 
Dışişleri komisyonları raporları (1/275) (S. Sayısı: 38) (Dağıtma tarihi: 28.2.1992) 

x 19. _ Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Arasın
da Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/288) (S. Sayısı: 39) (Dağıtma tarihi: 28.2.1992) 

20. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatının 25 inci Genel Konfe
ransında Benimsenen Teknik ve Meslekî Eğitim Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim ve Dışişleri komisyonları raporları (1/298) 
(S. Sayısı : 40) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

. 21. — İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma 
ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunun 2947 Sayılı Kanunla Değişik 
5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Tasansı ve Millî Eğitim Komis
yonu Raporu (1/339) (S. Sayısı : 41) (Dağıtma tarihi : 28.2.1992) 

22. — İhraç Bedeli Dövizlerini Süresinde Yurda Getirmeyenlere 1567 Sayılı Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun Gereğince Uygulanacak Cezaların Affı
na Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/332) (S. Sayısı: 47) (Dağıtma 
tarihi : 3.3.1992) 
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23. — Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun bir Mad
desinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Sağlık ve Sos
yal İşler komisyonları raporları (1/342) (S. Sayısı: 52) (Dağıtma tarihi : 6.3.1992) 

24. — Ankara Milletvekili Yücel Seçkiner ve 8 Arkadaşının, 16.6.1927 Tarihli 
ve 1076 Sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun 12.11.1980 
Tarihli ve 2338 Sayılı Kanunla Değiştirilen 3 üncü Madde (f) Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/21) (S. Sayısı : 
60) (Dağıtma tarihi : 14.4.1992) 

25. — Hâkim ve Savcı Adaylan Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da Kanunun İki Maddesinin Yeniden Düzenlenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Ada
let Komisyonu Raporu (1/355) (S. Sayısı : 66) (Dağıtma tarihi :. 24.4.1992) 

26. — Pasaport Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (1/371) (S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 24.4.1992) 

27. — Manisa Milletvekili Tevfik Diker'in, 27.7.1967 Tarihli 926 Sayılı Türk 
Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Teklifi ile Edirne Milletvekili Hasan Basri Eler'in, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 8 inci ve 116 ncı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/50, 2/149) 
(S. Sayısı : 65) (Dağıtma tarihi : 27.4.1992) 

28. — Uzman Jandarma Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/383) (S. Sayı
sı : 75) (Dağıtma tarihi: 5.5.1992) 

29. — Adana Milletvekili Halit Dağlı'nın, 3167 Sayılı Çekle ödemelerin Dü
zenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/69) (S. Sayı
sı : 77) (Dağıtma tarihi: 5.5.1992) 

30. — Polis Yükseköğretim Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması
na Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/348) 
(S. Sayısı : 80) (Dağıtma tarihi : 8.5.1992) 

X 31. — Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanunlarında Dü
zenlenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/343) 
(S. Sayısı : 71) (Dağıtma tarihi : 12.5.1992) 

32. — Belediye Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
İçişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/306) (S. Sayısı: 82) (Dağıtma ta
rihi : 14.5.1992) 

X 33. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda 
Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri 
ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları (1/293) (S. Sayı
sı : 87) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 
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X 34. — Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları rapor
ları (1/283) (S. Sayısı : 88) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 35.— Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında 
İmzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/316) (S. Sayısı : 89) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

36. — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun 31.7.1970 Tarihli ve 1324 Sa
yılı Genelkurmay Başkanlığının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunun 4 üncü Maddesi
nin Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu 
(2/212) (S. Sayısı : 90) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

37. — Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekillcri Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe ve Bursa Milletvekili Turhan Ta-
yan'ın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hak
kındaki 25.12.1985 Tarih ve 3249 No. lu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/155) (S. Sayısı : 91) (Dağıtma tari
hi : 25.5.1992) 

X 38. — Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında Gelir Üzerinden 
Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma 
Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Büt
çe komisyonları raporları (1/296) (S. Sayısı : 93) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

39. — 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/387) (S. Sayısı: 94) (Dağıt
ma tarihi : 25.5.1992) 

X 40. — Dopingle Mücadele Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal işler ve Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/269) (S. Sayısı : 98) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

41. — Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hak
kında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 
Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komis
yonu Raporu (1/341) (S. Sayısı : 99) (Dağıtma tarihi : 25.5.1992) 

X 42. — Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunmasına ilişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/295) (S. Sayısı : 86) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 
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X 43. — Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgarî Yaş Sınırını Belirleyen 
59 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyonları raporları (1/268) 
(S. Sayısı : 96) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) • 

X 44. — Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşmeye Katılmamı
zın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişle
ri komisyonları raporları (1/265) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 45. — İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Meslekî Eğitim ve Yönlen
dirmenin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanma
sının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri 
komisyonları raporları (1/266) (S. Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

X 46. — Uluslararası Çalışma Normları Uygulanmasının Geliştirilmesinde Üçlü 
Danışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/267) (S. Sayısı : 101) (Dağıtma tarihi : 26.5.1992) 

47. — Trabzon Milletvekili Kemalettin Göktaş ve 25 Arkadaşının, 12.3.1982 Ta
rihli ve 2654 Sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 19 uncu Maddesinin (b) Fıkrasının 
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve 
Turizm Komisyonu Raporu (2/218) (S. Sayısı : 103) (Dağıtma tari
hi : 1.6.1992) 

48 — Adıyaman Milletvekili Celâl Kürkoğlu'nun, 4.1.1961 Tarihli ve 211 Sayılı 
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine İliş
kin Kanun Teklifi ve Millî Savunma Komisyonu Raporu (2/221) (S. Sayısı : 104) 
(Dağıtma tarihi : 1.6.1992) 

49 — Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkın
da Kanun ve Türk Ceza Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/400) (S. Sayısı : 105) (Dağıtma tari
hi : 15.6.1992) 

x 50— 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 
Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu, 492 Sayılı Harçlar Kanunu ile 474 Sayılı Kanuna 
Ekli Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılması, Gelir ve Kurumlar Ver
gileri Üzerinden ödenen Fonların Birleştirilmesi; Gümrük Vergisi Hâsılatı ile Fon 
Payı Hâsılatının Dağılımı; 26.1.1967 Tarihli ve 827 Sayılı Kanun ile 31.10.1990 Ta
rihli ve 3675 Sayılı Kanunun, 31.12.1960 Tarihli ve 193 Sayılı, 2.2.1981 Tarihli ve 
2380 Sayılı, 7.11.1985 Tarihli ve 3238 Sayılı, 29.5.1986 Tarihli ve 3294 Sayılı Ka
nunların Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/385) (S. Sayısı : 109) (Dağıtma tarihi: 16.6.1992) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 





Dönem: 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 84) 

Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve Tunceli Milletvekili 
V. Sinan Yerlikaya'nın, Memurlar ile Diğer Kamu Görevlile
rinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi ve 

Adalet Komisyonu Raporu (2/110) 
/ • • ' • - -

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
13.1.1992 

Memurlar ile Diğer kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Tek
lifi ve gerekçesi ilişikte sunulmuştur. \ 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

V. Sinan Yerlikaya . Adnan Keskin 
Tunceli Denizli 

GEREKÇE 

Ülkemizde zaman zaman çıkarılmış bulunan Genel Af Kanunları ile; idamlık ve müeb
bettik suçların faillerine dahi atıfette bulunulmuş, fakat, çıkarılan disiplin suçlarının affı ile 
ilgili kanunlarda, kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezalan 
ile yer değiştirme cezaları hep af kapsamı dışında bırakılmıştır. 

En vahşi cinayetleri işleyenlerin bile çıkarılan aflardan yararlandırılarak topluma kazan
dırılmaya çalışıldığı demokratik bir düzende, sadece bir disiplin suçu niteliğinde olan meslek
ten çıkarma ve yer değiştirme cezalarının affedilmemesinin haklı bir gerekçesi ve mantığı olamaz. 

Bu adaletsizliği ve eşitsizliği gidermek kırgınlık ve küskünlükleri ortadan kaldırmak ama
cıyla hazırlanan teklifimizde; disiplin suçlarının affı bir bütün olarak ele alınmış, herhangi bir 
ayırıma gidilmemiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 84) 



Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 13.5.1992 
Esas No. : 2/110 
Karar No. : 21 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve Tunceli Milletvekili V. Sinan Yerlikaya'nın; Memur
lar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalannın Affı Hakkında Kanun Teklifi Adalet 
Bakanlığı ile Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı temsilcilerinin ve teklif sahiplerinin de 
katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddeleri
ne geçilmesi kabul edilmiştir. • 

Teklifin 1 inci maddesinin birinci fıkrası yeniden düzenlenerek Devletin şahsiyetine karşı 
işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kö
tüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı ve şeref ve haysiyet kıricı suçlar sebebiyle kurum
la sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâkim ve 
Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin (e) ve (0 bentleri ve 69 uncu maddesi gereğince veril
miş yer değiştirme ve meslekten çıkarılma cezaları af kapsamı dışında tutulmuştur. 

Teklifin diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili 
Ali Yalçvn Oğütcan 

Adana 

Kâtip 
Ali Rıza Gönül 

Aydın 
Üye 

Hasan Fecri Alpaslan 
Ağrı 
Üye 

Holü Şıvgın 
Ankara 

Üye 
Elaattin Elmas 

İstanbul 

Üye 
Ahmet Dökülmez 
Kahramanmaraş 

(Çekinser) 

Sözcü 
Bahattin Elçi 

Bayburt 
(İmzada bulunamadı) 

Üye 
Cemil Erhan 

Ağrı 
Üye 

Baki Tuğ 
Ankara 

Üye 
\ Hasan Namal 

Antalya 
Üye 

Halil Orhan Ergüder 
İstanbul 

(Teklifin tamamına muhalifim) 
Üye 

Murat Basesgioğlu 
Kastamonu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 84) 
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Üye Üye 
Hasan Af şar MustafaYHmaz 

Konya Malatya 
(İmzada bulunamadı) 

Üye Üye 
Mthmet Ftuzi Şihanltoğlu V Sinan YeHdcaya 

Şanlıurfa Hınceli 

Türkiye Büyük MÜIet Meclisi (S. Sayısı: 84) 



DENÎZLt MİLLETVEKİLİ ADNAN KESKtN VE TUNCELİ MİLLETVEKİLİ 
V. SİNAN YERLİKAYVNIN TEKLİFİ 

Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş fiiller sebebiyle ku
rumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile yer değiştirme ceza
lan da dahil olmak üzere kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu 
görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuç
larıyla affedilmiştir. 

Ancak, bu af ilgililere geçmiş süreler için parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez. 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezaları

nın verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuştur
ması yapılmaz, devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır, 
kesinleşmiş olan disiplin cezaları infaz edilmez. 

Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, il
gililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır. 

MADDE 2. — Bu Kanunun kapsamına giren disiplin cezalarına karşı, Kanunun yürürlü
ğe girdiği tarihten önce idarî yargı mercilerine başvurmuş olanlardan, Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren 30 gün içinde dosyanın bulunduğu yargı merciine müracaat etmek sure
tiyle davaya devam etmek istediklerini bildirmeyenlerin davaları hakkında; görülmekte olan 
davalarda davayı gören mahkemece, karar temyiz edilmiş ise Danıştayca, "karar verilmesine 
yer olmadığına" ve tarafların yaptıkları masrafların üzerlerinde bırakılmasına karar verilir, va-
kâlet ücretine hükmedilmez. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde davaya 
devam etmek istediklerini bildirenlerin davalarının görülmesine devam olunur. Ancak davanın 
davacının aleyhine sonuçlanması halinde bu Kahunla getirilen af hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. -— Bu Kanun hükümleri, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu 
ile 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununa tabi personel hakkında uygulanmaz. 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5. — Bu Kânun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 84) 



ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTlĞt METÎN 
Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenmiş Devletin şahsiyetine 
karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inan
cı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı ve şeref ve haysiyet kinci suçlar sebebiyle 
kurumla sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hâ
kimler ve Savcılar Kanununun 68 inci maddesinin (e) ve (0 bentleri ve 69 uncu maddesi gere
ğince verilmiş yer değiştirme ve meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere kanun, tüzük 
ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar 
hakkında verilmiş disiplin cezaları bütün sonuçları ile affedilmiştir. 

Ancak, bu af ilgililere geçmiş süreler için parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez. 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezaları

nın verilmesini gerektiren fiillerden dolayı, ilgililer hakkında disiplin soruşturma ve kovuştur
ması yapılmaz, devam etmekte olan disiplin soruşturma ve kovuşturmaları işlemden kaldırılır, 
kesinleşmiş olan disiplin cezaları infaz edilmez. 

Disiplin cezaları affedilenlerin sicil dosyalarındaki bu disiplin cezalarına dair kayıtlar, il
gililerin müracaatı aranmaksızın hükümsüz kalır ve dosyalarından çıkarılır. 

MADDE 2. —Teklifin 2 nci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
MADDE 5. — Teklifin S inci maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

•j^^>^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 84) 





Dönem : 19 Yasama Yıh : 1 

T. B. M. • M. (S. Sayısı : 55) 

Avrupa'da Konvansıyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Ant
laşma'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları Rapor

ları (1/313) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.Gn.Md. 07/101-206/06356 30.12.1991 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca 15.12.1991 
tarihinde kararlaştırılan "Avrupa'da Konvansiyoncl Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma'nın 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ekli olarak gönderil
miştir. 

Komisyonlarda ve Genel Kurül'da öncelik ve ivedilikle görüşülmesinin teminini arz ederim. 

Süleyman Demirci 
Başbakan 

GEREKÇE 

Avrupa'da Konvansıyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması (AKKA), 19 Kasım 1990 günü Pa
ris'te Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Doruk Toplantısında 22 ülkenin Devlet ve Hü
kümet Başkanları tarafından imzalanmıştır. 

AKKA'nın amacı, II nci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da oluşan ve en belirgin özelliği 
SSCB'nin askerî üstünlüğü olan askerî güç ilişkilerini yeni siyasî mimariyle uyumlu hale getir
mektir. Başka bir deyişle, Antlaşma'yla, Atlantik'ten Urallar'a kadar Avrupa karasında siyasî 
düzenin ve ülkeler arasındaki ilişkilerin güvenli ve istikrarlı bir şekilde gelişebilmesi için kıta
daki konvansiyonel kuvvet yoğunluğunun sayısal açıdan azaltılarak, daha alt düzeyde denge 
kurulması ve böylece sürpriz saldırı ya da geniş çaplı askerî harekât olanaklarının ortadan kal
dırılması amaçlanmaktadır. Birbirinden farklı niteliklere ve yeteneklere sahip 5 silah kategori
sinde güvenlik ve istikrarı sağlayacak şekilde alt düzeyde sayısal dengenin kurulabilmiş olma
sı, Antlaşma'nın en önemli yönlerinden biridir. 

Antlaşma'nın güvenlik ve istikrara asıl katkıyı yapacak öğeleri, silah sistemlerindeki sayı
sal sınırlamalar ve öngördüğü etkin denetim rejimidir. Bu amaçla, Antlaştna'da ayrıntılı bir 
bilgi değişimi ve denetim bölümü yer almaktadır. 
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AKKA, 23 maddelik bir ana metin ile Konvansiyonel Silah ve Teçhizatın Mevcut Tipleri 
Hakkında Protokol, Savaş Yetenekli Eğitim Uçaklarının Belirli Modellerinin ve Versiyonları
nın Silahsız Eğitim Uçağı Olarak Yeniden Sınıflandırılmasında Uyulacak Usuller Hakkında 
Protokol, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşmasıyla Sınırlandırılan Konvansi
yonel Silah ve Teçhizatın İndiriminde Uyulacak Usuller Hakkında Protokol, Savaş Helikop
terlerinin Sınıflandırılmasında ve Çok Maksatlı Saldırı Helikopterlerinin Yeniden Sınıflandı
rılmasında Uyulacak Usuller Hakkında Prokol, Bildirim ve Bilgi Değişimi Hakkında Proto
kol, Denetim Protokolü, Ortak Danışma Grubu Hakkında Protokol ve Avrupa'da Konvansi
yonel Silahlı Kuvvetler Antlaşmasının Bazı Hükümlerinin Geçici Olarak Uygulanması Hak
kında Protokol başlıklarını taşıyan 8 protokol'den oluşmaktadır. Protokoller Antlaşma'nın ay
rılmaz birer tamamlayıcı parçası niteliğindedir. 

Antlaşma'nın 19Kasım 1990tarihindeimzalanmasındansonra, Sovyetler Birliği'nin Ant
laşma kapsamını daraltan yöndeki yorumu nedeniyle, ulusal onay süreçlerinin başlatılması müm
kün olmamıştır. 7 ay süren müzakereler sonucunda varılan uzlaşı, AKKA'nın XXI inci Mad-
desi'nin 2 nci paragrafında öngörülen Olağanüstü Konferans'ın 14 Haziran 1991 tarihinde yaptığı 
toplantıda, Sovyetler Birliği'nin, üzerinde görüşbirliği sağlanan uzlaşıyı yansıtan beyanı ile, 
bu beyanın diğer imzacılar tarafından bireysel olarak kabul edildiğini belirten beyanların deği
şimi ve işlemin bir "Konferans Kararı" şeklinde tescil edilmesi yoluyla yaşama geçirilmiştir. 

Antlaşma'da uygulama alanı, "Taraf Devleti er'in tüm adaları dahil AvrupaMaki bütün 
toprakları" olarak tanımlanmaktadır. AKKA, bir silahların kontrolü ve silahsızlanma antlaş
ması olmakla birlikte, Antlaşma'nın niteliği bakımından zorunlu bu tanımlamanın, Doğu Ege 
Adalarının, Uluslararası Antlaşmalarla tesis edilmiş olan silahsızlandırılmış statülerini değiş
tirdiği, sona erdirdiği veya herhangi bir şekilde etkilediği anlamına gelmediğinin bir kez daha 
vurgulanması için Antlaşma'nın ilgili maddelerine çekince konması uygun görülmüştür. 

Bu bakımdan, Kanun Tasarısı, hem Olağanüstü Konferans Kararı ve Eklerinin, hem de 
Antlaşma'nın herhangi bir hükmünün Doğu Ege Adalarının silahsızlandırılmış statülerini hiç
bir şekilde etkilemediğini belirten bir çekinceyi de içerecek biçimde düzenlenmiştir. 

Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşmasından en çok yararlanacak olan ül
kelerden biri, Türkiye olacaktır. Türk topraklarının bir bölümünün uygulama alanı dışında 
bırakılmış olması, Antlaşma sonrasında sayısal silah dengesinin gerçekleştirilmesinin getirece
ği yeni güvenlik ortamında Türkiye'nin almak zorunda olduğu tertiplerde ortaya çıkacak ra
hatlama, Sovyet tehdidinin nitelik değiştirmesi ve azalması ve nihayet bu olumlu gelişmeler 
çerçevesinde, 2000'li yıllarda büyük ölçüde seferberliğe dayalı, daha küçük, fakat daha güçlü, 
yüksek ateş gücüne ve hareketliliğe sahip, modern silahlarla donatılmış bir ordu yapısına ge
çilmesine olanak yaratılması, elde edilen somut kazançlardan sadece bazılarıdır. ' 

Bu nedenlerle, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nın onayının uy
gun bulunması Yüce Meclis'in olurlarına sunulmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 55) 



Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Milli Savunma Komisyonu 

Esas No. : 1/313 20.2.1992 
Karar No. : 12 " 

TÜRKÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuzun 9.1.1992 tarihli 4 üncü Birleşim gündeminde yeralan ancak, Dışişleri 
Bakanı Hikmet Çetin'in; Sovyetler Birliğinin dağılması ve AKKA alanında ortaya çıkan cum
huriyetlerin bazı yeni unsurları.gündeme getirmesi, bu konuda NATO (Brüksel) Karargahında 
9-JO Ocak 1992 tarihlerinde iki toplantı yapılacak olması ve söz konusu toplantıların AKKA'-
nın onayı ile ilgili belirsizliklere bir ölçüde de olsa açıklık getirmesi beklendiğinden bahisle Ko
misyona daha sağlıklı bilgi sunulabilmesini teminen görüşmelerinin daha ileri bir tarihte yapıl
masının yararlı olacağına dair yazılı talebi üzerine görüşmeleri ertelenmiş olan, Avrupa'da Kon-
vansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı Bu defa Komisyonumuzun 20.2.1992 tarihli 6 ncı Birleşiminde Millî Savunma 
Bakanı ile Millî Savunma ve Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin katılmasıyla incelenip görüşüldü.' 

Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerden sonra; Atlantik'ten Urallar'a kadar Av
rupa karasında siyasî düzenin ve ülkeler arasındaki ilişkilerin güvenli ve istikrarlı bir şekilde 
gelişebilmesi için kıtadaki konvansiyonel kuvvet yoğunluğunun sayısal açıdan azaltılarak, da
ha alt düzeyde denge kurulması ve böylece sürpriz saldırı ya da geniş çaplı askerî harekât ola
naklarının ortadan kaldırılması amacıyla imzalanmış olan Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı 
Kuvvetler Hakkında Antlaşma'nın Onaylanması Komisyonumuzca uygun bulunarak tasarının 
maddelerinin müzakerelerihe geçilmiş ve tasarı, Hükümetten geldiği şekliyle aynen kabul edil
miştir. 

Raporumuz, havalesi gereği Dışişleri Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek Başkanlı
ğa saygı ile sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Baki Tuğ Selim Sadak 
Ankara Şırnak 

Muhalefet şerhim eklidir. 
Sözcü Kâtip 

Mustafa Kaçmaz - M. Sabri Güncr 
Van . Kars 
Üye ' - Üye 

Celal Kürkoğlu Abuzer Tanrıvcrdi 
Adıyaman . Adıyaman 

Üye Üye 
Etlıem Kelekçi Yücel Seçkiner 

Afyon Ankara 
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Üye 
Ali Karataş, 

Antalya 
Üye 

Mukadder Başeğmez 
İstanbul 

Üye 
ismail Safa Giray 

istanbul 
Üye 

Nevzat Çobanoğlu 
İzmir 

Üye 
Mehmet Cemal Oztaylan 

Balıkesir 
Üye 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Üye 
Leyla Yeniay Köseoğlu 

İstanbul 
Üye 

Süha Tanık 
İzmir 

Üye 
Faruk Saydam 

Manisa 

MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

MUHALEFET ŞERHİ 

19 Kasım 1990 tarihinde, Paris'te AGİK Doruk Toplantısında imzalanan ve 15.2.1991 tari
hinde Bakanlar Kurutunca kararlaştırılan, kısa adı AKKA olan Avrupa'da Konvansiyonel Si
lahlı Kuvvetler Antlaşması'nın II nci Maddesinin B Fıkrasının son bölümünde Türkiye ile ilgi
li olarak belirtilen noktaları birleştirdiğimizde, Türkiye'de yoğun olarak Kürtlerin yaşadıkları 
bölgelerin bu antlaşmanın dışında kaldığı anlaşılmaktadır. 

Türkiye'nin Güney Doğu Anadolu bölgesinin tümü ve Doğu Anadolu'nun % 80'ni 
AKKA (Silahsızlanma) Antlaşmasının dışında tutulmamızı, bölgeyi bir silah deposu olarak 
değerlendirmek anlamındadır. Buda bölge halkı açısından güvenliği tehlikeye düşürücü bir uy
gulamadır. Antlaşmanın silahsızlanma ve silah indirimi amacına da aykırıdır. 

Bu nedenle Antlaşmanın bu çekinceyle onaylanmasına muhalifim. 
Ve saygılarımı sunarım. 

Selim Sadak 
Şırnak 

Millî Savunma Komisyonu 
Başkan Vekili 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/313 
Karar No. : 11 

İS. 3.1992 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komisyonumuzun 18.3.1992 tarihli 5 inci Birleşiminde 
Dışişleri Bakanı ve Millî Savunma Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla görüşülmüştür. 

II nci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da oluşan ve belirgin özelliği SSCB'nin askerî üs
tünlüğü olan askerî güç ilişkilerinin yeni siyasal yapı ile uyumlu hale getirilmesini ve Avrupa 
Kıtasında siyasî düzenin ve ülkeler arasındaki ilişkilerin güvenli ve istikrarlı bir şekilde gelişe
bilmesi için kıtadaki konvansiyonel kuvvet yoğunluğunun sayısal açıdan azaltılarak, daha alt 
düzeyde denge kurulmasını ve böylece sürpriz saldırı yada geniş çaplı askerî harekât olanakla
rının ortadan kaldırılmasını amaçlayan Anlaşma Komisyonumuzca benimsenerek Tasarı ay
nen kabul edilmiştir. 

Anlaşmanın en geç 9 Temmuz 1992'de aktedilecek AGİK Helsinki Zirve Toplantısına ka
dar yürürlüğe konulması öngörüldüğünden Komisyonumuzca, Tasarının, İçtüzüğün 53 üncü 
maddesi uyarınca öncelikle görüşülmesine karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dinçer 

Ankara 
Üye 

Sait Kemal Mimaroğlu 
Ankara 

Üye 
Arşları Adnan Türkoğlu 

Çorum 

Üye 
Muzaffer Demir 

Muş 

Üye 
Halil Başol 

Tekirdağ 

Başkanvekili 
Fethi Akkoç 

Bursa 

Üye 
Tunç Büğet 

Aydın 

Üye 
Erkut Şenbaş 

İzmir 

Üye 
irfan Demiralp 

Samsun 
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HÜKÜMETIN TEKLIF ETTIĞÎ METÎN 

Avrupa'da Konvansıyoncl Silahlı Kuvvetler Hakkında Anllaşma'nın Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 19 Kasım 1990 tarihinde Paris'te imzalanan "Avrupa'da Konvansiyonel Si
lahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma" ile Antlaşmanın XXI inci maddesinin (2) numaralı pa
ragrafı uyarınca toplanan Olağanüstü Konferansın 14 Haziran 1991 tarihli Kararının ve bu Ka
rarın eklerini oluşturan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Hükümetinin Beyanı ile Türki
ye Cumhuriyeti Hükümetinin Beyanının, 2 nci maddede ifade edilen çekince ile onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. —Antlaşma'nın II nci maddesinin (1) numaralı paragrafının (B) bendi ile 
V inci maddesinin (1) numaralı paragrafının (A) bendi hükümlerinde yeralan, Antlaşma'nın 
taraf devletlerin tüm adaları dahil, Avrupa'daki bütün topraklarını kapsadığı ifadeleri veya Ant
laşma'nın herhangi bir başka hükmü, Doğu Ege Adaları'nın, 1914 Altı Devlet Kararı, 1923 
Lozan Barış Antlaşması, 1923 Lozan Boğazlar Mukavelenamesi ve 1947 Paris Barış Antlaşma
sı ile tesis edilmiş olan silahsızlandırılmış statülerini değiştirdiği, sona erdirdiği veya herhangi 
bir şekilde etkilediği anlamına gelmemektedir. 
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MİLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Avrupa'da Konvansiyoncl Silahlı Kuvvetler 
Hakkında Antlaşma'nın Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarası 

MADDE 1. — Tasarının l inçi mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Avrupa'da Konvansiyoncl Silahlı Kuvvetler 
Hakkında Antlaşma'nın Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarası 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.-
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

£. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 
Devlet Bakanı 
Prof. T. Çiller 
Devlet Bakanı 

İ, Tez 
Devlet Bakanı 

G. İleri 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O, Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batallı 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz . 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı -
K. Toptan 

Sağlık Bakanı 
Y Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı Y. 
A. Gönen 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
, C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen * 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaractbast 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
Prof A. Ateş 

Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 
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(Millî Savunma Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Dışişleri Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(S. Sayısı : 55) 



AVRUPA'DA KONVANSİYONEL SİLÂHLI 
KUVVETLER HAKKİNDA ANTLAŞMA 

DİBACE 

Bundan sonra Taraf Devletler olarak anılacak olan, Belçika Krallığı, Bulgaristan 
Cumhuriyeti, Kanada, Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti, Danimarka Krallığı, Fransa 
Cumhuriyeti/Almanya Federal Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti, Macaristan 
Cumhuriyeti, İzlanda Cumhuriyeti, İtalya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, 
Hollanda Krallığı, Norveç Krallığı, Polonya Cumhuriyeti, Portekiz Cumhuriyeti/Romanya, 
İspanya Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Büyük 
Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, 

10 Ocak 1989 tarihli Avrupa'da Konvansiyonel Kuvvetler Müzakeresi Görev 
Yönergesi'ni rehber edinerek ve Viyana'da 9 Mart 1989'da başlayan bu müzakereyi 
yürütmüş bulunarak; 

Bu Antlaşma'nın müzakeresinin yürütüldüğü çerçeveyi oluşturan Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Konferansının hedef ve amaçlarını rehber edinerek, 

Karşılıklı ilişkilerinde olduğu gibi, genelde uluslararası ilişkilerinde de, herhangi 
bir Devlet'in toprak bütünlüğüne ya da siyasi bağımsızlığına karşı veya Birleşmiş 
Milletler Şartı'nın amaç ve ilkeleriyle bağdaşmayan herhangi bir şekilde güç 
kullanmaktan veya kullanma tehdidinde bulunmaktan kaçınmak yükümlülüklerini 
hatırlayarak, 

Avrupa'da herhangi bir askeri çatışmanın önlenmesi ihtiyacının bilincinde 
olarak, -

Avrupa'da daha fazla istikrar ve güvenlik arayışının hepsinin ortak sorumluluğu 
olduğunun bilincinde olarak, 

Askeri çatışma yerine, bütün Taraf Devletler arasında barışçıl işbirliğine dayalı, 
yen i bir güven l i k i l i ş k i l e r i mode l i tesis, e tmeye ve böy lece Av rupa 'n ın ' 
bölünmüşlüğünün aşılmasına katkıda bulunmaya çaba harcayarak, 

Avrupa'da halihazırdaki kuvvet mevcudundan daha alt düzeylerde güvenli ve 
istikrarlı bir konvansiyonel silahlı'kuvvetler dengesinin kurulması, istikrara ve güvenliğe 
zararlı eşitsizliklerin giderilmesi ve en büyük öncelikle, Avrupa'da baskın tarzında 
saldırı ve geniş çaplı taarruz harekatı başlatma yeteneklerinin ortadan kaldırılması 
amaçlarını taahhüt ederek, ı 

(1948) Brüksel, (1949) Vaşington veya (1955) Varşova Antlaşmalarını 
imzaladıklarını veya sonradan katıldıklarını ve ittifak antlaşmalarına taraf olmak ya da 
olmamak hakkına sahip bulunduklarını hatırlayarak, 

Bu Antlaşma'nın uygulama alanı'içinde, Antlaşma'yla sınırlandırılan silah ve 
teçhizatın sayılarının, 40.000 ana muharebe tankı, 40.000 topçu silahı, 60.000 zırhlı 
savaş aracı, 13.600 savaş uçağı ve 4.000 saldırı helikopterini aşmaması hedefinin 
sağlanacağı taahhüdünde bulunarak, 

Bu Antlaşma'nın, herhangi bir Devlet'in güvenlik çıkarlarını olumsuz yönde 
etkilemek niyetini taşımadığını teyid ederek, 
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Avrupa'daki siyasi gelişmeler ışığında, müzakereler dahil, konvansiyonel 

. silahların kontrolü sürecine, Avrupa'nın istikrarı ve güvenliği için gelecekteki ihtiyaçları 
da gözönüne alarak, devam etme taahhütlerini teyid ederek, 

Aşağıdaki hususlar üzerinde anlaşmışlardır: 

MADDE! 

"I.Her Taraf Devlet, muharebe tankları, zırhlı savaş araçları, topçu silahları, 
savaş uçakları ve savaş helikopterleri dahil olmak üzere, bu Antlaşma'yla saptanan 
beş kategorideki konvansiyonel silahlı kuvvetlere ilişkin yükümlülüklerini, Antlaşma'nın 
hükümlerine uygun olarak yerine getirecektir. 

2.Her Taraf Devlet, gerek konvansiyonel silahlı kuvvetlerin indirimi süresince, 
gerek indirimlerin.tamamlanmasından sonra, güvenlik ve istikrarın temini için bu 
Antlaşma'yla saptanan diğer önlemleri de uygulayacaktır. 

3.Bu Antlaşma, bundan sonra Mevcut Tipler Protokolü olarak anılacak olan 
Silah ve Teçhizatın Mevcut Tipleri Hakkında Protokol ve buna bağlı Ek'i; bundan 
sonra Uçakların Yeniden Sınıflandırılması Protokolü olarak anılacak olan Savaş 
Yetenekli Eğitim Uçaklarının Belirli Model Veya Versiyonlarının Silahsız Eğitim Uçakları 
Olarak Yeniden Sınıflandırılması Hakkında Protokol'ü; bundan sonra İndirimler Protokolü 
olarak anılacak olan, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma'yla 
Sınırlandırılan Konvansiyonel Silah ve Teçhizatın İndirimini Yöneten İşlemler Hakkında 
Protokol'ü; bundan sonra Helikopterlerin Yeniden Sınıflandırılması Protokolü olarak 
anılacak olan Helikopterlerin Sınıflandırılması ve Çok Maksatlı Saldırı Helikopterlerinin 
Yeniden Sınıflandırılmasını Yöneten İşlemler Hakkında Protokol'ü; bundan sonra Bilgi 
Değişimi Protokolü olarak anılacak olan Bildirim ve Bilgi Değişimi Hakkında Protokol 
ile bundan sonra Format Eki olarak anılacak olan Bilgi Değişimi İçin Format 
Hakkında Ek'i; Denetim Protokolü'nü; Ortak Danışma Grubu Hakkında Protokol'ü; ve 
bundan sonra Geçici Uygulama Protokolü olarak anılacak olan Avrupa'da 
Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Hakkında Antlaşma'nın Belirli Hükümlerinin Geçici 
Olarak Uygulanması Hakkında Protokol'ü içermektedir. Bu belgelerden her biri, bu 
Antlaşma'nın ayrılmaz birer parçasını oluşturmaktadır. 

MADDE il 

1,Bu Antlaşma'nın amaçları için: 

(A)"Taraf Devletler grubu", teriminden 1955 tarihli Varşova Antlaşması'nı (1) 
imzalayan Bulgaristan Cumhuriyeti, Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti, Macaristan 
Cumhuriyeti, Polonya Cumhuriyeti, Romanya ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği'nderı oluşan Taraf Devletler grubu veya 1948 tarihli Brüksel Antlaşmasını (2) 
ya da 1949 tarihli Vaşington Antlaşması'nı(3) imzalayanca da sonradan katılan, 
Belçika Krallığı, Kanada, Danimarka Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Almanya Federal 
Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti, İzlanda Cumhuriyeti, İtalya Cumhuriyeti, 
Lüksemburg Büyük Dukalığı, Hollanda Krallığı, Norveç Krallığı,,Portekiz Cumhuriyeti, 
İspanya Krallığı, Türkiye Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı 
ve Amerika Birleşik Devletlerimden oluşan Taraf Devletler grubu anlaşılmaktadır. 

(1) Varşova'da 14 May rs 1955 günü imzalana Dostluk, İşbirliği ve Karşılıklı 
Yardım Antlaşması. 

(2) Brüksel'de 17 Mart 1948 günü imzalanan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 
İşbirliği ve Ortak Savunma Antlaşması. 

(3) Vaşington'da 4 Nisan 1949 günü imzalanan Kuzey Atlantik Antlaşması. 
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(B)"Uygulama alanı" teriminden, Taraf Devletlerin, Danimarka Krallığı'nın Faro 
Adaları, Norveç Krallığı'nın Ayı Adası dahil Svalbard Adası, Portekiz Cumhuriyeti'nin 
Azor ve Madeira adaları, İspanya Krallığı'nın Kanarya Adaları ve Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği'nin Franz Jo2ef arazisi ile Novaya Zemlya dahil, Avrupa'daki tüm 
adalarını kapsayan, Atlas Okyanusu'ndan Ural Dağları'na kadar, Avrupa'daki bütün 
toprakları anlaşılmaktadır. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği için uygulama alanı 
Ural Nehri ile Hazar Denizi'nin batısında bulunan bütün toprakları içermektedir. Türkiye 
Cumhuriyeti için uygulama alanı, Türkiye sınırının 39ncu enlemle kesişme noktasından 
Muradiye, Patnos, Karayazı, Tekman, Kemaliye, Feke, Ceyhan, Doğankent, Gözne ve 
buradan denize uzanan çizginin kuzeyinde ve batısında bulunan Türkiye Cumhuriyeti 
topraklarını içermektedir. 

(C)'Muharebe tankı" teriminden, zırhlı ve diğer hedefleri ateş altına almak için 
gerekli, öncelikle yüksek namlu ilk hızlı görerek atış yapılabilen ana silaha sahip, 
üstün ateşgücü ve arazide yüksek hareket kabiliyeti olan; kendisine yüksek düzeyde 
koruma sağlayan; öncelikle, muharip birlikleri taşımak için tasarlanmamış ve 
teçhizatlandırılmamış; kundağı motorlu zırhlı savaş araçları anlaşılmaktadır. Bu gibi 
zırhlı araçlar kara kuvvetlerinin tank ve diğer zırhlı birliklerinin ana silah sistemi olarak 
hizmet görürler. 

Muharebe tankları, en az 75 mm. çaplı, 360 derece dönebilen topla 
donatılmış, boş ağırlığı en az 16.5 metrik ton olan paletli zırhlı savaş araçlarıdır. 
Ayrıca, hizmete girecek olaır ve yukarıdaki diğer kıstaslara uyan her tekerlekli zırhlı 
savaş aracı da muharebe tankı olarak kabul edilecektir. 

(D)"Zırhlı savaş aracı" teriminden, zırh koruması olan ve arazide hareket 
yeteneğine sahip, kundağı motorlu araç anlaşılmaktadır. Zırhlı savaş araçları, zırhlı 
personel taşıyıcılarını, zırhlı piyade savaş araçlarını ve ağır silahlı savaş araçlarını 
kapsar. 

"Zırhlı personel taşıyıcı" teriminden, bir piyade mangasını taşımak üzere 
tasarlanmış ve teçhiz edilmiş ve kural olarak, 20 mm. çapının altında, araçla birleşik 
imal edilmiş veya organik parçası olan bir silahla donatılmış bir zırhlı savaş aracı 
anlaşılmaktadır. 

"Zırhlı piyade savaş aracı' teriminden, esas olarak bir piyade mangasını 
taşımak üzere tasarlanmış ve teçhiz edilmiş, normal olarak birliklere araç içinden zırh 
koruması altında ateş açma imkanı veren ve en az 20 mm. çapında araçla birleşik 
veya organik parçası olan bir silahla ve bazen de tanksavar füze fırlatıcısı ile 
donatılmış zırhlı savaş aracı anlaşılmaktadır. Zırhlı piyade savaş araçları kara kuvvetleri 
zırhlı piyade veya mekanize piyade veya motorize piyade birliklerinin ana silah 
sistemleri olarak hizmet görürler. 

"Ağır silahlı savaş aracı" teriminden, en az 75 mm. çapında, araçla birleşik 
veya organik parçası olan, görerek atış yapabilen topu bulunan, boş ağırlığı en az 
6.0 metrik ton olan,-zırhlı personel taşıyıcı veya zırhlı piyade savaş aracı veya 
muharebe tankı tanımlarına girmeyen, zırhlı savaş araçları anlaşılmaktadır. 

(E)"Boş ağırlık" teriminden, aracın, cephane, yakıt, yağ ve yağlama maddeleri; 
portatif tepkili zırh, yedek parça, araç gereç ve aksesuarları; portatif şnorkel 
teçhizatı ile mürettebat ve şahsi eşyaları dışındaki ağırlığı anlaşılmaktadır. 

(F)H"opçu silahı" teriminden, esas itibariyle görmeden atışla kara hedeflerini 
ateş altına alma yeteneğine sahip bulunan, büyük çaplı sistemler anlaşılmaktadır. Bu 
gibi topçu silahları birleşik görev gruplarına gereken görmeden ateş desteğini 
sağlarlar. 

Büyük çaplı topçu sistemleri, 100 mm ve daha üstündeki çapta toplar, 
obüsler, top ile obüslerin özelliklerini birleştiren topçu silahları, havanlar ve çok 
namlulu roketatar sistemleridir. Ayrıca tali, görmeden etkili ateş yeteneğine de sahip, 
gelecekte geliştirilecek herhangi bir görerek ateş sistemi de, topçu silahları tavanı 
altında sayılacaktır. 
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(G)"Yabancı ülkede konuşlu konvansiyonel silahlı kuvvetler" teriminden, bir 
Taraf Devlet'e ait olup da, başka bir Taraf Devlet'in uygulama alanı içindeki 
topraklarında konuşlandırılan konvansiyonel silahlı kuvvetler anlaşılmaktadır. 

(H)"Belirlenmiş daimi depolama mevkii" teriminden, aktif birl iklerdeki 
Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizata getirilen sınırlamalara tabi 
olmayan, ancak genel tavanlar altında sayılan Antlaşma'yla sınırlandırılan silah ve 
teçhizatın bulunduğu, sınırları açıkça belirlenmiş mevkiler anlaşılmaktadır. 

(l)'Zırhlı araca monteli köprü" teriminden, bir köprüyü taşımak ve dahili 
mekanizmalarıyla kurmak ve yeniden toplamak yeteneğine sahip, kundağı motorlu, 
jzırhlı taşıyıcı kurucu araç anlaşılmaktadır. Köprüye sahip bu tür bir araç, birleşik bir 
sistem olarak çalışır. 

(J)"Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizat" teriminden IV., 
V. ve VI. Maddeler'de saptanan sayısal sınırlandırmalara tabi muharebe tankları, zırhlı 
savaş araçları, topçu silahları, savaş uçakları ve saldırı helikopterleri anlaşılmaktadır. 

(K)"Savaş uçağı" teriminden, güdümlü füzeler, güdümsüz roketler, bombalar, 
tüfekler, toplar veya diğer tahrip silahları marifetiyle hedefleri ateş altına alabilmek 
üzere silahlandırılmış ve teçhiz edilmiş, sabit kanatlı veya şekli değişken kanatlı bir 
uçak ile böyle bir uçağın keşif ve elektronik savaş gibi, diğer askeri işlevleri yerine 
getiren herhangi bir modeli veya versiyonu anlaşılmaktadır. "Savaş uçağı" terimi temel 
eğitim uçaklarını kapsamaz. 

(L)"Savaş helikopteri" teriminden, hedeflere karşı saldırıya girişmek üzere 
silahlandırılmış ve teçhiz edilmiş veya diğer askeri görevleri yerine getirmek üzere 
teçhiz edilmiş döner kanatlı hava araçları anlaşılmaktadır. "Savaş helikopteri" terimi 
saldırı helikopterleri ile savaş destek helikopterlerini kapsar. "Savaş helikopteri" 
terimi silahsız nakliye helikopterlerini kapsamaz. 

(M)'Saldırı helikopteri" teriminden, tanksavar güdümlü silahı, havadan yere 
veya havadan havaya güdümlü silahlar kullanmak üzere teçhiz» edilmiş ve bu silahlara 
birleşik atış kontrol ve nişan sistemleriyle teçhiz edilmiş savaş helikopterleri 
anlaşılmaktadır. "Saldırı helikopteri" terimi özel saldırı helikopterleri ile çok maksatlı 
saldırı helikopterlerini kapsar. 

(N)"Özel saldırı helikopteri" teriminden, öncelikle güdümlü silahlar kullanmak 
amacıyla yapılmış saldırı helikopterleri anlaşılmaktadır. 

(0)"Çok maksatlı saldırı helikopteri" teriminden, çeşitli askeri görevleri yerine 
getirmek amacıyla imal edilmiş ve güdümlü silah sistemlerini kullanmak üzere teçhiz 
edilmiş saldırı helikopterleri anlaşılmaktadır. 

(P)"Savaş destek helikopteri" teriminden, saidırı helikopterinin niteliklerine 
sahip olmayan ve makinalı tüfek, top, güdümsüz roket, bomba veya demet bomba 
gibi savunmaya yönelik ve bölgeyi baskı altına alan çeşitli silah sistemleriyle 
donatılabilen veya diğer askeri işlevleri yerine getirmek üzere teçhiz, edilebilen savaş 
helikopterleri anlaşılmaktadır. 

(Q)"Antlaşma'ya tabi konvansiyonel silah ve teçhizat" teriminden, Bilgi Değişimi 
Protokolü uyarınca, bilgi değişimine tabi muharebe tankları, zırhlı savaş araçları, topçu 
silahları, savaş* uçakları, temel eğitim uçakları, silahsız eğitim uçakları, savaş 
helikopterleri, silahsız nakliye helikopterleri, zırhlı araca monteli köprüler, zırhlı personel 
taşıyıcı benzerleri ve zırhlı piyade savaş aracı benzerleri anlaşılmaktadır. 

(R)"Hizmette" teriminden, konvansiyonel silahlı kuvvetlere ve konvansiyonel 
silah ve teçhizata ilişkin olarak, barış zamanında iç güvenlik işlevlerini yerine getirmek 
üzere tasarlanmış ve yapılandırılmış kuruluşların elinde olanlar veya III. Madde'de 
belirtilen herhangi bir istisnaya uyanlar dışında, uygulama alanı içindeki muharebe 
tankları, zırhlı savaş araçları, topçu silahları, savaş uçakları, temel eğitim uçakları, 
silahsız eğitim uçakları, savaş helikopterleri, silahsız nakliye helikopterleri, zırhlı araca 
monteli köprüler, zırhlı personel taşıyıcı benzerleri ile zırhlı piyade savaş aracı 
benzerleri anlaşılmaktadır. 
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(S)"Zırhlı personel taşıyıcı benzeri" ve "zırhlı piyade savaş aracı benzeri" 
terimlerinden, sırasıyla, zırhlı personel taşıyıcı ve zırhlı piyade savaş araçlarıyla aynı 
şasiye sahip, dış görünüşleri benzer, 20 mm. ve daha-büyük çaplı topu veya tüfeği 
bulunmayan ve piyade mangasının taşınmasına imkan vermeyecek şekilde inşa 
edilen veya tadil edilen bir zırhlı araç anlaşılmaktadır. Ambulanslara özel statü tanıyan 
12 Ağustos 1949 tarihli "Arazideki Silahlı Kuvvetlerin Yaralı ve Hastalarının Şartlarının 
İyileştirilmesi" ne dair Cenevre Sözleşmesi'nin hükümleri gözönünde tutularak, zırhlı 
personel taşıyıcı ambulanslar, zırhlı savaş aracı ve zırhlı personel taşıyıcı benzeri kabul 
edilmeyeceklerdir. 

(T)"İndirim mevkii" teriminden, Antlaşmâ'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah 
ve teçhizatın VIII. Madde uyarınca indiriminin yapıldığı, açıkça belirlenmiş bir yer 
anlaşılmaktadır. 

(U)"İndirim yükümlülüğü" teriminden, bir Taraf Devlet'in VII. Madde'ye uyumu 
sağlamak üzere, bu Antlaşma'nm yürürlüğe girişinden sonra, 40 aylık bir süre içinde 
indirmeyi taahhüt ettiği Antlaşmâ'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizatın 
her kategorisine ilişkin sayılar anlaşılmaktadır. 

2.Antlaşma'ya tabi konvansiyonel silah ve teçhizatın mevcut tipleri, Mevcut 
Tipler Protokolü'nde sıralanmaktadır; Mevcut tiplerin listeleri XVI. Madde, 2. paragraf, 
(D) alt paragrafı ve Mevcut Tipler Protokölü'nün IV. Bölümü uyarınca, belirli aralıklarla 
güncelleştirilecektir. Mevcut tiplerin bu şekilde güncelleştirilmesi, bu Antlaşma'nm tadili 
olarak kabul edilmeyecektir. 

3.Mevcut Tipler Protokolü'nde sıralanan savaş helikopterlerinin mevcut 
tipleri, Helikopterlerin Yeniden Sınıflandırılması Protokölü'nün I. Bölümü uyarınca 
sınıflandırılacaktır. 

MADDE III 

1.Bu Antlaşma'nm amaçları için Taraf Devletler, aşağıdaki sayım kurallarını 
uygulayacaklardır: 

Uygulama alanı içindeki, II. Madde'de tanımlanan, bütün muharebe tankları, 
zırhlı savaş araçları, topçu silahları, savaş uçakları ve saldırı helikopterleri, bir Taraf 
Devlet'in olağan uygulamasına uygun olarak, aşağıda sayılanlar dışında, IV., V. ve VI. 
Maddeler'de saptanan sayısal sınırlandırmalara ve diğer hükümlere tabi olacaklardır: 

(A)imalatla ilgili denemedekiler dahil, imal safhasında olanlar; 

(B)münhasıran araştırma ve geliştirme amaçlarıyla kullanılanlar; 

(C)tarihi kolleksiyonlara ait olanlar; 

(D)IX. Madde hükümleri uyarınca hizmet dışı bırakılmış olup, elden 
çıkarılmayı bekleyenler; 

(E)ihraç veya yeniden ihraç için bekletilen veya bu amaçla yenileştirmeye 
tabi tutulmakta olan ve uygulama alanında geçici olarak bulundurulanlar. 
Bu durumdaki muharebe tankları, zırhlı savaş araçları, topçu silahları, 
savaş uçakları ve saldırı helikopterleri, Bilgi Değişimi Protokölü'nün V. 
Bölümü uyarınca, beyan edilmiş mevkiler dışında bulundurulacak veya bir 
önceki yılın yıllık bi lgi değişiminde bildiri len bu tip beyan edilmiş 
mevkilerden en fazla 10'unda konuşlandırılacaklardır. Bu ikinci halde 
Antlaşmâ'yla sınırlanan konvansiyonel silah ve teçhizattan açıkça 
ayırdedilebileeek durumda olacaklardır; 

(F)zırhlı personel taşıyıcılarından, zırhlı piyade savaş araçlarından, ağır 
silahlı savaş araçlarından veya çok maksatlı saldırı helikopterlerinden, 
barış zamanında iç güvenlik işlevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmış ve 
yapılandırılmış kuruluşlarda bulundurulanlar; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 55) 



— 1 5 ' — - • . , 

(G)uygulama alanı dışındaki bir yerden, uygulama alanı dışındaki bir nihâi 
? varış yerine müteveccihen, uygulama alanından transit geçiş yapmakta 

olan ve uygulama alanında toplam 7 günden fazla kalmayanlar. 

2.Bildirimleri, Bilgi Değişimi Protokolü'nün IV. Bölümü uyarınca zorunlu 
bulunan muharebe tankları, zırhlı savaş araçları, topçu silahları, savaş uçakları veya 
saldırı helikopterlerinden herhangi birine ilişkin olarak, ardarda ikiden fazla yıllık bilgi 
değişiminde, olağanın dışında yüksek sayı bildiren Taraf Devlet, sorulduğu takdirde, 
Ortak Danışma Grubu'nda-nedenlerini izah edecektir. 

MADDE IV 

1. II.Madde'de tanımlanan uygulama-alanı içinde her Taraf Devlet, muharebe 
tanklarını, zırhlı savaş araçlarını, topçu silahlarını, savaş uçaklarını ve saldırı 
helikopterlerini, bu Antlaşma'nın yürürlüğe girişinden 40 ay sonra ve müteakiben, 
mensubu bulunduğu Taraf Devletler grubu için, toplamı aşağıdaki sayıları aşmayacak 
şekilde sınırlandıracak ve gerekirse indirecektir: 

(A)20.000 muharebe tankı, bu miktarın en fazla 16.500'ü aktif birliklerde 
bulunacaktır; 

(B)30.000 zırhlı savaş aracı, bu miktarın en fazla 27.300'ü aktif birliklerde 
bulunacaktır. 30.000 zırhlı savaş aracından en fazla 18.000'i zırhlı piyade 
savaş aracı ve ağır silahlı savaş aracı olacaktır; zırhlı piyade savaş 
araçları ile ağır silahlı savaş araçlarından en fazla 1500'ü ağır silahlı 
savaş aracı olacaktır; . 

(C)20.000 topçu silahı, bu miktarın en fazla 17.000'i aktif birliklerde 
bulunacaktır; 

(D)6.800 savaş uçağı; ve 

(E)2.000 saldırı helikopteri. . , 

Aktif birliklerde bulunmayan muharebe tankları, zırhlı savaş araçları ve topçu 
silahları, II.Madde'de tanımlanan belirlenmiş daimi depolama mevkilerine konulacak ve 
yılnızca bu Madde'nin 2.paragrafında tanımlanan alanda konuşlandırılacaktır. Bu 
belirlenmiş daimi depolama yerleri, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği topraklarının 
Odessa Askeri Bölgesi ile Leningrad Askeri Bölgesi'nin güney bölümünü kapsayan 
bölümlerinde de bulunabilecektir. Odessa Askeri Bölgesi'nde, en fazla 400 muharebe 
tankı ve 500 topçu silahı bu şekilde depolanabilecektir. Leningrad Askeri Bölgesi'nin 
güney bölümünde en fazla 600 muharebe tankı; en fazla 300'ü herhangi bir tipte 
zırhlı savaş aracı, gerisi zırhlı personel taşıyıcılardan oluşacak 800 zırhlı savaş aracı ve 
en fazla 400 topçu silahı bu şekilde depolanabilecektir. Leningrad Askeri Bölgesi'nin 
güney bölümünden, bu Askeri Bölge'nin, Doğudan Batıya 60 derece 15 dakika Kuzey 
enlemin güneyindeki toprakları anlaşılmaktadır. 

2.Belçika Krallığı, Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti, Faro Adaları dahil 
Danimarka Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Almanya Federal Cumhuriyeti, Macaristan 
Cumhuriyeti, İtalya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Hollanda Krallığı, Polonya 
Cumhuriyeti, Azor ve Madeira Adaları dahil Portekiz Cumhuriyeti, kanarya Adaları 
dahil İspanya Krallığı, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ile Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin* Ural Dağları'nın batısındaki Baltık, Beyaz Rusya, 
Karpatlar, Kiev, Moskova ve Volga-Ural Askeri Bölgeleri'ni kapsayan, Avrupa'daki tüm 
adaları dahil, bütün topraklarından oluşan alan içinde, her Taraf Devlet, muharebe 
tanklarını, zırhlı savaş araçlarını ve topçu'silahlarını, bu Antlaşma'nın yürürlüğe 
girişinden 40 ay sonra ve müteakiben, mensubu bulunduğu Taraf Devletler grubu için, 
toplamı aşağıdaki sayıları aşmayacak şekilde sınırlandıracak ve gerekirse indirecektir: 

(A)15.300 muharebe tankı, bu miktarın en fazla 11.800'ü aktif birliklerde 
bulunacaktır; 
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(B)24.100 zırhlı savaş aracı, bu miktarın en fazla 21.400'ü aktif birliklerde 
bulunacaktır; ve ' 

(C)14.000 topçu silahı, bu miktarın en fazla 1.1.000M aktif birliklerde 
bulunacaktır. 

3,Belçika Krallığı, Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti, Faro Adaları dahil 
Danimarka Krallığı, Fransa Cumhuriyeti, Almanya Federal Cumhuriyeti, Macaristan 
Cumhuriyeti, Jtalya Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Hollanda Krallığı, 
Polonya Cumhuriyeti, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı ve Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Baltık, Beyaz Rusya, Karpatlar ve Kiev Askeri 
Bölgeleri'ni kapsayan, Avrüpa'daki adaları dahil, bütün topraklarından oluşan alan 
içinde her Taraf Devlet, muharebe tankları, zırhlı savaş araçları ve topçu silahlarını, 
bu Antlaşma'nın yürürlüğe gir işinden 40 ay sonra ve müteakiben, mensubu 
bulunduğu Taraf Devletler grubu için, aktif birliklerdeki toplamı aşağıdaki sayıları 
aşmayacak şekilde sınırlandıracak ve gerekirse »indirecektir: 

(A)10.300 muharebe tankı; 

(B)19.260 zırhlı savaş aracı; ve 

(C)9.100 topçu silahı; ve 

(D)Kiev Askeri Bölgesi'nde bulunan aktif birliklerdeki ve belirlenmiş 
daimi depolama mevkilerindeki toplam miktarlar aşağıdaki rakamları 
aşmayacaktır: 

(1)2.250 muharebe tankı; 

(2)2.500 zırhlı savaş aracı; ve 

(3)1.500 topçu silahı. 

4.Belçika Krallığı, Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti, Almanya Federal 
Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı, Hollanda Krallığı ve 
Polonya Cumhuriyeti'nin Avrüpa'daki tüm adaları dahil, bütün topraklarından oluşan 
alan içinde, her Taraf Devlet, muharebe tanklarını, zırhlı savaş araçlarını ve topçu 
silahlarını, bu Antlaşma'nın yürürlüğe girişinden 40 ay sonra ve müteakiben, 
mensubu bulunduğu Taraf Devletler grubu için, aktif birliklerindeki toplamı aşağıdaki 
sayıları aşmayacak şekilde sınırlandıracak ve gerekirse indirecektir: 

(A)7.500 muharebe tankı, 

(B)11.250 zırhlı muharebe aracı; ve 

(C)5.000 topçu silahı 

5.Aynı Taraf Devletler grubuna mensup Taraf Devletler, aktif birliklerdeki 
muharebe tanklarını, zırhlı savaş araçlarını ve topçu silahlarını, bu Madde'de ve V. 
Madde, I. paragraf, (A) alt paragrafinda tanımlanan alanlardan her birinde, o alana 
uygulanan sayısal sınırlar dahilinde, VII. Madde uyarınca bildirilen azami mevcutlara 
uygun olarak ve hiç bir Taraf Devlet'in bir diğer Taraf Devlet'in topraklarında, o Taraf 
Devlet'in mutabakatı olmadan konuşlandırmaması kaydıyla konvansiyonel silahlı kuvvet 
bulundurabilirler. 

6.Eğer bir Taraf Devletler grubunun, bu Madde'nin 4. paragrafında tanımlanan 
alan içindeki aktif birliklerinde bulunan toplam muharebe tankları, zırhlı savaş araçları 
ve topçu si lahları sayısı, bu Madde'n in 4. paragrafında saptşnan sayısal 
sınırlamalardan az ise, bu şekilde hiçbir Taraf Devlet'in VII. Madde, 2., 3. ve 5. 
paragrafları uyarınca bildirilen azami mevcutları düzeylerine ulaşmasını önlememek için, 
bu Madde'nin 3. paragrafında tanımlanan alandaki Taraf Devletler grubuna mensup 
Taraf Devletler tarafından, bu Madde'nin 3. paragrafında belirlenen sayısal sınırlara 
uygun olarak, muharebe tankları, zırhlı savaş araçları ve topçu silahları kategori
lerinden her birindeki toplam sayılar ile sözkonusu alan için belirlenen sayısal sınırlar 
arasındaki farka eşit miktarda bulundurulabilir. 
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MADDE V 

1.Hiç bir Taraf Devletin güvenliğinin, herhangi bir aşamada, olumsuz olarak 
etkilenmemesini teminen: 

(A)her Taraf Devlet, Bulgaristan Cumhuriyeti, Yunanistan Cumhuriyeti, 
İzlanda Cumhuriyeti, Norveç Krallığı, Romanya, Türkiye Cumhuriyeti'nin 
uygulama alanındaki bölümü ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyet ler 
Birliği'nin Leningrad, Odessa, Transkafkasya ve Kuzey Kafkasya Askeri 
Bölgeleri'ni kapsayan bölgede, tüm Avrupa adaları dahil, Avrupa'daki 
bütün topraklarından oluşan alan içindeki muharebe tanklarını, zırhlı savaş 
araçlarını ve topçu silahlarını, bu Antlaşma'nın yürürlüğe girişinden 40 ay 
sonra ve müteakiben, mensubu bulunduğu Taraf Devletler grubu için, aktif 
birliklerindeki toplamı Madde VI, paragraf 1 ile Madde IV paragnaf 2'deki 
toplam sayısal sınırlamalar arasındaki farkı, yani aşağıdaki sayıları 
aşmayacak şekilde sınırlandıracak ve gerekirse indirecektir: 

(1)4700 muharebe tankı; 

(2)5.900 zırhlı savaş aracı; ve 

(3)6.000 topçu silahı. 

(B)bu paragrafın (A) alt paragrafında saptanan sayısal sınırlar baki 
kalmakla birlikte, bir Taraf Devlet veya Taraf Devletler, bu paragrafın (A) 
alt-paragrafında tanımlanan alan içindeki aynı Taraf Devletler grubu 
mensuplarına ait bölgeye, her Taraf DevleîleY grubu için, aktif birliklerde 
aşağıdaki sayıları aşmayacak ilave toplam miktarları, geçici olarak 
konuşlandırabileceklerdir; 

(1)459 muharebe tankı; 

(2)723 zırhlı savaş aracı; ve 

(3)420 topçu silahı; ve 

(C)bu paragrafın. (A) alt-paragrafında tanımlanan alan içinde toprağı 
bulunan herhangi bir Taraf Devlet'te, her Taraf Devletler grubu, mezkur 
ilave toplam sayılarının en fazla üçte birinden fazla olmamak koşuluyla, 
yani aşağıdaki miktarlarda konuşlandırabilecektir: 

(1)153 muharebe tankı; 

(2)241 zırhlı savaş aracı; ve 

(3)140 topçu silahı. 

2.Konuşlandıran Taraf Devlet veya Taraf Devletler'le kabul eden Taraf Devlet 
veya Taraf Devletler tarafından, diğer bütün Taraf Devletler'e, en geç konuşlan
dırmanın başlangıcında, konuşlandırılan muharebe tankları, zırhlı savaş araçları ve 
topçu silahlarının, her kategorideki toplam sayıları da belirtilmek suretiyle bildirimde 
bulunulacaktır. Konuşlandırmayı yapan Taraf Devlet veya Taraf Devletler'le, kabul eden 
Taraf Devlet veya Taraf Devletler, diğer bütün Taraf Devletler'e, geçici olarak 
konuşlandırılan bu muharebe tankları, zırhlı savaş araçları ve topçu silahlarının 
geri çekilmesinden sonra 30 gün içinde ayrıca bildirimde bulunacaklardır. 

MADDE VI 

Hiç bir. Taraf Devlet'in, tek başına, uygulama alanında bulunan, Antlaşma'yla 
sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizatın yaklaşık üçte birindon fazlasına sahip 
olmamasını temin etmek amacıyla, her Taraf Devlet, muharebe tanklarını, zırhlı savaş 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 55) 



18 — 

araçlarını, topçu silahlarını, savaş uçaklarını ve saldırı helikopterlerini, bu Antlaşma'nın 
yürürlüğe girişinden 40 ay sonra ve müteakiben, uygulama alanı içindeki sayıları, bu 
Taraf Devlet için, aşağıdaki sayılan aşmayacak şekilde sınırlandıracak ve gerekirse 
indirecektir; 

(A) 13.300 muharebe tankı; 

(8)20.000 zırhlı savaş aracı; 

(C)13.700 topçu silahı; 

(D)5.150 savaş uçağı; ve 

(E)1.500 saldırı helikopteri. 

MADDE VII 

1.IV., V. ve VI. Maddelerde saptanan sınırlandırmaların aşılmaması amacıyla, 
hiçbir Taraf Devlet, bu Antlaşma'nın yürürlüğe girişinden 40 ay sonra, bu Madde'nin 
7. paragrafı uyarınca, Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizat 
mevcutları için, kendi Taraf Devletler grubu içinde önceden kabul ett iği ve 
bu Madde'nin hükümleri uyarınca bi ld i r imde bulunduğu azami düzeyler i 
aşmayacaktır. 

2.Her Taraf Devlet, bu Antlaşma'nın imzasında, diğer bütün Taraf Devletler'e, 
Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizat mevcutlarının azami 
düzeylerini bildirecektir. Her Taraf Devlet tarafından, Antlaşma'nın imzasında yapılan 
Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizat mevcutlarının azami 
düzeyler ine i l işkin b i ld i r im, bu Madde'nin 3, paragrafı uyarınca müteakip 
bildirimde belirtilen tarihe kadar geçerli kalacaktır. 

3.IV., V. ve VI. Maddeler'deki sınırlandırmalar uyarınca, her Taraf Devlet, 
Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizatının azami düzeylerini 
değiştirmek hakkına sahiptir. Bir Taraf Devlet'in mevcutlarının azami düzeylerindeki 
herhangi bir değişiklik, o Taraf Devlet tarafından, bu değişikliğin bildirimde yürürlüğe 
gireceği belirti len tarihten en az 90 gün önce, diğer bütün Taraf Devletler'e 
bildirilecektir. IV. ve V. Madde'lerde saptanan sınırlandırmalardan herhangi birinin 
aşılmaması için, aynı Taraf Devletler grubuna mensup bir veya daha fazla 
Taraf Devlet'in, önceden bildirilen azami konvansiyonel silah ve teçhizat mevcutları 
düzeylerine tekakabül eden bir indirim, bir Taraf Devlet'in mevcutlarının azami 
düzeylerinde sınırları aşma sonucunu verecek herhangi bir artırımdan önce veya 
onunla eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. Mevcutların azami düzeylerindeki 
değişikliğe ilişkin bildirim, bildirimde belirtilen tarihten, bu paragraf uyarınca yapılan 
müteakip değişiklik bildiriminde belirtilen tarihe kadar geçerli olacaktır. 

4.Zırhlı savaş araçları için bu Madde'nin 2. veya 3. paragrafı uyarınca gereken 
her bildirim, aynı zamanda bildirimde bulunan Taraf Devlet'in zırhlı piyade savaş 
araçları ile ağır silahlı savaş araçları mevcutlarının azami düzeylerini de kapsayacaktır. 

5.VIII. Madde'de saptanan 40 aylık indirim süresinin sona ermesinden 90 gün 
önce ve müteakiben, bu Madde'nin 3. paragrafı uyarınca yapılacak herhangi bir 
değişiklik bildiriminde, her Taraf Devlet, Madde IV, 2 ila 4. paragraf ve Madde 
V paragraf 1, (A) alt paragrafında tanımlanan alanlardan her birine ilişkin olarak, 
muharebe tankları, zırhlı savaş araçları ve topçu silahları mevcutlarının azami 
düzeylerini bildirecektir. 

6.Bir Taraf Devlet tarafından bulundurulan ve Bilgi Değişimi Protokolü 
uyarınca bildirime tabi olan Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizat 
sayılarındaki bir azalma, kendiliğinden, bir diğer Taraf Devlet'e, bu Madde uyarınca 
bildirime tabi mevcutların azami düzeylerini artırmak hakkını vermeyecektir. 
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7.Bu Madde'nin hükümleri uyarınca bildirilen mevcutların azami düzeylerinin 
açılmamasının temin edi lmesi , münhasıran, her Taraf Devlet ' in kendisinin 
sorumluluğudur. Aynı Taraf Devletler grubuna mensup Taraf Devletler, bu Madde'nin 
hükümleri uyarınca bildirilen mevcutların azami düzeylerinin toplamının IV., V. ve VI. 
Madde'lerde saptanan sınırlandırmaları aşmamalarını temin etmek amacıyla 
danışmalarda bulunacaklardır. 

MADDE Vllf 

1.IV., V. ve VI. Maddeler'de saptanan sayısal sınırlandırmalara İndirim 
Protokolü, Helikopterlerin Yeniden Sınıflandırılması Hakkında Protokol, Uçakların Yeniden 
Sınıflandırılması Hakkında Protokol, Mevcut Tipler Protokolü'nün I. Bölüm, 2. paragrafı, 
(A) alt paragrafının dipnotu ve Denetim Protokolü uyarınca, yalnızca indirim yoluyla 
ulaşılacaktır. 

2.İndirime tabi konvansiyone! silah ve teçhizat kategorileri, muharebe tankları, 
zırhlı savaş araçları, topçu silahları, savaş uçakları ve saldırı helikopterleridir. Belirli 
tiplerin listesi Mevcut Tipler Protokolü'nde bulunmaktadır. 

(A)Muharebe tanklarının ve zırhlı savaş araçlarının indirimi, imha, askeri 
olmayan amaçlarla kullanıma dönüştürme, sabit teşhir için yerleştirme, yer 
hedefleri olarak kullanma veya zırhlı personel taşıyıcılar için, Mevcut Tipler 
Protokolü'nün I. Bölüm, 2. paragraf, (A) alt paragrafının dipnotu uyarınca, 
tadilat yoluyla yapılacaktır. 

(B)Topçu silahlarının indirimi, imha, sabit teşhir için yerleştirme veya 
kundağı motorlu topçu silahları için, yer hedefleri olarak kullanma^yoluyla 
yapılacaktır. * 

(C)Savaş uçaklarının indirimi, imha, sabit teşhir için yerleştirme, yerde 
eğitim maksadıyla kullanma veya savaş yetenekli eğitim uçaklarının belirli 
modeleri veya versiyonları için, silahsız eğitim uçakları olarak yeniden 
sınıflandırma yoluyla yapılacaktır. 

(D)Özel saldırı helikopterlerinin indirimi, imha, sabit teşhir için yerleştirme 
veya yerde eğitim maksadıyla kullanma yoluyla yapılacaktır. 

(E)Çok maksatlı saldırı helikopterlerinin indirimi., imha, sabit teşhir için 
yerleştirme, yerde eğitim maksadıyla kullanma veya yeniden sınıflandırma 
yoluyla yapılacaktır. 

3. Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyone! silah ve teçhizat, bu Madde'nin 1. 
paragrafında sıralanan Protokoller'de saptanan işlemlerin yerine getirilmesiyle ve o 
Protokoller uyarınca gereken bildirimin yapılmasıyla indirilmiş kabuledilecektir. Bu 
şekilde indirilen silah ve teçhizat artık IV., V. ve VI. Maddeler'de saptanan sayısal 
sınırlandırmalarda hesaba katılmayacaktır. 

4.jndirimler üç aşamada gerçekleştirilecek ve bu Antlaşma'nın yürürlüğe 
girişinden en geç 40 ay sonra tamamlanacak ve böylece: 

(A)birinci indirim aşamasının sonunda, yani bu Antlaşma'nın yürürlüğe 
girişinden en geç 16 ay sonra,, her Taraf Devlet, Antlaşma'yla sınırlandırılan 
konvans iyonel s i lah ve teçh izat ın ın her ka tegor is indek i top lam 
indirim yükümlülüğünün, en az %25'inin indirimini yerine getirmiş olacaktır; 

(B)ikinci indirim aşamasının sonunda, yani bu Antlaşma'nın yürürlüğe 
girişinden en geç 28 ay sonra, her Taraf Devlet, Antlaşma'yla sınırlandırılan 
konvansiyonel silah ve teçhizatının her kategorisindeki toplam indirim 
yükümlülüğünün, en az %6(yının indirimini yerine getirmiş olacaktır; 
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(C)üçüncü indirim aşamasının sonunda, yarii bu Antlaşma'nın yürürlüğe 
girişinden en geç 40 ay sonra, her Taraf Devlet, Antlaşma'yla sınırlandırılan 
konvansiyonel si lah ve teçhizat ının her kategor is indek i top lam 
indir im yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır. Askeri olmayan 
amaçlarla kullanıma dönüştürme işlemini yerine getiren Taraf Devletler, 
İndirim Protokolü'nün VIII. Bölümü uyarınca, bütün muharebe tanklarının 
dönüştürülmesini üçüncü indirim aşamasının sonunda tamamlamış 
bulunacaklardır; ve 

(D)İndirim Protokolü'nün VIII. Bölüm 6. paragrafı uyarınca kısmen imha 
sonucu indirilmiş kabul edilen zırhlı savaş araçları, bu Antlaşma'nın 
yürürlüğe girişinden en goç 64 ay sonra, .askeri olmayan amaçlarla 
kullanıma tamamen dönüştürülmüş veya İndirim Protokolü'nün IV. 
Bölümü uyarınca imha edilmiş olacaktır. 

^.İndirilecek Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizat, bu 
Antlaşma'nın imzası sırasındaki bilgi değişiminde uygulama alanı içinde mevcut 
olarak beyan edilecektir. 

6.Bu Antlaşma'nın yürürlüğe girişinden itibaren en geç 30 gün içinde, her 
Taraf Devlet, kendi indirim yükümlülüğünü diğer bütün Taraf Devletler'e bildirecektir. 

7.6u Madde'nin 8, paragrafının hükmü hariç, bir Taraf Devlet' in her 
kategorideki indirim yükümlülüğü, Bilgi Değişimi Protokolü uyarınca, bu Antlaşma'nın 
imzasında bildirilen veya Antlaşma'nın yürürlüğe girişiyle geçerli olacak mevcutlardan 
hangisi daha büyükse, bununla, Vll^ Madde uyarınca bildirdiği mevcutların azami 
düzeyleri arasındaki farktan az olmayacaktır. 

S.Bir Taraf Devlet'in, Bilgi Değişimi Protokolü uyarınca bildirilen mevcutlarında 
veya VII. Madde uyarınca bildirilen mevcutlarının azami düzeylerinde yapılan herhangi 
bir müteakip değişiklik, düzeltme bildirimiyle indirim yükümlülüğüne yansıtılacaktır. 

Aynı Taraf Devletler grubuna mensup bir veya daha fazla Taraf Devlet 
tarafından VII. Madde uyarınca bildirilen mevcutlarda, azami düzeyleri aşmayan 
uygun bir artışın bildirimi veya bu gibi bir veya daha fazla Taraf Devlet'in indirim 
yükümlülüklerinde uygun bir artışın bildirimi, bir Taraf Devlet'in indirim yükümlü-
lüğündeki bir azalmaya ilişkin herhangi bir bildirimden önce veya bununla birlikte 
yapılacaktır. 

9.Bu Antlaşma'nın yürürlüğe girişiyle birl ikte, her Taraf Devlet, diğer 
bütün Taraf Devletler'e, Bilgi Değişimi Protokolü uyarınca, muharebe tankları ve 
zırhlı savaş araçlarının askeri olmayan amaçlarla kullanıma dönüştürülmesinde nihai 
işlemin yapıldığı yerler dahil, indirim mevkilerinin yerlerini bildirecektir. -

İO.Her Taraf Devlet, istediği sayıda indirim mevkii belirlemek, belirlediği bu 
mevkileri kısıtlama olmadan değiştirmek ve imha ile nihai dönüştürme işlemlerini, aynı 
anda azami 20 mevkide gerçekleştirmek hakkına sahiptir. Taraf Devletler, karşılıklı 
mutabakatla, indirim mevkilerini ortak, kullanmak ve birleştirmek hakkına sahip 
olacaklardır. 

11.Bu Madde'nin 10. paragrafı hükmü baki kalmakla birlikte, temel verilerin 
doğrulanması süresinde, yani bu Antlaşma'nın yürürlüğe giriş tarihi ile bu tarihten 120 
gün sonrası arasındaki dönemde, her Taraf Devlet, aymanda en fazla iki indirim 
mevkinde indirim gerçekleştirebilecektir. 

12.Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizatın indirimleri, bu 
Madde'nin 1. paragrafında sıralanan Protokoller'de aksi belirtilmediği takdirde, 
uygulama alanındaki indirim mevkilerinde yerine getirilecektir. 

13.İndirim süreci, gerek indirim süresinde, gerek bu sürenin bitimini izleyen 
24 ay içinde gerçekleştirilecek Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve 
teçhizatın askeri olmayan amaçlarla kullanıma dönüştürülmesi işleminin sonuçları da 
dahil olmak Ü2ere, Denetim Protokolü uyarınca, reddetme hakkı olmaksızın, denetime 
tabi olacaktır. * / • • ' • • ' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 55) 



21 — 

^ADDEIX 

"I .VIII. Madde hükümleri uyarınca hizmetten çıkarma yolu dışında, uygulama 
alanı içindeki muharebe tankları, zırhlı savaş araçları, topçu silahları, savaş uçakları ve 
saldırı helikopterleri, yalnızca hizmet dışı bırakma yoluyla, aşağıdaki koşullarda 
kullanımdan çıkarılacaktır: 

(A)Antlaşma'yla sınırlandırılan bu silah ve teçhizat, Bilgi Değişimi Protokolü 
uyarınca, beyan edi lmiş mevki i olarak b i ld i r i lecek ve böyle bir 
bildirimde, hizmet dışı bırakılmış Antlaşma'yla sınırlandırılan silah ve 
teçhizatın bulundurulduğu yerler olarak belirtilecek en fazla sekiz 
mevkide, hizmet dışı bırakılmak suretiyle elden çıkarılmayı bekleyecektir. 
Eğer hizmet dışı bırakılmış Antlaşma'yla sınırlandırılan silah ve teçhizat 
bulduran mevkilerde, Ahtlaşma'ya tabi herhangi bir başka silah ve teçhizat 
da bulunuyorsa, hizmet dışı bırakılan Antlaşma'yla sınırlandırılan 
konvansiyonel silah ve teçhizat diğerlerinden ayırdedilebilecek şekilde 
yerleştirilecektir; ve * 

(B)bu şekilde hizmet dışı bırakılan Antlaşma'yla sınırlandırılan silah ve 
teçhizatın sayıları tok bir Taraf Devlet iç in, bi ld irmiş bulunduğu 
Antlaşma'yla sınırlandırılan silah ve teçhizat mevcutlarının yüzde birini veya 
250 toplamını, hangi sayı daha büyükse, aşmayacak ve bunların en fazla 
200 adedi muharebe tankı, zırhlı savaş aracı ve topçu silahı ve en fazla 
50 adedi de saldırı helikopteri ile savaş uçağı olacaktır. 

2.Hizmet dışı bırakmaya ilişkin bildirim, hizmet dışı bırakılan Antlaşma'yla 
sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizatın sayısı ile tipini ve hizmet dışı bırakıldığı 
yeri içerecek ve Bilgi Değişimi Protokolü'nün IX. Madde, 1. paragraf, (B) alt paragrafı 
uyannca diğer bütün Taraf Devletler'e iletilecektir. 

MADDE X 

1.Belirlenmiş daimi depolama mevkileri, belirlenmiş daimi depolardaki 
Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizatın ait olduğu Taraf Devlet 
tarafından, diğer bütün Taraf Devletler'e, Bilgi Değişimi Protokolü uyarınca bildirile
cektir. Bu bi ldir im, belirlenmiş daimi depolama mevkilerinin adlarını, coğrafi 
koordinatlarıyla birlikte bulundukları yerleri ve herbirinde bulunan Antlaşma'yla 
sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizatın, her kategorideki tiplerinin miktarlarını 
içerecektir. 

2.Belirlenmiş daimi depolama mevkileri, yalnızca silah ve teçhizatın depolan
masına ve bakımına müsait tesisleri (ambar, garaj, atölye ve ilgili depolarla birlikte, 
diğer destek imkanları) kapsayacaktır. Belirlenmiş daimi depolama mevkilerinde, 
Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizatla ilgili atış ve eğitim alanları 
bulunmayacaktır. 

Belirlenmiş daimi depolama mevkilerinde, bir Taraf Devlet'in yalnızca 
konvansiyonel silahlı kuvvetlerine ait silah ve teçhizatı bulunacaktır. 

3.Her belirlenmiş daimi depolama mevkinin, en az 1,5 metre yüksekliğindeki 
kesintisiz çevre çiti ile tesbit edilmiş bir fiziki sınırı olacaktır. Çevre sınır çitinin, 
silahlar ile teçhizatın giriş ve çıkışı için yegane yol teşkil eden, en fazla 3 kapısı 
olacaktır. 

4.Belirlenmiş daimi depolama mevkilerinde bulundurulan Antlaşma'yla 
sınırlandırılan silah ve teçhizat, bu Madde'nin 7, 8, 9 ve 10. paragrafları uyarınca, 
bulundukları mevkilerden geçici olarak dahi çıkarıldıklarında, aktif birliklerdeki 
Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizat olarak sayılmayacaktır. 
Belirlenmiş daimi depolama mevkileri dışında başka depolarda bulunan Antlaşma'yla 
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sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizat, aktif birliklerdeki Antlaşma'yla 
sınırlandırılani konvansiyona! silah ve teçhizat olarak sayılacaktır. 

S.Aktif birlik veya teşkiller, 6. paragrafta belirtilen haller dışında, belirlenmiş 
daimi depolama mevkilerinde bulunmayacaklardır. 

6,Belirlenmiş daimi depolama mevkilerinde, yalnızca belirlenmiş daimi 
depolama mevkilerinin güvenliği veya işletilmesi veya buralarda depolanan silah ve 
teçhizatın bakımı ile ilgili personel bulundurulacaktır. 

7.Belirlenmiş daimi depolama mevkilerinde bulanan Antlaşma'yla sınırlandırılan 
silah ve teçhizatın bakımı, onarımı ve geliştirilmesi amacıyla, Taraf Devletler, ön 
bildirimsiz olarak, her belirlenmiş daimi depolama mevkinde bulundurulduğunu 
bildirdikleri Antlaşma'yla sınırlandırılan silah ve teçhizatın, aynı anda %10'una kadarını, 
kesirler en yakın tam çift sayıya tamamlanmak suretiyle veya her belirlenmiş daimi 
depolama mevkinde bulunan, her kategori Antlaşma'yla sınırlandırılan silah ve 
teçhizattan 10'ar adedini, hangisi daha azsa, belirlenmiş daimi depolama mevkileri 
dışına çıkarabilmek ve dışarda tutabilmek hakkına sahip olacaklardır. 

8.Hiç bir Taraf Devlet, 7. paragrafta belirtilen haller dışında, en az 42 gün 
önceden bütün diğer Taraf Devletler'e bildirimde bulunmadan, belirlenmiş daimi 
depolama mevkilerinden, Antlaşma'yla sınırlandırılan silah ve teçhizat çıkarmayacaktır. 
Bildirim, Antlaşma'yla sınırlandırılan silah ve teçhizatın ait olduğu Taraf Devlet 
tarafından yapılacaktır. Böyle bir bildirimde aşağıdaki hususlar belirtilecektir: 

(A)Antlaşma'yla sınırlandırılan silah ve teçhizatın çıkarılacağı belirlenmiş daimi 
depolama mevkinin bu lunduğu yer ile çıkarılacak her kategorideki 
Antlaşma'yla sınırlandırılan silah ve teçhizatın tipi itibarıyla miktarları; 

(B)Antlaşma'yla sınırlandırılan silah ve teçhizatın çıkarılma ve iade tarihleri; ve 

(C)Antlaşma'yla sınırlandırılan silah ve teçhizatın belirlenmiş daimi depolama 
mevkileri dışında bulunacağı süre içinde tasarlanan konuşlandırma yeri ve 
kullanım amacı. 

9.Her Taraf Devletler grubunun 7. paragrafta belirtilen haller dışında, 
belirlenmiş daimi depolama mevkilerinden çıkardığı ve dışarıda bulundurduğu 
Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizatın toplam sayıları hiç bir 
zaman aşağıdaki düzeyleri aşmayacaktır: 

(A)550 muharebe tankı; -

(B)1.00Ö zırhlı savaş aracı; ve 

(C)300 topçu silahı. 

lO.Bu Madde'nin 8. ve 9. paragrafları uyarınca belirlenmiş daimi depolama 
mevkilerinden çıkarılan Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizat, 
endüstriyel yenileştirme amacıyla çıkarılmış olan Antlaşma'yla sınırlandırılan konvan
siyonel silah ve teçhizat kalemleri hariç, çıkarılmalarından en geç 42 gün sonra 
yerlerine iade edileceklerdir. Bu kalemler, yenileştirmenin tamamlanmasını müteakiben 
derhal belirlenmiş daimi depolama mevkilerine iade edileceklerdir. . 

11.Her Taraf Devlet,belirlenmiş daimi depolama mevkilerindeki Antlaşma'yla 
sınırlandırılan silah ve teçhizatın yerine başkalarını koymak hakkına sahip olacaktır. Her 
Taraf Devlet, diğer bütün Taraf Devletler'e, yerine koyma işleminin başlangıcında, 
yerine başkası konacak Antlaşma'yla sınırlandırılan silah ve teçhizatın sayısını, yerini, 
tipini ve nasıl kullanılacağını bildirecektir. 
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MADDE 3(1 

I.Her Taraf Devlet, zırhlı araca monteli köprülerini, bu Antlaşma'nın yürürlüğe 
girişinden 40 ay sonra ve müteakiben, mensubu bulunduğu Taraf Devletler grubu 
için, uygulama alanı içindeki aktif birliklerinde bulunan zırhlı araçlara monteli 
köprülerin toplam sayısı 740'ı aşmayacak şekilde sınırlandıracaktır. 

2. Her Taraf Devletler grubu için, bu Madde'nin 1. paragrafında belirlenen 
toplam sayıyı aşan uygulama alanı içindeki bütün zırhlı araca monteli köprüler, II. 
Madde'de tanımlanan, belirlenmiş daimi depolama mevkilerine konacaktır. Zırhlı araca 
monteli köprüler, gerek tek başlarına, gerek Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel 
silah ve teçhizatla birlikte, belirlenmiş daimi depolama mevkilerine konulduklarında, X. 
Madde'nin 1 ila 6. paragrafları, hem zırhlı araca monteli köprülere, hem de 
Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizata uygulanacaktır. Belirlenmiş 
daimi depolama mevkilerine konan zırhlı araca monteli köprüler, aktif birliklerde 
sayılmayacaklardır. 

3.Bu Madde'nin 6.paragrafında belirtilen haller dışında, zırhlı araca monteli 
köprüler, bu Madde'nin 4. ve ö. paragraflarındaki hükümlere tabi olarak, bulundukları 
belirlenmiş daimi depolama mevkilerinden, yalnızca diğer bütün Taraf Devletler'e 42 
gün önceden bildirim yapılması suretiyle çıkarılabilecektir. Bu bildirimde aşağıdaki 
hususlar belirtilecektir: 

(A)zırhlı araca monteli köprülerin çıkarılacağı belirlenmiş daimi depolama 
mevkilerinin yerleri ve her mevkiden çıkarılacak zırhlı araca monteli 
köprülerin sayıları; 

(B)zırhl ı araca monte l i köprü le r in be l i r lenmiş daimi depo lama 
mevkilerinden çıkarılma ve buralara iade tarihleri; ve 

(C)zırhlı araca monteli köprülerin belirlenmiş daimi depolama mevkileri 
dışında bulunacakları süre içinde tasarlanan kullanım amaçları. 

4.Bu Madde'nin 6. paragrafında belirtilen haller dışında, belirlenmiş daimi 
depolama mevkilerinden çıkarılan zırhlı araca monteli köprüler, bilfiil çıkarıldıkları 
tarihten en geç 42 gün sonra bu mevkilere iade edileceklerdir. 

5.Her Taraf Devletler grubunun belirlenmiş daimi depolama mevkilerinden 
"çıkardığı ve dışarıda bulundurduğu zırhlı araca monteli köprülerin toplam sayısı, aynı 
anda, hiç bir zaman 50'yi aşmayacaktır. 

6.Taraf Devletler, bakım veya tadilat amaçlarıyla, her belirlenmiş daimi 
depolama mevkinde bulundurduklarını bildirdikleri zırhlı araca monteli köprülerin, 
aynı anda yüzde 10'una kadarını, kesirler en yakın tam çift sayıya tamamlanmak 
suretiyle veya her daimi depolama mevkindeki zırhlı araca monteli köprülerden 10 
adedini, hangisi daha azsa, belirlenmiş daimi depolama mevkilerinden çıkarmak ve 
dışarıda tutmak hakkına sahip olacaktır. 

7.Sele yol açan veya daimi köprülere zarar veren doğal afetlerin vuku bulması 
durumunda, Taraf Devletler, belirlenmiş daimi depolama mevkile/inden zırhlı araca 
monteli köprüleri çıkarmak hakkına sahip olacaklardır. Bu durum, depodan çıkarma 
sırasında diğer tüm Taraf Devletler'e bildirilecektir. 

&/1ADDE XII 

1 .Bir Taraf Devlet'in, harici bir düşmana karşı kara savaşı için yapılan
dırılmamış ve teşkilatlandırılmamış olan, barış zamanında iç güvenlik işlevlerini yerine 
getirmek üzere tasarlanmış ve yapılandırılmış kuruluşlarının elinde bulunan 
zırhlı piyade savaş araçları, bu Antlaşma'yla sınırlandırılmamaktadır. Bununla birlikte, bu 
Antlaşma'nın uygulanmasını güçlendirmek ve bu gibi kuruluşlardaki bu tür silahların 
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sayılarının, bu Antlaşma'nın hükümlerini dolaylı yoldan ihlal edecek şekilde 
kullanamamalarını temin etmek amacıyla, bir Taraf Devlet tarafından barış zamanında iç 
güvenlik işlevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmış ve yapılandırılmış kuruluşların 
elinde bulunan 1000'in üzerindeki zırhlı piyade savaş araçları, IV., V. ve VI. 
Maddeler'de belirtilen tavanların bir bölümünü oluşturacaklardır. Bir Taraf Devlet'in, bu 
gibi kuruluşlara tahsis ettiği zırhlı piyade savaş araçlarından en fazla 600 adedi, 
uygulama alanının V. Madde, 1.paragraf, (A) alt-paragrafında tanımlanan bölgesinde 
konuşlandırılabilecektir. Her Taraf Devlet ayrıca, bu gibi kuruluşların, iç güvenlik 
ihtiyaçlarını karşılamak için gereken muharebe yeteneklerinden daha .fazlasına 
sahip olmaktan kaçınmalarını temin edecektir. 

2.Konvansiyonel silahlı kuvvetlerinin envanterinde bulunan muharebe 
tanklarını, zırhlı piyade savaş araçlarını, topçu silahlarını, savaş uçaklarını, saldırı 
helikopterlerini ve zırhlı araca monteli köprülerini, konvansiyonel silahlı kuvvetlerinin bir 
bölümünü oluşturmayan herhangi bir kuruluşa yeniden tahsis etmek niyetinde olan bir 
Taraf Devlet,' en geç böyle bir tahsisin yeniden yürürlüğe gireceği tarih itibariyle, 
diğer bütün Taraf Devietler'e bildirimde bulunacaktır. Bu bildirimde, yeniden tahsisin 
yürürlüğe gireceği tarih, sözkonusu teçhizatın bilfiil devredildiği tarih ve yeniden 
tahsis edilen Ântlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizat tiplerinin 
sayıları belirtilecektir. 

MADDE XIII 

1.Bu Antlaşma'nın hükümlerine uyulduğunun doğrulanmasını temin etmen 
amacıyla, her Taraf Devlet, Bilgi Değişimi Protokolü uyarınca, konvansiyonel silah ve 
teçhizatı hakkında bildirim ve bilgi değişiminde bulunacaktır. 

2.Bu gibi bildirimler ve bilgi değişimi XVII. Madde uyarınca yapılacaktır. 

3.Her Taraf Devletr kendi sunduğu bilgilerden sorumlu olacaktır; bu gibi 
bilginin ve bildirimlerin alınması, sağlanan bilgilerin doğrulandığı veya kabul edildiği 
anlamına gelmeyecektir. 

MADDE<XIV 

1.Bu Antlaşma'nın hükümlerine uyulduğunun doğrulanmasını temin etmek 
amacıyla, her Taraf Devlet, uygulama alanı içinde, Denetim Protokolü'nün nükümleri 
uyarınca denetim yapmak hakkına ve denetim kabul etmek yükümlülüğüne sahip 
olacaktır. 

2.Bu gibi denetimlerin amaçları şunlar olacaktır: 

(A)Bilgi Değişimi Protokolü, uyarınca sunulan bilgileri temel alarak, Taraf 
Devletler'in IV., V. ve VI. Maddeler'de saptanan sayısal sınırlandırmalara 
uyduklarını doğrulamak;, 

(B)muharebe tanklarının, zırhlı savaş araçlarının, topçu silahlarının, 
savaş uçaklarının ve saldırı helikopterlerinin VIII. Madde ve İndirim 
Protokolü uyarınca, indirim mevkilerinde yürütülen indirim sürecini kontrol 
etmek; ve 

(C)Helikopterlerin Yeniden Sınıflandırılması Protokolü ve Uçakların Yeniden 
Sınıflandırı lması Protokolü uyarınca yürütü len, sırasıyla, yeniden 
sınıflandırılmış çok maksatlı saldırı helikopterleri ile yeniden sınıflandırılmış 
savaş yetenekli eğitim uçaklarının belgeleme işlemlerini kontrol etmek. 

3.Hiç bir Taraf Devlet, bu Madde'nin 1. ve 2. paragraflarında saptanan 
hakları, mensup olduğu Taraf Devletler grubuna mensup Taraf Devietler'e ilişkin 
olarak, denetim rejiminin hedeflerinden sıyrılmak amacıyla kullanmayacaktır. 
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4.Birden fazla Taraf Devlet tarafından ortaklaşa yürütülen bir denetim halinde, 
içlerinden biri, bu Antlaşma'nın hükümlerinin yerine getirilmesinden sorumlu olacaktır. 

5.Bir Taraf Devlet'in, Denetim Protokolü'nün VII. ve VIII. Bölümleri uyarınca, 
belirli her dönemde yapmak hakkına sahip olduğu ve kabul etmek yükümlülüğü altına 
girdiği denetimlerin sayısı, anılan Protokol'ün II. Bölümü'nün hükümleri uyarınca 
saptanacaktır. 

6.İndirim sonrası düzeylerin doğrulanmasına i l işkini20 günlük sürenin 
bitiminde, her Taraf Devlet, üzerinde anlaşılan bir sayıda havadan denetim yürütmek 
hakkına sahip olacak ve uygulama alanı içinde toprağı bulunan her Taraf Devlet 
havadan denetim kabul etmek yükümlülüğünü üstlenecektir. Bu gibi havadan 
denetimlerin sayıları ve diğer ilgili hükümler XVIII. Madde'de atıfta bulunulan 
müzakerelerde geliştirilecektir. 

MADDE XV 

1.Bu Antlaşma'nın hükümlerine uyulduğunun doğrulanmasını temin etmek 
amacıyla, bir Taraf Devlet, bu Antlaşma'nın XIV.Maddesinde belirtilen işlemlere ilave 
olarak, uluslararası hukukun genel olarak tanınan ilkelerine uygun şekilde, ulusal veya 
çok uluslu teknik doğrulama araçlarını kullanmak hakkına sahip olacaktır. 

2.Bir Taraf Devlet, bir diğer Taraf Devlet'in, bu Madde'nin 1.paragrafı uyarınca 
faaliyet gösteren ulusal veya çok uluslu teknik doğrulama araçlarına müdahale 
etmeyecektir. 

3.Bir Taraf Devlet, bir diğer Taraf Devlet'in, bu Madde'nin 1.paragrafına uygun 
olarak faaliyet gösteren ulusal ve çok uluslu teknik doğrulama araçlarıyla bu 
Antlaşma'ya uyulduğunun doğrulanmasına engel olacak gizleme önlemleri uygulama
yacaktır. Bü yükümlülük, olağan personel eğit imi, bakım veya Antlaşma'yla 
sınırlandırılan silah ve teçhizatı içeren faaliyetlere ilişkin örtme veya gizleme uygula
maları [çin geçerli olmayacaktır. 

MADDE XVI 

1.Bu Antlaşma'nın hedeflerine ulaşması ve hükümlerinin uygulanması amacıyla, 
Taraf Devletler, bir Ortak Danışma Grubu kurmuşlardır. 

2.0rtak Danışma Grubu çerçevesinde, Taraf Devletler: 

(A)bu Antlaşma'nın hükümlerine uyulmasıyla veya muhtemel dolaylı ihlallerle 
ilgili sorunları ele alacaklar; 

(B)bu Antlaşma'nın uygulanması sırasında görülebilecek müphemiyetlerin ve 
yorum farklılıklarının çözümünü arayacaklar; 

(C)bu Antlaşma'nın işlerliğini ve etkinliğini artıracak.önlemleri görüşecek ve 
mümkünse mutabakata varacaklar; 

(D)II.Maddenin 2.paragrafı gereğince, Mevcut Tipler Protokolü'nde yer alan 
listeleri güncelleştirecekler; 

(E)bu Antlaşma'nın, Taraf Devletler arasında uyumlu uygulanışını sağlamak 
amacıyla teknik sorunları çözümleyecekler; < 

(F)Ortak Danışma Grubu ve bu Antlaşma uyarınca toplanan konferansların 
usul kuralları, çalışma yöntemleri ve harcamaların dağılım ölçütü ile Taraf 
Devletler arasında denetim masraflarının dağılımını belirleyecekler- ve 
gerekirse gözden geçirip düzeltecekler; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 55) 



26 — 

(G)Taraf Devletler arasında yapılan bilgi değişimleri yoluyla veya bu 
Antlaşma uyarınca yürütülen denetimler sonucu elde edilen bilgilerin, 
yalnızca bu Antlaşma'nm amaçları doğrultusunda kullanılmasını temin 
etmek için, her Taraf Devlet'in hassas olarak belirlediği bir bilginin 
korunmasına ilişkin özel ihtfyaçlarını da dikkate alarak, uygun önlemleri 
inceleyecekler ve, belirleyecekler; 

(H)herhangi bir Taraf Devletin isteği üzerine, bu Antlaşma'nm XXI'nci 
Maddesi uyarınca toplanacak herhangi bir konferansta incelenmesi 
önerilecek herhangi bir konuyu görüşecekler; bu görüşme, herhangi bir 
Taraf Devletin bu Antlaşma'nm XX!'nci Maddesinde düzenlenen süreci 
işletme hakkını etkilemeyecektir; ve 

(l)bu Antlaşma'nm uygulanmasından doğacak ihtilafları görüşeceklerdir. 

S.Her Taraf Devlet, Ortak Danışma Grubu'nda, bu Antlaşma'yla ilgili herhangi 
bir konuyu ele almak ve gündeme koydurmak hakkına sahip olacaktır, 

4.Ortak Danışma Grubu oydaşlaşma ile karar alacak veya tavsiyelerde 
bulunacaktır. Oydaşlaşmadan, kararın alınmasına veya tavsiyenin yapılmasına, 
herhangi bir Taraf Devlet temsilcisinin, herhangi bir itirazının bulunmamasının 
kastedildiği anlaşılacaktır. 

S.Ortak Danışma Grubu XX.Madde uyarınca görüşülmek ve onaylanmak üzere, 
bu Ant laşmaya değişikl ikler önerebi lecekt ir . Ortak Danışma Grubu, ayrıca 
Antlaşma'nm işlerliğini ve etkisini geliştirici, Antlaşma hükümlerine uygun hükümler 
üzerinde anlaşabilir. Bu hükümler, idari veya teknik nitelikteki tali hususlara ilişkin 
değillerse, yürürlüğe girmeleri XX.Madde uyarınca görüşmeye ve onaylamaya tabi 
olacaktır. 

6.Bu Madde'deki hiçbir husus, herhangi bir Taraf Devlet'in, bu Antlaşma'yla 
ve uygulamasıyla ilgili konularda, diğer Taraf Devletler'den, Ortak Danışma Grubu 
dışındaki kanal lardan veya forumlarda bi lg i istemesini veya is t işarelerde 
bulunmasını yasaklıyor veya kısıtlıyor addedilemez. 

7.Ortak Danışma Grubu, Ortak Danışma Grubu Protokolü'nde belirlenen 
usulleri izleyecektir. 

MADDEKVII 

Taraf Devletler, bu Antlaşma gereğince sunulacak bilgi ve bildirimleri yazılı 
olarak ileteceklerdir. Taraf Devletler, diplomatik kanalları veya taraflarca belirlenen, 
özellikle ayrı bir düzenlemeyle kurulacak bir iletişim şebekesi de dahil olmak üzere, 
diğer resmi kanalları kullanacaklardır. ' 

MADDE )CVHI 

1.Taraf Devletler, bu Antlaşma'nm imzasından sonra konvansiyonel silahlı 
kuvvetler üzerindeki müzakerelere, aynı Görev Yönergesi'yle ve bu Antlaşma üzerine 
bina etmek amacıyla devam edeceklerdir. 

2.Bu müzakerelerin hedefi, Avrupa'daki güvenlik ve istikrarı daha da 
güçlendirecek ve Görev Yönergesi uyarınca uygulama alanı içindeki konvansiyonel 
silahlı kuvvetlerin personel gücünü de sınırlandıracak ilave önlemler üzerinde bir 
anlaşmaya varmak olacaktır. " . ' • - ' 

3.Taraf Devletler, bu müzakereleri, en geç Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Konferansının 1992 yılında Helsinki'de yapılacak İzleme Toplantısı'na kadar 
sonuçlandırmaya çalışacaklardır. 
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MADDE XIX 

1.Bu Antlaşma süresiz olacaktır. Bir başka antlaşma ile tamamlanabilir. 

2.Her Taraf Devlet, bu Antlaşma'nın konusuna ilişkin olağanüstü olayların 
kendi yüksek çıkarlarını tehlikeye attığına karar verdiği takdirde, ulusal egemenlik 
haklarını kullanarak, bu Antlaşma'dan çekilmek hakkına sahip olacaktır. Çekilmek 
niyetindeki bir Taraf Devlet, bu yöndeki kararını Saklayıcı ve diğer bütün Taraf 
Devletler'e bildirecektir. Bu bildirim, bu Antlaşma'dan çekilme tarihinden en az 150 gün 
önce yapılacaktır. Bildirim, Taraf Devlet'in, yüksek çıkarlarını tehlikeye attığını 
düşündüğü olağanüstü olaylar hakkındaki bir açıklamayı da içerecektir. 

3,Her Taraf Devlet, özell ikle, bir diğer Taraf Devlet' in II. Madde'de 
tanımlanan, ancak Antlaşma'nın getirdiği sınırlandırmaların dışında kalan muharebe 
tankları , zırhlı savaş araçları, topçu si lahları , savaş uçakları veya saldırı 
helikopterlerinin mevcutlarını, bu Antlaşma'nın, uygulama alanı içindeki kuvvet 
dengesine açık bir tehdit oluşturacak oranlarda yükseltmesi durumunda, ulusal 
egemenlik haklarını kullanarak, bu Antlaşma'dan çekilmek hakkına sahip olacaktır. 

MADDE XX 

1.Herhangi bir Taraf Devlet, bu Antlaşma'ya değişiklikler önerebilir, önerilen 
değişikliklerin metni, bunu bütün Taraf Devletler'e dağıtacak olan Saklayıcı'ya teslim 
edilecektir. 

2.Eğer bir değişiklik bütün Taraf Devletler tarafından onaylanırsa, bu 
Antlaşma'nın yürürlüğe girişini düzenleyen XXII. Madde'de belirtilen usuller uyarınca 
yürürlüğe girecektir. 

ftflADDEXXl 

t.Bu Antlaşma'nın yürürlüğe girmesinden 46 ay sonra ve müteakiben her 5 
yılda bir, Saklayıcı, bu Antlaşma'nın işleyişini gözden geçirmek üzere, bir Taraf 
Devletler konferansı toplayacaktır. 

2.Bu Antlaşma'yla ilgili istisnai koşulların oluştuğunu düşünen herhangi bir 
Taraf Devlet tarafından istenmesi halinde, özellikle, bir Taraf Devlet'in, II. Madde, 1. 
paragraf, (A) alt paragrafında tanımlanan Taraf Devletler grubundan ayrılmak veya 
diğer Taraf Devletler grubuna katılmak niyetini açıklaması durumunda, Saklayıcı, bir 
Taraf Devletler olağanüstü konferansı toplayacaktır. Diğer Taraf Devletler'in bu 
konferans için hazırlanmalarını teminen, olağanüstü konferansın toplanmasının gerekli 
görülme sebebi de istekte belirtilecektir. Konferans istekte belirtilen şartları ve bunların 
Antlaşma'nın işlerliği üzerindeki etkilerini görüşecektir. Konferans, isteğin alınmasından 
sonra, en geç 15 gün içinde açılacak ve aksine karar verilmezse, 3 haftadan uzun 
sürmeyecektir. 

3.Üç veya daha fazla sayıda Taraf Devlet tarafından istenmesi durumunda, 
Saklayıcı, XX. Madde uyarınca önerilen bir değişikliği görüşmek üzere, bir Taraf 
Devletler konferansı toplayacaktır. Böyle bir konferans, gerekli isteklerin alınmasından 
sonra en geç 21 gün içinde açılacaktır. • 

4,Bir Taraf Devlet'in, XIX. Madde uyarınca bu Antlaşma'dan çekilme kararını 
bildirmesi, durumunda, Saklayıcı, bu Antlaşma'dan çekilmeye ilişkin konulan görüşmek 
üzere, çekilme bildiriminin alınmasından sonra, en geç 21 gün içinde açılacak bir 
Taraf Devletler konferansı toplayacaktır. 
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MADDEXXII 

1.Bu Antlaşma, her Taraf Devlet tarafından, kendi anayasal yöntemleri 
uyarınca, onaya tabi olacaktır. Onay belgeleri Saklayıcı olarak tayin edilen Hollanda 
Krallığı Hükümeti'ne tevdi edilecektir. 

2.Bu Antlaşma, Dibacesinde sıralanan Taraf Devletler'in onay belgelerini tevdi 
etmelerinden 10 gün sonra yürürlüğü girecektir. - . - • ' _ . 

3.Saklayıcı, tüm Taraf Devletler'e aşağıdaki hususları derhal bildirilecektir : 

(A)her onay belgesinin tevdiini; 

(B)bu Antlaşma'nın yürürlüğe girdiğini; 

(C) XIX. M ad de uyarınca, herhangi bir çekilmeyi ve bunun yürürlük 
, tarihini; 

(D)XX.Madde uyarınca önerilen herhangi bir değişikliğin metnini; 

(E)bü Antlaşma'yla yapılan herhangi bir değişikliğin yürürlüğe giriş tarihini; 

(F)XXI.Madde uyarınca yapılan herhangi bir konferans toplama isteğini; 

(G)XXI.Madde uyarınca bir konferansın toplanmasını; ve 

(H)bu Antlaşma gereğince, Saklayıcı'nın, diğer bütün Taraf Devletler'e 
bildirmek zorunda olduğu diğer hususları. -

4.Bu Antlaşma, Saklayıcı tarafından BM Sarfının 102;Maddesi uyarınca tescil 
ettirilecektir. 

MADDEKKIII 
İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça ve İspanyolca metinleri, eşit 

ölçüde aşıl olacak bu Antlaşma, Saklayıcının arşivlerinde muhafaza edilecektir. Bu 
Antlaşma'nın usulüne uygun şekilde belgelenmiş örnekleri, Saklayıcı tarafından bütün 
Taraf Devletler'e iletilecektir. 
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KONVANSİYONEL SİLAH VE TEÇHİZATIN 
MEVCUT TİPLERİ HAKKINDA 

PROTOKOL 

Taraf Devletler, bundan sonra Antlaşma olarak anılacak 19 Kasım 1990 tarihli 
Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlasması'nın II. Maddesi'ne uygun olarak; 
(a) sınırlandırma, indir im, bi lgi değişimi ve denetim önlemlerine tabi olan 
konvansiyonel silah ve teçhizatın, Antlaşma'nın imzalandığı tarih itibariyle mevcut 
tiplerinin listeleri; (b) bu gibi kovansiyonel silah ve teçhizatın mevcut tipleriyle ilgili 
teknik bilgi ve fotoğrafların verilmesine ilişkin usuller; ve (c) bu gibi. konvansiyonel 
silah ve teçhizatın mevcut tip listelerinin güncelleştirilmesiyle ilgili usuller üzerinde, 
aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır. 

I. BÖLÜM: ANTLAŞMAYLA SINIRLANDIRILAN KONVANSİYONEL 
' SİLAH VE TEÇHİZATIN MEVCUT TİPLERİ 

1.Muharebe tanklarının mevcut tipleri şunlardır: 

M-1 
M-60 
M-48 
M-47 
Leopard 1 
Leopard 2 
AMX-30 
Challenger 
Chieftaîn 
Centurion 
M-41 
NM-116 
T-54 
T-55 
T-72 

T-34 
T-54 
T-55 
T-62 
T-64 
T-72 
T-80 
TR-85 
TR-580 

< . 

. -

Yukarıdaki listede yer alan bir muharebe tankı mevcut tipinin bütün model ve 
versiyonları da, o tipte muharebe tankları olarak kabul edilecektir.' 

2.Zirhlı savaş araçlarının mevcut tipleri şunlardır. 

(A)Zırhlı Personel Taşıyıcıları: 

YPR-765 BTR-40 
AMX 13-VTT ' , - ' • • BTR-152 
M113 BTR-50 
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M75 
Spartan 
Grizzly 
TPz-1 Fuchs 
VAB < . 
M59 
Leonidas 
VCC1 
VCC2 
Saxon 
AFV 432 
Saracen 
Humber 
BDX 
BMR-600 
Chaimite V200 
V150S 
EBR-ETT 
M3A1 
YP 408 
BLR 
VIB 
LVTP-7 • 
6614/G 
BTR-152 
BTR-50 ' 
BTR-60 
BTR-70 
MT-LB* 

BTR-60 
OT-62(TOPAS) 
OT-64 (SKOT) 
OT-90 
FUG D 442 
BTR-70 
BTR-80 
BTR-D 
TAB-77 
OT-810 
PSZH D-944 
TABC-79 
TAB-71 
MLVM 
MT-LB* 

> 

Yukarıdaki listede yer alan bir zırhlı personel taşıyıcının mevcut tipinin bütün 
modelleri ve versiyonları da, bu Protokol'ün II. Bölüm, 1. paragrafında yer alan zırhlı 
personel taşıyıcıları benzerlerinin mevcut tipleri listesine dahil edilmemişse, o tipte zırhlı 
personel taşıyıcıları olarak kabul edilecektir. 

,*Bu çok maksatlı hafif zırhlı araç, Antlaşma'nın yürürlüğe girişini izleyen 40 
ay içinde, aracın sol tarafındaki, muharip piyade mangasının oturduğu yerlerin 
sökülmesi ve Cephane raflarının, aracın yân sacına ve döşemesine en az altı noktadan 
kaynaklanarak bir muharip piyade mangasını taşıyamayacak şekilde iç yapısısının 
değiştirilmesiyle, istisnai olarak, bu Protokol'ün II. Bölüm, 1. paragrafında ,MT-LB-AT 
olarak sıralanan zırhlı personel taşıyıcı benzerine tadil edilebilir. Bu tadilatlar, indirim 
mevkileri dışındaki yerlerde yapılabilir. Tadil edilmemiş MT-LB zırhlı personel 
taşıyıcıları, Bilgi Değişimi Protokolü uyarınca zırhlı personel taşıyıcıları olarak 
bildirilecektir. 
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(B)Zırhlı Piyade Savaş Araçları; 

YPR-765 (25mm) 
Marder 
AMX-1.0P 
VVarrior 
M2/M3 Bradley 
AFV-432 Rarden 
NM-135 
BMP-1/BRM-1 
BMP-2 

BMP-1/BRM-1 
BMP-2 
BMP-23 
MLI-84 
BMD-1 
BMD-2 
BMP-3 

Yukarıdaki listede yer alan bir zırhlı piyade savaş aracının mevcut tipinin 
,bütün modelleri ve versiyonları da, bu Protokol'ün II Bölüm, 2. paragrafında yer alan 
zırhlı piyade savaş aracı benzerlerinin mevcut tipleri listesine dahil edilmemişse, o tipte 
zırhlı piyade savaş araçları olarak kabul edilecektir. 

(C)Ağır Silahlı Savaş Araçları: 

AMX-10RC 
ERC 90 Sagaye 
BMR-625-90 
Ccmmando V150 
Scorpion 
Saladin 
JPK-90 
M-24 
AMX-13 
EBR-75 Panhard 
PT-76 

PT-76 
SU-76 
SU-100 
ISU-152 

Yukarıdaki listede yer alan bir ağır silahlı savaş aracı mevcut tipinin bütün 
modelleri ve versiyonları da, o tipte ağır silahlı savaş araçları olarak kabul edilecektir. 

3.Topçu silahlarının mevcut tipleri şunlardır: 

(A)Toplar, Obüsler ve Top ve Obüslerin Niteliklerini Birleştiren Topçu Silahları: 

105 mm: 105 'Haffif Top 
M18 
105 Krupp Top 
105 R Metal Top 

100. mm: BS-3 Sahra Topu 
Model 53 Sahra Topu 
Skoda Obüs (Model 
1914/1934, 1930, 1934) 
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105 Taşınabilir Obüs 
M56 Taşınabilir Obüs 
M101 Çekili Obüs 
M102 Çekili Obüs 
Abbot K/M Top 
M108 K/M Obüs 
M52 K/M Obüs 
105 HM-2 Obüs 
M-38 Top (Skoda) 
105 AU 50 Obüs 
R58/M26 Çekili Obüs 

122 mm: 122/46 Sahra Topu 
D30 Obüs 
M30 Obüs 
2S1 K/M Obüs 

130 mm: M 46 Top 
140 mm: 5.5" (139.7 mm) 

Çekili Obüs 

150 mm: 150 Skoda Top' 

152 mm: D20 Top-Obüs 
2S3 K/M Obüs 

155 mm: M114 Çekili Obüs 
M114/39 (M-139) 
Çekili Obüs 
FH-70 Çekili Obüs 
M109 K/M Obüs 
M198 Çekili Obüs 
155 TRF1 Top 
155 AUF1 Top 
155 AMF3 Top ' 
155 BF50 Top 
M44 K/M Obüs 
M59 Çekili Obüs 
SP 70 K/M Top ' 

Skoda Obüs (Model 1939) 

105 mm: Schneider Sahra Topu 
(Model 1936) 

120 mm: 2B16 Obüs 
2S9 K/M Obüs 

122 mm: D30 Obüs 
M-30 Obüs 
D74 Obüs 
2S1 K/M Obüs 
A19 Top (model 31/37) 
Model 89 K/M Obüs 

130 mm: Top 82 
M-46 Top 

150 mm: Skoda Obüs (Model 1934) 
Ceh Obüs (Model 1937) 

152 mm: D1 Obüs 
2S3 K/M Obüs 
2A65 Obüs 
ML20 Obüs-Top 
D20 Top-Obüs 
Top 81 
2A36 Top 
Dana K/M Top-Obüs,M77 
2S5 K/M Top 
2S19 K/M Obüs 
Top-Obüs 85 
Obüs Model 1938 , 
Obüs 81 

203 mm: B4 Obüs 
2S7 K/M Top 

175 mm: M107 K/M Top 
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203 mm: M115 Çekili Obüs 
M110 K/M Obüs 
M55 K/M Obüs 

(B) Havanlar: 

107 mm : 4,2"(taşınabilir veya M106 
zırhlı araca monteli) 

120 mm: Brandt (M60, M-120-60; 
SLM-120-AM-50) 
M120 RTF 1 
M120 M51 
Soltam/Tampella (taşınabilir 

• veya M 113 zırhlı 
araca monteli) 
Ecia Mod L (taşınabilir M-L 
veya BMR-600 ya da 
M-113 zırhlı araca monteli) 
HY12 (Tosam) 
2B11 (2S12) 

107 mm :Havan M-1938 

120 mm: 2B11(2S12) 
M120 Model 38/43 
Tundzha/Tundzha Sani SP 
Havan (MT-LB'ne monteli) 
Havan Model 1982 
B-24 

160 mm: Mİ60 

240 mm: M240 
2S4 K/M Havan 

(C) Çok Namlulu Roketatar Sistemleri: 

110 mm: LARS 
120 mm: BM-21 

RM-70 

140 mm: Temel MLAS 

227 mm: MLRS 

122 mm: BM-21(BM-21-1,BM-21V) 
RM-70 
APR-21 
APR-40 

130 mm: M-51 
RM-130 
BM-13 
R.2 

140 mm: BM-14 
220 mm: BM-22/27 
240 mm: BM-24 
280 mm: Urağan 9P 140 
300 mm: Smerch 

Yukarıdaki listede yer alan bir topçu silahı mevcut tipinin bütün modelleri ve 
versiyonları da, o tipte topçu silahı olarak kabul edilecektir. 
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4.Savaş uçaklarının mevcut tipleri şunlardır: 

A-7 
A-10 
Alpha Jet A 
AM-X 
Buccaneer 
Canberra 
Draken 
F-4 
F-5 
F-15 
F-16 
F-18 
F-84 
F-102 
F-104 
F-111 
G-91 
Harrier 
Hunter 
Jaguar 
Lightning 
MIG-21 
MIG-23 
MIG-29 
MB-339 

IAR-93 
IL-28 
MIG-15 
MIG-İ7 
MIG-21 
MIG-23 
MIG-25 
MIG-27 
MIG-29 
MIG-31 
SU-7 
SU-15 
SU-17 
SU-20 
SU-22 
SU-24 
SU-25 
SU-27 
TU-16 
TU-22 
TU-22M 
TU-128 
Yak-28 

Mirage F1 
Mirage III • 
Mirage IV 
Mirage V 
Mirage 2000 
SU-22 ' 
Tornado 

Yukarıdaki listede yer alan bir savaş uçağı mevcut tipinin bütün modelleri ve 
versiyonları da, o tipte savaş uçağı olarak kabul edilecektir. 
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S.Saldırı helikopterlerinin mevcut tipleri şunlardır: 

(A)özel Saldırı Helikopterleri: 

A-129 Mangusta Mi-24 
AH-1 Cobra 
AH-64 Apache . ' 
Mi-24 

Helikopterlerin Yeniden Sınıflandırılması Protokolü'nün I. Bölüm, 3. paragrafı 
hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yukarıdaki listede yer alan bir özel saldırı helikopteri 
mevcut tipinin bütün modelleri veya versiyonları da, o tipte özel saldırı helikopterleri 
olarak kabul edilecektir. 

(B)Çok Maksatlı Saldırı Helikopterleri: 

A-109 Hirun.do IAR-316 
Alouette III Mİ-8/Mİ-1 
BO-105/PAH-1 
Fennec AS 550 C-2 
Gazelle 
Lynx 
Mi-8 v 

OH-58 Kiowa/AB-206/CH-136 
Scout . 
Wessex 

. Helikopterlerin Yeniden Sınıflandırılması Protokolü'nün I. Bölüm, 4. ve 5. 
paragrafları hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yukarıdaki Mstede yer alan bir çok 
maksatlı saldırı helikopteri mevcut tipinin bütün modelleri veya versiyonları da, o tipte 
çok maksatlı saldırı helikopterleri olarak kabul edilecektir. 

II. B Ö L Ü M : ANTLAŞMAKLA SINIRLANDIRILMAYAN 
KONVANSİYONEL SİLAH VE TEÇHİZATIN 
MEVCUT TİPLERİ 

1.Zırhlı personel taşıyıcı benzerlerinin mevcut tipleri şunlardır: 

YPR-765 MILAN ' BTR-40 CP 
CP ' -
PRCOC1 BTR-50 PU 
PRCOC2 PUM 
PRCÖC4 P 
PRCOC5 PUR 82 
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AMX-13 VTT 

M113 

TPz-1 FÜCHS 

M59 

LEONIDAS 

VAB 

BMR-600 
-

PRMR 

MILAN 
PC 

MILAN 
A1/A2 (ATGW) 
EAV TOW 
ARTFC 
ARTOBS 
FACONT 
MORTFC 
A1E 
Havan Taşıyıcı 
SIG 
HFTRSM 
CP 
CPSVC 
A1CP 
A1ECP 
4.2VM106 A1 4.2" 
M106 81 mm 
M-125 81 mm 
M125 A1 81 mm 
M125 A2 81 mm 
NM-125 81 mm 
• 

HFTRSM 
AD CP 
CP 
ENGRCP 
ELOKA 
NBC 
RASIT 
CP 

- - 1 

PC 

SIG 
PC 

BTR-152 

BTR-60 

/ 

BTR-70 

BTR-80 

BTR-D 

OT-62(TOPAS) 

PK (MRF) 
UR-67 
PK (B) 
MTP-1 
CP 

PU 
PU-12/PA PU-12 
PAU 
BBS 
ABS 
R-137 B 
R-140 BM 
R-145 
R-156 
R-409 BM 
P.-238BT 
P-240BT 
P-24İBT 
E-351BR 
R-975 
MTP-2 
1V18, 1V19 
1V118 
B 

KShM 
SPR-2 
BREM 
ZS-88 
•Kh 

1V119 
RCHM-4 
ZD 
RD 

CP 
VVPT/DPT-62 
BREM 
R-2M 
R-3M 
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.ŞPARTAN 

SAXON 

AFV432 

HUMBER 

SARACEN 

YP 408 

BTR-50 

BTR-60 

' 

81 mm 
STRIKER 
SAMSON 
CP 
JAVELIN 
MILAN 

AD 
CP 
MAINT 

CP/RA 
81 mm 
CYMB 
AFV 435 
AFV 436 
AFV 439 

SQUIRT 

SO.OUIRT 
CP 
ADR 

PWMR 
PWCO 
PWAT 
PVVRDR 
PWV 

PU 
PK (MRF) 
PK (B) 

PU-12/PA PU-12 
BBS 
ABS 
R-137B 
R-140BM 
R-145 

OT-64(SKOT) 

< 

OT-810 

OT-90 

FUG D-442 

PSZH D-944 

MT-LB 

R-3MT 
R-4MT 

CP 
R-3Z 
R-2M 
R-3MT 
R-4 
R-4MT 
R-2AM 
PROPAGANDA 
R-4M 
R-6 
VVPT/DR-64 
BREM 
S-260 inz. 
S-260 art. 

OT-810/R-112 

VP 90 

VS 
MRP 
OT-65/R-112 
OT-65 DP 
OT-65 CH 

°P 

AT 
KShM-R-81 
R-80 
9S743 
Pl 
1VV-13-16 
1VV-21-25 
1W-12 
MP-21-25 
AFMS 
R-381T 
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MT-LB 

R-156 
R-409 BM 
P-238 BT 
P-240 BT 
P-241 BT 
B 

Pl 
MP-21-25 
1VV-13-16 
AFMS 
R-381 T 
R-330 P 
Beta 3M 
MTP-LB, 

TAB-71 

TAB-77 

TABC-79 

TAB 
MLVM 

- R-330P 
Beta 3M 
SPR-1 
VVPT/DTP 
BREM 
TRI 
MTP-LB 
BRM Sova/BRM 30 

A 
• TERA-71-L 

AR 

A 
TERA-77-L 
RCH-84 
PCOMÂ 
AR 
A-POMA 
TCG-80 
AR 

2.Zırhlı piyade savaş aracı benzerlerinin mevcut tipleri şunlardır: 

VVARRIOR RA BMP-1 

BMP-1 

RA 
REP 
REC 

MTP 
MP-31 

KSh 
9S743 
PRP-3-4 
MP-31 
B 
SVO 
DTB-80 
VPV 
IRM ' 
MTP 
BREM-4.-2.-D 

BMD-1 KSh 

BRM-1 KSh 
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3.Temel uçuş eğitimi için tasarlanmış, imal edilmiş ve yalnızca silah atış 
tekniklerinde temel eğitim için gereken sınırlı silah taşıma; kapasitesine sahip 
olabilecek temel eğitim uçaklarının mevcut tipleri' şunlardır: 

Alpha Jet E 1-22 
C-10f Aviojet IAR-99 
Fouga L-29 
Hawk . L-39 
Jet Provost TS-11 
L-39 
MB-326 . 
PD-808 
T-2 
T-33/CT-133 
T-37 
T-38 

4.Savaş destek helikopterlerinin mevcut tipleri şunlardır: 

A-109 Hirundo IAR-316 
AB-412 IAR-330 
Alouette II - Mi-2 
Alouette III Mi-6 
Blackhawk Mİ-8/Mİ-17 
Bell 47/AB 47/Sioux 
BO-105 
CH53 ' : . ' . • ' • 
Chinook 
Fennec AS 555 A 
Hughes 300 
Hughes 500/OH-6 
Mi-8 
ÖH-58 Kiowa/AB-206/CH-136 
Puma 
Sea King 
UH-1A/1B/AB-204 
UH-1D/1H/AB-205 
UH-1N/AB-212 
Wessex 
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5.Silah kullanmak için teçhiz edilmemiş, silahsız nakliye helikopterlerinin 
mevcut tipleri şunlardır: 

AB 47 Mi-2 
AB-412 Mİ-26 
Alouette II SA-365N Dauphin 
CH 53 W3 Sokol 
Chinook 
Cougar AS 532 U 
Dauphin AS 365 N1 
Hughes 300 
NH 500 
Puma 
Sea King/H-3F/HAR 3 
SH-3D 
UH-1D/1H/AB-205 
UH-1N/AB-212 

G.Zırhlı araca monteli köprülerin mevcut tipleri şunlardır: 

M47 AVLB ' '- MTU 
M48 AVLB MT-20 
M60 AVLB MT-55A 
Centurion AVLB MTU-72 
Chieftain AVLB ...' • BLG-60 
Brueckenlegepanzer Biber/ Leopard 1 AVLB BLG-67M 

BLG-67M2 

' . III.BÖLÜM: TEKNİK VERİLER VE FOTOĞRAFLAR 

1.Bu Protokol'ün I. ve II.' Bölümleri'ndeki listelerde yer alan her konvansiyonel 
silah ve teçhizatın mevcut tipleri için, bu Protokol'ün Eki'nde mutabık kalınan 
kategorilere uygun olarak teknik veriler, sağ veya sol yandan, üstten ve cepheden 
çekilmiş fotoğraflarla birlikte, her Taraf Devlet tarafından Antlaşma'nın imzası sırasında, 
diğer bütün Taraf Devletler'e verilecektir. Ayrıca, zırhlı personel taşıyıcı benzerleri ve 
zırhlı piyade savaş aracı benzerlerinin fotoğrafları, bu gibi araçları bir benzer olarak 
ayırt eden belirgin özelliğini sergileyecek şekilde, iç yapısını gösteren bir görüntü 
içerecektir. Bu paragrafın gerektirdiklerine ilave olarak, her Taraf Devlet, istediği 
takdirde, başka fotoğraflar verebilecektir.. 

2.Bu Protokol'ün I. ve II. Bölümleri'ndeki listelerde yer alan her konvansiyonel 
silah ve teçhizatın mevcut tipinin bir model veya versiyonu örnek olarak belirlenecektir. 
Bu Bölüm'ün 1. paragrafı uyarınca, bu şekilde belirlenen her örnek için fotoğraflar 
verilecektir. Bir tipin, dıştan görülebilen hiçbir kayda diğer farklılığı olmayan model ve 
versiyonları için fotoğraf verilmesi gerekmeyecektir. Her tip örneğinin fotoğrafları, o 
fotoğraftaki örnek tipin bütün model ve versiyonlar için, mevcut tip adı ve ulusal 
sınıflandırma şekliyle bir notu içerecektir. Her tip örneğinin fotoğrafları, bu Protokol'ün 
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ekinde yer alan ve üzerinde mutabık kalınan kategorilere uygun olarak teknik verilere 
ilişkin bir notu içerecektir. Buna ek olarak, not, örneğin fotoğraflarının temsil ettiği tüm 
model ve versiyonları belirtecektir. Sözkonusu teknik veriler fotoğrafın yandan çekilmiş 
olanında yer alacaktır. 

İV. BÖLÜM: MEVCUT TİPLER LİSTELERİNİN 
GÜNCELLEŞTİRİLMESİ VE TARAF 
DEVLETLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 

1.Bu Protokol, Taraf Devietler'in, yalnızca konvansiyonel silah ve teçhizatın 
mevcut tipleri ile bu Protokol'ün Eki'nin I ve II. Bölümleri'nde öngörülen teknik veri 
kategorilerine ilişkin mutabakatını oluşturmaktadır. 

2.Her Taraf Devlet, Protokol'ün i l i . Bölümü uyarınca bildir i len teknik 
verilerden yalnızca kendisine ait konvansiyonel silah ve teçhizata ilişkin olanlarının 
doğruluğundan sorumlu olacaktır. 

3.Her Taraf Devlet (a) Antlaşma'nın II. Maddesi'nde yer alan tanımlardan 
birine uyan veya bu Protokol'de yer alan bir kategorinin kapsamına giren herhangi bir 
yeni konvansiyonel silah ve teçhizat ile (b) bu Protokol'de sıralanan bir tipin herhangi 
bir yeni model veya versiyonunun uygulama alanı içindeki birliklerinde hizmete 
girmesi halinde, diğer bütün Taraf Devletler'e bildirimde bulunacaktır. Her Taraf 
Devlet, aynı zamanda, diğer bütün Taraf Devletler'e, bu Protokol'ün III. Bölümü 
uyarınca gereken teknik veri ve fotoğrafları verecektir. 

4.Bu Bölüm'ün 3. paragrafı uyarınca yapılacak bir bildirimden sonra, en kısa 
zamanda ve her hal ve karda 60 günü aşmayacak bir süre içinde, Taraf Devletler, bu 
Protokol'ün I ve II. Bölümleri'ndeki konvansiyonel silah ve teçhizat mevcut tip listeleri 
için, Antlaşma'nın XVI. Maddesi ve Ortak Danışma Grubu Protokolü hükümlerine 
uygun olarak güncelleştirme işlemlerine başlayacaklardır. 
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KONVANSİYONEL SİLAH VE TEÇHİZATIN MEVCUT TİPLERİ 
HAKKINDAKİ PROTOKOLE 

EK 

I. BÖLÜM: KABUL EDİLEN TEKNİK VERİ KATEGORİLERİ 

Konvansiyonel silah ve teçhizatın mevcut tiplerinin her model ve versiyonu 
için kabul edilen teknik veri kategorileri şunlardır: 

1.Muharebe Tankları 
Mevcut Tip 
Ulusal Sınıflandırma 
Ana Topun Çapı 
Boş Ağırlık 

2.Zırhlı Savaş Araçları 
Zırhlı Personel Taşıyıcıları . -

Mevcut Tip 
Ulusal Sınıflandırma 
Varsa, Silahların Tipi ve Çapı 

Zırhlı Piyade Savaş Araçları 
Mevcut Tip 
Ulusal Sınıflandırma 
Silahların Tipi ve Çapı 

Ağır Silahh Savaş Araçları 
Mevcut Tip 
Ulusal Sınıflandırma 
Ana Topun Çapı . 
Boş Ağırlık 

3.Topçu Silahları 
, Toplar, Obüsler, Top ve Obüslerin Niteliklerini Birleştiren Topçu Silahları 

Mevcut Tip , 
Ulusal Sınıflandırma 
Çapı 

Havanlar 
Mevcut Tip 
Ulusal Sınıflandırma 
Çapı. 

Çok Namlulu Roketatar Sistemleri 
Mevcut Tip 
Ulusal Sınıflandırma 
Çapı 
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4,Savaş Uçakları 
Mevcut Tip 
Ulusal Sınıflandırma 

S.Saldırı Helikopterleri 
Mevcut Tip 
Ulusal Sınıflandırma 

e.Zırhlı Personel Taşıyıcı Benzerleri 
Mevcut Tip 
Ulusal Sınıflandırma 
Varsa, Silahların Tipi ve Çapı 

7.Zırhlı Piyade Savaş Aracı Benzerleri 
Mevcut Tip 
Ulusal Sınıflandırma 
Varsa, Silahların Tipi ve Çapı 

8.Temel Eğitim Uçakları 
Mevcut Tip 
Ulusal Sınıflandırma -
Varsa, Silahların Tipi 

9.Savaş Destek Helikopterleri 
Mevcut Tip 
Ulusal Sınıflandırma 

lO.Silahsız Nakliye Helikopterleri 
Mevcut Tip 
Ulusal Sınıflandırma 

11.Zırhlı Araca Monteli Köprüler 
Mevcut Tip 

, Ulusal Sınıflandırma 

II. BÖLÜM: FOTOĞRAFLARDA ARANAN ÖZELLİKLER 

Bu Protokol'ün III. Bölümü uyarınca verilecek fotoğraflar siyah beyaz olacaktır. 
Flaş ve aydınlatma cihazının kullanımına izin verilecektir. Resmi çekilen nesne ile 
fotoğrafın arka planı ayırd edilebilecektir. Bütün fotoğraflarda çizgiler bariz, renk tonu 
muntazam ve ortak mesafesi tam ayarlanmış olacaktır. Fotoğraflar 13x18 cm ebatında, 
çerçevesiz verilecektir. Üstten çekilen görüntüler dışında, fotoğraf makinası nesnenin 
uzun ekseni boyunca veya ona dik olarak yerleştirilerek, fotoğrafı çekilen teçhizatla 
aynı seviyeden çekilecek; üstten çekilen fotoğraflar, teçhizatın üstünü tamamiyle 
gösterecek ve ayrıca arka tarafını da gösterebilecektir. Fotoğrafı çekilen nesne, 
fotoğrafın yatay veya dikey olarak, en az yüzde 80"ini kaplayacaktır. Her fotoğrafta, 
çekilen nesne He birlikte referans için bir ölçek bulunacaktır. Ölçek, birbirini izleyen 
yarım metre uzunluğunda siyah ve beyaz bölümlerden oluşacaktır. Ölçek, sıhhatli bir 
ölçeklerde yapabilmek için yeteri kadar uzun olacak ve nesnenin üzerine, yanına veya 
karşısına ya da çok yakınında bir yere yerleştirilecektir. Her fotoğrafta, bu Protokol'ün 
III. Bölüm, 2. paragrafında belirt i len verilmesi gereken bilgileri ve fotoğrafın 
çekildiği tarihi gösteren ibareler yer alacaktır. , 
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SAVAŞ YETENEKLİ EĞİTİM UÇAKLARININ BELİRLİ • 
IODELLERİNİN VE VERSİYONLARININ SİLAHSIZ EĞİTİM 
UÇAĞI OLARAK YENİDEN SINIFLANDIRILMASINDA 

Taraf Devletler, bundan sonra Antlaşma olarak anılacak 19 Kasım 1990 tarihli 
Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nın VIII. Maddesi uyarınca, savaş 
yetenekli eğitim uçaklarının belirli modellerinin veya versiyonlarının tamamen 
silahsızlandırmasında ve silahsız statülerinin belgelenmesinde uyulacak usuller ve 
hükümler üzerinde, aşağıdaki'şekilde anlaşmışlardır. -

I. BÖLÜM; GENEL HÜKÜMLER 

"I.Her Taraf Devlet, bu Protokol'de belirtilmiş usullere göre, yalnızca bu 
Protokolün II. Bölüm, 1. paragrafında sınırlandırılan savaş yetenekli eğitim uçakların 
belirli modellerini veya versiyonlarını, Antlaşma'nm IV ve VI. Maddeleri'nde savaş 
uçaklarına getirilen sayısal sınırlandırmaların dışına çıkarmak hakkına sahip olacaktır, 

(A)Her Taraf Devlet, bu Protokol'ün III. Bölüm, 1. ve 2. paragraflarında 
belirtilen parçalardan herhangi birine sahip, Protokol'ün II. Bölüm, 1. 
paragrafında sıralanan belirli uçak modellerini veya versiyonlarını, yalnızca, 
tamamen silahsızlandırma ve belgelemeyle, Antlaşma'nm IV. ve VI. 
Maddeleri'nde belirtilen savaş uçağı sayısal sınırlandırmalarının dışına 
çıkarmak hakkına sahip olacaktır. 

(B)Her Taraf pevlet, bu Protokol'ün III. Bölüm, 1. ve 2. paragraflarında 
belirtilen parçalardan hiçbirine sahip olmayan, Protokol'ün II. Bölüm, 1. 
paragrafında sıralanan belirl i uçak modellerini veya versiyonlarını, 
yalnızca belgelemeyle, Antlaşma'nm IV. ve VI. Maddeleri'nde belirtilen 
savaş uçağı sayısal sınırlandırmalarının dışına çıkarmak hakkına sahip 
olacaktır. 

2.Bu Protokol'ün II. Bölümü'nde sıralanan savaş yetenekli eğitim uçak 
modelleri veya versiyonları, Antlaşma'nin yürürlüğe girmesinden sonra 40 ay içinde 
silahsızlandırılabilir ve belgelenebilir veya sadece belgelenebilir. Bu tip uçaklar, 
Protokol'ün IV. Bölümü'nde belirtilen usullere göre silahsız olarak belgeleninceye 
kadar, Antlaşma'nm IV ve VI. Maddeleri'nde belirtilen savaş uçağı sayısal sınırlan
dırmalarına tabi'olacaklardır. Her Taraf Devlet, 130'dan fazlası MIG-25U modeli veya 
versiyonu olmamak üzere, en fazla 550 uçağı, Antlaşma'nm IV ve VI. Maddeleri'nde 
belirtilen sayısal sınırlandırmaların dışında tutmak hakkına sahip olacaktır. 

3.Antlaşma yürürlüğe girmeden önce, her Taraf Devlet, diğer bütün Taraf 
Devletler'e aşağıdaki bildirimlerde bulunacaktır: 

(A)Bu Protokol'ün I. Bölüm, 1. paragrafının, (A) alt paragrafı İle, III. ve IV. 
Bölümleri'ne göre, Taraf Devlet'in silahsızlandırmak ve belgelemek 
niyetinde olduğu savaş yetenekli eğitim uçaklarının, belirli her modeli veya 
versiyonu için toplam miktarı; ve 

(B)Bu Protokol'ün i. Bölüm, 1. paragrafının (B) alt paragrafı ile IV. 
Bölümü'ne göre, Taraf Devlet'in yalnızca belgelemek niyetinde olduğu 
savaş yetenekli eğitim uçaklarının, belirli her modeli veya versiyonunun 
toplam miktarı. 
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4.Her Taraf Devlet, bu Protoko'l'ûn III. Bölümü'nde belirtilen tamamen 
silahsızlandırma işlemini uygularken, gerekli gördüğü her türlü teknolojik imkanı 

' kullanacaktır. 

II. BÖLÜM: TAMAMEN SİLÂHSIZLANDIRMAYA VE BELGELEMEYİ 
UYGUN SAVAŞ YETENEKLİ EĞİTİM UÇAKLARININ 
MODELLERİ VE VERSİYONLARI 

I.Her Taraf Devlet, bu Protokol'de belirtilen hükümler uyarınca, yalnızca 
aşağıdaki savaş yetenekli eğitim uçaklarının belirli modellerini veya versiyonlarını, 
Antlaşmâ'nm IV ve VI. Maddeleri'nde belirtilen savaş uçağı sayısal sınırlandırmaları 
dışına çıkarmak hakkına sahip olacaktır: 

SU-15U 
SU-17U 
MIG-15U 
MIG-21U 
MIG-23U 
MIG-25U 
UIL-28 

2.Savaş yetenekli eğitim uçaklarının belirli modellerini veya versiyonlarını 
gösteren yukarıdaki nihai liste, herhangi bir değişikliğe tabi değildir. 

III. BÖLÜM:TAMAMEN SİLAHSIZLANDIRMA USULLERİ 

1.Tamamen silahsızlandırılan savaş yetenekli eğitim uçaklarının modellerinin 
veya versiyonlarının, gelecekte herhangi bir silah sistemini veya elektronik harp ve 
keşif sistemlerini kullanmaları imkanı, aşağıdaki parçaların sökülmesi suretiyle 
ortadan kaldırılacaktır: 

(A)özel takviyeli noktalar ile fırlatma aygıtları veya silah salma sistemleri 
gibi, özellikle silahların bağlantısı için kullanılan aksam; 

(B)silah seçme, kurma, ateşleme veya fırlatma sistemleri de dahil, silah 
kontrol sistemlerinin ünite ve panelleri; 

(C)seyrüsefer ve uçuş kontrol sistemlerine bağlı olmayan nişanlama 
teçhizat birimleri ve silah güdüm sistemleri; ve 

(D)bağlantılı antenleri de dahil olmak üzere, elektronik harp ve keşif 
sistemlerinin ünite ve panelleri. 

2.Bu Bölüm'ün 1. paragrafı ile bağlı olmaksızın, herhangi bir özel bağlantı 
noktası ve sadece bu Bölüm'ün 1.paragrafında belirtilen parçalarla birlikte uçağa 
birleşik kullanım için yapılmış, genel amaçlı özel bağlantı noktalarının özel unsurları, bu 
sistemlerle bir daha birlikte kullanıma imkan vermeyecek hale getirilecektir. Bu 
Bölüm'ün 1.paragrafında sözü geçen silah, elektronik, harp ve keşif sistemlerinin 
elektrik devreleri, kabloları sökülerek bir daha kullanılamaz hale getirilecek veya bu 
teknik olarak mümkün değilse, kabloların.ulaşılabilen kısımları kesilecektir. 

3.Her Taraf Devlet, diğer bütün Taraf Devletler'e, bu Protokol 'ün II. 
Bölümü'nde sıralanan savaş yetenekli eğitim uçaklarının her modelinin veya 
versiyonunun tamamen silahsızlandırmasından, en az 42 gün önce, aşağıdaki 
bilgileri verecektir. • 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 55) 



— 46 — 

(A)nîşanlama teçhizatı ve silah güdüm sistemleri, silah bağlantıları için 
yapılmış birimleri, elektronik harp ve keşif sistemlerinin parçaları, bu 
Bölüm'ün 1. paragrafında tanımlanan ve bu gibi parçaların temel 
işlevleri ile bunların birbiriyle işlevsel bağlantıları da dahil olmak üzere, 
silah sistemlerinin bütün büyük parçalarını gösteren esas bir şema; 

(B)sökülecek parçaların bir listesini de içerecek şekilde, silahsızlandırma 
sürecinin genel bir tanımlaması; ve . • 

(C)sökülecek her parçanın/sökülmeden önce uçaktaki yerini gösteren bir 
fotoğraf ve parçanın söküldükten sonra söküldüğü yeri gösteren bir 
fotoğraf. 

• !V. BÖLÜM: BELGELEME USULLERİ 

1. Savaş yetenekli eğitim uçaklarının modellerini veya versiyonlarını 
silahsızlandırmak ve belgelemek veya yalnızca belgelemek niyetini taşıyan her Taraf 
Devlet, bu uçakların, bu Protokol'ün III. Bölüm, 1. ve 2. paragraflarında sıralanan 
parçalardan herhangi birine sahip olmadıklarını temin etmek için aşağıdaki belgeleme 
usullerine uyacaktır. 

2.Her Taraf Devlet, her belgeleme işlemini, Denetim Protokolü'nün IX. 
Bölüm, 3. paragrafı uyarınca, diğer bütün Taraf Devletler'e bildirecektir. Bir uçağın ilk 
belgeleme işleminde, tamamen silahsızlandırılmışına gerek duyulmaması halinde, 
belgeleme işlemini gerçekleştirmek niyetini taşıyan Taraf Devlet, aynı uçak tipinin 
silahlı bir modeli veya versiyonu için bu Protokol'ün III. Bölüm, 3. paragrafının (A), (B) 
ve (C) alt-paragrafları uyarınca gereken bilgileri diğer bütün Taraf Devletler'e verecektir. 

3.Her Taraf Devlet, Denetim Protokolü'nün IXncu Bölümü uyarınca, savaş 
yetenekli eğitim uçaklarının belgelenmesi işlemini denetlemek hakkına sahip olacaktır. 

4.Belgeleme ve yeniden sınıflandırma işlemlerinin tamamlandığına dair 
bildirimin alınmasından sonraki 30 gün içinde ve bu Bölüm'ün 5. paragrafı uyarınca, 
belgeleme ve yeniden sınıflandırma işlemlerine ilişkin bir belirsizlik bulunduğu 
hakkında hiçbir Taraf Devlet'in, diğer bütün Taraf Devletler'e bir bildirimde 
bulunmamış olması koşuluyla, tamamen silahsızlandırma ve belgeleme veya yalnızca 
belgeleme işlemi herhangi bir Taraf Devlet'in Denetim Protokolü'nün IX. Bölümü ve 
bu Bölüm'ün 3. Paragrafında bahsedilen belgeleme işlemiyle ilgili denetim hakkını 
kulanıp kullanmadığına* bakılmaksızın, bu Bölüm'de belirtilen belgeleme işlemleri 
sona erdiğinde, tamamlanmış kabul edilecektir. Böyle bir belirsizliğin bildirilmesi halinde 
ise, belirsizliğe ilişkin sorun çözülünceye kadar yeniden sınıflandırma tamamlanmamış 
sayılacaktır. 

5.Belgeleme işlemini yürüten Taraf Devlet, Denetim Protokolü'nün IX. 
Bölümü'ne göre belgeleme işlemlerinin tamamlandığını diğer bütün Taraf Devletler'e 
bildirecektir. 

6.Belgeleme işlemleri uygulama alanı içinde yürütülecektir. Aynı Taraf 
Devletler Grubu'na mensup Taraf Devletler, belgeleme işlemlerinin yapılacağı . yerleri 
ortak olarak kullanmak hakkına sahip olacaklardır. -

V, BÖLÜM:BİLGİ DEĞİŞİMİ VE DOĞRULAMA USULLERİ 

Silahsız olarak belgelenmiş savaş yetenekli eğitim uçaklarının bütün 
modelleri veya versiyonları Bilgi Değişimi Protokolü'ne göre bilgi değişimine, Denetim 
Protokolü'ne göre, denetim dahil, doğrulamaya tabi olacaklardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayıslı : 55) 



— 4 7 — . ' • • . 

AVRUPA'DA KONVANSİYONEL SİLAHLI KUVVETLER 
ANTLAŞK/IASI'YLA SINIRLANDIRILAN KONVANSİYONEL SİLAH 

VE TEÇHİZATIN İNDİRİMİNDE UYULACAK 
USULLER HAKKINDA 

PROTOKOL 

Taraf Devletler, bundan sonra Antlaşma olarak anılacak 19 Kasım 1990 tarihli 
Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nın VIII. Maddesi 'nde 
belirlenen, Antlaşma'yla sınırlandırılan silah ve teçhizatın indiriminde uyulacak usuller 
üzerinde, aşağıdaki şekilde~anlaşmışlardır. 

I.BÖLÜM: İNDİRİMLERLE İLGİLİ GENEL KOŞULLAR 

1.Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizat, bu Protokol'de 
ve Antlaşma'nın VIII. Maddesi'nin 1.paragrafında sıralanan diğer protokollerde 
belirlenen usuller uyarınca indirilecektir. Bu usullerden herhangi biri, bu Protokol veya 
Antlaşma'nın VIII. Maddesi'ndeki hükümler uyarınca yürütüldüğünde, indirim yapmak 
için yeterli sayılacaktır. 

2.Her Taraf Devlet, Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve 
teçhizatın indirimiyle ilgili usulleri uygularken, uygun gördüğü herhangi bir teknolojik 
imkanı kullanmak hakkına sahip olacaktır. 

3.Her Taraf Devlet, Antlaşma'yla sınırlandırılan silah ve teçhizatın, bu 
Protokol'ün II. Bölümü hükümleri uyarınca, kendileri indirime tabi olmayan aksam ve 
parçalarını sökmek, muhafaza etmek ve kullanmak ve elden çıkarmak hakkına sahip 
olacaktır. 

4.Bu Protokol'de aksi öngörülmedikçe, Antlaşma'yla sınırlandırılan silah ve 
teçhizat; daha sonra askeri amaçlarla kullanılmalarına veya eski durumlarına 
getirilmelerine imkan vermeyecek şekilde indirime tabi tutulacaktır. 

S.Antlaşma'.nın yürürlüğe girmesinden sonra, indirimlerle ilgili ilave usuller 
herhangi bir Taraf Devlet, tarafından önerilebilir. Bu öneriler, diğer bütün Taraf 
Devletler'e iletilecek ve bu usullerin ayrıntıları, bu Protokol'de belirlenen usullerin 
formatının aynıyla verilecektir. Bu gibi usuller, Ortak Danışma Grubu'nda bu yönde 
alınacak bir karar sonucunda, Ant laşma'yla sınırlandırı lan konvansiyonel 
silah ve teçhizatın indirimini gerçekleştirmek için yeterli sayılacaktır. 

II.BÖLÜM : İNDİRİM MEVKİLERİNDE BULUNDURMADA ARANAN 
STANDARTLAR 

1 . İndir i lecek her kalem Ant laşma'y la sınır landırı lan konvansiyonel 
silah ve teçhizat, indirim mevkinde bulundurulacaktır. Bu silah ve teçhizatın her biri, en 
az, aşağıdaki parça ve unsurlardan oluşacaktır: 

(A)muharebe tankları iç in : gövde, kule ve birleşik ana si lah. Bu 
Protokol'ün amaçları için, bir, muharebe tankının birleşik ana silahının, top 
namlusunu, kama sistemini, muyluları ve muylu bağlantılarını içerdiği kabul 
edilecektir; 

(B)zırhlı savaş araçları için: gövde, kule ve eğer varsa, birleşik ana silah. 
Bu Protokol'ün amaçları için, bir zırhlı savaş aracının birleşik ana silahının, 
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top namlusunu, kama sistemini muyluları ve muylu bağlantı larını 
içerdiği kabul edilecektir. Bu Protokol'ün amaçları için, birleşik ana 
silahın, tamamı sökülerek kurtarılabilecek, 20 milimetreden daha küçük 
çaptaki makinalı tüfekleri içermediği kabul edilecektir; 

(C)topçu silahları için: namlu, kama sistemi, muylular ve muylu bağlantıları 
da dahil olmak üzere, eğer varsa, beşik kundak; veya lançer namluları 
veya lançer rayları ve bunların tabanları; veya havan namluları ve bunların 
taban levhaları. Kundağı motorlu topçu si lahlarında, eğer varsa, 
aracın gövde ve kulesi de bulundurulacaktır. 

(D)savaş uçakları için: gövde; ve 

(E)saldırı helikopterleri için: aktarma organı bölgesi dahil, gövde. 

2.Her durumda, bu Bölüm'ün 1.paragrafı uyarınca indirim mevkinde 
bulundurulan her kalem, parçalara ayrılmamış bir bütünden oluşacaktır. 

3.Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizatın, bu Bölüm'ün 
1.paragrafında belirtilmeyen parça ve unsurları ile yalnızca makinalı tüfeklerle teçhiz 
edilmiş zırhlı personel taşıyıcıların kuleleri de dahil olmak üzere, bu Protokol'ün usulleri 
uyarınca indirimden etkilenmeyen parça ve unsurlar, indirimleri üstlenen Taraf 
Devlet tarafından kararlaştırıldığı şekilde elden çıkarılabilir. 

III.BÖLÜM: SAVAŞ TANKLARININ İMHA YOLUYLA İMDİRİSVİİ İÇİM 
USULLER 

t .Her Taraf Devlet, indir im mevkilerinde gerçekleşt i rd iğ i , muharebe 
tanklarının her imhasında, aşağıdaki usuller dizisinden herhangi birini seçmek hakkına 
sahip olacaktır. 

2.Keserek imha için usul: 

(A)silah sistemlerinin çalışmasını temin eden, ayrılabilir teçhizat da dahil 
olmak üzere, özel teçhizatın şasiden sökülmesi; 

(B)eğer varsa, kulenin sökülmesi; 

(C)topun kama sistemi için; ya 

(1)kam.a p a y ı n ı n , kama g ö v d e s i n e , en az ik i y e r d e n 
kaynaklanması; veya 

(2)kama gövdesinin, kama payının girdiği boşluğun uzun ekseni 
boyunca, en az bir tarafının kesilmesi; 

., (D)top namlusunun, kama gövdesinden 100 milimetreden fazla olmayan 
mesafedeki bir noktadan kesilerek, iki parçaya ayrılması; 

(E)top muylularından birinin ve onun kuledeki bağlantısının kesilmesi; 

(F)kulenin, tank şasisine oturtulduğu dairesel boşluğu iki eşit parçaya 
bölerek, uzunlamasına geçen eksenin, daire merkezinden her iki tarafa da 
uzanan yarıçap eksenleriyle 60 dereceden az olmayan bir açıyla 
meydana getirdiği iki çember di l iminin, en az 200 milimetrelik bir 
genişlikte gövdeden kesilmesi; ve ' 

(G)gövdenin, yürütme tertibatı yuvalarının bulunduğu bölümlerinin, yürütme 
tertibatı yuvaları ayrılan kısımlarda kalacak şekilde, yan saçlarda enine ve 
boyuna kesiklerle veya gövde ve karınaltı saçlarında ve ön ve arka 
saçlarda diagonal kesiklerle, her iki yanından ayrılması. 
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3.Patlatarak tahrip yoluyla imha için usul: 

(A)gövde, giriş kapakları ve köşe saçları hava akımını azami düzeye 
çıkarmak için açılacaktır;. 

(B)bir patlayıcı madde muyluların top yatağına veya beşiğine bağlandığı 
yerde, top namlusunun İçine yerleştirilecektir; 

(C)bir patlayıcı madde, gövdenin dışında ikinci veya üçüncü taşıyıcı 
tekerlekler arasına veya altı adet taşıyıcı tekerleği bulunan biçimlerde 
üçüncü ve dördüncü taşıyıcı tekerlekler arasına, kaynak noktaları veya 
kurtulma kapakları gibi doğal zaafiyet noktalarından uzağa yerleştirilecektir. 
Patlayıcının, kule dökümünün yarıçapı içinde kalacak şekilde yerleştirilmesi 
zorunludur. İkinci bir patlayıcı, tankın aynı tarafında gövde içine, birinci 
patlayıcının karşısına gelecek şekilde ve. onu dengeleyecek bir konumda 
yerleştirilecektir; 

(D)bir patlayıcı madde, kulenin ana silah yatağı bölgesindeki kule 
1 dökümünün içine" yerleştirilecektir; ve 

(E)bütün patlayıcılar aynı anda ateşlenecek ve bunun sonucunda, ana 
gövde ve kule yarı lacak ve şekl i bozulacak; kama gövdesi top 
namlusundan ayrılacak, eriyecek veya şekli bozulacak; top namlusu ikiye 
bölünecek veya uzunlamasına yarılacak; top yatağı veya beşiği top 
namlusu tekrar monte edilemeyecek bir biçimde kopacak ve şanzıman, 
taşıyıcı tekerlek istasyonlarından, en az biri imha olacak şekilde zarar 
görecektir. 

4.Şeklini bozarak imha için usul: 

(A)silah sistemlerinin çalışmasını temin eden ayrılabilir teçhizat da dahil 
olmak üzere, özel teçhizatın şasiden sökülmesi; 

(B)eğer varsa, kulenin sökülmesi; 

(C)topun kama sistemi için: ya 

(1 )kama pay ın ın , kama g ö v d e s i n e , en az ik i y e r d e n 
kaynaklanması; veya 

(2)kama gövdesinin, kama payının girdiği boşluğun uzun ekseni 
boyunca en az bir tarafının kesilmesi; 

(D)top namlusunun, kama gövdesinden 100 milimetreden fazla olmayan 
mesafedeki bir noktadan kesilerek, iki parçaya ayrılması; 

(E)top muylularından birinin kesilmesi; ve 

(F)gövde ve kulenin, genişlikleri, en az yüzde 20 oranında küçülecek 
biçimde şekli bozulacaktır. 

S.Ezerek imha için usul: 

(A)bir ağır çelik ezici küre veya eşidi, gövde en az üç ayrı yerinden 
ve k u l e , en az b i r y e r i n d e n ya rdana - . kada r , g ö v d e ve ku le 
üzerine tekrar tekrar düşürülecektir; 

(B)kürenin kuleye darbeleri, top muylularından birini ve onun bağlantısını 
çalışmaz hale getirecek ve kama gövdesinin şeklini gözle görülür biçimde 
bozacaktır; ve 

(C)top namlusu gözle görülür şekilde yarılacak veya eğilecektir. 
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İV.BÖLÜM: ZİRHLİ SAVAŞ ARAÇLARININ İMHA YOLUYLA İNDİRİMİ 
İÇİN USULLER 

I.Her Taraf Devlet, indirim mevkilerinde gerçekleştirdiği, zırhlı savaş 
araçlarının her imhasında, aşağıdaki usuiior dizisinden herhangi birini seçmek hakkına 
sahip olacaktır. 

2.Keserek imha için usul: 

(A)bütün zırhlı savaş araçları için, silah sistemlerinin çalışmasını temin 
eden, ayrılabilir teçhizat da dahil olmak üzere, özel teçhizatın şasiden 
sökülmesi; 

(B)tırtıllı zırhlı savaş araçları için, gövdenin, yürütme tertibatı yuvalarının 
bulunduğu bölümlerinin, yürütme tertibatı yuvalan ayrılan kısımlarda kalacak 
şekilde, yan saçlarda enine ve boyuna kesiklerle veya gövde ve karınaltı 
saçlarında ve ön ve arka saçlarda diagonal kesiklerle, her iki yanından 
ayrılması; 

(C)tekerlekli zırhlı savaş araçları için, gövdenin, ön tekerleklerdeki difransiyel 
kutusunun monte edildiği yerlerin bulunduğu bölümlerin, ön tekerleklerin 
difransiyel kutusunun monte edildiği yerler, ayrılan kısımlarda kesiklerden, 
en az 100 milimetre mesafede kalacak şekilde, yan, ön, gövde ve karınaltı 
saçlarında enine, boyuna ve gelişigüzel kesiklerle, her iki yanından 
ayrılması ve; 

(D)ayrıca, zırhlı piyade savaş araçları ve ağır silahlı savaş araçları için: 

(1)kulenin sökülmesi; 

(2)top muylularından birinin ve onun kuledeki bağlantısının kesilmesi; 

(3)topun kama sistemi için; 

(a)kama payının, kama gövdesine, en az iki yerden kaynaklanması; 

(b)kama gövdesinin, kama payının girdiği boşluğun uzun ekseni 
boyunca, en az bir tarafının kesilmesi; veya 

; (c)kama sandığının kesilerek, yaklaşık iki eşit parçaya ayrılması; 

(4)top namlusunun, kama gövdesinden 100 milimetreden fazla 
olmayan mesafedeki bir noktadan kesilerek, iki parçaya ayrılması; ve 

(5)kulenin, zırhlı araç şasinine oturduğu dairesel boşluğu iki eşit 
parçaya bölerek, uzunlamasına geçen ekseninin, daire merkezinden 
her iki tarafa da uzanan yarıçap eksenleriyle 60 dereceden az 
olmayan bir açıyla meydana getirdiği iki çember diliminin, en az 
200 milimetrelik bir genişlikte gövdeden kesilmesi. 

3.Patlatarak tahrip yoluyla imha için usul: 

(A)bir patlayıcı madde, aracın orta noktasını oluşturan kısımda iç tabanına 
yerleştirilecektir; 

(B)ikinci bir patlayıcı madde, aşağıdaki şekilde yerleştirilecektir; 

(1)ağır silahlı savaş araçlarında, muyluların top yatağına veya 
beşiğine bağlandığı yerden topun içine; 

(2)zırhlı piyade savaş araçlarında, fişek süren/kama bölgesinin ve 
alt namlu grubunun dışına; 

(C)bütün çıkış kapakları kapatılacaktır; ve 
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(D)patlayıcı maddeler, gövdenin üstünü ve yanlarını ayıracak şekilde, aynı 
anda patlatılacaktır. Ağır silahlı savaş araçları ve zırhlı piyade savaş 
araçlarında, top sistemine verilecek zarar, bu Bölüm'ün 2. paragrafının 
(D)alt paragrafında belirtilen zarara eşdeğer olacaktır. 

AEzerek imha için usul; 

(A)bir ağır çelik ezici küre veya eşidi, gövde, en az üç ayrı yerinden ve 
eğer varsa, kule, en az bir yerinden yarılana kadar, tekrar tekrar gövde 
ve eğer varsa, kule üzerine düşürülecektir. 

(B)ayrıca, ağır silahlı savaş araçları için: 

(1)kürenin kuleye darbeleri top muylularından birini ve onun 
bağlantısını çalışmaz hale getirecek ve kama gövdesinin şeklini gözle 
görülür biçimde bozacaktır; ve 

(2)top namlusu, gözle görülür şekilde yarılacak veya eğilecektir. 

V. BÖLÜM: TOPÇU SİLAHLARININ İMHA YOLUYLA İNDİRİMİ İÇİN 
USULLER 

I.Her Taraf Devlet, indirim mevkilerinde gerçekleştirdiği, topların, obüslerin, 
topların ve obüslerin niteliklerini birleştiren topçu silahlarının, çok namlulu roketatar 
sistemlerinin ve havanların her imhasında, aşağıdaki usuller dizisinden herhangi birini 
seçmek hakkına sahip olacaktır. 

2.Kundağı motorlu olmayan topların obüslerin, topların ve obüslerin niteliklerini 
birleştiren topçu silahlarının veya havanların kesilerek imhası için usul; 

(A)topun, obüsün, topların ve obüslerin niteliklerini birleştiren topçu 
silahının veya havanın çalışmasını temin eden, ayrılabilir teçhizat da dahil 
olmak üzere, özel teçhizatın sökülmesi; 

(B)topun, obüsün, topların ve obüslerin niteliklerini birleştiren topçu 
silahının veya havanın, eğer varsa, kama sistemi için: ya 

(1 )kama p a y ı n ı n , kama g ö v d e s i n e , en az ik i y e r d e n 
kaynaklanması; veya „ " ' • • ' . 

(2)kama gövdesinin, kama payının girdiği boşluğun uzun ekseni 
' boyunca, en az bir tarafının kesilmesi; 

(C)top namlusunun, .kama gövdesinden 1Ö0 milimetreden fazla olmayan 
mesafedeki bir noktadan kesilerek, iki parçaya ayrılması; 

(D)beşiğin sol muylusunun ve üst kundakta bu muylunun monte edildiği 
bölgenin kesilmesi; ve 

(E)havanın kundak veya taban levhasının kesilerek, yaklaşık iki eşit parçaya 
ayrılması. 

3 .Kundağı motor lu o lmayan t op la r ı n , obüs le r i n veya top la r ın ve 
obüslerin niteliklerini birleştiren topçu silahlarının patlatarak tahrip yoluyla 
imhası için usul: 

(A)patlayıcı maddeler, namlu içine, üst kundakta tek bir beşik yatağının 
üzerine ve kundağın üzerine yerleştirilecek ve patlatılacak, böylece: 

(1)namlu, kamadan ayrılacak veya kamadan itibaren 1.5 metrelik 
uzaklıktaki kısmından uzunlamasına yarılacak; -

(2)kama payı yarılacak, şekli bozulacak veya kısmen eriyecek; 
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(3)namlu ile kama gövdesi ve beşiğin muylularından biri ile üst 
kundak arasındaki bağlantılar imha edilecek veya bir daha çalışamaz 
hale gelecek; ve 

(4)kundak, yaklaşık iki eşit parçaya ayrılacak veya bir daha çalışamaz 
hale gelecek şekilde yeteri ölçüde zarar görecektir. 

4.Kundağı motorlu olmayan havanların patlatarak tahribi yoluyla imhası 
için usul: 

patlayıcılar, havan namlusunun içine ve taban levhasının üzerine yerleştirilecek 
ve böylece, patlatıldığı zaman, havan namlusu aşağı yarısından kopacak, taban 
levhası da yaklaşık iki eşit parçaya ayrılacaktır. 

S.Kundağı motorlu olmayan havanların şeklini bozarak imhası için usul: 

(A)havan namlusu, yaklaşık olarak orta noktasından gözle görülür şekilde 
eğilecektir; ve 

(B)taban levhası, yaklaşık olarak merkezinden, en az 45 derecelik bir açıyla 
eğilecektir. 

6.Kundağı motorlu topların, obüslerin, topların ve obüslerin niteliklerini 
birleştiren topçu silahlarının veya havanların keserek imhası için usul: 

(Â)töpun, obüsün, topların ve obüslerin niteliklerini birleştiren topçu 
silahının veya havanın çalışmasını temin eden, ayrılabilir teçhizat da dahil 
olmak üzere, özel teçhizatın sökülmesi; 

(B)topun, obüsün, topların ve obüslerin niteliklerini birleştiren topçu 
silahının veya havanın, eğer varsa, kama sistemi için: ya 

(1 )kama p a y ı n ı n , karha g ö v d e s i n e , en az ik i y e r d e n 
kaynaklanması; veya-

(2)kama gövdesinin, kama payının girdiği boşluğun uzun ekseni 
boyunca, en az bir tarafının kesilmesi;-

(C)namlunun, kama gövdesinden 100 milimetreden az olmayan mesafedeki 
bir noktadan kesilerek, iki parçaya ayrılması; 

(D)sol muylu ve muylu bağlantısının kesilmesi; ve 

(E)gövdenin, yürütme tertibatı yuvalarının bulunduğu bölümlerinin, yürütme 
tertibatı yuvaları ayrılan kısımlarda kalacak şekilde, yan saçlarda enine ve 
boyuna kesiklerle veya gövde ve karınaltı saçlarında ve ön ve arka 
saçlarda diagonal kesiklerle, her iki yanından ayrılması. 

7Kundağı motorlu topların, obüslerin, topların ve obüslerin niteliklerini 
birleştiren topçu silahlarının veya havanların patlatarak tahrip yoluyla imhası için usul: 

(A)kulesi olan kundağı motorlu toplar, obüsler, topların ve obüslerin 
niteliklerini birleştiren topçu silahları veya havanlar için, bu Protokol'ün 
II.Bölüm, 3.paragrafında muharebe tankları için öngörülen yöntem, anılan 
hükümde bel i r t i len sonuçlara eşdeğer sonuçlar elde etmek için 
uygulanacaktır; ve 

(B)kulesi olmayan kundağı motorlu toplar, obüsler, topların ve obüslerin 
niteliklerini birleştiren topçu silahları veya havanlar için, bir patlayıcı 
madde namluyu destekleyen döner platformun ön kenarının altından 
gövdeye yerleştirilecek ve platform tabanını gövdeden ayıracak şekilde 
patlatılacaktır. Silah sisteminin imhası için, toplara, obüslere, veya topların 
ve obüslerin niteliklerini birleştiren topçu silahlarına, bu Bölüm'ün 
3.paragrafında öngörülen yöntem, anılan hükümde belirtilen sonuçlara 
eşdeğer sonuçlar elde etmek için uygulanacaktır. 
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8.Kundağı motorlu topların, obüslerin, topların ve obüslerin niteliklerini 
birleştiren topçu silahlarının veya havanların ezerek imhası için usul: 

(A)bir ağır çelik ezici küre veya eşidi, gövde, en az üç ayrı yerinden ve 
eğer varsa, kule,-en az bir yerinden yarılana kadar, gövde ve kule 
üzerine tekrar tekrar düşürülecektir; 

(B)kürenin kuleye darbeleri, top muylularından birini ve onun bağlantısını 
çalışamaz hale getirecek ve kama payının şeklini gözle görülür biçimde 
bozacaktır; ve 

(C)namlu gözle görülebilecek şekilde yarılacak veya yaklaşık olarak orta 
noktasından eğilecektir. 

9.Çok namlulu roketatar sistemlerinin keserek imhası için usul: 

(A)çok namlulu roketatar sisteminden, savaş sistemlerinin çalışmasını temin 
eden, ayrılabilir teçhizat da dahil olmak üzere, özel teçhizatın sökülmesi; 

(B)namluların veya fırlatma raylarının, kaldırma mekanizması bölümlerinin 
vidalarının (dişli lerinin), namlu platformlarının veya fırlatma rayları 
platformlarının ve döner parçalarının sökülmesi ve bunların, montaj eklem 
yerleri dışındaki yerlerinden kesilerek, yaklaşık iki eşit parçaya ayrılması. 

10.Çok namlulu roketatar sistemlerinin patlatarak tahrip yoluyla 
imhası için usul: 

düz ye uzun bir patlayıcı madde, namlular veya fırlatma rayları ile namlu 
veya fırlatma rayları platformlarına enlemesine yerleştirilecektir. Patlama ile namlular 
veya fırlatma rayları, namlu veya fırlatma rayları platformları, bunların döner 
bağlantı yerleri dışındaki yerlerden, yaklaşık iki eşit parçaya ayrılacaktır. 

11.Çok namlulu roketatar sistemlerinin şeklini bozarak imhası için usul: 

bütün namlular veya fırlatma rayları, namlu veya fırlatma rayları platformları ve 
nişan s is temi , gözle görü lür şek i lde, yaklaşık olarak orta nokta lar ından 
eğilecektir. 

VI.BÖLÜM: SAVAŞ UÇAKLARININ İMHA YOLUYLA İNDİRİMİ İÇİN 
USULLER 

1.Her Taraf Devlet, indirim mevkilerinde gerçekleştirdiği, savaş uçaklarının her 
imhasında, aşağıdaki usuller dizisinden herhangi birini seçmek hakkına sahip olacaktır. 

2.Keserek imha için usul: 

uçağın gövdesi, eklem yerlerinden olmamak kaydıyla, burnun pilot kabininin 
hemen ilerisinden ve kuyruğun merkezi kanat bölümü bölgesinden, kesim yerlerinde 
eğer montaj eklem yerleri varsa, bu eklem yerleri kesilen kısımların içinde kalacak 
şekilde kesilerek, üç parçaya ayrılacaktır. 

3.Şeklini bozarak imha için usul: 

gövdenin, yükseklik, genişlik veya uzunlukça, en az yüzde 30 oranında 
küçülecek şekilde sıkıştırılarak, boydan boya şekli bozulacaktır. 

4.Hedef uçağı olarak kullanmak suretiyle imha için usul: 

(A)her Taraf Devlet, 40 aylık indirim dönemi boyunca, en fazla 200 
savaş uçağını, hedef uçağı olarak kullanmak suretiyle indirim yapmak 
hakkına sahip olacaktır; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 55) 



(B)hedef uçak, ait olduğu Taraf Devlet'in silahlı kuvvetleri tarafından açılan 
ateşle, uçuş sırasında imha edilecektir; 

(C)hedef uçağı düşürme girişimi başarısızlıkla sonuçlanır ve uçak daha 
sonra kendisini, kendi tahrip tertibatıyla imha ederse, bu paragraftaki 
usuller uygulanmaya devam edecektir. Aksi halde, duruma bağlı olarak, 
hedef uçak sağlam olarak kurtarılabilir veya bu Protokol'ün IX. Bölümü 
uyarınca kaza sonucu imha olduğu ileri sürülebilir; ve 

(D)imhanın bildirimi diğer bütün Taraf Devletler'e yapılacaktır. Bu bildirim, 
imha edilen hedef uçağın t ipi ve imha edildiği yerle ilgil i bilgileri 
içerecektir. Bildirimden sonraki 90 gün içinde, bu indirimi ileri süren Taraf 
Devlet, diğer bütün Taraf Devletler'e, soruşturma raporu gibi belgesel 
kanıtlar gönderecekt ir . Belirl i bir hedef uçağının imhasına i l işkin 
belirsizliklerin ortaya çıkması halinde, sorunun nihai çözümüne kadar, 
indirim işlemi tamamlanmış sayılmayacaktır. 

VII. BÖLÜM:SALDIRI HELİKOPTERLERİNİN İMHA YOLUYLA 
İNDİRİMİ İÇİN USULLER 

1.Her Taraf Devlet, ind i r im mevki ler inde gerçek leş t i rd iğ i , saldırı 
helikopterlerinin her imhasında, aşağıdaki usuller dizisinden herhangi birini seçmek 
hakkına sahip olacaktır. 

2.Keserek imha için usul: 

(A)kuyruk serini veya kuyruk parçası gövdeden, bağlantı eklem yerleri 
ayrılan kısımda kalacak şekilde kesilecektir; ve 

(B)aktarma organının gövdedeki, en az iki bağlantısı kesilecek, kaynatılacak 
veya şekli bozulacaktır. 

3.Patlatarak tahrip yoluyla imha için usul: 

gövdey i , pa t lamadan sonra, aktarma, organının monta j bö lges in i 
kapsayan kısmından, en az iki parçaya ayıracak, herhangi bir tip ve sayıda patlayıcı 
kullanılabilir. 

4.Şeklini bozarak imha için usul: 

gövdenin, yükseklik, genişlik veya uzunlukça, en az yüzde 30 oranında 
küçülene kadar sıkıştırılarak, boydan boya şekli bozulacaktır. 

VIII. BÖLÜM:ANTLAŞMA'YLA SINIRLANDIRILAN KONVANSİYONEL 
SİLAH VE TEÇHİZATIN ASKERİ OLMAYAN AMAÇLAR 
İÇİN DÖNÜŞTÜRÜLMESİ YOLUYLA İNDİRİMİ İÇİN 
KURALLAR VE USULLER 

I.Her Taraf Devlet, belirli sayıdaki muharebe tanklarını ve zırhlı savaş 
araçlarını dönüştürme yoluyla indirime tabi, tutmak hakkına sahip olacaktır. 
Dönüştürülebilecek araçların tipleri, bu Bölüm'ün 3.paragrafında .ve bu araçlar için 
belirli askeri olmayan dönüştürme amaçları, bu Bölüm'ün 4.'paragrafında sıralanmıştır. 
Dönüştürülen araçlar, bir Taraf Devlet'in konvansiyonel silahlı kuvvetlerinin hizmetine 
sokulmayacaktır. 
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2.Her Taraf Devlet, dönüştüreceği muharebe tanklarının ve zırhlı savaş 
araçlarının sayısını belirleyecektir. Bu sayı aşağıdakileri geçmeyecektir: 

(A)muharebe tankları için, VII. Madde uyarınca Antlaşma'nın imzasında 
bildirdiği muharebe tankları azami mevcutlar düzeylerinin yüzde 5.7'si (750 
muharebe tankını geçmemek kaydıyla) veya 150 adet, hangisi daha fazla 
ise; ve 

(B)zırhlı savaş araçları için, Antlaşma'nın VII. maddesi uyarınca Antlaşma'nın 
imzasında bildirdiği zırhlı savaş aracı azami mevcutlar düzeyinin yüzde 15'i 
(3000 zırhlı savaş aracını geçmemek kaydıyla) veya 150 adet, hangisi 
daha fazla ise. 

3.İzleyen araçlar askeri olmayan amaçlar için dönüştürülebilir: T-54, T-55, 
T-62, T-64, T-72, Leopard 1, BMP 1, BTR-60, OT-64. Taraf Devletler, Ortak Danışma 
Grubu çerçevesinde, askeri olmayan amaçlar için dönüştürülebilecek araçların 
listesinde değişiklikler yapabilirler. Bu değişiklikler, Antlaşma'nın XVI. Maddesi'nin 5. 
paragrafı uyarınca, yalnızca Antlaşma'nın işlerliğini ve etkinliğini geliştiren tali konulara 
ilişkin teknik nitelikteki hususlar olarak addedilecektir. 

4.Bu araçlar, aşağıdaki belirli askeri olmayan amaçlar için dönüştürülecektir: 

(A)genel amaçlı asıl çekici araçlar; 

(B)buldozerler; 

(C)yangın söndürme araçları; 

" (D)vinçler; 

(E)güç kaynağı araçları; 

• (F)maden ince öğütme araçları; 

(G)taş ocağı araçları; 

(H)kurtarma araçları; 

(l)kaza tahliye araçları; 
K (J)ulaştırma araçları; 

(K)petrol sondaj araçları; 

(L)petrol ve kimyasal madde akıntısını temizleme araçları; 

(M)tırtıllı buzkıran asıl çekici araçları; 

(N)çevre düzenleme araçları. 

Taraf Devletler, Ortak Danışma Grubu çerçevesinde, belirli askeri olmayan 
amaçlar listesinde değişiklikler yapabilirler. Bu değişiklikler, Antlaşma'nın XVI. 
maddesi'nin 5. paragrafı uyarınca, yalnızca Antlaşma'nın işlerliğini ve etkinliğini 
geliştiren tali konulara ilişkin teknik nitelikteki hususlar olarak addedilecektir. 

5.Antlaşma'nın yürürlüğe girmesiyle, her Taraf Devlet, diğer bütün Taraf 
Devletler'e, Antlaşma hükümleri uyarınca dönüştürmeyi planladığı muharebe 
tanklarının ve zırhlı savaş araçlarının sayısını bildirecektir. Bir Taraf Devlet, bu Bölüm 
uyarınca gerçekleştireceği dönüştürme niyetini, Denetim Protokolü'nün X. Bölüm 5. 
paragrafı uyarınca, en az 15 gün önceden, diğer bütün Taraf Devletler'e 
bildirecektir. Bildirimde, dönüştürülecek araçların sayıları ve tipleri, dönüştürmenin 
başlama ve tamamlanma tarihi ile dönüştürmeden sonra ortaya çıkacak belirli 
askeri olmayan amaçlı araçlar belirtilecektir. 

-Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 55) 



— 56 — 

6.İndirim mevkilerinde muharebe tanklarının ve zırhlı savaş araçlarının 
dönüştürülmesinden önce şu işlemler tamamlanacaktır: 

(A)muharebe tankları için: 

(l)aracm üzerindeki silah sistemlerinin çalışmasını temin eden, 
ayrılabilir teçhizat da dahil olmak üzere, şasideki özel teçhizatın 
sökülmesi; * , - . . . . . 

(2)eğer varsa, kulenin sökülmesi; 

(3)topun kama sistemi için; ya 

(a ) kama p a y ı n ı n , kama g ö v d e s i n e , en az ik i y e r d e n 
kaynaklanması; veya 

(b)kama gövdesinin, kama pavrıın girdiği boşluğun uzun ekseni 
boyunca, en az bir tarafından kesilmesi; 

(4)top'namlusunun, kama gövdesinden, en fazla 100 milimetre 
mesafedeki bir noktadan kesilerek, iki parçaya ayrılması; 

(5)Top muylularından bir inin ve onun kuledeki bağlantısının 
kesilmesi; ve 

(6)gövde üst zırhının ön tarafından başlayıp, gövdenin ortasında 
kulenin girdiği boşluğun orta hizasına kadar uzanan bir parçası 
ile yan zırhların üst zırhla birleştiği hizadan aşağı, en az 200 
milimetre yüksekliğindeki (TO-64 ve T-72'ler için, en az 100 
milimetre) ilgili parçalarıyla ve aynı yükseklikten ayrılan ön 
zırhın ilgili bölümüyle birlikte kesilmesi ve ayrılması. Ön zırhın üst 
tarafından ayrılan bu parça, ön zırhın üstten üçte birinden az 
olmayacaktır, 

(B)zırhlı savaş araçları için : 

(1)bütün zırhlı savaş araçları iç in , aracın üzer indeki si lah 
sistemlerinin çalışmasını temin eden, ayrılabilir teçhizat da dahil 
olmak üzere, özel teçhizatın şasiden sökülmesi; 

' ' • ' ' ! • • ' • 

(2)motoru arka tarafta olan araçlar, için, gövde üst zırhının, ön 
zırhtan motor-aktarma organı bölmesine kadar uzanan bir parçasının, 
yan ve ön zırhın bitişik kısımları ile birlikte, muharip mürettebat 
bölmesinin üst seviyesinden aşağıya doğru, en az 300 milimetre 
yüksekliğinde kesilerek ayrılması; 
(3)motoru ön tarafta olan araçlar için, gövde üst zırhının, 
motor-aktarma organı bölmesinden, aracın arkasına kadar 
uzanan bir parçasının, yan zırhların bitişik kısımları ile birlikte 
muharip mürettebat bölmesinin üst seviyesinden aşağı doğru en az 
300 milimetre yüksekliğinde kesilerek ayrılması; ve 

(4)ayrıca, zırhlı piyade savaş araçları ve ağır silahlı savaş 
araçları için : 

(a)kulenin sökülmesi; 

( b ) t o p m u y l u l a r ı n d a n b i r i n i n ve o n u n k u l e d e k i 
bağlantısının kesilmesi; 

(c)topun kama sistemi için : 

( i ) kama pay ın ın , kama g ö v d e s i n e , en az ik i ye rden 
kaynaklanması; 
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(ii)kama gövdesinin, kama payının girdiği boşluğun uzun ekseni 
boyunca, en az bir tarafının kesilmesi; veya 

(iii)kama sandığının kesilerek, yaklaşık iki eşit parçaya 
ayrılması; ve 

(d)top namlusunun, kama gövdesinden, en fazla 100 milimetre 
mesafeden kesilmesi. 

7.Bu Bölüm'ün 6. paragrafı uyarınca, indirilen muharebe tankları ve zırhlı 
savaş araçları, Denetim Protokolü'nün X. Bölüm'ü uyarınca, reddetme hakkı 
olmaksızın, denetime tabi olacaklardır. Bu Bölüm'ün 6. paragrafında belirtilen işlemlerin 
tamamlanmasıyla ve Denetim Protokolü'nün X. Bölüm'ü uyarınca bildirim yapılmasıyla, 
muharebe tankları ve zırhlı savaş araçları indirilmiş olarak addedilecektir. 

8.Bu Bölüm'ün 7. paragrafı uyarınca indirilen araçlar, askeri olmayan amaçlar 
için nihai dönüştürme tamamlanana ve Denetim Protokolü'nün X. Bölümü'nün 12. 
paragrafına uygun olarak bildirimi yapılana kadar, Bilgi Değişimi Protokolü'nün IV. 
Bölümü uyarınca bildirime tabi kalacaklardır. 

9.Askeri olmayan amaçlar için nihai dönüştürme işlemine giren araçlar, 
Denetim Protokolü'nün X.Bölümü uyarınca, aşağıdaki değişikliklerle, denetime de tabi 
olacaklardır: 

(A) indi r im mevkindeki nihai dönüştürme iş lemi denet ime tab i 
olmayacaktır; ve 

(B)diğer bütün Taraf Devletler, nihai dönüştürme işlemini yürüten Taraf 
Devlet'ten, nihai dönüştürme işlemlerinin ne zaman tamamlanacağını 
bildiren bir bildirimi aldıktan sonra, tamamen dönüştürülmüş araçları, 
reddetme hakkı olmaksızın, denetlemek hakkına sahip olacaklardır. 

lO.Eğer, belirli bir araç için bu Bölüm'ün 6. paragrafında belirtilen işlemler 
tamamlanmış, fakat nihai dönüştürme işlemlerine devam edilmemesi kararlaştırılmışsa, 
bu durumda araç, bu Protokol'ün diğer Bölümleri'nde belirtilen işlemlere uygun olarak, 
Antlaşma'nın VIII. Maddesi'nde saptanan dönüştürme süresi içinde imha edilecektir. 

IK.BÖLÜM : KAZA SONUCU İMHA HALİNDE USUL 

I.Her Taraf Devlet, Antlaşma'nın imzalanması sırasında bir silah kategorisi 
için bildirdiği azami mevcutlar düzeyinin yüzde 1,5'ini aşmayan bir miktarının kazaya 
uğrayarak imha olması halinde, Antlaşma'yla sınırlandırılan kpnvansiyonel silah ve 
teçhizatın o kategorisi için üstlendiği indirim yükümlülüğünü azaltmak hakkına sahip 
olacaktır. 

2.Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizattan kazaya 
uğrayan bir kalem, imhasına yol açan kaza, meydana gelişinden sonraki 7 gün 
içinde diğer bütün Taraf Devletler'e bildirmişse, Antlaşma'nın VIII. Maddesi'ne göre, 
indirilmiş kabul edilecektir. Bildirim, kaza geçiren kalemin tipini, kaza tarihini, kazanın 
yaklaşık olarak yerini ve kazayla ilgili koşulları içerecektir. 

3.Bildirimden sonraki 90 gün içinde, bu şekilde bir indirimi ileri süren Taraf 
Devlet, Antlaşma'nın XVII. Maddesi uyarınca, diğer bütün Taraf Devietler'e, 
soruşturmanın raporu gibi, belgesel kanıtlar sağlayacaktır. Kazaya ilişkin belirsizliklerin 
ortaya çıkması halinde, sorunun nihai çözümüne kadar bu indirim tamamlanmış. 
sayılmayacaktır. 
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K.BÖLÜM : SABİT TEŞHİR YOLUYLA İNDİRİM İÇİN USUL 

I.Her Taraf Devlet, belirli sayıdaki Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel 
, silah ve teçhizatı, sabit teşhir yoluyla indirmek hakkına sahip* olacaktır. 

2.Hiç bir Taraf Devlet, sabit teşhir yolunu, Antlaşma'yla sınırlandırılan 
konvansiyonel silah ve teçhizatının her kategorisi için, Antlaşma'nın imzasında beyan 
ettiği azami mevcutlar düzeyinin yüzde birinden veya 8 kalemden fazla, hangisi daha 
büyükse, indirim için kullanmayacaktır. 

3.Bu Bölüm'ün 1. ve 2. paragrafları saklı kalmakla, birlikte, her Taraf Devlet 
ayrıca, Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizatın mevcut her tipinden 
2 kalemini sabit teşhir amacıyla çalışır durumda muhafaza etmek hakkına sahip 
olacaktır. Bu konvansiyonel silah ve teçhizat müzelerde veya benzeri yerlerde teşhir 
edilecektir. 

4.Antlaşma'nın imzasından önce sabit teşhir için yerleştirilen veya müzelerde 
bulundurulan konvansiyonel silah ve teçhizat, bu Bölüm'ün 2. ve 3. paragraflarında 
belirtilen sayısal sınırlandırmalar da dahil, Antlaşma'da belirlenen herhangi bir sayısal 
sınırlandırmaya tabi olmayacaktır. 

5.Sabit teşhir yoluyla indirilecek bu gibi kalemler, indirim mevkilerinde 
aşağıdaki işlemlerden geçirileceklerdir: 

(A)teşhir edilecek kendi moturuyla çalışan bütün kalemlerin yakıt tankları, 
yakıt depolanamayacak hale getirilecek ve : 

(1)motoru/motorları ve aktarma organı sökülecek ve bunların montaj 
yer ler ine, bir daha monte edi lemeyecek şeki lde zarar 
verilecek; veya 

(2)motor bölmeleri beton veya bir polimer reçine ile doldurulacaktır; 

(B)teşhir edilecek kalemlerden, 75 milimetre veya daha büyük çaplı toplarla 
teçhiz edilmiş, üzerinde sabit yükseltme ve yan hareket tertibatları 
bulunanların hepsinde, yükseltme ve yan hareket tertibatları, namlu bir 
daha yükselti lemeyecek ve yana hareket ettiri lemeyecek şekilde 
kaynaklanacaktır. Ayrıca, teşhir edilecek bu kalemlerden, yan hareket ve 
yükseltme için hareket dişlisi ve dişli çubuk veya hareket dişlisi ve bilezik 
tertibatları kullananların, top namlusunun hareket dişlisinin her iki 
tarafındaki bilezik veya dişli çubuklarımdan birbirini izleyen üçer diş 
kesilecektir; 

(C)teşhir edilecek kalemlerden, bu paragrafın (B) alt paragrafında belirtilen 
kıstaslara uymayan si lahlar la teçhiz edi lmiş olanların hepsinde, 
silahların namlu ve kaması, mekanizma/kamadan başlayarak, namlu ağzının 
100 milimetre gerisine kadar, beton veya polimer reçineyle doldurulacaktır. 

KI.BÖLÜM: YER HEDEFLERİ OLARAK KULLANMA YOLUYLA 
İNDİRİM İÇİN USUL 

I.Her Taraf Devlet, belirli sayıdaki muharebe tanklarını, zırhlı savaş araçlarını 
ve kundağı motorlu topçu silahlarını, yer hedefleri olarak kullanma yoluyla indirime tabi 
tutmak hakkına sahip olacaktır. 

2.Hiçbir Taraf Devlet, muharebe tankları ve zırhlı savaş araçlarını, Antlaşma'nın 
VII.Maddesi uyarınca, Antlaşma'nın imzasında bildirdiği azami mevcutlar düzeylerinin, 
bu iki kategorinin her birinde, yüzde 2,5'inden fazlasını yer hedefleri olarak kullanma 
yoluyla indirmeyecektir. Ayrıca, hiçbir Taraf Devlet, yer hedefleri olarak kullanma 
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yoluyla 50 adetten fazla kundağı motorlu topçu silahını indirmek hakkına sahip 
olmayacaktır. 

3.Antlaşma'nın imzalanmasından önce yer hedefleri olarak kullanılmakta olan 
konvansiyonel silah ve teçhizat, Antlaşma'nın IV, V veya VI. Maddeleri'nde belirtilen 
sayısal sınırlandırmaların herhangi birine veya bu Böiüm'ün 2. paragrafında belirtilen 
sayısal sınırlandırmalara tabi olmayacaktır. 

4.Yer hedefi olarak kullanılmak suretiyle indirilecek bu gibi kalemler, indirim 
mevkilerinde aşağıdaki işlemlerden geçirileceklerdir: 

(A)muharebe tankları ve kundağı, motorlu topçu silahları için: 

(1)kama sistemi için; ya 

(a )kama p a y ı n ı n , karrra g ö v d e s i ne, en az ik i y e r d e n 
kaynaklanması; veya 

(b)kama gövdesinin, kama payının girdiği boşluğun uzun ekseni 
boyunca, en az bir tarafının kesilmesi; 

(2)muylulardan birinin ve onun kuledeki bağlantısının kesilmesi; ve 

(3)gövdenin, yürütme tertibatı yuvalarının bulunduğu bölümlerinin, 
yürütme tertibatı yuvaları ayrılan kısımlarda kalacak şekilde, yan 
saçlarda enine ve boyuna kesiklerle veya gövde ve karırialtı 
saçlarında ve ön ve.arka saçlarda diagonal kesiklerle, her iki 
yanından ayrılması; ve 

(B)zırhlı savaş araçları için: 

(1)topun kama sistemi için: 

(a)kama payının, kama gövdesine, en az iki yerden kaynaklanması; 

. (b)kama gövdesinin, kama payının girdiği boşluğun uzun ekseni 
boyunca en az bir tarafının kesilmesi; veya 

(c)kama sandığının kesilerek, yaklaşık iki eşit parçaya ayrılması; 

(2)top muylularından birinin ve onun kuledeki bağlantısının kesilmesi; 

(3)tırtıllı savaş araçları için, gövdenin, yürütme tertibatı yuvalarının 
bulunduğu bölümlerinin, yürütme tertibatı yuvaları ayrılan kısımlarda 
kalacak şekilde, yan saçlarda enine ve boyuna kesiklerle veya gövde 
ve karmaltı' saçlarında ve ön ve arka saçlarda diagonal kesiklerle, her 
iki yanından ayrılması; ve 

(4)tekerlekli zırhlı savaş araçları için, gövdenin, ön tekerleklerin 
difransiyel kutusunun monte edildiği yerlerin bulunduğu bölümlerinin, 
ön tekerleklerin difransiyel kutusunun monte edildiği yerler, ayrılan 
kısımlarda kesiklerden, en az 100 milimetre mesafede kalacak 
şekilde, yan, ön, gövde ve karmaltı saçlarında enine, boyuna ve 
gelişigüzel kesiklerle, her iki yanından ayrılması. 
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XII.BÖLÜM:YER EĞİTİMİ AMACIYLA KULLANMA YOLUYLA 
İNDİRİM İÇİN USUL 

I.Her Taraf Devlet, belirli sayıdaki savaş uçağını ve saldırı helikopterlerini, yer 
eğitimi amacıyla kullanma yoluyla indirmek hakkına sahip olacaktır. 

2.Hiçbir Taraf Devlet, Antlaşma'nın VII;. Maddesi uyarınca, Antlaşma'nın 
imzasında bildirdiği savaş uçağı ve saldırı helikopterleri azami mevcutları düzeylerinin, 
bu iki kategorinin her birinde, yüzde 5'inden fazlasını, yer eğitimi amacıyla kullanma 
yoluyla indirmeyecektir. 

3.Antlaşma'nın imzalanmasından önce yer eğitimi amacıyla kullanılmakta olan 
Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizat, Antlaşma'nın IV, V veya 
VI. Maddeleri'nde belirtilen sayısal sınırlandırmaların herhangi birine veya bu Bölüm'ün 
2. paragrafında belirlenen sayısal sınırlandırmalara tabi olmayacaktır. 

4.Yer eğitimi amacıyla kullanma amacıyla indirilecek bu gibi kalemler, 
indirim mevkilerinde aşağıdaki işlemlerden geçirileceklerdir: 

(A)savaş uçakları için: 

(1)gövdenin, merkezi kanat bölgesinden kesilerek, iki parçaya 
ayrılması; 

(2)motorların sökülmesi, motor montaj noktalarının parçalanması ve 
bütün yakıt tanklarının beton, polimer veya reçine bileşimleriyle 
doldurulması veya yakıt tanklarının sökülmesi ve yakıt tankları montaj 
noktalarının parçalanması; veya 

(3)bütün iç, dış ve çıkarılabilir silah ve silah sistemleri teçhizatının 
sökülmesi, kuyruk istikamet irtifa dümeninin sökülmesi ve istikamet 
irtifa dümeninin montaj noktalarının parçalanması ve bir yakıt tankı 
hariç, diğerler inin beton, polimer veya reçine bileşimleriyle 
doldurulması; ve -

(B)saldırı helikopterleri için : 

kuyruk sereni veya kuyruğun bir kısmının, montaj eklem yerleri 
kesilen parçanın içinde kalacak şekilde, gövdeden ayrılması. 
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SAVAŞ HELİKOPTERLERİMİN SINIFLANDIRILMASINDA VE 
ÇOK-MAKSATLI SALDIRI HELİKOPTERLERİNİN YENİDEN 

SINIFLANDIRILMASINDA UYULACAK USULLER HAKKINDA 
PROTOKOL 

Taraf Devletler, bundan sonra Antlaşma olarak anılacak 19 Kasım 1990 tarihli 
Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nın VIII, Maddesi uyarınca, savaş 
helikopterlerinin sınıflandırılmasında ve çok-maksatlı saldırı helikopterlerinin yeniden 
sınıflandırılmasında uyulacak usuller üzerinde, aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır. 

I.BÖLÜM: SAVAŞ HELİKOPTERLERİNİN SINIFLANDIRILMASIYLA 
İLGİLİ GENEL KOŞULLAR 

1.Savaş helikopterleri, özel saldırı, çok-maksatlı saldırı veya savaş destek 
helikopterleri olarak sınıflandırılacak ve Mevcut Tipler Protokolü'nde bu şekilde 
sıralanacaktır. 

2.Bir özel saldırı helikopterinin bütün modelleri veya versiyonları, özel saldırı 
helikopterleri olarak sınıflandırılacaktır. 

3.Bu Bölüm'ün 2. paragrafındaki hükümler dışında ve bu paragrafa tek 
istisna olarak, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, Antlaşma'nın IV ve VI. 
Maddeleri'nde saldırı helikopterlerine getirilen sınırlandırmalara tabi olmaksızın, keşif, 
gözetleme veya kimyasal/biyolojik/radyolojik örnekleme için teçhiz edilmiş Mİ-24R ve 
Mİ-24K helikopterlerinden 100 adedi aşmayacak miktarda bulundurabilecektir. Bu 
helikopterler, Bildirim ve Bilgi Değişimi Protokolü uyarınca bilgi değişimine ve Denetim 
Protokoiü'nün VI. Bölüm, 30. paragrafı uyarınca da iç denetime tabi olacaklardır. Bu 
sınırın üzerindeki Mİ-24R ve Mi- 24K helikopterleri, ne şekilde teçhiz edilmiş 
olduklarına bakılmaksızın, özel saldırı helikopterleri olarak sınıflandırılacak ve 
Antlaşma'nın IV ve VI. Maddeler' inde yer alan saldırı helikopterleri tavanına 
sayılacaklardır. 

4.Bir helikopter tipinin, hem savaş destek ve hem de çok maksatlı saldırı 
modellerini veya versiyonlarını bulunduran her Taraf Devlet, bu Protokol'ün III. Bölüm, 
1. paragrafında sıralanan özelliklerden herhangi birini taşıyan bütün helikopterleri, 
saldırı helikopterleri olarak sınıflandıracak ve bu Protokol'ün III. Bölüm, 1. paragrafında 
sıralanan özelliklerden hiçbirini taşımayan helikopterleri, savaş destek helikopterleri 
olarak sınıflandırmak hakkına sahip olacaktır. 

5.Mevcut Tipler Protokoiü'nün hem çok-maksatlı saldırı helikopterleri ve hem 
de savaş destek helikopterleri listelerinde yer alan bir helikopter tipinin, yalnızca 
savaş destek modellerini veya versiyonlarını bulunduran her Taraf Devlet, bu 
helikopterleri.savaş destek helikopterleri olarak sınıflandırmak hakkına sahip olacaktır. 

II.BÖLÜM: YENİDEN SINIFLANDIRMAYLA İLGİLİ GENEL KOŞULLAR 

1.Yalnızca, bu Protokol'de belirlenen sınıflandırma koşullarına uygun olarak 
çok-maksatlı saldırı helikopterleri olarak sınıflandırılan savaş helikopterleri, savaş destek 
helikopterleri olarak yeniden sınıflandırılma için uygun kabul edilecektir. 

2.Her Taraf Devlet, bu Protokol'ün III. Bölüm, 1. paragrafında belirlenen 
özelliklerden herhangi birini taşıyan bir çok-maksatlı saldırı helikopterini, yalnızca 
dönüştürme ve belgelemeyle yeniden sınıflandırmak hakkına sahip olacaktır. Her Taraf 
Devlet, bu Protokol'ün III. Bölüm, 1. paragrafında belirlenen özelliklerden hiçbirini 
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taşımayan bir çok maksatlı saldırı helikopterini, yalnızca belgelemeyle yeniden 
sınıflandırmak hakkına sahip olacaktır. 

3.Her Taraf Devlet, bu Protokol'ün III. Bölümü'nde belirtilen dönüştürme 
usullerini uygularken, gerekli gördüğü ne tür teknolojik vasıta olursa olsun, 
kullanacaktır. 

4.Yeniden sınıflandırma işlemine tabi olan her savaş helikopteri, ana 
gövdenin yapısal elemanlarından birine, imalatçının daimi olarak basılmış, özgün 
seri numarasını taşıyacaktır. 

III.BÖLÜM: DÖNÜŞTÜRME USULLERİ 

1.Dönüştürülecek çok-maksatlı saldırı helikopterleri, aşağıdaki parçaların 
sökülmesiyle bir daha güdümlü silahların kullanılmasına İmkan vermeyecek hale 
getirilecektir: , 

(A)özel takviyeli bağlantı noktaları ve salma tertibatı gibi, özellikle, 
' " . • ' • ' güdümlü silahların baglantısıyle ilgili parçalar. Sadece güdümlü silahların 

kullanımı amacıyla yapılmış, genel amaçlı takviyeli bağlantı noktalarının 
" . * • özel parçalarına ek olarak, helikopterin birleşik parçası olan özel takviyeli 

bağlantı noktaları da, bir daha güdümlü silahların kullanılmasına imkan 
vermeyecek hale getirilecektir; ve 

(B)tel bağlantıları da dahi! olmak üzere, güdümlü silahların bütün birleşik 
atış kontrol ve nişan sistemleri. 

2.Bir Taraf Devlet, aynı tipin hem çok-maksatlı saldırı helikopterini ve hem de 
savaş destek helikopterini bildirdiği takdirde, bu Taraf Devlet, ya o tipten ilk 
helikopterin dönüştürülmesinden en az 42 gün önce veya bu Antlaşma'nın yürürlüğe 
girmesiyle, diğer bütün Taraf Devletler'e aşağıdaki bilgileri verecektir: 

(A)bu Bölüm'ün 1. paragrafında tanımlanan, güdümlü silahın birleşik atış 
kontrol ve nişan sistemlerinin bütün ana parçaları ve güdümlü silahların 
bağlantısı için özel olarak tasarlanmış teçhizatın parçalarıyla sözü edilen 
parçaların temel işlevlerini ve bunların birbirleriyle işlevsel bağlantılarını 
resmeden bir esas blok şema; 

(B)sökülecek parçaların listesini de içerecek şekilde, dönüştürme sürecinin 
.. - genel bir tarifi; ve 

(C)sökülecek her parçanın, sökülmeden önce helikopterdeki konumunu ve 
parçanın söküldükten sonra söküldüğü yeri gösteren bir tarifi. 

IV.BÖLÜM: BELGELEME USULLERİ 

I.Her Taraf Devlet, yeniden sınıflandırdığı çok maksatlı saldırı helikopterlerinin, 
bu Protokol'ün III. Bölüm, 1. paragrafında sıralanan özelliklerden herhangi birine 
sahip olmadıklarını temin etmek üzere, aşağıdaki belgeleme usullerine uyacaktır. 

2.Her Taraf Devlet, Denetim Protokolü'nün IX. Bölüm, 3. paragrafı uyarınca, 
her belgeleme hakkında diğer bütün Taraf Devletler'e bildirimde bulunacaktır. 

3. Her Taraf Devlet, Denetim Protokolü'nün IX. Bölüm'ü uyarınca, helikopterlerin 
belgelenmesini denetlemek hakkına sahip olacaktır. 

4.Bu Bölüm'ün 5. paragrafında belirlenen usullere göre yeniden sınıflandırma 
ve belgelemenin tamamlanmasından sonraki 30 gün içinde, hiçbir Taraf Devlet'in 
diğer Taraf Devletler'e yeniden sınıflandırma ve belgelemeyle ilgili bir belirsizlik 
bulunduğunu bildirmemiş olması koşuluyla, bu Bölüm'ün 3. paragrafında ve Denetim 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 55) 



— 63 — 

Protokolü'nün IX. Bölüm'ünde belirtilen belgelemeye ilişkin denetim hakkını kullanıp 
kullanmadığına bakılmaksızın, bu Bölüm'de belirtilen belgeleme işlemleri bittiği zaman, 
yeniden sınıflandırma işlemi tamamlanmış kabul edilecektir. Böyle bir belirsizliğin 
bildirilmesi durumunda, belirsizlikle ilgili sorun çözümleninceye kadar, sözkonusu 
yeniden sınıflandırma tamamlanmamış sayılacaktır. 

5.Belgeleme işlemini yürüten Taraf Devlet, Denetim Protokolü'nün IX. 
Bölüm'üne göre belgeleme ve yeniden sınıflandırma işlemlerinin tamamlandığına dair 
diğer bütün Taraf Devletler'e bildirimde bulunacaktır. 

6.BelgeIeme uygulama alanı içinde yapılacaktır. Aynı Taraf Devletler grubuna 
mensup Taraf Devletler, belgeleme işlemlerinin yapılacağı yerleri ortak kullanmak 
hakkına sahip olacaklardır. / . 

V.BÖLÜM: BİLGİ DEĞİŞİMİ VE DOĞRULAMA USULLERİ 

Uygulama alanı içindeki bütün savaş helikopterleri, Bilgi Değişimi Protokolü 
hükümleri uyarınca bilgi değişimine, Denetim Protokolü uyarınca da denetim dahil, 
doğrulamaya tabi olacaktır. 
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BİLDİRİM VE BİLGİ DEĞİŞİMİ HAKKINDA 
PROTOKOL 

Taraf Devletler, bundan sonra Antlaşma olarak anılacak 19 Kasım 1990 tarihli 
Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nın XIII. Maddesi uyarınca, 
bildirim ve bilgi değişimi ile ilgili usuller ve hükümler üzerinde, aşağıdaki şekilde 
anlaşmışlardır. 

I.BÖLÜM: HER TARAF DEVLETİN UYGULAMA ALANI İÇİNDEKİ 
KARA KUVVETLERİ İLE HAVA VE HAVA SAVUNMA 
KUVVETLERİNİN YAPISI HAKKINDA BİLGİLER 

I.Her Taraf Devlet, uygulama alanı içindeki kara kuvvetleri ile hava ve hava 
savunma kuvvetlerinin yapısı hakkında, diğer bütün Taraf Devletler'e aşağıdaki bilgileri 
verecektir: , 

(A)askeri bölge veya eşidi düzeye veya altına bağlı hava savunma teşkilleri 
ve birlikleri de dahil olmak üzere, tugay/alay veya eşidi ile üzerindeki her 
komuta düzeyindeki bütün savaş, savaş destek ve savaş hizmet destek 
teşkillerinin ve birliklerinin adları ve bağlı oldukları birlikler belirtilmek 
suretiyle, kara kuvvetlerinin komuta teşkilatı. Tugay/alay düzeyinin üstündeki 
teşkillere doğrudan bağlı, tugay/alay düzeyinin bir alt komuta düzeyindeki 
müstakil birlikler (yani: müstakil taburlar), bu birliklerin bağlı olduğu 
teşkilleri veya birlikleri belirten bilgiler verilmek suretiyle, belirlenecektir; ve 

(B)hava üssü/hava alayı veya eşidi ile üzerindeki her komuta düzeyindeki 
teşkillerin ve birliklerin adları ve bağlı oldukları birlikler belirtilmek suretiyle, 
hava ve hava savunma kuvvetlerinin komuta teşkilatı. Hava üssü/hava alayı 
düzeyinin üstündeki teşkillere doğrudan bağlı, hava üssü/hava alayı 
düzeyinin bir alt komuta düzeyindeki müstakil birlikler, (yani; müstakil 
filolar) bu birliklerin bağlı olduğu teşkilleri veya birlikleri belirten bilgiler 
verilmek suretiyle, belirlenecektir. 

II.BÖLÜM: ANTLAŞMA'YLA SINIRLANDIRILAN KONVANSİYONEL 
SİLAH VE TEÇHİZAT KATEGORİLERİNİN HER BİRİNDEKİ 
TOPLAM MEVCUTLAR HAKKINDA BİLGİLER 

I.Her Taraf Devlet, bütün diğer Taraf Devletler'e aşağıdaki konularda bilgi 
verecektir: 

(A)Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizat kategorilerinin 
her birindeki mevcutlarının toplam sayıları ile her tip itibariyle sayıları;* ve 

(B)Antlaşma'yla sınırlandırılan muharebe tankları, zırhlı savaş araçları ve 
topçu silahlarının, Antlaşma'nın IV. ve V. Maddeleri'nde tanımlanan alanların 
her birindeki mevcutlarının toplam sayıları ile hef tip itibariyle sayıları. 
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III.BÖLÜM: TARAF DEVLETLERİN KONVANSİYONEL SİLAHLI 
KUVVETLERİNİN HİZMETİNDEKİ KONVANSİYONEL 
SİLAH VE TEÇHİZATIN YERLERİ, SAYILARI VE TİPLERİ 
HAKKINDA BİLGİLER 

1.Bu Protokol'ün I. Bölüm, 1. paragrafının, (A) ve (B) alt paragrafları uyarınca 
bildirilen teşkillerin ve birliklerin her biri ile bu teşkillere ve birliklere bağlı olan 
ayrı yerlerde konuşlandırılan taburlar/filolar veya eşitleri için, her Taraf Devlet, bütün 
diğer Taraf Devletler'e aşağıdaki bilgileri verecektir: 

(A)aşağıdaki kategorilerde Antlaşma'yla sınırlandırılan silah ve teçhizatın 
bulundurulduğu teşkillerin ve birliklerin, coğrafi ad ve koordinatları 
belirtilmek suretiyle, karargahları da dahil olmak üzere, adları ve barış 
zamanı konuşlandırma yerleri: 

(1)muharebe tankları; 

(2)zırhlı savaş araçları; 

(3)topçu silahları; 

(4)savaş uçakları; ve 

(5)saldırı helikopterleri; 

(B)bu paragrafın (A) alt paragrafı uyarınca bildirilen teşkillerin ve birliklerin, 
bu paragrafın (A) alt paragrafında sıralananlar ile aşağıdaki konvansiyonel 
silah ve teçhizat mevcutlarının (tümen veya eşidi düzey ve altındaki 
teşkillerdeki ve birliklerdeki her tip itibariyle) sayıları, 

(1)savaş destek helikopterleri; 

(2)silahsız nakliye helikopterleri; 

(3)aktif birliklerde bulunanlar belirtilmek suretiyle, zırhlı araca monteli 
köprüler; 

(4)zırhlı piyade savaş aracı benzerleri; 

'••-.. (5)zırhlı personel taşıyıcı benzerleri; 

(6)temel eğitim uçakları; 

(7)yeniden sınıflandırılmış savaş yetenekli eğitim uçakları; ve 

(8)Antlaşma'nm IV. Maddesi'nin, I. paragrafı ile VI. Maddesi'nde yer 
alan sayısal sınırlandırmalara tabi olmayan Mİ-24R. ve Mİ-24K 
helikopterleri(l); 

(C)Antlaşma'nın II. Maddesi'nde tanımlanan, Mevcut Tipler Protokolü'nde 
belirtilen ve Uçakların Yeniden Sınıflandırılması Protokolü'nde sıralanan 
aşağıdaki konvansiyonel silah ve teçhizat kategorilerinin bulundurulduğu, bu 
paragrafın (A) alt paragrafı uyarınca bildirilenler dışındaki teşkillerin ve 
birliklerin, coğrafi ad ve koordinatları belirtilmek suretiyle, karargahları da 
dahil olmak üzere, adları ve barış zamanı konuşlandırma yerleri: 

(1) Helikopterlerin Yeniden Sınıflandırılması Protokolü'nün 
I.Bölüm, 3.paragrafı uyarınca. 
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(1)savaş destek helikopterleri; 

(2)silahsız nakliye helikopterleri; 

(3)zırhlı araca monteli köprüler; 

(4)zırhlı piyade savaş aracı benzerleri; 

(5)zırhlî personel taşıyıcı benzerleri; 

(6)temel eğitim uçakları; 

(7)yeniden sınıflandırılmış savaş yetenekli eğitim uçakları; ve 

• I (8)Antlaşma'nın IV. Maddesi 'n in , 1.paragrafı i le VI. Maddesi 'nde 
öngörülen sayısal sınırlandırmalara tabi olmayan Mİ-24R ve- Mİ-24K 

! helikopterleri(l); ve 

(D)bu paragrafın (C) alt paragrafı uyarınca bildiri len teşkil lerin ve 
birliklerin, zırhlı araca monteli köprülerin yalnızca aktif birliklerde bulunanları 
olmak üzere, yukarıda belirtilen kategorilerin her biri itibariyle (tümen ve 
eşidi düzey veya altındaki teşkillerde ve birliklerde her tip itibariyle) sayıları 
verilmek suretiyle, mevcutları. 

2.Her Taraf Devlet, silahlı kuvvetlerinin hizmetinde olmakla birlikte, kara veya 
hava veya hava savunma kuvvetlerinin elinde bulunmayan konvansiyonel silah ve 
teçhizatla ilgilj olarak, diğer bütün Taraf Devletler'e, aşağıdaki hususları belirtmek 
suretiyle, bilgi verecektir. 

(A) aşağıdaki kategorilerde Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah 
ve teçhizatın bulundurulduğu, tugay/alay, hava üssü/hava alayı veya 
eşidiyle üzerindeki düzeydeki teşkiller ve birlikler ile tugay/alây, hava 
üssü/hava alayı düzeyinin bir alt komuta düzeyinde olup, ayrı bir yerde 
konuşlandırılan veya müstakil olan (yani, taburlar/fi lolar veya eşidi) 
teşkillerin ve birliklerin, coğrafi ad ve koordinatları belirtilmek suretiyle, 
karargahları da dahil olmak üzere, adları ve barış zamanı konuşlandırma 
yeri: 

• (1)savaş tankları; 

(2)zırhlı savaş araçları; 

(3)topçu silahları; 

(4)savaş uçakları; ve 

(5)saldırı helikopterleri; ve 
:(B)bu paragrafın (A) alt paragrafı uyarınca bildirilen teşkillerin ve birliklerin, 
bu paragrafın (A) alt paragrafında belirtilenler ile aşağıda sıralanan 
konvansiyonel silah ve teçhizatın (tümen veya eşidi düzey ve altındaki 
teşkil ve birliklerde her tip itibariyle) sayıları verilmek suretiyle, mevcutları. 

(1) Helikopterlerin Yeniden Sınıflandırılması Protokolünün 
I.Bölüm, 3.paragrafı uyarınca. 
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(1)savaş destek helikopterleri; 

(2)silahsız nakliye helikopterleri; 

(3)aktif birliklerde bulunanlar belirtilmek suretiyle, zırhlı araca monteli 
köprüler; • 

(4)zırhlı piyade savaş aracı benzerleri; 

(5)zırhlı personel taşıyıcı benzerleri; 

(6)temel eğitim uçakları; 

(7)yeniden sınıflandırılmış savaş yetenekli eğitim uçakları; ve 

(S)Antlaşma'nın IV. Maddesi'nin, 1.paragrafı ile VI. Maddesi'nde 
öngörülen sayısal sınırlandırmalara tabi olmayan Mİ-24R ve Mİ-24K 
helikopterleri(l); -

3.Her Taraf Devlet, diğer bütün Taraf Devletler'e aşağıdaki bilgileri verecektir: 

(A) belirlenmiş daimi depolama mevkilerinin, coğrafi ad ve koordinatları 
belirtilmek suretiyle, yerleri ile bu gibi mevkilerde bulundurulan, bu 
Bölüm'ün 1. paragrafının, (A) ve (B)"alt paragraflarında sıralanan 
kategorilerdeki konvansiyonel silah ve teçhizatın sayıları ve tipleri; 

(B)bu Bölüm'ün 1. paragrafının, (A) ve (B) alt paragraflarında sıralanan 
kategorilerdeki konvansiyonel silah ve teçhizatın bulundurulduğu veya 
mutad olarak bulunan, denetime tabi birimler olarak belirlenen teşkil ve 
birlikler, müstakil tamir ve bakım birlikleri, askeri eğitim tesisleri ve askeri 
havaalanlarıyla organik bağı bulunmayan askeri depolama mevkilerinin, 
coğrafi ad ve koordinatları belirtilmek suretiyle, yerleri ile bu yerlerdeki her ' 
kategorideki tipler itibariyle mevcutları; ve , 

(C)Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizatın 
indiriminin, İndirim Protokolü uyarınca gerçekleştirileceği mevkilerin, coğrafi 
ad ve koordinatları belirtilmek suretiyle, yerleri ve bir indirim mevkii 
olduğu vurgulanarak, bu mevkilerde indirimi bekleyen Antlaşma'yla 
sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizatın her kategorideki t ipler, 
itibariyle mevcutları. 

(1) Helikopterlerin Yeniden Sınıflandırılması 
Protokolü'nün I.Bölüm, 3. paragrafı uyarınca. 
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IV.BOLÜM: UYGULAMA ALANI İÇİNDE OLAN, KONVANSİYONEL 
SİLAHLI KUVVETLERİN HİZMETİNDE BULUNMAYAN 
MUHAREBE TANKLARI, ZIRHLI SAVAŞ ARAÇLARI, 
TOPÇU SİLAHLARI, SAVAŞ UÇAKLARI VE SALDIRI 
HELİKOPTERLERİNİN YERLERİ İLE SAYILARI 
HAKKINDA BİLGİLER 

I.Her Taraf Devlet, uygulama alanı içinde, Konvansiyonel Silahlı Kuvvetlerinin 
hizmetinde bulunmayan, ancak potansiyel askeri öneme sahip muharebe tankları, zırhlı 

. savaş araçları, topçu silahları, savaş uçakları ve saldırı helikopterlerinin konuşlandırma 
yerleri ve sayıları hakkında, diğer bütün Taraf Devletler'e bilgi verecektir. 

(A)Buna göre, her Taraf Devlet aşağıdaki bilgileri verecektir: , 

(1)barış zamanında iç güvenlik işlevlerini yerine getirmek üzere 
- tasar lanmış ve yap ı land ı r ı lmış , müstak i l veya ayrı yerde 

konuşlandırılan, tabur veya eşidi düzeyde kuruluşların bulundurdukları 
muharebe tankları, topçu silahları, savaş uçakları, özel saldırı 
helikopterleri ile Antlaşma'nın XII. Maddesi'nde belirtilen zırhlı piyade 
savaş araç lar ına i l i şk in o larak, bu tür s i lah ve teçh iza t ın 
bulundurulduğu mevkilerin, coğrafi ad ve koordinatları belirtilmek 
suretiyle, yerleri ve bu gibi kuruluşların her birinde bulundurulan, bu 
kategorilerdeki konvansiyonel, silah ve teçhizatın sayıları ve tipleri; 

(2)barış zamanında iç güvenlik işlevlerini yerine getirmek üzere 
tasarlanmış ve yapılandırılmış kuruluşların bulundurdukları zırhlı 
personel taşıyıcıları, ağır silahlı savaş araçları ve çok maksatlı saldırı 
helikopterlerine ilişkin olarak, her idari bölgede veya taksimattaki bu 

• gibi silah ve teçhizat kategorilerinin her birindeki toplam sayıları; 

(3)Antlaşma'nın IX. Maddesi'nde yer alan hükümler uyarınca, hizmet 
dışı bırakılarak elden çıkarılmayı bekleyen muharebe tankları, zırhlı 
savaş a raç la r ı , t o p ç u s i l ah la r ı , savaş uçak lar ı ve sa ldı r ı 
he l i kop te r l e r i ne i l i şk in o larak , bu tür s i lah ve teçh iza t ın 
bulundurulduğu mevkilerin, coğrafi ad ve koordinatları belirtilmek 
suretiyle, yerleri ile her mevkideki bu tür silah ve teçhizatın sayıları 
ve tipleri; 

(4)muharebe tankları, zırhlı savaş araçları, topçu silahları, savaş 
uçakları ve saldırı helikopterlerine ilişkin olarak, her Taraf Devlet, 
Antlaşma'nın yürürlüğe girmesini müteakiben ve bu Protokol'ün VII. 
Bölüm, 1. paragrafının (C) alt paragrafı uyarınca, gerçekleşecek yıllık 
bilgi değişimi sırasında, Antlaşma'nın III. Maddesi'nin 1. paragrafının 
(E) alt paragrafı uyarınca, ihracat ve yeniden ihracat amacıyla 

v bekleyen veya bu amaçla yenileme işleminden geçirilen ve geçici 
olarak uygulama alanı içinde tutulan, normal olarak toplam 15'ten 
fazla muharebe tankı, zırhlı savaş aracı ve topçu silahı veya 5'ten 
fazla savaş uçağı veya 10'dan fazla saldırı helikopteri bulundurulan 
hor mevkinin belirlenebilir yerlerini, diğer bütün Taraf Devletler'e 
bildirecektir. Her Taraf Devlet, Antlaşma'nın yürürlüğe girmesini 
müteakiben ve bu Protokol'ün VII. Bölüm, 1.paragrafının (C) alt 
paragrafı, uyarınca gerçekleşecek yıllık bilgi değişimi sırasında, bu gibi 

' muhare.be tankları, zırhlı savaş araçları, topçu silahları, savaş uçakları 
ve saldırı helikopterlerinin sayılarını, diğer bütün Taraf Devletler'e 
bildirecektir. Taraf Devletler, bu hüküm uyarınca sayısal bilgilerin ne 
şekilde verileceği konusunda, Ortak Danışma Grubu çerçevesinde 
mutabakata varacaklardır. 
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(5)indirilmiş olan ve İndirim Protokolü'nün VIII. Bölüm'ü uyarınca 
dönüştürülmeyi bekleyen muharebe tankları ve zırhlı savaş araçlarına 
ilişkin olarak, bu tür silah ve teçhizatın bulundurulduğu her mevkinin, 
coğrafi ad ve koordinatları belirtilmek suretiyle, yeri ve her mevkideki 

- bu gibi silah ve teçhizatın sayıları ve tipleri; ve 

(6)Antfaşma'nın III. Maddesi'nin 1. paragrafının (B) alt paragrafı 
uyarınca, münhasıran araştırma ve geliştirme amacıyla kullanılan 
muharebe tankları, zırhlı savaş araçları, topçu silahları, savaş uçakları 
ve saldırı helikopterlerine ilişkin olarak, her Taraf Devlet, Antlaşma'nın 
yürürlüğe girmesinden sonra ve bu Protokol 'ün VII. Bölüm, 
1.paragraf inin (C) alt paragrafı uyarınca gerçekleşecek yıllık bilgi 

. '. / değişimi 'esnasında, bu gibi konvansiyonel silah ve teçhizat 
kategorilerinin.her birindeki toplam sayıları, diğer bütün Taraf 
Devletler'e bildirecektir. 

V.BÖLÜM: DENETİME TABİ BİRİMLER VE BEYAN EDİLMİŞ 
MEVKİLER HAKKINDA BİLGİLER 

1,Her Taraf Devlet, her denetime tabi birimin adını ve toplam sayısını 
içerecek şekilde, denetime tabi birimlerini belirterek ve Denetim Protokolü'nün I. 
Bölümü'nde tanımlanan beyan edilmiş mevkilerini sıralamak suretiyle, her mevkii 
hakkında aşağıdaki bilgileri, diğer bütün Taraf Devletler'e verecektir: -' 

(A)mevkinin coğrafi ad ve koordinatları dahil, adı ve yeri; ' . 

N (B)birbirlerinin veya bağlı oldukları bir üst karargahın civarında bulunan 
tugay/alay veya hava üssü/hava alayı düzeyinin bir alt komuta düzeyindeki 

• bağlı unsurların, ayrı yerde bulunan bu tür taburlar/filolar veya eşitlerinin 
birbirlerine veya bağlı bulundukları karargahlara olan mesafeleri 15 
kilometreyi aşmadıkça, ayrı yerde konuşlandırılmadıklarının kabul . 

. edilebileceği anlayışıyla, bu mevkide bulunan, Denetim Protokolü'nün I. 
Bölüm, 1.paragrafının (J) alt paragrafında belirtilen bütün denetime tabi 
birimlerin adları; 

(C)başka bir beyan edilmiş mevkide bulunan, herhangi bir denetime tabi 
birime ait olanlar, da dahil olmak üzere, o mevkii ile her bir denetime tabi 
birimde bulundurulan konvansiyonel silah ve teçhizatın, bu Protokol'ün III, 
Bölümü'nde belirtilen her kategorideki tipleri itibariyle, her denetime tabi 
birimin adı belirtilmek suretiyle, toplam sayıları; 

(D)ayrıca, bu gibi beyan edilmiş bir mevkii için, konvansiyonel silahlı 
kuvvetlerinin hizmetinde bulunmayan konvansiyonel silah ve teçhizatın; 
aşağıdakiler belirtilmek suretiyle, sayısı; 

(1)Antlaşma'nın IX. Maddesi'ndeki hükümlere uygun olarak hizmet dışı 
bırakılıp, elden çıkarılmayı bekleyen veya İndirim Protokolü uyarınca 
indirilip dönüştürülmeyi bekleyen muharebe tankları, zırhlı savaş 
araçları, topçu 'silahları, savaş uçakları, saldırı helikopterleri; ve 

(2)barış zamanında iç güvenlik işlevlerini yerine getirmek üzere 
tasarlanmış ve yapılandırılmış kuruluşların elinde bulunan muharebe 
tankları, zırhlı savaş araçları, topçu silahları, savaş uçakları ve saldırı 
helikopterleri; 

(E)ihracat veya yeniden-ihracat amacıyla bekleyen veya bu amaçla 
yenileme işleminden geçirilen ve geçici olarak uygulama alanı içinde 
tutulan veya münhasıran araştırma ve geliştirme için kullanılan muharebe 
tankları,\ zırhlı savaş araçları, topçu silahları, savaş uçakları veya saldırı 
helikopterlerinin bulunduğu beyan edilmiş mevkiler, bu özellikleriyle 
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belirtilecek ve bu mevkide bulunan her kategorideki toplam sayılar 
verilecektir; ve 

(F)coğrafi ad ve koordinatları belirtilmek suretiyle, her bir beyan edilmiş 
mevkiyle bağlantılı giriş/çıkış noktası (noktaları)., 

VI.BÖLÜM: KONVANSİYONEL SİLAH VE TEÇHİZATIN GERİ 
ÇEKİLDİĞİ MEVKİLERİN YERLERİ HAKKİNDA BİLGİLER 

1,Her Taraf Devlet, diğer bütün Taraf Devletler'e yıllık olarak, bu Protokol'ün 
VII. Bölüm, 1.paragrafının, (C) alt paragrafı uyarınca yapılan yıllık bilgi değişimi 
sırasında, Antlaşma'nm imzasından itibaren, bu Protokol'ün III. Bölüm 1.paragrafında 
sıralanan kategorilerdeki bütün konvansiyonel silah ve teçhizatın geri çekildiği, daha 
önceden beyan edilmiş mevkii olarak bildirilmiş mevkilerin yerlerini, bu mevkilerin, o 
Taraf Devlet'in konvansiyonel silahlı kuvvetlerince kullanılmaya devam edilmesi halinde, 
bildirecektir. Bu mevkilerin yerleri, geri çekilme tarihini izleyen üç yıl bildirilecektir. 

VII.BÖLÜM:BU PROTOKOL'ÜN İ. İLA V. BÖLÜMLERİNDEKİ 
BİLGİLERİN VERİLMESİNE İLİŞKİN TAKVİM 

I.Her Taraf Devlet, bu Protokol'ün I, ila V. Bölümleri uyarınca sağlanacak 
bilgileri, diğer bütün Taraf Devletler'e aşağıdaki şekilde verecektir. 

(A)Her Taraf Devlet, Antlaşma'nm imzasında, bilgiler o tarihten itibaren 
geçerli olmak üzere ve bu Protokol'ün III., IV. ve V. Bölümleri uyarınca 
Antlaşma'nm imzalanmasından sonra, 90 günden geç olmayacak şekilde 
yapılması gereken düzeltmeleri, Ortak Danışma Grubu çerçevesinde, diğer 
bütün Taraf Devletler'e verecektir. Bu düzeltilmiş bilgiler, Antlaşma'nm 
imzasında verilmiş sayılacak ve o tarih itibariyle geçerli olacaktır; 

(B)Antlaşma'nın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle geçerli olmak üzere, 
yürürlüğe girişi izleyen 30 gün içinde; 

(C)bilgiîerin, izleyen yılın Ocak ayının 1. gününden geçerli olması kaydıyla, 
Antlaşma'nm yürürlüğe girdiği yılın Aralık ayının 15. gününde (yürürlüğe 
girme Aralık ayının 15. gününden önceki 60 gün içinde olmadıkça) ve 
sonraki her yılın Aralık ayının 15. gününde; ve 

(D)bilgilerin o tarih itibariyle geçerli olması kaydıyla, Antlaşma'nm VIII. 
Maddesi'nde belirtilen 40 aylık indirim döneminin tamamlanmasını izleyerek. 

VIII.BOLUM.TEŞKİLAT YAPILARINDAKİ VEYA KUVVET 
DÜZEYLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA 
BİLGİLER 

I.Her Taraf Devlet, bütün diğer Taraf Devletler'e şu hususları bildirecektir.: 

(A)bu Protokol'ün I.Bölüm'ü uyarınca bildirdiği konvansiyonel silahlı 
kuvvetlerinin teşkilat yapısında, uygulama alanı içinde meydana gelecek 
herhangi bir daimi değişikliği, o değişikliğin en az 42 gün öncesinden; ve 

(B)bu Protokol'ün III. Bölüm, I. paragrafının (A) ve (B) alt paragrafları ile 
2. paragrafının (A) ve (B) alt paragraflarında bildirilen savaş, savaş destek 
veya savaş hizmet destek teşkilleri veya birlikleri ile ve tugay/alay, hava 
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üssü/hava alayı, bağımsız veya ayrı yerde konuşlandırılan tabur/filo veya 
eşidi ile üstündeki düzeydeki birliklere tahsis edilmiş, Antlaşma'yla 
sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizat kategorilerinin herhangi 
birinde, en son yıllık bilgi değişiminden itibaren, %10 veya daha yüksek 
orandaki bir değişiklik. Bu konudaki bildirim, değişikliğin meydana 
gelmesini izleyen en geç 5 gün içinde, bildirilen değişiklikten sonraki fiili 
mevcutlar belirtilmek suretiyle, yapılacaktır. 

IK.BÖLÜM: ANTLAŞMA'YLA SINIRLANDIRLANDIRILAN 
KONVANSİYONEL SİU^H VE TEÇHİZATIN, BİR TARAF 
DEVLET'İN KONVANSİYONEL SİLAHLI KUVVETLERİNİN 
HİZMETİNE GİRMESİ VE HİZMET DIŞI BIRAKILMASI 
HAKKINDA BİLGİLER 

I.Her Taraf Devlet, Antlaşma'nın yürürlüğe girmesini izleyerek, bu Protokol'ün 
VII. Bölüm, 1.paragrafının (C) alt paragrafı uyarınca yapılacak her yıllık bilgi değişimi 
sırasında, diğer bütün Taraf Devletler'e şu hususları bildirecektir: 

(A)önceki 12 ay süresinde uygulama alanı içindeki konvansiyonel silahlı 
kuvvetlerinin hizmetine giren ve Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel 
silah ve teçhizatın sayıları ve tipleri hakkında toplam bilgi; ve 

(B)önceki 12 ay süresinde uygulama alanı içindeki konvansiyonel silahlı 
kuvvetlerinin hizmetinden çıkarılan, Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel 
silah ve teçhizatın sayıları ve tipleri hakkında toplam bilgi. 

X.BÖLÜM: TARAF DEVLETLERİN KONVANSİYONEL SİLAHLI 
KUVVETLERİ HİZMETİNDEKİ ANTLAŞMA'YLA 
SINIRLANDIRILAN KONVANSİYONEL SİLAH VE 
TEÇHİZATIN UYGULAMA ALANINA GİRİŞ VE ÇIKIŞI 
HAKKINDA BİLGİ 

I.Her Taraf Devlet, Antlaşma'nın yürürlüğe girmesini izleyerek, bu Protokol'ün 
Vll. Bölüm, 1.paragrafının (C) alt paragrafı uyarınca yapılacak her yıllık bilgi değişimi 
sırasında, diğer bütün Taraf Devletler'e, her yıl, aşağıdaki bilgileri verecektir: 

(A)son 12 ay içinde uygulama alanına girmiş olan, konvansiyonel silahlı 
kuvvetlerinin .hizmetindeki Antlaşma'yla sınırlandırılan her kategorideki 
konvansiyonel'silah ve teçhizatın sayıları ve tipleri hakkında toplam bilgi 
ile bu silah ve teçhizatın bir teşkil veya birlik altında teşkilatlanmış olup 
olmadığı; . ' 

(B)son 12 ay içinde uygulama alanının dışına çıkarılmış olan ve alanın 
dışında tutulan, konvansiyonel silahlı kuvvetlerinin hizmetindeki Antlaşma'yla 
sınırlandırılan her kategorideki konvansiyonel silah ve teçhizatın sayıları, 
tipleri ile bu silah ve teçhizatın uygulama alanı içindeki son bildirilen 
yerleri; ve 

(C)eğitim ve askeri faaliyetler gibi amaçlar da dahil olmak üzere, 7 günlük 
bir süre için uygulama alanından çıkan ve tekrar giren, uygulama alanı 
içindeki konvansiyonel silahlı kuvvetlerin hizmetindeki Antlaşma'yla 
sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizat, bu Bölüm'deki bildirim 
hükümlerine tabi tutulmayacaktır. 
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XI.BÖLÜM: UYGULAMA ALANINDAN TRANSİT GEÇEN 
KONVANSİYÖNEL SİUH VE TEÇHİZAT 

Bu Protokol'ün hükümleri, uygulama alanı dışındaki bir yerden, uygulama alanı 
dışındaki nihai varış yerine gitmek üzere, uygulama alanından transit geçen 
konvansiyonel silah ve teçhizata uygulanmayacaktır. Uygulama alanına transit geçiş 
yapmak üzere giren, bu Protokol'ün III.Bölümü'nde belirti len kategorilerdeki 
konvansiyonel silah ve teçhizat, uygulama alanı içinde 7 günü aşan bir süre kalırsa, 
bu Protokol uyarınca bildirilecektir. 

XII.BÖLÜM:BİLGİLERİN VERİLMESİ İÇİN FORMAT 

I.Her Taraf Devlet, bu Protokol'de belirtilen bilgileri, Antlaşma'nın XVII. 
Maddesi'nde belirlenen usullere ve Format Eki'ne uygun olarak, diğer bütün Taraf 
Devletler'e verecektir. Antlaşma'nın XVI. Maddesi'nin 5. paragrafı uyarınca, Format 
Eki'ndeki değişiklikler, yalnızca Antlaşma'nın işlerliğini ve etkinliğini geliştiren tali 
konulara ilişkin teknik nitelikli, hususlar olarak addedilecektir. 

XIII.BÖLÜM:ANTLAŞMA UYARINCA YAPİLACAK DİĞER 
BİLDİRİMLER / 

1.Antlaşma'nın imzalanmasından sonra ve yürürlüğe girmesinden önce, Ortak 
Danışma Grubu, Antlaşma'nın gerektirdiği bildirimlere ilişkin bir belge hazırlayacaktır. 
Bu belge, Antlaşma'nın XVII. Maddesi' uyarınca yapılması gerekenleri belirtmek suretiyle 
bütün bu bildirimleri sıralayacak ve gerekirse bu bildirimler için uygun formatiarı 
içerecektir. Antlaşma'nın XVI. Maddesi'nin 5. paragrafına göre, herhangi bir format da 
dahil olmak üzere, bu belgedeki değişiklikler, yalnızca Antlaşma'nın işlerliğini ve 
etkinliğini geliştiren tali konulara ilişkin teknik nitelikli hususlar olarak addedilecektir. 
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BİLGİ DEĞİŞİMİ FORMÂTI HAKKINDA 
EK 

I.Her Taraf Devlet, bundan sonra Protokol olarak anılacak Bilgi Değişimi 
Hakkında Protokol uyarınca, diğer bütün Taraf Devletler'e, bu Ek'te belirlenen 
formatlara uygun olarak bilgi verecektir. Her veri listesindeki .bilgiler mekanik veya 
elektronik sistemlerle basılmış şekilde ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı'nın 
resmi 6 dilinden herhangi birinde verilecektir. Her tabloda (a sütunu), her veriye, ayrı 
birbirini izleyen sıra numarası verilecektir. 

2.Her liste seti, listeleri veren Taraf Devlet'in adını, listelerin hangi dilde 
hazırlandığını, listelerin veriliş tarihini ve listelerde belirtilen bilgilerin geçerlilik tarihini 
içeren bir kapak sayfasıyla başlayacaktır. 

L BÖLÜM: UYGULAMA ALANINDAKİ KARA KUVVETLERİ İLE HAVA 
VE HAVA SAVUNMA KUVVETLERİNİN YAPISI 
HAKKINDA BİLGİLER 

I.Protokol'ün I. Bölümü uyarınca, her Taraf Devlet, askeri bölge veya eşidi ile 
daha alt düzeyin komutası altındaki, hava savunma teşkilleri ve birlikleri de dahil 
olmak üzere, kara kuvvetleri ile hava ve hava savunma kuvvetlerinin komuta teşkilatı 
hakkında, I.Çizelge'de belirlenen iki ayrı hiyerarşik veri listesi halinde bilgi verecektir. 

2.Veri listeleri en üst düzeyden başlayıp, her komuta düzeyini izleyerek 
tugay/alay, müstakil tabur ve hava üssü/hava alayı, müstakil filo veya eşidi düzeye 
kadar verilecektir, örneğin, bir askeri bölge/ordu/kolordudan sonra, bunların emri 
altındaki müstakil alaylar, müstakil taburlar, ikmal depoları, eğitim tesisleri, daha sonra 
astı her tümen ile bunların emri altındaki alaylar ve müstakil taburlar sıralanacaktır. 
Emir altındaki tüm teşkilatın listede belirtilmesini müteakip bir sonraki askeri 
bölge/ordu/kolorduya ilişkin kayıtlar başlayacaktır. Hava ve hava savunma kuvvetleri 
için de aynı usul uygulanacaktır. 

(A) Her teşkilat (b sütunu), bu teşkilatla ilgili izleyen listelerde ve sonraki 
bilgi değişimlerinde kullanılacak olan bir tek adlandırıcı (yani, teşkil veya 
birlik kayıt numarası); teşkilatın ulusal adlandırıcısı (yani ,adı) (c 
sütunu); ve tümenler, tugaylar/alaylar, bağımsız taburlar, hava üsleri/hava 
alayları, bağımsız filolar veya eşidi teşkilatlara ilişkin olarak, uygun olduğu 
yerde, teşkil veya birlik tipleri (örneğin, piyade, tank, topçu, avcı, 
bombardıman, ikmal) ile tanımlanacaktır; ve 

(B)her teşkilat için, uygulama alanı içinde en yakın iki üst komuta düzeyi 
belirtilecektir (d ve e sütunları). 

I.Çizelge: (Taraf Devlet)'İN, KARA KUVVETLERİ İLE HAVA VE HAVA SAVUNMA 
KUVVETLERİNİN (tarih) İTİBARİYLE GEÇERLİ KOMUTA TEŞKİLATI. 

II.BÖLÜM: ANTLAŞMA'NIN IV. VE V. MADDELERİ UYARINCA 
SAYISAL SINIRLANDIRMALARA TABİ OLAN 
KONVANSİYONEL SİLAH VE TEÇHİZATIN TOPLAM 
MEVCUTLARI HAKKINDA BİLGİLER 

1. Protokol'ün II. Bölümü uyarınca, her Taraf Devlet, Antlaşma'nın IV. ve V. 
Maddelerindeki (b sütunu) sayısal sınırlandırmalara tabi olan muharebe tanklarının, ' 
zırhlı savaş araçlarının ve topçu silahlarının toplam mevcutları tip itibariyle ile (Çizelge 
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llA), Antlaşma'nın IV. Maddesi'ndeki (b sütunu) sayısal sınırlandırmalara tabi olan savaş 
uçaklarının ve saldırı helikopterlerinin (Çizelge IIB) tip itibariyle toplam mevcutları 
hakkındaki verileri sağlayacaktır. » 

2. Zırhlı savaş araçları hakkındaki veriler, ağır silahlı savaş araçlarının, zırhlı 
piyade savaş araçlarının, zırhlı personel taşıyıcılarının toplam sayıları ile araçların, bu 
alt kategorilerin (d/c sütunları) her birindeki sayısını (f/e sütunları) ve tipini (e/d 
sütunları) kapsayacaktır. 

, 3. Antlaşma'nın X. Maddesi uyarınca depolanan, muharebe tanklarına, zırhlı 
savaş araçlarına, topçu silahlarına ve zırhlı araca monteli köprülere ilişkin olarak, bu 
teçhizatın belirlenmiş daimi depolama mevkilerindeki toplamı belirtilecektir (g sütunu). 

Çizelge IIA: (Taraf Devlet)'İN, SAYISAL SINIRLANDIRMAYA TABİ OLAN 
MUHAREBE TANKLARININ, ZIRHLI SAVAŞ ARAÇLARININ VE TOPÇU SİLAHLARININ 
(tarih) İTİBARİYLE GEÇERLİ TOPLAM MEVCUTLARI. 

Çizelge IIB: (Taraf Devlet)'İN, SAYISAL SINIRLANDIRMAYA TABİ OLAN SAVAŞ 
UÇAKLARININ VE SALDIRI HELİKOPTERLERİNİN (tarih) İTİBARIYLA GEÇERLİ 
TOPLAM MEVCUTLARI. 

III.BÖLÜM: KONVANSİYONEL SİLAHLI KUVVETLERİN 
HİZMETİNDEKİ KONVANSİYONEL SİLAH VE TEÇHİZATIN 
KONUŞLANDIRMA YERİ, SAYILARI VE TİPLERİ 
HAKKINDA BİLGİLER 

1.Her Taraf Devlet, Protokol'ün III. Bölüm, 1.paragrafı uyarınca bildirilen kara 
kuvvetleri ile hava ve hava savunma kuvvetlerinin teşkilatı, Protokol'ün III. Bölüm, 2. 
paragrafı uyarınca bildirilen teşkiller ve birlikler ile Protokol'ün III. Bölüm, 3. paragrafı 
uyarınca konvansiyonel silah ve teçhizatın bulundurulduğu belirtilen tesisler 
hakkında, hiyerarşik bir veri listesi sağlayacaktır. 

2.Her teşkilat ve tesis için verilen bilgiler, aşağıdaki hususları yansıtacaktır: 

(A) I.Çizelge'de bildirilen teşkil veya birlik kayıt numarası (b sütunu) ve 
teşkilatın adı (c sütunu). Bu Bölüm'ün 1. paragrafı uyarınca belirtilen ayrı 
yerde konuşlandırılan taburlar/filolar, Protokol'ün III. Bölüm, 2. paragrafı 
uyarınca bildirilen teşkiller ve birlikler ve Protokol'ün III. Bölüm, 3. 
paragrafı uyarınca listesi yapılan tesislere de tek bir teşkil veya birlik 
kayıt numarası (b sütunu) verilecek ve ulusal adlandırıcıları (yani,adı) 
sağlanacaktır (c sütunu). Bu Protokol'ün III. Bölüm, 2. paragrafı uyarınca 
bildirilen, listenin sonunda toplu halde belirtilecek teşkil ve birlikler istisna 
olmakla bir l ikte, l istedeki sıraları, hiyerarşik komuta sıralamasını 
yansıtacaktır. 

(1) belirlenmiş daimi depolama mevkileri, ulusal adlandırıcının yanına 
"BDDM" ibaresi eklenmek suretiyle belirtilecektir; ve 

(2) indirim mevkileri, ulusal adlandırıcının yanına "indirim" ibaresi 
eklenmek suretiyle belirtilecektir; 

(B)ı konuşlandırma yeri, coğrafi bölge ismi ile en yakın 10 saniyelik zaman 
dilimine kadar ayrıntılı koordinatları içerecek şekilde belirtilecektir, 
(d sütunu). Yabancı ülkede konuşlandırılmış kuvvet bulunan yerler için ev 
sahibi Taraf Devletde dahil edilecektir; •'_ . 

(C) en üst düzeyden, tümen/hava tümeni düzeyine kadar her komuta 
düzeyi için, her kategorideki konvansiyonel silah ye teçhizatın genel 
toplam mevcudu (f sütunundan m/l sütununa kadar). Örneğin, bir tümenin 
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elindeki toplam mevcut, kendisine bağlı bütün teşkilatların mevcutlarının 
toplamı olacaktır; ve 

(D) bu Bölüm'ün 1. paragrafında belirtilen, tümen düzeyi ve altındaki her 
komuta düzeyi için, Çizelge IHA ve IIIB'deki (f ila m/l sütunu) başlıkların 
altında belirtilen konvansiyonei silah ve teçhizatın tip itibariyle sayısı. 
Çizelge lllA'daki zırhlı savaş aracı sütununda (g sütunu), alt kategoriler 
(yani, zırhlı personel taşıyıcı, zırhlı piyade savaş aracı, ağır silahlı savaş 
aracı) ayrı ayrı verilecektir. Saldırı helikopterleri alt sütununda (k/i sütunu) 
alt kategoriler (özel saldırı, çok maksatlı saldırı) ayrı ayrı verilecektir. 
Çizelge IIIB'nin "diğer" başlığını taşıyan (I) sütunu, eğer varsa, hava ve 
hava savunma kuvvetlerinin hizmetinde bulunan muharebe tanklarını, zırhlı 
savaş araçlarını, topçu silahlarını, zırhlı personel taşıyıcı benzerlerini, zırhlı 
piyade savaş aracı benzerlerini ve zırhlı araca, monteli köprüleri içerecektir. 

Çizelge IHA: (Taraf Devlet) TARAFINDAN, BİLGİ DEĞİŞİMİ PROTOKOLÜ'NÜN 
III.BÖLÜMÜ UYARINCA VERİLEN, KONVANSİYONEL SİLAH VE TEÇHİZATIN 
KONUŞLANDIRMA YERİ, SAYILARI VE TİPLERİ HAKKINDA (tarih) İTİBARİYLE GEÇERLİ 
BİLGİLER. 

Çizelge IIIB: (Taraf Devlet) TARAFINDAN, BİLGİ DEĞİŞİMİ PROTOKOLÜ'NÜN 
III.BÖLÜMÜ UYARINCA VERİLEN KONVANSİYONEL SİLAH VE TEÇHİZATIN 
KONUŞLANDIRMA YERİ, SAYILARI VE TİPLERİ HAKKINDA (tarih) İTİBARİYLE GEÇERLİ 
BİLGİLER. 

IV. BÖLÜM: KONVANSİYONEL SİLAHLI KUVVETLERİN 
HİZMETİNDE OLMAYAN KONVANSİYONEL SİLAH VE 
TEÇHİZAT HAKKINDA BİLGİ DEĞİŞİMİ PROTOKOLÜ'NÜN 
IV. BÖLÜMÜ UYARINCA VERİLEN BİLGİLER: 

1. Protokol'ün IV. Bölümü uyarınca, her Taraf Devlet, uygulama alanı içinde 
bulunan, ancak konvansiyonei silahlı kuvvetlerinin hizmetinde olmayan muharebe 
tanklarının, zırhlı savaş araçlarının, topçu silahlarının, savaş uçaklarının ve saldırı 
helikopterlerinin, konuşlandırma yerleri, sayıları ve tipleri hakkında bilgi verecektir. 

2. Her konuşlandırma yeri için bilgiler aşağıdakileri yansıtacaktır: 

(A) bilgilerin Protokol'ün IV. Bölümü'nün hangi hükmü uyarınca 
verildiği (b sütunu), 

(B.) konuşlandırma yeri (c sütunu): 

(1) Protokol'ün IV. Bölüm, 1. paragrafı, (A) alt paragrafının, (1), (3) 
ve (5) alt-alt paragrafları uyarınca bildirilen konvansiyonei silah ve 
teçhizata ilişkin olarak, bu teçhizatı içeren mevkilerin coğrafi adları ve 
en yakın 10 saniyeye kadar ayrıntılı koordinatları; ve 

(2) Protokol'ün IV. Bölüm, 1. paragrafı (A) alt paragrafının, (2). alt-alt 
paragrafı uyarınca bildirilen konvansiyonei silah ve teçhizata ilişkin 
olarak, bu teçhizatı içeren idari bölgenin veya taksimatın ulusal adı; 

(C)Protokol'ün IV. Bölüm, 1. paragrafı (A) alt paragrafının, (1) ve (2). alt-alt 
paragrafları uyarınca bildirilen konvansiyonei silah ve teçhizata ilişkin olarak, 
bu teçhizatı bulunduran teşkilatların ulusal düzeydeki adı (c sütunu); ve 

(D) aşağıdaki istisna, dışında, her konuşlandırma yeri için, Çizelge IV'te 
belirtilen başlıkların (d/h sütunları) altındaki tipler itibariyle sayı: 
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Protokol'ün IV. Bölüm, 1. paragrafı, (A) alt paragrafının, (2). alt-alt 
paragrafı uyarınca bildirilen konvansiyonel silah ve teçhizata ilişkin 
olarak, yalnızca belirtilen idari bölge veya taksimat için, sadece 
her kategorideki sayılar verilecektir. 

Çizelge IV: (Taraf Devlet) TARAFINDAN, BİLGİ DEĞİŞİMİ PROTOKOLÜ'NÜN 
IV.BÖLÜMÜ UYARINCA VERİLEN KONVANSİYONEL SİLAH VE TEÇHİZATIN 
KONUŞLANDIRMA YERİ HAKKINDA (tarih) İTİBARİYLE GEÇERLİ BİLGİLER. 

V.BÖLÜM : DENETİME TABİ BİRİMLER VE BEYAN EDİLMİŞ 
MEVKİLER HAKKINDA BİLGİLER 

1. Protokol'ün V. Bölümü uyarınca, her Taraf Devlet, Denetim Protokölü'nün I. 
Bölümü'nde tanımlanan denetime tabi birimlerinin ve beyan edilmiş mevkilerinin bir 
l istesini verecektir. Beyan edilmiş mevkiler (Çizelge V) alfabetik sıraya göre 
sıralanacaktır. 

2.Beyan edilmiş her mevkii hakkındaki bilgiler aşağıdakileri içerecektir: 

(A) bu beyan edilmiş mevkiye ilişkin izleyen bütün bilgi değişimlerinde 
kullanılacak tek bir adlandırıcı (beyan edilmiş mevkinin kayıt 
numarası) (b sütünü); 

(B) coğrafi ad ve en yakın 10 saniyeye kadar, ayrıntılı koordinatlar 
kullanılarak, beyan edilmiş mevkinin adı ve yeri (e sütunu). Yabancı ülkede 
konuşlandırılmış kuvvetlerin denetime tabi birincilerini içeren mevkiler için, 
ev sahibi Taraf Devlet de belirtilecektir; 

(C) beyan edilmiş mevkiyle bağlantılı giriş/çıkış noktası(ları) (d sütunu); 

(D), beyan edilmiş mevkide konuşlandırılmış bütün denetime tabi birimlerin 
her birine, bu Ek'in III.Bölümü'nde belirtilen şekilde, tek bir özel sıra 
numarası ile ad ve teşkil veya birlik kayıt numarası (e sütunu), özel sıra 
numaraları, listede görünen son denetime tabi birime verilen numara, Taraf 
Devlet'in denetime tabi birimlerinin toplam sayısına eşit olacak şekilde 
verilecektir; ve 

(E)beyan edilmiş mevkide bulundurulan, .Protokol'ün III. Bölümü'nde 
belirtilen her kategorideki konvansiyonel silah ve teçhizatın toplam ve her 
denetime tabi birim itibariyle sayıları (f ila p sütunları), aşağıdaki hususlar 
ayrıca belirtilmek suretiyle verilecektir: 

(1) başka bir beyan edilmiş mevkide bulunan denetime tabi birime 
ait bir beyan edilmiş mevkideki her kategoride konvansiyonel silah ve 
teçhizatın, bu gibi denetime tabi birimin adı ve birlik veya teşkil kayıt 
numarası (e sütunu) belirtilmek suretiyle; ve 

(2) bir denetime tabi birime ait olmayan konvansiyonel silah ve 
teçhizat, f ila p sütunlarına işlenecek verilerin hemen ardından/altında 
aşağıdaki ibarelerle belirlenecektir; 

(a) barış zamanında iç güvenlik işlevlerini yerine getirmek üzere 
tasarlanmış ve yapılandırılmış kuruluşların elinde bulunan teçhizat, 
"güvenlik" ibaresiyle; ' 

(b) hizmet dışı bırakılmış teçhizat, "hizmet dışı" ibaresiyle; 

(c) ihraç veya tekrar ihraç edilmek için bekletilen veya yenileme 
işleminden geçirilen teçhizat, "ihraç" ibaresiyle; 
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(d) dönüştürme için bekletilen indirilmiş teçhizat "indirildi" 
ibaresiyle; ve . . . . • 

(e) sadece araştırma ve geliştirme için kullanılan teçhizat "araştırma" 
ibaresiyle. 

ÇİZELGE V: (Taraf Devlet)'İN DENETİME TABİ BİRİMLERİ VE BEYAN EDİLMİŞ 
MEVKİLERİ HAKKINDA (tarih) İTİBARİYLE GEÇERLİ BİLGİLER. 

3.Her Taraf Devlet, giriş/çıkış noktalarının bir listesini verecektir. (Çizelge 
VI). liste, bu Bölüm'ün 2. paragrafının (c) alt paragrafı uyarınca bildirilen her mevki 
için giriş/çıkış noktasını (noktalarını) göstermek için kullanılacak bir özel sayısal sıra 
adlandırıcısı (b sütunu) tahsis edecektir. Konuşlandırma yeri, coğrafi ad (c sütunu) ve 
en yakın 10 saniyeye kadar ayrıntılı koordinatları içerecektir (d sütunu). Her giriş/çıkış 
noktası için kabul edilebilecek ulaşım şekli(şekilleri)- "hava", "deniz", "kara" - da 
belirtilecektir (e sütunu). 

ÇİZELGE VI: (Taraf Devİe'O'İN (tarih) İTİBARİYLE GEÇERLİ GİRİŞ/ÇIKIŞ 
NOKTALARI (GÇN). 
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ÇİZELGE I: (Taraf Devlet)'İN KARA KUVVETLEPİ İLE HAVA VE HAVA 
SAVUNMA KUVVETLERİNİN (tarih) İTİBARİYLE GEÇERLİ KOMUTA TEŞKİLATI 

Sıra 

Numarası 

(a) 

Teşkil veya 
Birlik Kayıt 

Numarası 

(b) 

Teşkil veya 
Birliğin 

Adı 

(c) 

Üstü 

t.Üst Kademe 

(d) 

2.Üst Kademe 

(e) 

• 
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ÇİZELGE II A: (Taraf Devlet)'İN, SAYISAL SINIRLANDIRMAYA TABİ 
MUHAREBE TANKLARI, ZIRHLI SAVAŞ ARAÇLARI VE TOPÇU SİLAHLARININ 
(tarih) İTİBARİYLE GEÇERLİ TOPLAM MEVCUTLARI 

Sıra 
Numarası 

(a) 

Bölge 

(b) 

Kategori 

(c) 

Alt-Kotegori 

(d) 

Tip 

(e) 

Toplam Sayı 
(BDDM'dekiler dahil) 

(f) 

BDDM'dekilerln 
Sayısı 

(g) 
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ÇİZELGE II B: (Taraf Devlet)'İN SAYISAL SINIRLANDIRMAYA TABİ SAVAŞ 
UÇAKLARI VE SALDIRI HELİKOPTERLERİNİN (tarih) İTİBARİYLE GEÇERLİ TOPLAM 
SAYILARI 

Sıra 
Numarası 

(a) 

Kategori 

(b) 

Alt-Kategori 

(c) 

. 

. - ' 

Tip 

(d) 

Toplam Sayı 

(•). 

• 
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ÇİZELGE III A: (Taraf Devlet)*İN, BİLGİ DEĞİŞİMİ PROTOKOLÛ'NÛN III. BÖLÜMÜ U 
SİLAH VE TEÇHİZATIN KONUŞLANDIRMA YERİ, SAYILARI VE TİPLERİ HAKKINDA (tarih) İTİB 

Sıra 
Numarası 

(a) 

-

Teşkil 
veya 
Birlik 
Kayıt No 

(b) 

Teşkil veya 
Birliğin Adı 

(c) 

Barış 
Zamanı 

Yeri 

(d) 

Kullanıl
mayacak 

(e) 

Muharebe 
Tankları 

(0 

Zırhlı 
Savaş 

Araçları 

(9) 

ZPT ve 
ZPSA 

Benzerleri 

(h) 

Topçu 
Silahları 

(0 

ZAMK' 

Ü) 



ÇİZELGE III B: (Taraf Devlet)'İN, BİLGİ DEĞİŞİMİ PROTOKOLÛ'NÜN III. BÖLÜMÜ UY 
SİLAH VE TEÇHİZATIN KONUŞLANDIRMA YERİ, SAYILARI VE TİPLERİ HAKKINDA (tarih) İTİBA 

Sıra 
Numarası 

(a) 

Teşkil 
veya 
Birlik 
Kayıt No 

• (b)-

Teşkil veya 
Birliğin Adı 

<c) . 

Barış 
Zamanı 

Yeri 

(d) 

Kullanıl
mayacak 

(e) 

Savaş 
Uçakları 

(f) 

Yeniden 
Sınıflandırılmış 
S.Y.E. Uçakları 

(g) 

Temel 
Eğitim 
Uçakları 

(h) 

Saldırı 
Helikopterl 

(0 

> 
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ÇİZELGE IV: (Taraf Devlet)'İN, BİLGİ DEĞİŞİMİ PROTOKOLU'NUN IV. 
BÖLÜMÜ UYARINCA VERDİĞİ KONVANSİYONEL SİLAH VE TEÇHİZATIN 
KONUŞLANDIRMA YERİ HAKKINDA (tarih) İTİBARİYLE GEÇERLİ BİLGİLER 

Sıra 
Numarası 

(o) 

Protokol'e 
Yollama 

(b) 

Yer 

(c) 

• 

Muharebe 
Tankları 

W 

..: 

Zırhlı Savaş 
Araçları 

(e) 

Topçu 
Silahları 

(0 

Saldırı 
Helikopterleri 

(g) 

Savaş 
Uçakları 

(h) 
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ÇİZELGE V: (Taraf Devlet)'İN DENETİME TABİ BİRİMLERİ VE BEYAN EDİLMİŞ MEVKİLE 
GEÇERLİ BİLGİLER 

Sıra 
Numaras 

(a) 

I 

Beyan 
Edilmiş 
Mevki 
Kayıt No. 

(b) 

Yer 

.. . (c) 

* 

Giriş/Çıkış 
Noktası 

(d) -

\V:V ' 

Denetime 
Tabi 
Birim 

» 

" • . - ' ; • 

Muharebe 
Tankları 

W. 

Zırhlı 
Savaş 
Araçlan 

(9) 

ZPT ve 
ZPSA 

Benzerleri 

(W 

Topçu. 
Silahlan 

>(0 
ZAMK'ler 

(i) 

Saldırı 
Helikopterleri 

" • • ' W i 

. - ' • . ' • - ' " ; . 

Savaş 
Destek 

Helikopterleri 

. (0 

'"": "'•{ ' .*-
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ÇİZELGE VI: (Taraf Devlet)'İN GİRİŞ/ÇIKIŞ NOKTALARI (GÇN) HAKKINDA 
(tarih) İTİBARİYLE GEÇERLİ BİLGİLER 

Sıra 
Numarası 

(a) 

GÇN kayıt 
Numarası 

W 

" • ; . , . . ' • ' ' • ' / • 

GÇN'nln 
Adı' 

(o) 

Yer 

(d) 

.'. -

TIp/TIpler 

(e) 

« 
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DENETİM PROTOKOLÜ 

Taraf Devletler, bundan sonra Antlaşma olarak anılacak 19 Kasım 1990 tarihli 
Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler.Antlaşması'nın XIV.Maddesİ'nde öngörülen 
denetimlerin yürütülmesini düzenleyen usuller ve diğer hükümler üzerinde, aşağıdaki 
şekilde anlaşmışlardır. 

I. BÖLÜM: TANIMLAR 

.Antlaşma'nın amaçları için: 

(A)"Denetlenen Taraf Devlet" teriminden, Antlaşma'nın XIV.Maddesi uyarınca 
topraklarında bir denetim yürütülen Taraf Devlet anlaşılmaktadır: 

(1)yalnızca yabancı ülkede kuvvet konuşlandıran.Taraf Devlet'e ait. 
Antlaşma'yla sınırlandırılan silah ve teçhizatın bulunduğu denetim 
mevkilerinde, yabancı ülkede kuvvet konuşlandıran Taraf Devlet, bu 
Protokol hükümleri uyarınca, "denetlenen Taraf Devlet ' in bu 
Protokol 'de bel ir t i len hak ve yükümlülükler in i , kendisine ait 
Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silalr ve teçhizatın 
bulunduğu o denetim mevkindeki denetim süresince kullanacaktır; ve 

(2)bi rden fazla Taraf Devlet ' in Ant laşma'y la sınır landır ı lan 
konvansiyonel silah ve teçhizatının bulunduğu denetim mevkilerinde, 
bu Taraf Devletler'den her biri, bu Protokol'ün hükümleri uyarınca, 
kendilerine ait Antlaşma'yla sınırlanan konvansiyonel silah ve 
teçhizata ilişkin olarak, bu Protokol'de denetlenen Taraf Devlet için 
saptanan hak ve yükümlülükleri , Antlaşma'yla sınırlandırılmış 
konvansiyonel silah ve teçhizatın bulunduğu o denetim mevkindeki 

1 denetim süresince kullanacaktır. 

(B)'Yabancı ülkede kuvvet konuşlandıran Taraf Devlet" teriminden, kendi 
ulusal topraklan dışında ve uygulama alanı içinde, konvansiyonel silahlı 
kuvvetlerinin hizmetinde, konvansiyonel silah ve teçhizat konuşlandıran 
Taraf Devlet anlaşılmaktadır. 

(C)"Ev sahibi Taraf Devlet" teriminden, uygulama alanı içindeki topraklarında 
bir diğer Taraf Devlet'in konuşlandırdığı, o Taraf Devlet'e ait konvansiyonel 
silahlı kuvvetlerinin hizmetinde bulunan konvansiyonel silah ve teçhizatı 
kabul eden Taraf Devlet anlaşılmaktadır. 

(D)"Denetleyen Taraf Devlet" teriminden, denetimi isteyen ve bu nedenle 
denetimin yürütülmesinden sorumlu olan Taraf Devlet anlaşılmaktadır. 

(E)"Denetimci" teriminden, bir Taraf Devlet tarafından, bu Protokol'ün III. 
Bölümü'ndeki hükümler uyarınca, bir denetimi yürütmek üzere belirlenmiş 
ve o Taraf Devlet'in onaylanmış denetimciler listesinde yer alan bir şahıs 
anlaşılmaktadır. 

(F)"Ulaştırma mürettebatı mensubu" teriminden, bir ulaştırma aracının 
kullanılmasıyla i lgil i görevleri yerine getiren ve bu Protokol'ün III. 
Bölümü'ndeki hükümler uyarınca, bir Taraf Devlet'in onaylanmış ulaştırma 
mürettebatı mensupları listesinde yer alan bir şahıs anlaşılmaktadır. 

(G)'Denetim timi" teriminden, belirli bir denetimi yürütmek üzere denetleyen 
Taraf Devlet tarafından belirlenen denetimciler grubu anlaşılmaktadır. 

(H)"Refakat timi" teriminden, belirli bir dehetimi yürüten denetçilere eşlik ve 
yardım etmek ve bu Protokol'de belirtilen diğer sorumlulukları üstlenmek 
üzere, denetlenen Taraf Devlet tarafından görevlendirilen şahıslar grubu 
anlaşılmaktadır. Yabancı ülkede kuvvet konuşlandıran Taraf Devlet'in 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 55) 



— 87 

Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizatının denetlenmesi 
durumunda, refakat timi, taraflarca aksine karar verilmediği sürece, hem ev 
sahibi, hem de yabancı ülkede kuvvet konuşlandıran Taraf Devlet 
tarafından görevlendirilen şahıslardan oluşacaktır. 

(l)"Denetim mevkii" teriminden, denetimlerin yürütüldüğü bir bölge, bir 
mahal veya bir tesis anlaşılmaktadır. 

(J)'Denetime tabi birim" teriminden aşağıdaki hususlar anlaşılmaktadır: 

(1)Bilgi Değişimi Protokolü'nün III. Bölüm, 1. paragrafının, (A) alt 
paragrafı uyarınca bildirilen bir mahalde, Antlaşma'yla sınırlandırılan 
konvansiyonel silah ve teçhizat bulunduran, tugay/alay,hava 
üssü/hava alayı, bağımsız tabur/topçu taburu, bağımsız filo veya 
eşidi teşkilat seviyesindeki herhangi bir teşkil veya birlik ile 
tugay/alay, hava üssü/hava alayı seviyesinin bir altındaki komuta 
düzeyinde bulunan, ayrı yerde konuşlandırılmış tabur/filo veya eşidi 
birlik; 

(2)Bilgi Değişimi Protokolü'nün III. Böİüm, 3. paragrafının (A) ve (B) 
alt paragrafları uyarınca, Antlaşma'yla sınırlandırılan silah ve 
teçhizatın sürekli veya mutad olarak bulunduğu bildirilen, herhangi 
bir belirlenmiş daimi depolama mevkii, bu alt paragrafın (1) alt-alt 
paragrafında atıfta bulunulan teşkillere ve birliklere organik bağı 
olmayan askeri depolama mevkii, bağımsız tamir veya bakım birliği, 
askeri eğitim tesisi veya askeri havaalanı; 

(3)Bilgi Değişimi Protokolü'nün III. Bölüm, 3. paragrafının, (C) alt 
- paragrafı uyarınca bildirilen, Antlaşma'yla sınırlandırılan silah ve 

teçhizatın indirim mevkii; 

(4)tugay/alay veya eşidi seviyenin üstündeki bir birlik veya teşkile 
doğrudan bağlı olan Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah 
ve teçhizata sahip tabur seviyesinin altındaki birliklerde, eğer 
kendisine bağlı tugay/alay veya eşidi seviyedeki bir birlik veya 
teşkile sahip değilse, tabur seviyesinin altındaki o birliklerin bağlı 
bulunduğu birlik veya teşkil; ve 

(5)Antİaşma'ya tabi, ancak bir Taraf Devlet'in konvansiyonel silahlı 
kuvvetlerinin hizmetinde olmayan konvansiyonel silah ve teçhizat 
bulunduran teşkiller veya birlikler, denetime tabi birim olarak kabul 
edilmeyecektir. 

(K)"Askeri havaalanı" teriminden, Antlaşma'yla sınırlandırılan veya dahili 
denetime tabi, en az altı savaş uçağk veya savaş helikopterinin kalkış ve 
iniş gibi faaliyetlerinin mutad olarak sık sık yapıldığı, bunun dışında bir 
denetime tabi birim içermeyen, daimi askeri tesis anlaşılmaktadır. 

(L)"Askeri eğitim tesisi" teriminden, esasında denetime tabi bir birim 
içermeyen, en az 30 adet Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah 
ve teçhizatı veya herhangi bir kategorideki Antlaşma'yla sınırlandırılan 
konvansiyonel silah ve teçhizattan 12 adetten fazlasını kullanan askeri birim 
veya alt birimin, askeri personeli eğitmek üzere teşkil edildiği bir tesis 
anlaşılmaktadır. 

(M)Denetime tabi birimler olarak tanımlanan teşkillerin veya birliklerin bir 
parçasını oluşturmayan "askeri depolama mevkii" teriminden, belirlenmiş 
daimi depolama mevkileri veya. iç güvenlik amaçlarıyla tasarlanmış ve 
yapılandırılmış kuruluşlara bağlı mevkiler dışında, kuruluş veya operasyonel 
statüsüne bakılmaksızın, Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve 
teçhizata sahip herhangi bir depolama mevkii anlaşılmaktadır. Bu gibi 
mevkilerde bulunan Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve 
teçhizat, Antlaşma'nın IV. Maddesi uyarınca aktif birliklerde bulunmasına 
izin verilen mevcutların bir bölümünü oluşturacaktır. 
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(N)"Beyan edilmiş mevkii" teriminden, bir veya daha fazla denetime tabi 
birim içeren tesis veya hudutları kesinlikle belirlenmiş coğrafi mevkii 
anlaşılmaktadır. Bir beyan edilmiş mevkii, insan yapımı veya doğal dış sınır 
veya sınırları dahilindeki bütün topraklar ile muharebe tanklarının, zırhlı 
savaş araçlarının, topçu silahlarının, savaş helikopterlerinin, savaş 
uçaklarının, yeniden sınıflandırılmış savaş yetenekli eğitim uçaklarının, zırhlı 
personel taşıyıcı benzerlerinin, zırhlı piyade savaş aracı benzerlerinin veya 
zırhlı araca monteli köprülerin sürekli veya geçici olarak bulundukları atış 
poligonlarını, eğitim alanları, bakım ve depolama alanlarını, helikopter 
meydanlarını ve demiryolu yükleme tesislerini kapsayan ilgili araziden 
oluşacaktır. 

(0)"Belirlenmiş alan" teriminden, bir Taraf Devlet'in uygulama alanı içindeki 
toprakları üzerinde herhangi bir yerde, bu Protokol 'ün VII, IX. ve 
X.Bölümleri uyarınca denetlenen bir mevkii dışında,bu Protokol'ün VIII. 
Bölümü uyarınca bir kuşku denetiminin yürütüldüğü bir alan anlaşılmaktadır. 
Bir belirlenmiş alan 65 kilometre kareyi aşmayacaktır. O alan içindeki 
herhangi iki nokta arasındaki hiçbir düz çizginin uzunluğu 16 kilometreyi 
aşmayacaktır. 

(P)"Hassas nokta" teriminden, denetlenen Taraf Devlet veya denetlenen 
Taraf Devlet'in hak ve yükümlülüklerini üstlenen Taraf Devlet'in, refakat 
timi aracılığıyla hassas olarak belirlediği ve bunlara ulaşılması veya 
üzerlerinden uçulması ertelenebilecek, sınırlandırılabilecek veya redde-
dilebilecek olan herhangi bir teçhizat, yapı veya mahal anlaşılmaktadır. 

(Q)"Giriş/çıkış noktası" teriminden, topraklarında bir denetimin yürütüleceği 
Taraf Devlet tarafından belirlenen, denetim ekipleri ile ulaştırma 
mürettebatı mensuplarının, o Taraf Devlet'in topraklarına varacağı ve-o 
Taraf Devlet'in topraklarından ayrılacağı bir nokta anlaşılmaktadır. 

(R)"Ülke içindeki süre" teriminden, bu Protokol'ün VII. ve VIII. Bölümleri 
uyarınca yürütülen denetimler için, bir denetim ekibinin, bir denetim 
yürütülen Taraf Devlet'in topraklarında aralıksız olarak geçirdiği, denetim 
timinin giriş/çıkış.noktasına varışından, bu denetim timinin son denetimini 
tamamlamasını müteakiben gir iş/çıkış noktasına dönüşüne kadar 
geçen toplam zaman anlaşılmaktadır. 

(S)"Temel verileri doğrulama süresi" teriminden, denetim kotalarının 
hesaplanması amacıyla, Antlaşma'nın yürürlüğe girişini izleyen ilk 120 
günlük belirli zaman dilimi anlaşılmaktadır. 

(T) "İndirim süresi" teriminden, denetim kotalarının hesaplanması amacıyla, 
120 günlük temel verileri doğrulama süresinden sonraki üç yıllık belirli 
zaman dilimi anlaşılmaktadır. 

(U)"Kalan düzeyleri doğrulama süresi" teriminden, denetim kotalarının 
hesaplanması amacıyla, üç yıllık indirim süresinden sonraki 120 günlük 
belirli zaman dilimi anlaşılmaktadır. 

(V)"Kalan süre" teriminden, denetim kotalarının, hesaplanması amacıyla, 1.20 
günlük kalan seviyeleri doğrulama süresini izleyen, Antlaşma'nın süresi 
boyunca devam edecek zaman dilimi anlaşılmaktadır. 

(W)"Beyan edilmiş mevkilerin pasif denetim kotası" teriminden, her Taraf 
Devlet'in denetime tabi birimlerinin bulunduğu denetim mevkilerinde, belirli 
bir süre içinde kabul etmekle yükümlü olduğu, bu «Protokol'ün VII. Bölümü 
uyarınca denetime tabi birimlerde yapılacak denetimlerin toplam sayısı 
anlaşılmaktadır. 

(X)"Kuşku denetimi pasif kotası" teriminden, uygulama alanı içinde toprakları 
bulunan her Taraf Devlet'in belirli bir süre içinde, bu Protokol'ün VIII. 
Bölümü uyarınca belirlenmiş alanlarda kabul etmekle yükümlü olduğu 
kuşku denetimlerinin azami sayısı anlaşılmaktadır. 
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(Y)nAktif denetim kotası" teriminden, her Taraf Devlet'in belirli bir zaman 
dilimi içinde, bu Protokol'ün VII. ve VIII. Bölümleri uyarınca yürütmek 
hakkına sahip olacağı denetimlerin toplam sayısı anlaşılmaktadır. 

(Z)"Belgeleme mevkii" teriminden, Helikopterlerin Yeniden Sınıflandırılması 
Protokolü ve Uçakların Yeniden Sınıflandırılması Protokolü uyarınca, yeniden 
sınıflandırılan çok maksatlı saldırı helikopterleri ile savaş yetenekli eğitim 
uçaklarının belgeleme işlemlerinin yapıldığı, açıkça belirlenmiş bir mahal 
anlaşılmaktadır. 

(AA)Takvim bildirim süresi" teriminden, Antlaşma'nın VIII. Maddesi uyarınca, 
planlanan sayıda Antlaşma'yla sınırlandırılan silah ve teçhizatın amaçlanan 
indir iminin gerçekleşt i r i leceği , günler le tanımlanan zaman di l imi 
anlaşılmaktadır. 

II. BOLÜM: GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER 

1.Antlaşma'nın hükümlerine uyulduğunun doğrulanmasının sağlanması 
amacıyla, her Taraf Devlet, bu Protokol uyarınca yapılan denetimleri kolaylaştıracaktır. 

2.Bir Taraf Devlet'in uygulama alanı içinde,, ancak ulusal toprakları dışında 
konuşlandırılmış konvansiyonel silahlı kuvvetlerinin hizmetinde bulunan Antlaşma'yla 
sınırlandırılan silah ve teçhizata ilişkin olarak, ev sahibi Taraf Devlet ile yabancı ülkede 
kuvvet konuşlandıran Taraf Devlet, kendilerine düşen sorumlulukları yerine getirirlerken, 
bu Protokol'ün ilgili hükümlerine uyulmasını, işbirliği içerisinde temin edeceklerdir. 
Yabancı ülkede kuvvet konuşlandıran Taraf Devlet, ev sahibi Taraf Devlet'in 
topraklarında konuşlandırdığı konvansiyonel silahlı kuvvetlerinin hizmetinde bulunan 
konvansiyonel silah ve teçhizatına ilişkin olarak, Antlaşma hükümlerine uyulmasından 
bütünüyle sorumlu olacaktır. 

3.Refakat timi denetlenen Taraf Devlet'in sorumluluğu altında bulunacaktır: 

(A)yalnızca yabancı ülkede kuvvet konuşlandıran Taraf Devlet ' in, 
Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizatının bulunduğu ve 
bu Taraf Devlet'in komutası altında olduğu denetim mevkilerinde yürütülen 
denetimler süresince refakat timi, yabancı ülkede kuvvet konuşlandıran 
Taraf Devlet'in temsilcisinin sorumluluğu altında bulunacak; ve 

(B)hem ev sahibi, hem de yabancı ülkede kuvvet konuşlandıran Taraf 
Devlet'e ait Anlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizatın 
bulunduğu denetim mevkilerinde, yabancı ülkede kuvvet konuşlandıran 
Taraf Devlet'e ait Anlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçihatın 
f i i len denet lend iğ i durumda refakat t imi , her iki Taraf Devlet ' in 
temsilcilerinden oluşacaktır.' Bu denetim mevkinde yürütülen denetimde, ev 
sahibi Taraf Devlet, yabancı ülkede kuvvet konuşlandıran Taraf Devlet'e ait 
Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizatının denetimine 
ilişkin yabancı ülkede kuvvet konuşlandıran Taraf Devlet tarafından 
kullanılacak hak ve yükümlülükler dışında, denetlenen Taraf Devlet'in 
haklarını kullanacak ve yükümlülüklerini yerine getirecektir. 

4Eğer bir denetim timi, denetlenen Taraf Devlet'le yapılmış olan anlaşmayla 
bir başka Taraf Devlet tarafından kullanılan bir yapı veya yere girme talebinde 
bulunursa, bu diğer Taraf Devlet, denetlenen Taraf Devlet'le işbirliği içinde ve kullanma 
anlaşmasına uygun düştüğü ölçüde, yapıyı veya yeri kullanan Taraf Devlet'in teçhizat 
ve malzemesini içeren denetimlere ilişkin olarak, bu Protokol'de saptanan hakları 
kullanacak ve yükümlülükleri yerine getirecektir. . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 55) 



— 90— , 
5.Denetlenen Taraf Devlet'le anlaşan bir diğer Taraf Devlet tarafından 

kullanılan yapılar ve yerler, yalnızca bu diğer Taraf Devlet'in temsilcisinin refakat 
timinde yer alması halinde denetime tabi olacaktır. 

6.Denetim timi ve alt t imler, denet leyen Taraf Devlet' in kontrolü ve 
sorumluluğu altında bulunacaklardır. 

7.Aynı anda, herhangi bir denetim mevkinde, bu Proto'kol'ün VII. veya VIII. 
Bölümleri uyarınca denetim yürüten en fazla bir denetim timi bulunabilecektir. 

8.Bu Protokol'ün diğer hükümlerine tabi olmakla birlikte, denetleyen Taraf 
Devlet, denetimin yürütüldüğü Taraf Devlet'in topraklarında her denetim timinin ne 
kadar kalacağına ve ülke içindeki sürede kaç tane ve hangi denetim mevkilerinde 
denetim yürüteceğine kendisi karar verecektir. 

9.Bir denetim timinin, bir denetimin yürütülmesinden önce, giriş/çıkış noktasına 
kadar ve en son denetimin tamamlanmasından sonra, giriş/çıkış noktasından itibaren 
seyahat masrafları, denetleyen Taraf Devlet tarafından karşılanacaktır. 

lO.Her Taraf Devlet, 120 günlük bir temel verileri doğrulama süresi, üç yıllık 
bir indirim süresi, 120 günlük bir kalan seviyeleri doğrulama süresi ve Antlaşma 
süresince devam edecek bir kalan süre olmak üzere, her belirli süre için hesaplanan 
beyan edilmiş mevkii pasif denetim kotalarını aşmayacak sayıda, bu Protokol'ün VII. 
veya VIII. Bölümleri uyarınca denetim kabul etmekle yükümlü olacaktır. Her belirli süre 
için beyan edilmiş mevkilerin pasif denetim kotası, o Taraf Devlet'in indirim mevkileri 
ile belgeleme mevkileri hariç olmak üzere, Antlaşma'nın uygulama alanı içinde bulunan 
denetime tabi birimlerinin bir yüzdesi üzerinden saptanacaktır: 

(A)Antlaşma'nın yürürlüğe girişinden sonraki ilk 120 günlük süre içinde, 
beyan edilmiş mevkii pasif denetim kotası, bir Taraf Devlet'in, Bilgi Değişimi 
Protokolü'nün V. Bölümü uyarınca bildirdiği denetime tabi birimlerinin yüzde 
20'sine eşit olacaktır; 

(B)ilk 120 günlük sürenin tamamlanmasından sonra, indirim süresinin her 
yılında, beyan edilmiş mevkii pasif denetim kotası, bir Taraf Devlet'in, 
Bilgi Değişimi Protokolü'nün V. Bölümü uyarınca bildirdiği denetime tabi 
birimlerinin yüzde 10'una eşit olacaktır; . 

(C)üç yıllık indirim süresinin tamamlanmasından sonraki ilk 120 gün 
içinde, beyan edilmiş mevkii pasif denetim kotası, bir Taraf Devlet'in Bilgi 
Değişimi Protokolünün V. Maddesi uyarınca bildirdiği denetime tabi 
birimlerinin yüzde 20'sine eşit olacaktır; ve 

• (D.) 120 günlük kalan seviyeleri doğrulama süresinin tamamlanmasından 
sonra başlayarak, Antlaşma'nın süresi boyunca her yıl, beyan edilmiş 
mevkii pasif denet im kotası , bir Taraf Devlet ' in , Bi lgi Değişimi 
Protokolünün V. Maddesi uyarınca bildirdiği denetime tabi birimlerinin 
yüzde 15'ine eşit olacaktır. 

11.Uygulama alanı içinde toprakları bulunan her Taraf Devlet, aşağıdaki 
şekilde kuşku denetimi kabul etmekle yükümlü olacaktır: 

(A)temel verileri doğrulama süresinde, indirim süresinin her yılında ve kalan 
seviyeleri doğrulama süresi boyunca, kendisine ait" denetime tabi birimler 
ile yabancı ülkede kuvvet konuşlandıran Taraf Devlet'e ait denetime tabi 
birimlere ilişkin olarak, kendi topraklarında kabul etmekle yükümlü olduğu 
beyan edilmiş mevkii denetimlerinin en fazla yüzde 15'i; 

(B)kalan sürenin her yılında, o Taraf Devlet'in kendisine ait denetime tabi 
birimler ile yabancı ülkede kuvvet konuşlandıran Taraf Devlet'e ait 
denetime tabi birimlere ilişkin olarak, kendi topraklarında kabul etmekle 
yükümlü olduğu beyan edilmiş mevkii denetimlerinin en fazla yüzde 23'ü. 
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12.Bu Bölüm'deki diğer sınırlandırmalara bakılmaksızın, her Taraf Devlet, bu 

Protokol'ün VII.Bölümü uyarınca, denetime tabi birimlerinde, her yıl, en az bir denetim 
kabul etmekle ve uygulama alanı içinde toprakları bulunan her Taraf Devlet, bu 
Protokol'ün VIII. Bölümü uyarınca bir belirlenmiş mevkide, her yıl, en az bir denetim 
kabul etmekle yükümlü olacaktır. 

13.Bu Protokol'ün VII. Bölümü uyarınca, bir denetim mevkindeki' denetime 
tabi birimlerde yapılan her denetim, denetime tabi birimi denetlenen o Taraf Devlet'in 
beyan edilmiş mevkii pasif denetim kotasına sayılacaktır. 

14.Ev sahibi Taraf Devlet'in topraklarında, bu Protokol'ün VII. Bölümü uyarınca 
belirli bir süre içinde yapılacak denetimlerin, yabancı ülkede kuvvet konuşlandıran 
Taraf Devlet'e ait denetime t;abi birimler için kullanılan oranı, yabancı ülkede kuvvetv 

konuşlandıran o Taraf Devlet'e ait denetime-tabi birimlerin, ev sahibi Taraf Devlet'in 
topraklarında bulunan toplam denetime tabi birimlere oranından büyük olmayacaktır. 

. ." 15.Herhangi bir Taraf Devlet'in topraklarında, .belirli bir süre içinde, bu 
Protokol'ün VII. Bölümü uyarınca denetime tabi birimlerde yapılacak denetimlerin sayısı, 
o Taraf Devlet'in topraklarında bulunan denetime tabi birimlerin toplam sayısının 
yüzdesi olarak hesaplanacaktır. 

. 16.Bir belirlenmiş alan içinde, bu Protokol'ün VIII. Bölümü uyarınca yapılan 
her denetim, topraklarında denetim yürütülen Taraf Devlet'in hem pasif kuşku denetim 
kotasına ve hem de beyan edilmiş mevkii pasif denetim kotasına sayılacaktır. 

17.Refakat timi ile denetim timi tarafından aksi kararlaştırılmadığı takdirde, bir 
denetim timinin ülke içindeki kalış süresi toplam 10 günü ve aşağıdaki formüle göre 
hesaplanan toplam saati aşmayacaktır: 

(A)bir denetime tabi birimde veya bir belirlenmiş alandaki ilk denetim için 
48 saat; artı 

(B)bir denetime tabi birimde veya bir belirlenmiş alandaki her ardışık 
denetim için 36'şar saat. 

18.Bu Bölüm'ün 17. paragrafındaki sınırlandırmalara tabi olarak, bu Protokol'ün 
VII. veya VIII. Bölümleri uyarınca denetim yürüten bir denetim timi, denetim için, 
beyan edilmiş bir mevkide 48 saatten ve belirlenmiş bir alanda, 24 saatten fazla 
harcamayacaktır. 

19.Denetlenen Taraf Devlet, denetim timinin ardışık denetim mevkine mevcut 
en hızlı yollardan ulaşmasını sağlayacaktır. Eğer bir denetimin tamamlanması ile 
denetim timinin ardışık denetim mevkine varışı arasındaki süre 9 saati aşarsa veya 
denetimin yürütüldüğü Taraf Devlet'in topraklarında, denetim timi tarafından yürütülen 
son denetimin tamamlanması ile bu denetim timinin giriş/çıkış noktasına varışı 
arasındaki süre 9 saati aşarsa, bu artı zaman denetim timinin ülke içindeki süresinden 
sayılmayacaktır. 

20.Her Taraf Devlet, uygulama alanı içindeki topraklarında, bu Protokol'ün VII 
veya VIII. Bölümleri uyarınca aynı anda denetim yürüten en fazla, yâ iki denetim timi 
veya o Taraf Devlet'in topraklarında belirli bir zaman dilimi içinde denetlenecek toplam 
denetime tabi birimlerin yüzde ikisine eşit sayıda, hangi sayı daha büyükse, denetim 
timini kabul etmekle yükümlü olacaktır. 

21.Her Taraf Devlet, bu Protokol 'ün VII. ve VIII.Bölümleri uyarınca 
konvansiyonel silahlı kuvvetlerini aynı anda denetleyen en fazla, ya iki denetim timi 
veya bu Protokol'ün VII. ve Vlll.Bölümleri uyarınca belirli bir zaman dilimi içinde 
denetlenecek olan denetime tabi birimlerinin toplam sayısının yüzde ikisine eşit sayıda, 
hangi sayı daha büyükse, denetim timini kabul etmekle yükümlü olacaktır. 

22.Bu Bölüm'ün 20. v e ' 2 1 . paragraflarındaki hükümlere bakılmaksızın 
Antlaşma'nın IV. ve V. Maddelerinde belirtilen askeri bölgelere sahip her Taraf Devlet, 
uygulama alanı içinde bulunan topaklarındaki bu askeri bölgelerin herhangi birinde, bu 
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Protokol'ün VII. ve VIII. Bölümleri uyarınca aynı anda denetim yürüten, en fazla iki 
denetim timini kabul etmekle yükümlü olacaktır. 

23.Hiçbir Taraf Devlet, bir takvim yılında, aynı Taraf Devleften beyan edilmiş 
mevkii pasif denetim kotasının yüzde 50'sinden fazla sayıda, bu Protokol'ün VII. veya 
VIII. Bölümleri uyarınca yürütülen denetim kabul etmekle yükümlü olmayacaktır. 

24.Her Taraf Devlet, uygulama alanı içinde diğer Taraf Devletler ' in 
topraklarında denetim yürütmek hakkına sahip olacaktır. Bununla birlikte, hiçbir Taraf 
Devlet, aynı Taraf Devletler grubuna mensup bir diğer Taraf Devlet'te, bu Protokol'ün 
VII. ve VIII. Bölümleri uyarınca 5'ten fazla denetim yürütrneyecektir. Bu gibi her 
denetim, denetlenen Taraf Devlet'in beyan edilmiş mevkii pasif denetim kotasına 
sayılacaktır. Bunun dışında, bir Taraf Devletler grubu içindeki her Taraf Devlet için 
denetimlerin dağılımlarının belirlenmesi, münhasıran o Taraf Devletler grubunun 
sorumluluğunda olacaktır. Her Taraf Devlet, aktif denetim kotasını, diğer tüm Taraf 
Devletler'e bildirecektir: 

(A)temel verileri doğrulama süresi için, Antlaşma'nın imzalanmasından en 
geç 120 gün sonra; 

(B)indirim süresinin ilk yılı için, Antlaşma'nın yürürlüğe girişinden eri geç 60 
gün sonra; ve 

(C)indirim süresinin ilk yılını izleyen her yıl, kalan düzeyleri doğrulama 
süresi ve kalan sürenin her yılı için, her belirli zaman diliminin öncesindeki 
Ocak ayının en geç 15'nci gününde. 

III. BÖLÜM:DENETİIVİ ÖNCESİ YERİNE GETİRİLECEK HUSUSLAR 

İ .Bu Antlaşma uyarınca yapılacak denetimler, bu Bölüm'ün 3 ila 7. 
paragraflarına uygun olarak, belirlenen denetimciler tarafından yürütülecektir. 

2.Denetimciler, denetleyen Taraf Devlet'in veya diğer Taraf Devletler'in 
vatandaşları olacaklardır. 

3.Antlaşma'nın imzalanmasını izleyen 90 gün içinde, her Taraf Devlet, diğer 
bütün Taraf Devletler'e, önerdiği denetimciler ve ulaştırma mürettebatı mensuplarınının 
açık adlarını, cinsiyetlerini, doğum tarihlerini ve yerlerini ve pasaport numaralarını 
içeren birer listesini verecektir. Bir Taraf Devlet tarafından önerilen denetimci listesi, 
hiçbir zaman 400'den fazla kişiyi ve bir Taraf Devletçe önerilen ulaştırma mürettebatı 
mensubu listesi hiçbir zaman 600'den fazla kişiyi içermeyecektir. 

4.Her Taraf Devlet, kendisine diğer Taraf Devletler tarafından verilen 
denetimciler ve ulaştırma mürettebatı mensupları listelerini inceleyecek ve her listenin 
alınmasından sonraki 30 gün içinde, listeden adının çıkarılmasını istediği herhangi bir 
şahsı, o listeyi veren Taraf Devlet'e bildirecektir. 

5.Bu Bölüm'ün 7. paragrafına tabi olarak, bu Bölüm'ün 4. paragrafında 
belirtilen süre içinde adının çıkarılması istenmeyen denetimciler ve ulaştırma mürettebatı 
mensupları, bu Bölüm'ün 8. paragrafı uyarınca, vizeler ve diğer belgelerin verilmesi 
amacıyla kabul edilmiş sayılacaklardır. 

6.Her Taraf Devlet, Antlaşma'nın yürürlüğe girmesinden sonraki bir ay içinde 
listelerinde değişiklik yapmak hakkına sahip olacaktır. Bundan sonra, her Taraf Devlet, 
bu Bölüm'ün 3. paragrafında belirtilen sayıları aşmamak kaydıyla, denetimciler ve 
ulaştırma mürettebatı mensupları listelerine, her altı ayda bir ilaveler veya çıkarmalar 
önerebilir. Önerilen ilaveler, bu Bölüm'ün 4. ve 5. paragrafları uyarınca incelenecektir. 

7.Bir Taraf Devlet, bir diğer Taraf Devlet tarafından verilen denetimciler ve 
ulaştırma mürettebatı mensupları listelerinden, herhangi bir kişinin çıkartılmasını, 
reddetme hakkı olmaksızın isteyebilir. 
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S.Topraklarında denetim yürütülen Taraf Devlet, bu Bölüm'ün 5, paragrafına 
uygun şekilde kabul edilen denetimcilere ve ulaştırma mürettebatı mensuplarına, bu 
şahısların o Taraf Devlet'in topraklarına, bu Protokol'ün hükümleri uyarınca denetim 
faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla girmeleri ve kalmaları için vizeleri ve gerekli olacak 
diğer belgeleri verecektir. Bu vizeler ve diğer gerekli belgeler aşağıdaki şekillerden 
birine göre verilecektir: ya 

(A)listelerin veya listelerdeki izleyen değişikliklerin kabulünden itibaren 30 
gün içinde verilmesi halinde, vize en az 24 aylık bir süre için geçerli 
olacaktır; veya 

(B)denetim timi ile u|aştırma mürettebatı mensuplarının giriş/çıkış noktasına 
varışlarından itibaren bir saat içinde verilmesi halinde vize, denetim 
faaliyetlerinin süresi için geçerli olacaktır. 

9.Antlaşma'nın imzalanmasını izleyen 90 gün içinde, her Taraf Devlet, diğer 
bütün Taraf Devletler'e, denetimcileri ile denetim için gerekli teçhizatını, denetimin 
yürütüleceği Taraf Devlet'in topraklarına getirip götürecek ulaştırma araçları için daimi 
diplomatik klerans numarasını bildirecektir. Belirlenmiş giriş/çıkış noktalarına gidiş 
dönüşlerde, mevcut uluslararası hava yolları veya ilgili Taraf Devletler'ce sağlanan 
daimi diplomatik klerans numarası için esas kabul edilecek diğer rotalar izlenecektir. 
Denetimciler gir iş/çıkış noktalarına seyahat ederken mevcut t icari uçuşları 
kullanabilirler. Bu paragrafın daimi diplomatik klerans numaralarına ilişkin hükmü, bu. 
gibi uçuşlara uygulanmayacaktır. 

10.Her Taraf Devlet, Bilgi Değişimi Protokolü'nün V. Bölümü uyarınca yaptığı 
bildirimde, denetime tabi birimleri içeren her beyan edilmiş mevkii için bir veya birkaç 
giriş/çıkış noktası gösterecektir. Bu giriş/çıkış noktaları, denetleyen Taraf Devlet'in 
ulaştırma aracını kabul edebilecek kapasitede olması gereken, kara hududu sınır 
kapıları, havaalanları veya deniz limanları olabilecektir. Her beyan edilmiş mevkii için 
en az bir havaalanı giriş/çıkış noktası olarak gösterilecektir. Beyan edilmiş bir mevkiye 
ilişkin olarak gösterilen herhangi bir giriş/çıkış noktasının konumu, bu beyan edilmiş 
mevkiye, bu Protokol 'ün VII. Bölüm, 8. paragrafında bel i r t i len süre içinde 
ulaşılabilmesine imkan verecek şekilde saptanacaktır. 

11.Her Taraf Devlet, diğer bütün Taraf Devletler'e değişikliğin yürürlüğe 
girmesinden önce, 90 günden az olmayacak şekilde, bildirimde bulunmak suretiyle, 
topraklarına giriş/çıkış noktasını veya noktalarını değiştirmek hakkına sahip olacaktır. 

12.Antlaşma'nın imzalanmasını izleyen 90 gün içinde, her Taraf Devlet, diğer 
bütün Taraf Devletler'e, kendi konvansiyonel silahlı kuvvetlerini denetleyecek denetim 
timlerinin kullanacağı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı resmi dilini veya dillerini 
bildirecektir. 
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IV.BÖLÜM: DENETLEMEK NİYETİNİN BİLDİRİMİ 

1.Denetleyen Taraf Devlet, denetlenen Taraf Devlet'e, Antlaşma'nm XIV. 
Maddesi'nde. öngörülen bir denetim yapmak niyetinde olduğunu bildirecektir. Yabancı 
ülkede konuşlandırılmış konvansiyonel kuvvetlerin denetiminde, denetleyen Taraf Devlet, 
ev sahibi Taraf Devlet ile yabancı ülkede kuvvet konuşlandıran Taraf Devlet'e aynı 
zamanda bildirimde bulunacaktır. Denetleyen Taraf' Devlet, yabancı ülkede kuvvet 
konuşlandıran Taraf Devlet tarafından yürütülen belgeleme veya indirim işlemlerinin 
denetlenmesi için, ev sahibi Taraf Devlet ile yabancı ülkede kuvvet konuşlandıran Taraf 
Devlet'e aynı,zamanda bildirimde bulunacaktır, 

2.Bu Protokol'ün VII. ve VIII. Bölümleri uyarınca yürütülen denetimler için, bu 
bildirimler, denetim timinin, denetimin yürütüleceği Taraf Devlet'in topraklarındaki 
giriş/çıkış noktasına, Antiaşma'nın XVII. Maddesi uyarınca, tahmini varış zamanının en 
geç 36 saat öncesinden yapılacak ve aşağıdaki hususları içerecektir: 

(A)kullanılacak giriş/çıkış noktası; 

(B)giriş/çıkış noktasına tahmini varış zamanı; 

(C)giriş/çıkış noktasına varışta kullanılacak vasıta; 

(D)ilk denetimin bu Protokol'ün VII. ve VIII. Bölümleri'nden hangisi uyarınca 
yürütüleceği ve denetimin yaya olarak, arazi aracıyla veya helikopterle veya 
bunların herhangi bir şekilde karma kullanımıyla yürütüleceği hakkında bir 
açıklama; 

(E)giriş/çıkış noktasına varış ile denetlenecek ilk mevkinin belirlenmesi 
arasındaki süre; 

(F)denetim timi tarafından kullanılacak, bu Protokol'ün III. Bölüm, 12. 
; paragrafı uyarınca belirlenmiş dil; 

(G)bu Protokol'ün XII.Bölümü uyarınca hazırlanacak denetim raporunda 
kullanılacak dil; ( 

(H)denetimciler ile ulaştırma mürettebatı mensuplarının açık adları, 
cinsiyetleri, doğum tarihleri ve yerleri, pasaport numaraları; ve , 

(l)ardışık denetimlerin muhtemel sayısı. 

3.Bu Protokol'ün IX ve X. Bölümleri uyarınca.yürütülen denetimler için, bu 
bildirimler, Antlaşma'nm XVII. Maddesi gereğince, denetim timinin, denetimin 
yürütüleceği Taraf Devlet'in topraklarında belirlenen giriş/çıkış noktasına tahmini varis 
zamanından en az 96 saat öncesinden yapılacak ve aşağıdaki hususları içerecektir: 

(A)kullanılacak giriş/çıkış noktası; 

(B)giriş/çıkış noktasına tahmini varış zamanı; 

(C)giriş/çıkış noktasına varışta kullanılacak vasıta; 

(D)indirim veya belgeleme mevkindeki her denetim için, bu Protokol'ün IX. 
Bölüm, 3. paragrafı veya X. Bölüm, 5, paragrafı uyarınca yapılan bildirime 
atıf; 

(E)denetim timi tarafından kullanılacak, bu Protokol'ün III. Bölüm, 12. 
paragrafı uyarınca belirlenmiş dil; 

(F)bu Protokol'ün XII, Bölümü" uyarınca hazırlanacak denetim raporunda 
kullanılacak dil; ve 

(G)denetimciler ile ulaştırma mürettebatı mensuplarının açık adları, 
cinsiyetleri, doğum tarihleri ve yerleri ile pasaport numaraları. 
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4.Bu Bölüm'ün 1. paragrafı gereğince bildirim yapılan Taraf Devletler, 
Antlaşmanın XVII. Maddesi uyarınca, bildirimin alındığını üç saat içinde bildireceklerdir. 
Bu Bölüm'de belirtilen hükümlere bağlı olarak, denetim timinin, bu Bölüm'ün 2. 
paragrafının (B) alt paragrafı veya 3.paragrafının (B) alt paragrafı uyarınca bildirilen 
tahmini varış zamanında giriş/çıkış noktasına gelmesine izin verilecektir. 

5.Denetlemek niyetinin bildirimini alan bir denetlenen Taraf Devlet, bu bildirimi 
alınca, derhal diğer bütün Taraf Devletler'e, Antlaşma'nın XVII. Maddesi uyarınca 
bildirimin birer örneğini gönderecektir. 

6.Eğer topraklarında denetim yürütülecek Taraf Devlet, denetim timinin tahmini 
varış zamanında giriş yapmasına izin veremeyecekse, denetim timinin bildirilen tahmini 
varış zamanından önceki veya sonraki iki saat içinde, o Taraf Devlet'in topraklarına 
girmesine izin verecektir. Bu durumda, topraklarında denetim yürütülecek Taraf Devlet, 
denetleyen Taraf Devlet'e yeni varış zamanını, en geç ilk bildirimin yapılmasından 
itibaren 24 saat içinde bildirecektir. 

7.Denetim timinin, bildirilen tahmini varış zamanından veya bu Bölüm'ün 6. 
paragrafı uyarınca iletilen yeni varış zamanından iki saatten fazla gecikmesi halinde, 
denetleyen Taraf Devlet, bu Bölüm'ün 1. paragrafı uyarınca, bildirim yapılan Taraf 
Devletler'! aşağıdaki hususlardan haberdar edecektir. ; 

(A)ilk tahmini varış zamanından veya bu Bölüm'ün 6. paragrafı uyarınca 
bildirilen yeni varış zamanından hiçbir şekilde altı saatten geç olmayacak 
yeni bir tahmini varış zamanı; ve 

(B)eğer denetleyen Taraf Devlet arzu ederse, giriş/çıkış noktasına varış ile 
ilk denetim mevkinin belirlenmesi arasında yeni' bir ara süre. 

8.Denetim timinin giriş/çıkış noktasına ulaştırılmasında ticari olmayan uçuşların 
kullanılması halinde, denetleyen Taraf Devlet, topraklarında denetim yürütülecek Taraf 
Devlet'in hava sahasına planlanan giriş zamanından en az 10 saat önce, Antlaşma'nın 
XVII. Maddesi uyarınca, o Taraf Devlet'e bir uçuş planı verecektir. Uçuş planı, 
Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatının sivil uçaklara uygulanan usulleri uyarınca 
verilecektir. Denetleyen Taraf Devlet, her uçuş planının notlar bölümüne, daimi 
diplomatik klerans numarası ile "AKKA denetim uçağı, öncelikli klerans işlemi 
gerekmektedir." şeklinde bir ibare ekleyecektir. 

9.Bu Bölüm'ün 8. paragrafı uyarınca verilen bir uçuş planının alınmasından 
sonra, en geç üç saat içinde, topraklarında denetim yürütülecek Taraf Devlet, denetim 
timinin tahmini varış zamanında giriş/çıkış noktasına varmasınrteminen, uçuş planının 
onaylanmasını sağlayacaktır. 

V.BÖLÜM: GİRİŞ /ÇIKIŞ NOKTASINA VARIŞTA YAPILACAK 
İŞLEMLER 

1.Refakat timi, denetim timi ile ulaştırma mürettebatı mensuplarını giriş/çıkış 
noktasına varışlarında karşılayacaktır. 

2.Denetlenen Taraf Devlet'le yaptığı anlaşma sonucu yapıları ve yerleri 
kullanan bir Taraf Devlet, ihtiyaç olduğunda denetim timine refakat etmek üzere, 
refakat timiyle kararlaştırdıkları bir zamanda giriş/çıkış noktasında hazır bulunacak bir. 
irtibat subayı belirleyecektir. 

3.Giriş/çıkış noktasına varış ve ayrılma zamanları üzerinde denetim timi ile 
refakat timince mutabakata varılacak ve kaydedilecektir. 

4.Topraklarında denetim yürütülecek Taraf Devlet, denetim timinin bagajının, 
teçhizatının ve malzemelerinin bütün gümrük vergilerinden muaf tutulmasını ve 
giriş/çıkış noktasındaki işlemlerinin süratle tamamlanmasını sağlayacaktır. 
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5.Denetleyen Taraf Devlefin, topraklarında denetim yürütülecek Taraf Devlet 

topraklarına getirdiği teçhizat ve malzemeler, o ülkeye her getirilişlerinde incelemeye 
tabi tutulacaktır. Bu inceleme, denetim timinin, giriş/çıkış noktasından denetim mevkine 
gitmek üzere ayrılmasından önce tamamlanacaktır. Bu teçhizat ve malzemeler, refakat 
timi tarafından, denetim timi mensuplarının huzurunda incelenecektir. 

6,Eğer refakat timi, denetimciler tarafından getirilen teçhizat ve malzemeleri 
incelerken, bunlardan herhangi bir inin, bu Protokolün denetim koşullarıyla 
bağdaşmayan işlevler görmek kapasitesine sahip olduğunu veya bu Protokol'ün VI. 
Bölüm, 5. paragrafında belirlenen koşulları karşılamadığını saptarsa, bu takdirde o 
kalemin kullanılmasına izin vermemek ve ona giriş/çıkış noktasında> el koymak hakkına 
sahip olacaktır. Denetleyen Taraf Devlet, bu gibi el konan teçhizat veya malzemeleri 
en erken fırsatta arzusuna göre, ancak bunları getiren denetim timinin ülkeden 
ayrılmasından daha geç olmayacak şekilde, topraklarında denetim yürütülen Taraf 
Devlefin ülkesinden çıkaracaktır. 

7.Eğer bir Taraf Devlet, denetim timinin teçhizatının giriş/çıkış noktasında 
incelenmesine katılmamışsa, o Taraf Devlet, konuşlandırdığı kuvvetlerinin bulunduğu 
beyan edilmiş mevkinin veya denetlenen Taraf Devlefle arılaşma yoluyla kullandığı bir 
yapı veya yerin denetlenmesinden önce, refakat timinin, bu Bölüm'ün 5. ve 6. 
paragraflarında saptanan haklarını kullanmak yetkisine sahip olacaktır. 

8.Denetim timi ile ulaştırma mürettebatı mensuplarının, denetim mevkinin 
bulunduğu Taraf Devlefin topraklarında kaldıkları süre boyunca, denetlenen Taraf 
Devlet, gıda, konaklama, çalışma yeri, ulaştırma ve gerekirse sağlık hizmetlerini veya 
diğer herhangi bir acil yardımı sağlayacak veya sağlanmasını düzenleyecektir. 

9.Topraklarında denetim yürütülen Taraf Devlet, denetleyen Taraf Devlefin 
ulaştırma aracına, giriş/çıkış noktasında park yeri, koruma, bakım ve yakıt ikmali 
sağlayacaktır. 

VI.BÖLÜM: DENETİMLERİN YÜRÜTÜLMESİYLE İLGİLİ GENEL 
KURALLAR 

1 .Bir denetim timinde, denetleyen Taraf Devlet dışındaki Taraf Devletler'in 
denetimcileri de bulunabilirler. 

2.Bu Protokol'ün VII., VIII., IX, ve X. Bölümleri uyarınca yürütülen denetimler 
için, bir denetim timi, en fazla dokuz denetimciden oluşacak ve en fazla üç alt time 
bölünebilecektir. Antlaşma'nın IV. ve V. Maddeleri'nde belirtilen askeri bölgelere sahip 
olmayan Taraf Devletler'in. topraklarında veya bunlara sahip bir Taraf Devlefin herhangi 
bir askeri bölgesinde aynı anda yürütülen denetimlerde, yalnızca bir denetim timi üç 
alt time bölünebilecek, diğerleri iki alt time bölünebilecektir. 

3.Denetimciler ile refakat timi mensupları, kendi rollerini açıkça gösterecek 
şekilde giyineceklerdir. 

4.Bir denetimcinin, topraklarında denetim yürütülecek taraf DevleYin 
topraklarında bulunan bir giriş/çıkış noktasına varışından itibaren görevine başladığı ve 
o Taraf Devlefin topraklarını bir giriş/çıkış noktasından terkettiği andan itibaren 
görevinin sona erdiği kabul edilecektir. 

5.Ulaştırma mürettebatı mensuplarının sayısı 10'u geçmeyecektir. 

6.Ayrıcalıkları ve bağışıklıkları saklı kalmakla birlikte, denetimciler ile ulaştırma 
mürettebatı mensupları, topraklarında denetim yürütülen Taraf Devlefin kanun ve 
mevzuatına saygı gösterecek ve o Taraf Devlefin iç işlerine karışmayacaklardır. 
Denetimciler ile ulaştırma mürettabatı mensupları, bir denetim mevkindeki güvenlik ve 
idari usuller dahil, denetim mevkindeki kurallara saygı göstereceklerdir. Denetlenen 
Taraf Devlefin, bir denetimci veya bir ulaştırma mürettabatı mensubunun, bu gibi 
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kanun ve mevzuatı veya bu Protokol'de belirtilen ve denetimleri hükme bağlayan diğer 
koşulları ihlal ettiğini saptaması halinde, denetlenen Taraf Devlet bunu denetleyen 
Taraf Devlet'e bildirecek, denetleyen Taraf Devlet de, denetlenen Taraf Devlet'in isteği 
üzerine, derhal bu şahsın adını denetimci veya ulaştırma mürettebatı mensupları 
listesinden çıkaracaktır. Eğer o şahıs denetim yürütülen Taraf Devlet'in toprakların-
daysa, denetleyen Taraf Devlet bu şahsı bu topraklardan süratle çıkaracaktır. 

7.Denetlenen Taraf Devlet, denet im t imi ile ulaştırma müret tebat ı 
mensuplarının, giriş/çıkış noktasına varışlarından, ülkeyi terketmek üzere giriş/çıkış 
noktasından ayrılışlarına kadar güvenliklerinin sağlanmasından sorumlu olacaktır. 

S.Refakat timi, denetim timinin işlevlerini yerine getirmesine yardım edecektir. 
Refakat timi, arzusuna göre, denetim timine, bu tim, topraklarında denetim yürütülecek 
Taraf Devlet'in topraklarına girdiği andan, ayrıldığı ana kadar eşlik etmek hakkını 
kullanabilir. 

9.Denetleyen Taraf Devlet, denetim timi ile her alt timin, bu Protokol'ün IV. 
Bölüm, 2. paragraf (F) alt paragrafı ve 3. paragraf (E) alt paragrafı uyarınca bildirilen 
dilde refakat timiyle rahatça iletişim kurabilmelerini teminen, gerekli dil bilgisine vakıf 
olmalarını temin edecektir. Denetlenen Taraf Devlet, refakat timinin, denetim timi ve 
herbir alt timi ile bu dilde rahatça iletişim kurabilmesi için gerekli dil bilgisine vakıf 
olmasını temin edecektir. Denetimciler ile refakat timinin mensupları diğer dillerle de 
iletişim kurabilirler. 

10.Denetimler sırasında elde edilen hiçbir bilgi, denetleyen Taraf Devlet'in 
yazılı onayı olmaksızın kamuya açıklanamaz. 

11.Denetimciler, denetim yürütülen Taraf Devlet'in topraklarında bulundukları 
süre boyunca, denetlenen Taraf Devlet tarafından sağlanacak uygun bir iletişim aracını 
kullanarak, o ülkede bulunan denetleyen Taraf Devlet Büyükelçiliği veya Konsolosluğu 
ile haberleşmek hakkına sahip olacaklardır. Denetlenen Taraf Devlet, bir denetim 
timinin alt timleri arasında da haberleşme olanakları sağlayacaktır. 

12.Denet lenen Taraf Devlet, denet im t im in i , denet im mevki ler ine 
gidiş/dönüşlerde ve bu denetim mevkileri arasında, .denetlenen Taraf Devlet tarafından 
seçilen bir vasıta ile ve güzergahtan nakledecektir. Denetleyen Taraf Devlet, seçilen 
güzergahta bir değişiklik isteyebilir. Denetlenen Taraf Devlet, mümkünse, böyle bir 
isteği kabul edecektir. Karşılıklı olarak mutabık kalındığı takdirde, denetleyen Taraf 
Devlet'in kendi kara ulaştırma vasıtalarını kullanmasına izin verilecektir. 

13.'Eğer acil bir durum doğar ve denetimcilerin, bir denetim mevkinden 
giriş/çıkış noktasına veya topraklarında denetim yürütülen Taraf Devlet'in ülkesinde 
bulunan denetleyen Taraf Devlet Büyükelçiliği veya Konsolosluğuna gitmeleri. 
gerekirse, denetim timi durumu refakat timine bildirecek, refakat timi de, derhal o 
yolculuğu düzenleyecek ve gerekirse uygun ulaştırma vasıtasını sağlayacaktır. 

14.Denetlenen Taraf Devlet, denetim mevkinde, denetim timi tarafından 
kullanılmak üzere teçhizat ve malzemelerin muhafazası, rapor yazılması, dinlenme ve 
yemek için bir idari alan tahsis edecektir. 

15.Denetim timinin, denetimin yürütülmesinde ihtiyaç duyacağı belgeleri, 
özellikle kendi harita ve şemalarını getirmesine izin verilecektir. Denetimcilerin, portatif 
pasif gece görüş cihazları, dürbünler, video ve fotoğraf makinaları, diktafonlar, 
mezuralar, ışıldaklar, manyetik pusulalar ve portatif bilgisayarlar getirmelerine ve 
kullanmalarına izin verilecektir. Denetimcilerin, denetlenen Taraf Devlet'in onayına bağlı 
olarak, başkaca teçhizat kullanmasına da izin verilecektir. Refakat timi, ülke içindeki 
süre boyunca denetimcilerin getirdiği teçhizatı izleme hakkına sahip olacak, fakat 
refakat timi tarafından, bu Protokol'ün V. Bölümü'nün 5 ila 7.paragrafları uyarınca 
onaylanan teçhizatın kullanımına karışmayacaktır. 

16.Bu Protokol'ün VII. veya VIII. Bölümleri uyarınca yürütülen denetimlerde, 
denetim timi, denetlenecek denetim mevkini her belirleyişinde, denetimi yaya olarak, 
arazi aracı ya da helikopterle veya bunların herhangi bir şekilde karma kullanımıyla mı 
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yürüteceğini belirtecektir. Aksine karar verilmediği takdirde, denetlenen Taraf Devlet 
denetim mevkinde uygun bir arazi aracı sağlayacak ve çalıştıracaktır. 

17. Denetlenen Taraf Devlet'in güvenlik gerekleri ile uçuş kuralları ve bu 
Bölüm'ün 18 ila 21. paragraflarının hükümleri saklı kalmak kaydıyla, denetim timi, 
mümkün olduğu hallerde, bu Protokol'ün VII. ve VIII. Bölümleri uyarınca yürütülen 
denetimlerde, denetlenen Taraf Devlet tarafından sağlanan ve çalıştırılan bir helikopteri 
kullanmak suretiyle, denetim mevkii üzerinde helikopter uçuşları yapmak hakkına sahip 
olacaktır. 

, 18.Denetlenen Taraf Devlet, alanı 20 kilometre kareden az olan hiçbir denetim 
"mevkinde helikopter sağlamak yükümlülüğünde olmayacaktır. 

19.Denetlenen Taraf Devlet, hassas noktalar üzerindeki helikopter uçuşlarını 
ertelemek, sınırlandırmak veya reddetmek hakkına sahip olacak, ancak, hassas 
noktaların varlığı, denetim mevkinin geriye kalan alanlarının üzerinden helikopterle 
uçulmasını engellemeyecektir/Helikopter uçuşlarında, hassas , noktaların veya bu 
noktaların yukarıdan fotoğraflarının çekilmesine yalnızca refakat timinin onayıyla izin 
verilecektir. 

20.Denetim mevkindeki bu gibi helikopter uçuşlarının süresi, denetim timi ile 
refakat timi arasında aksi kararlaştırılmadığı takdirde, toplam bir saati aşmayacaktır. 

21.Denetlenen Taraf Devlet tarafından sağlanacak helikopter, en az iki 
denetim timi mensubu ile bir refakat timi mensubunu taşıyabilecek büyüklükte 
olacaktır. Denetimcilerin, denetim mevkinin üzerindeki uçuşlarda, bu Bölüm'ün 15, 
paragrafında belirtilen teçhizattan herhangi birini yanlarına almalarına ve kullanmalarına 
izin verilecektir. Denetim timi, denetim uçuşları sırasında her ne zaman fotoğraf 
çekmeye niyetlenirse refakat timine bildirecektir. Helikopter, denetimcilere yerin sürekli 
ve engellenmemiş bir görüntüsünü sağlayacaktır. 

22.Denetimciler, işlevlerini yerine getirirlerken, denetim mevkinde devam eden 
faaliyetlere doğrudan karışmayacaklar ve denetim mevkindeki çalışmaları gereksiz yere 
engellemekten veya geciktirmekten veya çalışmaların güvenli bir şekilde yürütülmesini 
etkileyecek hareketler yapmaktan kaçınacaklardır. 

23.Bu Bölüm'ün 24 ila 29 paragraflarında belirtilen haller dışında, bir denetime 
tabi birim veya belirlenmiş alandaki denetim sırasında denetimcilerin, aşağıdaki yerlere 
yaklaşmalarına girmelerine ye engellenmeksizin denetim yapmalarına izin verilecektir: 

(A)bir belirlenmiş alanda, bu belirlenmiş alanın bütünü içinde; veya 

(B)denetime tabi bir imlerde, denetim timi tarafından denetim için 
belirlenmemiş, mevkii şemasında münhasıran bir diğer denetime tabi birime 
ait olarak çizilmiş alanlar dışında, beyan edilmiş mevkinin bütünü içinde. 

24.Bu Protokol'ün VII. veya VIII. Bölümleri uyarınca yürütülen, bir denetime 
tabi birim veya bir belirlenmiş alanın denetimi sırasında ve bu Bölüm'ün 25. 
paragrafındaki hükümlere tabi olarak, denetimciler, bu Bölüm'ün 23. paragrafında sözü 
edilen alanlar içinde, muharebe tanklarının, zırhlı savaş araçlarının, topçu silahlarının, 
savaş uçaklarının, yeniden sınıflandırılmış savaş yetenekli eğitim uçaklarının, zırhh 
personel taşıyıcı benzerlerinin, zırhlı piyade savaş aracı benzerlerinin veya zırhlı araca 
monteli köprülerin sürekli veya mutad olarak mevcut bulunduğu herhangi bir mahale, 
yapıya veya yapı içindeki alana girmek hakkına sahip olacaklardır. Denetimciler, girişin 
fiziki olarak yalnızca genişliği iki metreyi aşmayan personel kapılarından mümkün 
olduğu ve refakat timinin giriş izni vermediği diğer yapılara veya yapı içindeki alanlara 
girmek hakkına sahip olmayacaklardır. 

25.Bu Protokol'ün VII. veya VIII. Bölümleri uyarınca, bir denetime tabi birim 
veya bir belirlenmiş alanın denetimi sırasında, denetimciler, tahkim edilmiş bir uçak' 
barınağına bakıp, muharebe tanklarının, zırhlı savaş araçlarının, topçu silahlarının, savaş 
helikopterlerinin, savaş uçaklarının, yeniden sınıflandırılmış savaş yetenekli eğitim 
uçaklarının, zırhlı personel taşıyıcı benzerlerinin, zırhlı piyade savaş aracı benzerlerinin 
veya zırhlı araca monteli köprülerin bulunup bulunmadığını ve eğer mevcutsa bunların 
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sayılarını, tiplerini, modellerini veya versiyonlarını görerek teyid etmek hakkına sahip 
olacaklardır. Bu Bölüm'ün 24. paragrafının hükümleri saklı kalmakla birlikte, 
denetimciler, bu gibi tahkim edilmiş uçak barınaklarına yalnızca refakat timinin 
onayıyla gireceklerdir. Eğer bu onay verilmezse ve eğer denetimciler isterlerse, bu gibi 
tahkim edilmiş uçak barınağında bulunan muharebe tankları, zırhlı savaş araçları, top 
sistemleri, savaş helikopterleri, savaş uçakları, yeniden sınıflandırılmış savaş yetenekli 
eğitim uçakları, zırhlı personel taşıyıcı benzerleri, zırhlı piyade savaş aracı benzerleri 
veya zırhlı araca monteli köprüler dışarıda .sergilenecektir. 

26.Bu Protokol'ün VII. veya VIII. Bölümleri uyarınca, bir denetime tabi birimin 
veya bir belirlenmiş alan denetimi sırasında, bu Bölüm'ün 27 ila 33. paragraflarında 
belirtilen haller dışında, denetimciler, konvansiyonel silah ve teçhizata yalnızca bunların 
sayılarını, tiplerini, modellerini veya versiyonlarını görerek teyit etmeleri için gerektiği 
ölçüde yaklaşmak hakkına sahip olacaklardır. 

27.Denetlenen Taraf Devlet, teçhizatın bireysel hassas parçalarını örtmek 
hakkına sahip olacaktır. 

28.Refakat timi, sayıları ve alanları mümkün olduğunca sınırlandırılmış olması 
gereken hassas noktalara, örtülmüş nesnelere ve boyutları (genişlik, yükseklik, uzunluk 
veya yarı çap) iki metreden az olan konteynerlere yaklaşmaya izin vermemek hakkına 
sahip olacaktır. Bir hassas nokta belirlendiğinde veya örtülü nesneler veya konteynerler 
mevcut olduğunda, refakat timi, hassas noktada, örtülü nesnede veya konteynerde, 
muharebe tankları, zırhlı savaş araçları, topçu silahları, savaş helikopterleri, savaş 
uçakları, yeniden sınıflandırılmış savaş yetenekli eğitim uçakları, zırhlı personel taşıyıcı 
benzerleri, zırhlı piyade savaş aracı benzerleri veya zırhlı araca monteli köprüler 
bulunup bulunmadığını ve eğer bulunuyorsa bunların sayılarını, tiplerini, modellerini 
veya versiyonlarını beyan edecektir. 

29.Eğer refakat timi bir hassas noktada, örtülü nesnede veya konteynerde bu 
Bölüm'ün 28. paragrafında belirtilen, bir konvansiyonel silah ve teçhizat bulunduğunu 
beyan ederse, refakat timi bu gibi konvansiyonel silah ve teçhizatı denetim timi için 
sergileyecek veya beyan edecek ve denetim timini, bu gibi konvansiyonel silah ve 
teçhizatın beyan edilenden daha fazla olmadığı hususunda tatmin etmek için tertipler 
alacaktır. 

30.Eğer bu Protokol'ün VII. veya VIII. Bölümleri uyarınca, bir denetime tabi 
birim veya bir belirlenmiş alanda yapılan denetim sırasında, denetim mevkinde, Mevcut 
Tipler Protokolü'ndeki çok maksatlı savaş helikopterleri listesinde yer alan veya 
önceden yer almış olan tipte bir helikopter mevcutsa ve refakat timi tarafından bir 
savaş destek helikopteri olarak beyan edilmişse veya denetim mevkinde bir Mİ-24R 
veya Mİ-24K helikopteri mevcutsa ve refakat timi tarafından Helikopterlerin Yeniden 
Sınıflandırılması Protokolü'nün I. Maddesi'nin 3. paragrafı uyarınca sınırlandırılmış olarak 
beyan edilmişse, bu helikopter, bu Protokol'ün IX. Bölüm, 4 ila 6. paragrafları uyarınca 
iç denetime tabi olacaktır. 

31.Eğer bu Protokol'ün VII. veya VIII. Bölümü uyarınca, bir denetime tabi 
birim veya bir belirlenmiş alanda yapılan denetim sırasında, denetim mevkinde 
Uçakların Yeniden Sınıflandırılması Protokolü'nün II. Bölümü'ndeki listede yer alan savaş 
yetenekli eğitim uçaklarından birinin belirli bir modeli veya versiyonu mevcutsa ve 
refakat timi tarafından Uçakların Yeniden Sınıflandırılması Protokolü uyarınca silahsız 
olarak belgelenmiş olduğu beyan edilmişse, bu uçak, bu Protokol'ün-IX. Bölüm, 4 ve 
5. paragrafları uyarınca iç denetime tabi olacaktır. 

32.Eğer bu Protokol'ün VII. veya VIII. Bölümleri uyarınca, bir bildirime tabi 
birim veya bir belirlenmiş alanda yapılan denetim sırasında, denetim mevkinde, refakat 
timi tarafından zırhlı personel taşıyıcı benzeri veya zırhlı piyade savaş aracı benzeri 
olarak beyan edilen bir zırhlı savaş aracı mevcutsa, denetim timi, bu aracın bir savaş 
piyade mangasını taşıyamayacağını saptamak hakkına sahip olacaktır. Denetimciler 
aracın içinin dışarıdan görerek denetlenmesi için aracın kapılarının ve/veya 
kapakçıklarının açılmasını istemek hakkına sahip olacaklardır. Aracın içindeki veya 
üstündeki hassas teçhizat örtülebilecektir. 
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33.Eğer bu Protokol'ün Vll. veya VIII. Bölümleri uyarınca bir bildirime tabi 
birim veya bir belirlenmiş alanda yapılan denetim sırasında, denetim mevkinde, İndirim 
Protokolü'nün hükümleri uyarınca indirilmiş olduğu, beyan edilen teçhizat kalemleri 
mevcutsa, denetim timi, bu teçhizat kalemlerinin, İndirim Protokolü'nün III. ila XII. 
Bölümleri'nde belirtilen usuller uyarınca indirilmiş olduklarını teyid etmek üzere, 
denetlemek hakkına sahip olacaktır. 

34.Denetimciler, belirlenmiş daimi depolama mevkileri ile 50 adetten fazla 
konvansiyonel silah ve teçhizat içeren diğer depolama mevkilerinde, denetim sırasında, 
Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizatın mevcudiyetini kaydetmek 
amacıyla, video dahil, fotoğraf çekmek hakkına sahip olacaklardır. Makinalar, 35 mm'lik 
fotoğraf makinaları ve anında tabedilmiş film verebilen fotoğraf makinalarıyla 
sınırlandırılacaktır. Denetim timi, fotoğraf çekmeyi planlayıp planlamadığını önceden 
refakat timine bildirecektir. Refakat timi, denetim timinin fotoğraf çekmesinde işbirliği 
yapacaktır. 

35.Hassas noktalarda fotoğraf çekilmesine, yalnızca refakat timinin onayıyla 
izin verilecektir. 

36.Bu Böiüm'ün 38.paragrafı hükümleri dışında, bu Bölüm'ün 34. paragrafında 
belirtilen depolama mevkilerinden başka yapıların iç kısımlarının fotoğrafının çekilmesine, 
yalnızca refakat timinin onayıyla izin verilecektir. 

37.Denetimciler, denetimleri sırasında ortaya çıkabilecek belirsizlikleri 
çözümlemek amacıyla, ölçü almak hakkına sahip olacaklardır. Denetimler sırasında 
alınan bu gibi ölçüler, denetim timinin ve refakat timinin birer mensubu tarafından, bu 
işlemin hemen akabinde teyit edilecektir. Teyit edilen bu veriler denetim raporuna dahil 
edilecektir. 

38.Taraf Devletler, denetim sırasında, maddi bilgilere ilişkin olarak ortaya . 
çıkabilecek belirsizlikleri, mümkün olduğunca, çözümleyeceklerdir. Denetimciler, böyle 
bir belirsizliğin açıklığa kavuşturulmasını refakat timinden talep ettiklerinde, refakat 
timi, denetim timine süratle tamamlayıcı bilgi sağlayacaktır. Eğer denetimciler 
çözümlenemeyen bir belirsizliği fotoğrafla belgelemeye karar verirlerse, refakat timi, bu 
Bölüm'ün 35. paragrafının hükümlerine tabi olarak, anında tabedilmiş bir fotoğraf 
üreten bir makinayla uygun fotoğraf çekilmesinde denetim ekibiyle işbirliği yapacaktır. 
Eğer bir belirsizlik denetim süresinde çözümlenemezse, bu Protokol'ün XII. Bölümü 
uyarınca, sorunla ilgili açıklamalar ve ilgili fotoğraflar denetim raporuna eklenecektir. 

39.Bu Protokol'ün Vll. ve XIII Bölümleri uyarınca yürütülen denetimler 
bakımından denetim, denetim raporunun her iki tarafça imzalanmasıyla birlikte 
tamamlanmış sayılacaktır. 

40.Bir beyan edilmiş mevkii veya bir belirlenmiş alan içinde yapılan bir 
denetimin tamamlanmasından daha geç olmamak üzere, denetim timi, refakat timine 
bir ardışık denetim yürütmek niyetinde olup olmadığını bildirecektir. Bir ardışık 
denetimin yürütülecek olması halinde, bu Protokol'ün Vll. Bölüm, 6. ve 17. paragrafları 
ile VIII. Bölüm, 6. paragrafının (A) alt paragrafına tabi olarak, denetlenen Taraf Devlet, 
denetim timinin ardışık denetimin yürütüleceği mevkiye, bir önceki denetimin 
tamamlanmasından sonra, mümkün olan en kısa zamanda varmasını temin edecektir. 
Eğer denetim timi bir ardışık denetim yürütmek niyetinde değilse, bu Bölüm'ün 42. ve 
43. paragrafları uygulanacaktır. 

41.Bir denetim timi, bu Protokol'ün Vll. ve VIII. Bölümleri'ne tabi olarak, bir 
önceki denetimi yürüttüğü Taraf Devletin topraklarında, aşağıda sıralanan yerlerde bir 
ardışık denetim yürütmek hakkına sahip olacaktır: 

(A)bir önceki denetim mevkii için belirlenmiş giriş/çıkış noktasıyla veya 
denetim timinin giriş yaptığı giriş/çıkış noktasıyla bağlantılı herhangi bir 
beyan edilmiş mevkide; veya 

(B)Bilgi Değişimi Protokolü'nün V,-Bölümü uyarınca bildirilen ve denetim 
: timinin giriş yaptığı giriş/çıkış noktasına en yakın belirlenmiş alan 

içinde; veya 
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(C)aynı askeri bölge içinde, bir önceki denetim mevkinin 200 kilometre 
civarındaki herhangi bir mahalde; veya 

, (D)bir önceki denetim mevkindeki denetime tabi birimlerin denetiminde 
mevcut olmayan muharebe tanklarının, zırhlı savaş araçlarının, topçu 
silahlarının, savaş helikopterlerinin, savaş uçaklarının veya zırhlı araca 
monteli köprülerin, Bilgi Değişimi Protokolü uyarınca yapılan en son 
bildirimde verilen sayısı, eğer bu gibi konvansiyonel silah ve teçhizatın 
yüzde 15'inden fazlasını oluşturmaktaysa, denetlenen Taraf Devlet 
tarafından, bu Protokol'ün VII. Bölüm, 11. paragraf (A) alt paragrafı 
uyarınca, bir önceki denetim mevkinde mevcut olmayan bu konvansiyonel 
silah ve teçhizatın geçici mahali olduğu iddia edilen mahalde; veya 

(E)eğer bir önceki denetim mevkinde fazladan bulunan muharebe 
tanklarının, zırhlı savaş araçlarının, topçu silahlarının, savaş helikopterlerinin, 
savaş uçaklarının veya zırhlı araca monteli köprülerin sayısı, Bilgi Değişimi 
Protokolü uyarınca yapılan en son bildirimde verilen sayıdan yüzde 15 
fazlaysa, denetlenen Taraf Devlet tarafından, bu Protokol'ün VII. Bölüm, 11. 
paragrafının (B) alt paragrafı uyarınca, bir önceki denetim mevkinde fazla 
bulunan bu gibi konvansiyonel silah ve teçhizatın kaynağı olduğu iddia 
edilen beyan edilmiş mevkide. 

42.Bir beyan edilmiş mevkide veya bir belirlenmiş alanda yürütülen bir 
denetimin tamamlanmasından sonra, eğer herhangi bir ardışık denetim beyan 
edilmemişse, denetim timi, mümkün olan en kısa zamanda, uygun giriş/çıkış noktasına 
ulaştırılacak ve denetimin yürütüldüğü Taraf Devlet'in topraklarından 24 saat içinde 
ayrılacaktır. 

43.Denetim timi, aksine karar verilmediği takdirde, "denetim yürüttüğü Taraf 
Devlet'in topraklarını, giriş yaptığı giriş/çıkış noktasından terkedecektir. Eğer bir denetim 
timi, denetim yürütmek amacıyla bir başka Taraf Devlet'in topraklarındaki bir giriş/çıkış 
noktasına geçmeye karar verirse, denetleyen Taraf Devlet'in, bu Protokol'ün IV. Bölüm, 
1. paragrafı uyarınca gerekli bildirimde bulunulmuş olması kaydıyla, denetim timi bunu 
yapmak hakkına sahip olacaktır. 

Vll.BÖLÜM:BEYAN EDİLMİŞ MEVKİLERİN DENETİMİ 

1.Bu Protokol uyarınca, beyan edilmiş mevkilerin denetimi reddedilmeyecektir. 
Bu gibi denetimler,' ancak zorunlu sebep durumlarında veya bu Protokol'ün II. Bölüm 
7. ve 20 ila 22. paragrafları uyarınca ertelenebilecektir. 

2.Bu Bölüm'ün 3. paragrafında belirtilenler dışında, bir denetim timi, denetimin 
yürütüleceği Taraf Devlet'in topraklarına, bu Bölüm'ün 7, paragrafı uyarınca ilk denetim 
mevkii olarak belirlemeyi planladığı beyan edilmiş mevkiyle, Bilgi Değişimi Protokolü'nün 
V. Bölümü gereği bağlantılı olan giriş/çıkış noktasından girecektir. 

3.Eğer bir denetleyen Taraf Devlet, giriş/çıkış noktası olarak bir kara hudut 
geçiş noktasını veya deniz limanını kullanmak isterse ve denetlenen Taraf Devlet, 
denetleyen Taraf Devlet'in, ilk denetim mevkii olarak belirlemek istediği beyan edilmiş 
mevkiyle bağlantılı olarak, Bilgi Değişimi Protokolünün V. Bölümü uyarinca bir kara 
hudut geçiş noktası veya deniz limanı bildirmemişse, denetleyen Taraf Devlet, bu 
Protokol'ün IV. Bölüm, 2. paragrafı uyarınca yapılacak bildirimde, istenen kara hudut 
geçiş noktasını veya deniz limanını, giriş/çıkış noktası olarak belirtecektir. Denetlenen 
Taraf Devlet, bu Protokol'ün IV. Bölüm, 4. paragrafında belirtilen bildirimin alındığını 
teyidinde, bu giriş/çıkış noktasının kabul edilebilir olup olmadığını belirtecektir. Bu 
giriş/çıkış noktası kabul edilebilir değilse, denetlenen Taraf Devlet, denetleyen Taraf 
Devlet'e, istenen giriş/çıkış noktasına, mümkün olduğunca yakın konumda bulunan ve 
denetim timi ile ulaştırma mürettebatı mensuplarınca, o Taraf Devlet'in topraklarına 
varış amacıyla kullanılabilecek, Bilgi Değişimi Protokolü'nün V. Bölümü uyarınca 
bildirilen bir hava alanı, deniz limanı veya bir kara hudut geçiş noktası olabilecek 
başka bir giriş/çıkış noktası bildirecektir. 
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.4.Eğer bir denetleyen Taraf Devlet, bu Bölüm'ün 3.paragrafı uyarınca 
giriş/çıkış noktası olarak bir kara hudut geçiş noktasını veya deniz limanını kullanmak 
arzusunu beyan ederse, bu bildirimi yapmadan önce1,* denetim timinin, denetim 
yürütmek istenilen Taraf Devlet topraklarındaki ilk beyan edilmiş mevkiye, bu .Bölüm'ün 
8. paragrafında belirt i len süre içindö, kara ulaştırma vasıtalarını kullanarak 
ulaşabileceğini makul bir kesinlikle saptayacaktır. 

5.Eğer bir denetim timi veya ulaştırma mürettebatı, denetim yürütülecek Taraf 
Devlet'in topraklarına, Bilgi Değişimi Protokolü'nün V. Bölümü uyarınca ilk denetim 
mevkii olarak belirlemek istediği beyan edilmiş mevkiyle bağlantılı olarak bildirilen 
giriş/çıkış noktası dışında, bu Bölüm'ün 3. paragrafı uyarınca başka bir giriş/çıkış 
noktasından varırsa, denetlenen Taraf Devlet, bu beyan edilmiş mevkiye, mümkün olan 

" en süratli şekilde ulaşılmasını kolaylaştıracak, ancak bu Bölüm'ün 8. paragrafında 
belirtilen zaman sınırının, gerekirse, aşılmasına izin verilecektir. 

6.Denetlenen Taraf Devlet, bir beyan edilmiş mevkinin belirlenmesinden sonra, 
denetim timinin o mevkiye varışı için hazırlanmak üzere, altı saate kadar bir süreyi 
kullanmak hakkına sahip olacaktır. 

7.Bu Protokol'ün IV., Bölüm, 2. paragrafının (E) alt paragrafı uyarınca 
bildirilen giriş/çıkış noktasına varıştan sonra, bir saatten az ve 16 saatten fazla 
olmayacak bir süre içinde, denetim timi, denetlenecek ilk beyan edilmiş mevkiyi 
belirleyecektir. - • • ' . • 

S.Denetlenen Taraf Devlet, denetim timinin, ilk beyan edilmiş mevkiye, mevcut 
eh süratli vasıtayla yolculuk etmesini ve mümkün olan en kısa zamanda, ancak 
denetim ile refakat timlerince aksine karar verilmediği takdirde veya denetim mevkinin 
dağlık veya ulaşılması zor bir arazide bulunmadığı hallerde, denetlenecek mevkinin 
belirlenmesinden en geç 9 saat sonra varmalarını temin edecektir. Aksi durumlarda 
denetim timi, denetim mevkjne, bu denetim mevkinin belirlenmesinden en geç 15 saat 
sonra nakledilecektir. Dokuz saatin üzerindeki yolculuk süresi, o denetim timinin ülke 
içindeki süresine sayılmayacaktır. 

9.Denetim timi, beyan edilmiş mevkiye varışında, derhal, daha önce mevkii 
şemalarının teatisi sırasında verilmemiş olması halinde, beyan edilmiş mevkinin bir 
şemasının verileceği takdim tesisine götürülecektir. Beyan edilmiş mevkiye varışta 
verilen mevkii şemasının çizimi, doğru olarak aşağıdaki hususları içerecektir: 

(A)denetim mevkii içindeki, bir noktanın, en yakın i O saniyeye kadar coğrafi 
koordinatları ile o noktanın ve gerçek kuzeyin gösterilmesi; 

(B)mevkii şemasında kullanılan ölçek; 

(C)beyan edilmiş mevkinin çevresi; 

(D)her denetime tabi birime münhasıran ait olan alanların kesin olarak 
çizilmiş sınırları, bu gibi her alanın ait olduğu denetime tabi birimin birlik 
kayıt numarası ile her denetime tabi birime ait muharebe tanklarının, zırhlı 
savaş araçlarının, topçu silahlarının, savaş helikopterlerinin, savaş 
uçaklarının, yeniden sınıflandırılmış savaş yetenekli eğitim uçaklarının, zırhlı 
personel taşıyıcı benzerlerini^ zırhlı piyade savaş aracı benzerleri veya 
zırhlı araca monteli köprülerin daimi olarak tahsis edildikleri ayrı yerlerdeki 
alanlar; 

(E)beyan edilmiş mevkideki ana binalar ve yollar; 

(F)beyan edilmiş mevkiye giriş yerleri; ve 

(G)bu Protokol'ün VI. Bölüm, 14. paragrafı uyarınca denetim timi için 
ayrılan idari alanın yeri. 

10. Beyan edilmiş mevkinin şemasının alınmasından sonraki yarım saat içinde, 
denetim timi, denetlenecek denetime tabi birimi belirleyecektir. Bunu müteakiben 
denetim timine bir saati aşmayacak ve aşağıdaki hususları kapsayacak bir denetim 
öncesi brifing Verilecektir: 
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(A)denetim mevkindeki güvenlik ve idari usuller; 

(B)denetim mevkinde denetimciler için ulaştırma ve iletişim şekilleri; ve 

(C)denetim mevkindeki, beyan edilmiş mevkinin ortak bölgelerindekiler de 
dahil olmak üzere, muharebe tanklarının, zırhlı savaş araçlarının, topçu 
silahlarının, savaş helikopterlerinin, savaş uçaklarının, yeniden sınıflandırılmış 
savaş yetenekli eğitim uçaklarının, zırhlı personel taşıyıcı benzerlerinin, zırhlı 
piyade savaş aracı benzerlerinin ve zırhlı araca monteli köprülerin, ayrı 
yerde konuşlu, ancak denetlenecek aynı denetime tabi birime ait alt 

. unsurlarınkiler de dahil, mevcutları ve yerleri. 

11.Denetim öncesi brifing,-denetim mevkinde mevcut muharebe tanklarının, 
zırhlı savaş araçlarının, topçu silahlarının, savaş helikopterlerinin, savaş uçaklarının veya 
zırhlı araca monteli köprülerin, sayıları ile Bilgi Değişimi Protokolü uyarınca sunulan en 
son bildirimdeki karşıtı sayılar arasındaki herhangi bir farkın, aşağıdaki hükümlere 
uygun olarak, açıklamasını içerecektir. 

(A)eğer denetim mevkinde mevcut bu gibi konvansiyonel silah, ve teçhizatın 
sayıları, en son bildirimde verilen sayılardan azsa, bu açıklama, bu gibi 
konvansiyonel silah ve teçhizatın geçici yerini içerecektir; ve 

(B)eğer denetim mevkinde mevcut bu gibi silah ve teçhizatın sayıları, en 
sön bildirimdeki sayıları aşıyorsa, bu açıklama, bu ilave konvansiyonel silah 
ve teçhizatın kaynağını, geliş zamanını ve denetim mevkinde öngörülen 
kalış süresini içerecektir. 

12.Bir denetim timi, denetlemek üzere bir denetime tabi birim belirlediğinde, 
aynı denetime tabi birimin denetiminin bir parçası olarak, aynı Taraf Devlet'in 
topraklarında o denetime tabi birime ait konvansiyonel silah ve teçhizatın daimi surette 
görevlendirildiği ayrı yerdeki alanlar da dahil olmak üzere, mevkii şemasında, o 
denetime tabi birime ait olarak hudutları çizilen tüm bölgeyi denetlemek hakkına sahip 
olacaktır. 

13.Bir beyan edilmiş mevkideki denetim, denetim timine, mevkii şemasında 
münhasıran bir diğer denetime tabi birime ait olarak hudutları belirlenmiş alanlar 
dışında, beyan edilmiş mevkinin bütün bölgelerine ulaşma, giriş ve engellenmeden 
•denetim imkanı verecektir. Bu denetimler sırasında, bu Protokol'ün VI. Bölümü'nün 
hükümleri uygulanacaktır. 

14.Eğerxrefakat timi, denetim timine, bir beyan edilmiş mevkideki denetime 
tabi birimin elinde bulunduğu bildirilen muharebe tanklarının, zırhlı savaş araçlarının, 
topçu silahlarının, savaş helikopterlerinin, savaş uçaklarının, yeniden sınıflandırılmış 
savaş yetenekli eğitim uçaklarının, zırhlı personel taşıyıcı benzerlerinin, zırhlı piyade 
savaş aracı benzerlerinin veya zırhlı araca monteli köprülerin, mevkii şemasında 
münhasıran denetime tabi bir diğer birime ait olarak hudutları çizilen alanlarda 
bulunmakta olduğunu bildirirse, refakat timi, aynı denetimin parçası olarak, denetim 
timinin o konvansiyonel silah ve teçhizata ulaşmasını temin edecektir. 

15.Eğer mevkii şemasında münhasıran bir denetime tabi birime ait olarak 
hudutları çizilmemiş olan bölgelerde Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve 
teçhizat veya zırhlı araca monteli köprüler mevcutsa, refakat timi, denetim timine, bu 
gibi konvansiyonel silah ve teçhizatın hangi denetime tabi birime ait olduklarını 
bildirecektir. 

16.Her Taraf Devlet, eğer bir diğer Taraf Devlet tarafından istenirse, Bilgi 
Değişimi Protokolü'nün III. Bölümü uyarınca bildirilen Antlaşma'yla sınırlandırılmış 
konvansiyonel silah ve teçhizatın, her kategorisinin tugay/alay veya eşiti düzeyin 
üstündeki teşkilat seviyesindeki toplam sayılarının dökümünü vermekle yükümlü 

.olacaktır. 

17.Eğer, bir beyan edilmiş mevkinin denetimi sırasında,, denetim timi, aynı 
beyan edilmiş mevkide bulunan daha örice belirlenmemiş bir denetime tabi birimde 
denetim yürütmeye karar verirse, denetim timi, bu denetime tabi birimi belirlemesini 
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müteakip üç saat içinde denetime başlamak hakkına sahip olacaktır. Bu durumda, 
denetim timine bir sonraki denetim için "belirlenen denetime tabi birimde, bu Bölüm'ün 
10 ve 11. paragrafları uyarınca brifing verilecektir. 

VIII.BÖLÜM: BELİRLENMİŞ ALANLARDA KUŞKU DENETİMİ 

I.Her Taraf Devlet, bu Protokol uyarınca belirlenmiş alanlarda kuşku denetimi 
yürütmek hakkına sahip olacaktır. 

2.Eğer denetleyen Taraf Devlet, giriş/çıkış noktasına varıştan sonra belirlenmiş 
bir alanda ilk denetim olarak kuşku denetimi yürütmek niyetindeyse: 

(A)bu Protokolün IV. Bölümü uyarınca yaptığı bildirimde, belirlenmiş alana 
en yakın veya belirlenmiş alan içinde, denetleyen Taraf Devlet'in seçtiği 
ulaştırma vasıtasını kabul edebilecek giriş/çıkış noktasını belirtecek; ve 

(B)bu Protokol'ün IV. Bölüm, 2. paragrafı (E) alt paragrafı uyarınca bildirilen 
giriş/çıkış noktasına varıştan sonra, bir saatten az ve 16 saatten fazla 
olmayacak bir süre içinde, denetim timi, denetlemek istediği ilk belirlenmiş 
alanı belirtecektir. Bir belirlenmiş alan belirtildiğinde, denetim timi, denetim 
isteğinin bir unsuru olarak, refakat timine o alanın dış sınırlarını belirleyen 
bir coğrafi tarif sunacaktır. Denetim timi, o talebin bir unsuru olarak, 
denetlemek istediği herhangi bir yapı veya tesisi belirtmek hakkına sahip 
olacaktır. 

3.Topraklarında kuşku denetiminin yürütülmesi istenen Taraf Devlet, 
belirlenmiş alanın tarifinin alınmasını müteakiben o belirlenmiş alanı, dış sınırlarını çizen 
coğrafi tarifiyle birlikte, yapı veya tesisleri, denetlenen Taraf Devlet'le anlaşma yoluyla 
kullanmakta olan diğer Taraf Devletler'e. derhal bildirecektir. 

4.Denetlenen Taraf Devlet, belirlenmiş alanlardaki kuşku denetimlerini 
reddetmek hakkına sahip olacaktır. 

5.Denetlenen Taraf Devlet, belirlenmiş alanın belirtilmesinden sonra, iki saat 
içinde denetim isteğini kabul edip etmediğini denetim timine bildirecektir. 

6.Bir belirlenmiş alana giriş izni verildiğinde. 

(A)denetlenen Taraf Devlet, denetimi kabul etmesini müteakiben, denetim 
timinin belirlenmiş alana varışı için hazırlanmak üzere, altı saate kadar bir 
süreyi kullanmak hakkına sahip olacak; 

(B)denetlenen Taraf Devlet, denetim timi ile refakat timince aksine karar 
verilmediği veya denetim mevkii dağlık veya ulaşılması zor bir arazide 
bulunmadığı takdirde, denetim timinin ilk belirlenmiş alana mevcut en 
süratli vasıtayla yolculuk etmesini ve denetlenecek mevkinin belirtilmesinden 
sonra, mümkün olan en kısa zamanda, ancak 9 saatten geç olmayacak 
şekilde varmasını temin edecektir. Aksi durumda, denetim timi, denetim 
mevkine, denetim isteğinin kabul edilmesinden en geç 15 saat sonra 
ulaştırılacaktır. Dokuz saatin üzerindeki yolculuk süresi, o denetim timinin 
ülke içindeki süresine sayılmayacaktır; ve 

(C)b'u Protokol'ün VI. Bölümü'nün hükümleri uygulanacaktır. Bu gibi 
belirlenmiş alanlarda, refakat timi, bu alanın belirli kısımlarına ulaşılmasını 
veya üstünden uçulmasını erteleyebilir. Eğer erteleme 4 saati aşarsa, 
denetim timi denetimi iptal etmek hakkına sahip olacaktır. Erteleme süresi 
ülke içindeki süreyle veya bir belirlenmiş alanda izni verilen azami süreye 
sayılmayacaktır. 
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7.Eğer bir denetim timi, diğer bir Taraf Devlet tarafından, denetlenen Taraf 
Devlet'le anlaşma yoluyla kullanılan yapı veya yerlere girme isteğinde bulunursa, 
denetlenen Taraf Devlet, bu isteği o Taraf Devlet'e derhal bildirecektir. Refakat timi 
denetim timine, anlaşma halindeki diğer Taraf Devlet'in, denetlenen Taraf Devlet'le 
mutabakat sağlayarak, kullanımı sağlayan anlaşmaya uygun düştüğü ölçüde, yapı veya 
yerleri kullanan taraf Devlet'e ait teçhizat ve malzemenin denetimine ilişkin olarak, bu 
Protokolde belirlenen haklan kullanacağını bildirecektir. 

8.Eğer denetlenen Taraf Devlet isterse, denetim timine belirlenmiş alana 
varışında brifing verilecektir. Bu brifing, bir saatten uzun sürmeyecektir. Bu brifing, 
güvenlik usulleri ile idari düzenlemeleri de kapsayabilecektir. 

9.Eğer bir belirlenmiş alana giriş izni verilmezse: 

(A)denetlenen Taraf Devlet veya denetlenen Taraf Devlet'in hak ve 
yükümlülüklerini kullanan Taraf Devlet, o belirlenmiş alanın, Antlaşma'yla 
sınırlandırılan silah ve teçhizatı içermediği konusunda tüm makul teminatı 
verecektir. Eğer bu gibi silah ve teçhizat, Antlaşma'nın V. Maddesi'nde 
tanımlanan bölgede, barış zamanında iç güvenlik işlevlerini yerine getirmek 
üzere tasarlanmış ve yapılandırılmış kuruluşlarda mevcut ve görevli 
bulunmaktaysa, denetlenen Taraf Devlet veya denetlenen Taraf Devlet'in 
hak ve yükümlülüklerini kullanan Taraf Devlet, bu gibi silah ve teçhizatın 
mevcudiyetinin gözle teyidine izin verecek; zorunlu haller bu işlemin 
gerçekleştirilmesine engel olduğu takdirde, gözle teyit işleminin en kısa 
zamanda yapılmasına izin verilecektir; ve 

(B)hiçbir denetim kotası kullanılmamış olacak ve belirlenmiş alanın 
belirt i lmesi ile bunun reddi arasındaki süre, ülke içindeki süreye 
sayılmayacaktır. Denetim timi, denetim için başka bir belirlenmiş alan veya 
beyan edilmiş mevkii belirlemek veya denetimin tamamlandığını beyan 
etmek hakkına sahip olacaktır. 

IK.BÖLÜM: BELGELEME İŞLEMİNİN DENETİMİ 

1.Her Taraf Devlet, bu Bölüm'ün, Helikopterlerin Yeniden Sınıflandırılması 
Protokolü'nün ve Uçakların Yeniden Sınıflandırılması Protokolü'nün hükümleri uyarınca, 
yeniden sınıflandırılmış çok maksatlı saldırı helikopterlerinin ve savaş yetenekli eğitim 
uçaklarının belgeleme işlemlerini, reddetme hakkı olmaksızın, denetlemek hakkına sahip 
olacaktır. Bu denetimler, bu Protokol 'ün II. Bölümü'nde saptanan kotalara 
sayılmayacaktır. Bu denetimleri yürüten denetim timleri, değişik Taraf Devletlerin 
temsilcilerinden oluşabilir. Denetlenen Taraf Devlet, her belgeleme mevkinde, aynı anda 
birden fazla denetim timi kabul etmek zorunda olmayacaktır. 

2.Bu Bölüm uyarınca belgeleme işleminin denetlenmesi sırasında, bir denetim 
timi bir belgeleme mevkinde, aksine karar verilmediği takdirde, en fazla iki gün 
geçirmek hakkına sahip olacaktır. 

3.Yeniden sınıflandırılmış çok maksatlı saldırı helikopterlerinin veya savaş 
yetenekli eğitim uçaklarının belgelenmesinden en az 15 gün önce, belgeleme işlemini 
yürütecek Taraf Devlet, diğer bütün Taraf Devletler'e aşağıdaki hususları bildirecektir: 

(A)coğrafi koordinatlarıyla birlikte, belgelemenin yapılacağı mevkii; 

(B)belgeleme işleminin planlanan tarihleri; ; 

(C)belgelenecek helikopterlerin ve uçakların tahmin edilen sayısı, tipi, 
modeli ve versiyonu; 

(D)her helikopter veya uçak için üreticinin seri numarası; 

(E)helikopterlerin veya uçakların daha önce görevli bulundukları birlik veya 
mahal; 
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(F)belgelenen helikopterlerin veya uçakların ileride görevlendirilecekleri birlik 
veya mahal; 

(G)denetim timi tarafından kullanılacak giriş/çıkış noktası; ve 

(H)denetim timinin, belgeleme işlemini denetlemek amacıyla giriş/çıkış 
noktasına geleceği "tarih ve zaman. 

4.Belgeleme işlemini yürüten Taraf Devlet'in reddetme hakkı olmaksızın, 
denetimciler, üreticinin seri numarasını kontrol etmek de dahil olmak üzere,. 
helikopterlerin veya uçakların kokpit ve içlerine girmek ve gözle denetlemek hakkına 
sahip olacaklardır. 

5.Eğer denetim timince istenirse, refakat timi, reddetme hakkı olmaksızın, 
Helikopterlerin Yeniden Sınıflandırılması Protokolü ile Uçakların Yeniden Sınıflandırılması 
Protokolü uyarınca, parçaların ve kabloların çıkarıldığı bölümleri kapatan panelleri 
çıkaracaktır. 

6.Denetimciler, belgeleme işlemini yürüten Taraf Devlet'in, reddetme hakkı 
saklı kalarak, belgelenen veya yeniden sınıflandırdığı beyan edilen çok maksatlı saldırı 
helikopterlerindeki herhangi bir silah sistemi parçasının çalıştırılmasını istemek ve 
gözlemek hakkına sahip olacaklardır. 

7İHer, belgeleme işleminin denetiminin sonunda, denetim timi, bu Protokol'ün 
XII. Bölümü'nün hükümleri uyarınca bir denetim raporu hazırlayacaktır. 

8.Bir belgeleme mevkindeki denetimin tamamlanmasıyla denetim timi, eğer 
denetim timince, bu protokol'ün IV. Bölüm,* 3.paragrafı uyarınca bildirim yapılmışsa 
denetlenen Taraf Devlet'in topraklarından ayrılmak veya bir diğer belgeleme mevkinde 
veya bir indirim mevkinde ardışık denetim yürütmek hakkına sahip olacaktır. Denetim 
timi, refakat timine, belgeleme mevkinden ayrılma niyetini ve eğer varsa, bir diğer 
belgeleme mevkine veya bir indirim mevkine gitme niyetini, tasarladığı ayrılma 
zamanından en az 24 saat önce bildirecektir. 

9.Belgelemenin tamamlanmasını izleyen 7 gün içinde, belgeleme işleminden 
sorumlu Taraf Devlet, diğer bütün Taraf Devletler'e belgeleme işleminin tamamlandığını 
bildirecektir. Bu bildirimde, belgelenen helikopter veya uçakların sayısı, tipleri ve üretim 
seri numaraları, belgeleme mevkii, belgelemenin fiili tarihleri ve. yeniden sınıflandırılan 
uçaklar ile helikopterlerin görevlendirilecekleri birlikler ile mahalleri bildirilecektir. 

K.BÖLÜM: İNDİRİMLERİN DENETİMİ 

I.Her Taraf Devlet, bu Bölüm'ün hükümleri uyarınca, İndirim Prptokolü'nün I 
ila VIII. ve IIX ila XII. Bölümleri gereğirice yürütülen indirim sürecini, denetlenen Taraf 
Devlet'in reddetme hakkı olmaksızın, denetlemek hakkına sahip olacaktır. Bu 
denetimler, bu Protokol'ün II. Bölümü'nde saptanan kotalara sayılmayacaktır. Bu 
denetimleri yürüten denetim timleri, değişik Taraf Devletler'in temsilcilerinden 
oluşabilecektir. Denetlenen Taraf Devlet, her indirim mevkinde, aynı anda birden fazla 
denetim timi kabul etmek zorunda olmayacaktır. 

2Denetjenen Taraf Devlet, indirim sürecini, yalnızca Antlaşma'nın VIII. 
Maddesi'nde ve İndirim Protokolü'nde saptanan hükümlere tabi olarak düzenlemek ve 
uygulamak hakkına sahip olacaktır. İndirim sürecinin denetimleri, indirim mevkinde 
devam eden faaliyetlere karışmayacak veya indirim sürecinin uygulanmasını gereksiz 
yere engellemeyecek, geciktirmeyecek veya zorlaştırmayacak şekilde yürütülecektir. 

3.Bilgi Değişimi Protokolü'nün III. Bölümü uyarınca bildirilen bir indirim mevkii, 
eğer birden fazla Taraf Devlet tarafından kullanılmaktaysa, indirim sürecinin denetimi, 
indirim mevkini kullanan her Taraf Devlet tarafından sağlanan kullanım takvimine % 
uygun olarak yürütülecektir. 
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4.Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizatı indirmek niyetinde 
olan her Taraf Devlet, diğer bütün Taraf Devletler'e, bir'takvim bildirim süresinde, her 
indirim mevkinde hangi konvansiyonel silah ve teçhizatın indirileceğini bildirecektir. Bu 
gibi her takvim bildirim süresi, 90 günden fazla, 30 günden az olmayacaktır. Bu 
hüküm, indirim sürecinin sürekli veya fasılalı yürütülüyor olmasına bakılmaksızın, bir 
indirim mevkinde yürütülen her indirim için geçerli olacaktır. 

5.indirim usullerini uygulamak niyetindeki Taraf Devlet, bir takvim bildirim 
süresi içinde yapılacak indirimlerin başlangıcından 15 günden az olmayacak şekilde, 
diğer bütün Taraf Devletler'e, takvim bildirim süresi bildirimininde bulunacaktır. Bu 
bildirim, indirim mevkinin coğrafi koordinatlarıyla birlikte adı, takvim bildirim süresi 
içinde indirilecek konvansiyonel silah ve teçhizatın indiriminin planlanan başlangıç tarihi 
ve planlanan bitiş tarihini kapsayacaktır. Ayrıca, bildirim aşağıdaki hususları 
belirtecektir: 

(Â)indirilecek konvansiyonel silah ve teçhizatın tahmini sayısı ve tipi; 

(B)indirilecek teçhizatın alındığı denetime tabi birim veya birimler; 

(C)İndirim Protokolü'nün III. ila VIII. Bölümleri ve X ila XII. Bölümleri 
uyarınca, indirilecek konvansiyonel silah ve teçhizatın her tipi için 
kullanılacak indirim usulü; 

(D)o takvim bildirim süresi için bildirilen indirimlerin denetimini yürütecek 
denetim timinin kullanacağı giriş/çıkış noktası; ve 

(E)bir denetim timinin indirilecek konvansiyonel silah ve teçhizatı, 
indirimlerinin başlangıcından önce denetlemesi için, giriş/çıkış noktasına 
varması gereken tarih ve saati. 

6.Bir denetim timi, b i r indirim mevkine, bu Bölüm'ün 11. paragrafında 
belirtilenler dışında, takvim bildirim süresinin bitiminden 3 gün sonrası dahil, takvim 
bildirim süresi içinde herhangi bir anda varmak veya buradan ayrılmak hakkına sahip 
olacaktır. Ayrıca, denetim timi, bir denetim mevkinde bir veya daha fazla takvim 
bildirim süresi boyunca kalmak hakkına, bu süreler arasında 3 günden fazla zaman 
bulunmaması kaydıyla sahip olacaktır. Denetim timi, bir denetim mevkinde kaldığı süre 
boyunca, İndirim Protokolü'rie uygun olarak yürütülecek tüm indirim usullerini görmek 
hakkına sahip olacaktır. 

7.Bu Bölüm'de belirlenen hükümler uyarınca, denetim timi, indirilecek 
konvansiyonel silah ve teçhizatın fabrika seri numaralarını serbestçe kaydetmek veya 
bu teçhizata indir im öncesinde özel işaretler koymak ve indir im sürecinin 
tamamlanmasından sonra bu numaraları veya işaretleri kaydetmek hakkına sahip 
olacaktır. İndirilen silah ve teçhizatın, İndirim Protokolü'nün II. Bölüm, 1. ve 2. 
paragraflarında belirtilen unsurları veya dönüştürme durumunda, askeri olmayan 
amaçlarla dönüştürülen araçlar, İndirilen bu teçhizatın denetimi daha önce 
tamamlanmamışsa, bildirilen takvim bildirim süresinin bitiminden sonra, en az 3 gün 
süreyle denetime açık olacaktır. 

B.Antlaşma'yla sınırlandırılan konvansiyonel silah ve teçhizatın indirimi süreciyle 
meşgul olan Taraf Devlet, her indirim mevkinde, indirim işlemi gören her teçhizatın 
fabrika seri numarası ile indirim usullerinin başlama ve tamamlanma tarihlerini 
kaydedeceği bir kütük açacaktır. Bu kütük, her takvim bildirim süresi için toplam 
yerileri de kapsayacaktır. Kütük, denetim süresince denetim timinin kullanımına açık 
olacaktır. 

Ö.İndirim sürecindeki her denetimin bitiminde, denetim timi,, denetim timinin 
başkanı ile denetlenen Taraf Devlet'in bir temsilcisi tarafından imzalanacak, bir standart 
rapor hazırlayacaktır. Bu Protokol'ün XII. Bölümü'nün hükümleri geçerli olacaktır. 

10.Bir indirim mevkinde, bir denetimin tamamlanmasını müteakiben denetim 
timi, denetlenen Taraf Devlet'in topraklarından ayrılmak veya bir diğer indirim mevkinde 
veya belgeleme mevkinde, eğer bu Protokol'ün IV. Bölümü'nün 3. paragrafı uyarınca 
uygun bildirim yapılmışsa, ardışık denetim yürütmek hakkına sahip olacaktır. Denetim 
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timi, indirim mevkinden ayrılmak niyetini ve eğer uygunsa, bir diğer indirim mevkine 
veya belgeleme mevkine gitme niyetini, ayrılmak niyetinde olduğu zamandan, en az 24 
saat önce refakat timine bildirecektir. 

11.Her, Taraf Devlet, konvansiyonel silah ve teçhizatının, indirim Protokolü'nün 
VIII. Bölümü uyarınca, askeri olmayan amaçlı araçlara dönüştürülmesi işleminin 
tamamlandığını doğrulamak üzere, her yıl, en fazla 10 denetim kabul etmekle yükümlü 
olacaktır. Aşağıdaki istisnalar dışında, bu gibi denetimler, bu Bölüm'ün hükümleri 
uyarınca yürütülecektir: 

(A)bu Bölüm'ün 5. paragrafı (E) alt paragrafı uyarınca yapılan bildirim, 
denet im t iminin,asker i olmayan amaçlı araçlara dönüştürü lmesi 
tamamlandığında teçhizat kalemlerini denetlemek üzere yalnızca giriş/çıkış 
noktasına varması gereken tarih ve zamanı belirtecek; ve 

(B)denetim timi, indirim mevkine, yalnızca dönüştürmenin tamamlanacağı 
bildirilen tarihi izleyen üç gün içinde varmak veya buradan ayrılmak 
hakkına sahip olacaktır. 

12.Bir takvim bildirim süresi için, indirim işleminin tamamlanmasından sonraki 
7 gün içinde, indirimlerden sorumlu Taraf Devlet, diğer bütün Taraf Devletler'e, o.süre 
için indirimlerin tamamlandığını bildirecektir. Bu bildirim, indirilen konvansiyonel silah ve 
teçhizatın sayı ve tiplerini, ilgili indirim mevkini, kullanılan indirim usullerini ve o takvim 
bildirim süresi için indirim sürecinin fiili başlama ve tamamlanma tarihlerini belirtecektir. 
İndirim Protokolü'nün X., XI. ve XII. Bölümleri uyarınca indirilen konvansiyonel silah ve 
teçhizat için bildirim, ayrıca, bu gibi konvansiyonel silah ve teçhizatın daimi olarak 
konuşlandırılacakları yeri belirtecektir. İndirim Protokolü'nün VIII. Bölümü uyarınca 
indirilen konvansiyonel silah ve teçhizat için bildirim, nihai dönüştürmenin yürütüleceği 
indirim mevkini veya dönüştürmek üzere belirlenen her kalemin nakledileceği depolama 
mevkini belirtecektir. 

KI.BÖLÜM: DENETİMLERİN İPTALİ 

LEğer denetim timi, giriş/çıkış noktasına ilk. tahmini varış zamanından veya bu 
Protokol'ün IV. Bölüm, 6. paragrafı uyarınca bildirilen yeni varış zamanından sonra 6 
saat içinde varamayacak durumdaysa, denetleyen Taraf Devlet, keyfiyeti, bu 
Protokol'ün IV. Bölüm, 1. paragrafı uyarınca bildirim yaptığı Taraf Devletler'e 
bildirecektir. Bu durumda denetleme niyetinin hükmü kalmayacak ve denetim iptal 
edilecektir. 

2.Denetleyen Taraf Devlet'iri kontrolü dışındaki nedenlerle, denetim timinin 
giriş/çıkış noktasına varışından sonra oluşan ve denetim timinin bu Protokol'ün VII. 
Bölüm, 8. paragrafı veya VIII. Bölüm, 6. paragrafının (B) alt paragrafı uyarınca belirtilen 
zamanda ilk belirlediği denetim mevkine varmasına engel olan gecikmeler halinde, 
denetleyen Taraf Devlet, denetimi iptal etmek hakkına sahip olacaktır. Eğer bir denetim 
bu koşullarda iptal edilirse, Antlaşma'da belirtilen herhangi bir denetim kotasına 
sayılmayacaktır. 

XII.BÖLÜM: DENETİM RAPORLARI 

1.Bu Protokol'ün VII, VIII, IX veya X, Bölümleri uyarınca yürütülen bir 
denetimi tamamlamak üzere ve denetim mevkinden ayrılmadan önce; 

(A)denetim timi, refakat timine yazılı bir rapor verecektir; ve 

(B)refakat timi kendi yazılı yorumlarını rapora eklemek hakkına sahip olacak 
ve refakat timi ile denetim timi arasında uzatılması üzerinde anlaşmaya 
varılmadığı takdirde, raporu, denetim timinden aldıktan sonra bir saat 
içinde imzalayacaktır. 
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2.Rapor, denetim timi başkanı tarafından imzalanacak ve raporun alındığı 
refakat timi başkanı tarafından, yazılı olarak bildirilecektir. 

3. Rapor, somut olaylara dayalı ve standart olacaktır. Her tip denetim için 
formatlar, Ortak Danışma Grubu tarafından, Antlaşma'nın yürürlüğe girişinden önce, 
bu Bölüm'ün 4. ve 5. paragrafları dikkate alınarak kararlaştırılacaktır. 

4.Bu Protokol'ün VII. ve VIII. Bölümleri uyarınca yürütülen denetimlerin 
raporları aşağıdaki hususları içerecektir: 

(A)denetim mevkii, 

(B)denetim timinin denetim mevkine varış tarihi ve zamanı; 

(C)denetim timinin denetim mevkinden ayrılış tarihi ve zamanı; ve 

(D)denetim sırasında gözlenen muharebe tanklarının, zırhlı savaş araçlarının, 
topçu silahlarının, savaş helikopterlerinin, savaş uçaklarının, yeniden 
sınıflandırılmış savaş yetenekli eğitim uçaklarının, zırhlı personel taşıyıcı 
benzerlerinin, zırhlı piyade savaş aracı benzerlerinin veya zırhlı araca 
monteli köprülerin ve eğer uygunsa, bunların ait oldukları denetime tabi 
birimler de belirtilmek suretiyle, sayı, tip, model veya versiyonu. 

5.Bu Protokol'ün IX. ve X. Bölümleri uyarınca yürütülen denetimlerin raporları 
aşağıdaki hususları içerecektir; , 

(A)indirim veya belgeleme işlemlerinin yürütüldüğü indirim veya belgeleme 
mevkii; 

(B)denetim timinin denetim mevkinde bulunduğu tarihler; 

(C)indirim veya belgeleme işlemlerinin gözlendiği konvansiyonel silah 
ve teçhizatın, sayı ve tip, model veya versiyonu; 

(D)denetim sırasında kaydedilen seri numaralarının bir listesi; 

(E)indirimlerde, uygulanan veya gözlenen özel indirim usulleri; ve 

(F)indirimlerde, eğer bir denetim timi takvim bildirim süresi boyunca 
denetim mevkinde bulunduysa, indirim işlemlerinin fiilen başladığı ve 
tamamlandığı tarihler. 

6.Denetim raporu, denetleyen Taraf Devlet tarafından, bu Protokol'ün IV. 
Bölüm, 2. paragrafının (G) alt paragrafı ve 3.paragrafının (F) alt paragrafı uyarınca 
belirlenen resmi AGİK dilinde yazılacaktır. 

7.Denetleyen Taraf Devlet ile denetlenen Taraf Devlet'ten her biri, raporun bir 
örneğini muhafaza edecektir. Herhangi bir Taraf Devlet'in kendi takdirine bağlı olarak, 
denetim raporu, diğer Taraf Devletler'e iletilebilecek ve kural olarak, Ortak Danışma 
Grubu'nun kullanımına açık olacaktır. 

8. Yabancı ülkede kuvvet bulunduran Taraf Devlet özellikle: 

(A) yabancı ülkede bulundurduğu kendi konvansiyonel silahlı kuvvetlerinin 
denetimine ilişkin düşüncelerini dahil etmek hakkına skhip olacaktır; ve 

(B) yabancı ülkede bulundurduğu kendi konvansiyonel silahlı kuvvetlerin 
denetimi halinde, denetim raporunun bir örneğini 
olacaktır. 

almak hakkına sahip 
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BÖLÜM XIII: DENETİMCİLER İLE ULAŞTIRMA MÜRETTEBATI 
MENSUPLARININ AYRICALIK VE BAĞIŞIKLIKLARI 

l .Denetimcilere ve ulaştırma mürettebatı mensuplarına, Antlaşma'nın 
uygulanması amacıyla, şahsi çıkarları için değil, görevlerini etkili bir şekilde yerine 
getirebilmeleri için 18 Nisan 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana 
Sözleşmesi'nin 29. Maddesi, 30. Maddesi'nin 2. paragrafı, 31. Maddesi'nin 1, 2 ve 3. 
paragrafları ile 34 ve 35. Maddeleri uyarınca diplomatik ajanların sahip oldukları 
ayrıcalıklar ve bağışıklıklar tanınacaktır. 

2. Ay rica, denetimcilere ve ulaştırma mürettebatı mensuplarına, 18 Nisan 1961 
tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'nin 36. Maddesi'nin 1. paragrafı 
(b) alt paragrafı uyarınca, diplomatik ajanların sahip oldukları ayrıcalıklar tanınacaktır. 
Bu şahısların, bir denetim yürütülecek Taraf Devlet'in topraklarına, ithalatı veya ihracatı 
o Taraf Devlet'in kanunlarınca yasaklanmış veya karantina yönetmeliklerince kontrol 
altına alınmış maddeleri getirmelerine izin verilmeyecektir. 

3.Antlaşma'da aksi belirtilmediği takdirde, denetim timinin ulaştırma aracının 
dokunulmazlığı olacaktır. 

4.Denetlenen Taraf Devlet, bağışıklığın, adaletin tecellisini engellediğine ve 
Antlaşma hükümlerinin uygulanmasına halel getirmeksizin ondan feragat edilebileceğine 
kanaat getirdiği hallerde, denetimcilerden veya ulaştırma mürettebatı mensuplarından 
herhangi birinin yargı bağışıklığını kaldırabilir. Denetleyen Taraf Devletin vatandaşı 
olmayan denetimcilerin ve ulaştırma mürettebatı mensuplarının bağışıklıkları, yalnızca 
vatandaşı oldukları Taraf Devletlerce kaldırılabilir. Feragat etme beyanı her zaman açık 
olmalıdır. 

5.Bu Bölüm'de belirtilen ayrıcalık ve bağışıkfıklar, denetimciler ile ulaştırma 
mensuplarına aşağıdaki durumlarda tanınacaktır: 

(A)herhangi bir Taraf Devlet'in topraklarından, bir diğer Taraf Devlet'in 
topraklarında denetim yürütmek amacıyla transit geçiş yaparken; 

(B)denetimin yürütüldüğü Taraf Devlet'in topraklarında bulundukları süre 
boyunca; ve 

(C)bilahare, daha önceden denetimci veya ulaştırma mürettebatı mensubu 
olarak resmi görevlerinin yerine getirilmesi sırasında yaptıkları hareketlere 
ilişkin olarak. 

6.Eğer denetlenen Taraf Devlet, bir denetimci veya bir ulaştırma mürettebatı 
mensubunun, kendisine tanınan ayrıcalıkları veya bağışıklıkları kötüye kullandığı 
düşüncesinde ise, bu Protokol'ün VI. Bölüm, 6*. paragrafındaki hükümler uygulanacaktır. 
İlgili herhangi bir Taraf Devlet'in talebi üzerine, böyle bir istismarın tekrarını önlemek 
üzere, aralarında istişarelerde bulunacaklardır. 
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ORTAK DANIŞMA GRUBU HAKKINDA 
PROTOKOL 

Taraf Devletler, bundan sonra Antlaşma olarak anılacak 19 Kasım 1990 tarihli 
Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nın XVI. Maddesi'yle kurulan 
Ortak Danışma Grubu'na ilişkin,çalışma usulleri ve diğer hükümler üzerinde, aşağıdaki 
şekilde anlaşmışlardır. 

1.Ortak Danışma Grubu,her Taraf Devlet tarafından tayin edilen temsilcilerden 
oluşacaktır. Bir Taraf Devlet'in temsilci vekilleri, danışmanları ve uzmanları, bu Taraf 
Devlet tarafından uygun görüldüğü takdirde, Ortak Danışma Grubu toplantılarına 
katılabilirler. 

2.Ortak Danışma Grubu'nun ilk oturumu, Antlâşma'nın,imzalanmasından en 
geç 60 gün sonra açılacaktır. Açılış oturumunun Başkanı Norveç Krallığı'nın temsilcisi 
olacaktır. 

,3.0rtak Danışma Grubu, olağan oturumlar için yılda iki kez toplanacaktır. 

4.Bir veya daha fazla Taraf Devlet'in isteği üzerine, diğer bütün Taraf 
Devletler'i bu istekten derhal haberdar edecek olan Ortak Danışma Grubu Başkanı 
tarafından ilave oturumlar düzenlenecektir. Bu oturumlar, Başkanın böyle bir isteği 
almasından en geç 15 gün sonra açılacaktır. ' - . , : , . -

S.Ortak Danışma Grubu'nun oturumları, Grup aksine karar vermediği takdirde, 
dört haftadan daha uzun sürmeyecektir. 

6Taraf Devletler Ortak Danışma Grubu'nun Başkanlığını, Fransızca'daki 
alfabetik sırayla, dönüşümlü olarak üstleneceklerdir. 

7.Ortak Danışma Grubu, aksine karar vermediği takdirde, Viyana'da 
toplanacaktır. 

8.Toplantılarda temsilciler, Taraf Devletler'in Fransızca'daki alfabetik sıraya göre 
oturacaklardır. 

9.Ortak Danışma Grubu'nun resmi dilleri İngilizce/Fransızca, Almanca, 
İtalyanca, Rusça ve İspanyolca olacaktır. 

10.Ortak Danışma Grubu'nun toplantıları, Grup aksine karar vermediği 
takdirde, gizli olacaktır. 

11.Ortak Danışma Grubu'nun çalışmasıyla ilgili ortak masrafların dağılımı, Grup 
aksine karar vermediği takdirde, aşağıdaki ölçeğe göre uygulanacaktır: 

Fransa Cumhuriyeti, Almanya Federal Cumhuriyeti, , ' ' . ' . 
italya Cumhuriyeti, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik 
Krallığı ve Amerika Birleşik Devletleri için;... % 10.35 

Kanada için;........ % 6,50 

İspanya Krallığı için;..... '..........! % 5,20 

Belçika Krallığı, Hollanda Krallığı ve Polonya Cumhuriyeti için;...............% 4,00 

Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti, 
Danimarka Krallığı, Macaristan Cumhuriyeti ve . 
Norveç Krallığı için;... % 2,34 

Yunanistan Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti için;.........% 0,88 
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Bulgaristan Cumhuriyeti, Lüksemburg Büyük Dukalığı 
ve Portekiz Cumhuriyeti için; %0,68 

İzlanda Cumhuriyeti için; %0,16 

12.Bu Protokol'ün, Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nın 
Bazı Hükümlerinin Geçici Olarak Uygulanması Protokol'ü uyarınca, geçici olarak 
uygulanacağı süre zarfında, Ortak Danışma Grubu; 

(A)Antlaşma'nın XVI. Maddesi'nin 2. paragraf, (F) alt paragrafı uyarınca, 
Ortak Danışma Grubu'nun ve konferansların usul kurallarını, çalışma 
yöntemlerini ve harcamalarının dağılım ölçeği ile denetim masraflarının Taraf 
Devletler arasında dağıtımını, gerekli olduğu ölçüde, saptayacak veya 
düzeltecektir; 

(B)Antlaşma'nm geçici olarak uygulanan hükümleriyle ilgili konuları, 
herhangi bir Taraf Devlet'in talebi üzerine görüşecektir. 
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AVRUPA'DA KONVANSİYONEL SİLAHLI KUVVETLER 
ANTLAŞMASI'NIN BAZI HÜKÜMLERİNİN GEÇİCİ OLARAK 

UYGULANMASI HAKKINDA 
PROTOKOL 

Taraf Devletler, bundan sonra Antlaşma olarak anılacak 19 Kasım 1990 tarihli 
Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması'nm uygulamasını geliştirmek 
amacıyla, Antlaşma'nın bazı hükümlerinin, geçici olarak uygulanması konusunda, 
aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır. 

1.Taraf Devletler, Antlaşma'nın XXII. Maddesi hükümlerine halel gelmeksizin, 
Antlaşma'nın aşağıdaki hükümlerini geçici olarak uygulayacaklardır: 

(A)VII. Madde'nin 2., 3. ve 4. paragrafları; 

(B)VIII. Madde'nin 5., 6. ve 8. paragrafları; 

(C)IX. Madde; 

(D)XIII. Madde; 

(E)XVI. Madde'nin 1, 2(F), 2(G), 4., 6, ve 7. paragrafları; 

(F)XVII. Madde; 

(G)XVIII. Madde; 

(H)XXI. Madde'nin 2. paragrafı; 

(l)Mevcut Tipler Protokolü'nün III. ve IV. Bölümleri; 

(J)Bilgi Değişimi Protokolü'nün VII,, XII. ve XIII. Bölümleri; 

(K)Denetim Protokolü'nün II. Bölüm'nün, 24.paragrafının (A) alt paragrafı ve 

III.Bölümü'nün 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. paragrafları; 

(L)Ortak Danışma Grubu Protokolü; ve 

(M)İndirim. Protokolü'nün IX. Bölümü. 

2.Taraf Devletler, bu Protokol'ün 1. paragrafında sıralanan hükümleri, 
Antlaşma'nın diğer hükümlerinin ışığında ve bunlara uygun şekilde, geçici olarak 
uygulayacaklardır. 

3.Bu Protokol, Antlaşma'nın imzasıyla birlikte yürürlüğe girecektir. Protokol, 
12 ay yürürlükte kalacak, ancak aşağıdaki hallerde daha önce yürürlükten 
kalkacaktır: 

(A)Antlaşma'nın 12 aylık sürenin bitmesinden önce yürürlüğe girmesi; veya 

(B)bir Taraf Devlet'in, diğer bütün Taraf Devletler'e Antlaşma'ya taraf 
olmamak hususundaki niyetini bildirmesi. 

Bu Protokol'ün uygulanma süresi, bütün Taraf Devletler'in buna karar 
vermeleri halinde uzatılabilir. 
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Dönem : 19 ' Yasama Yılı : 1 

T..B..M. M. (S. Sayısı: 51) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında İmzala
nan Avrupa'da Ortak Mermi imalatına İlişkin Mutabakat 
Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Dışişleri Komisyonları 

Raporları (1/305) 

re. 
Başbakanlık 13.12.1991 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K.K. Gn. Md. 07/101—218/02385 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 29.11.1991 
tarihinde kararlaştırılan "Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan Av
rupa'da Ortak Mermi İmalatına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
• •• * Süleyman Demirel 

Başbakan 
• ' - • ^ • • ' 

G E R E K Ç E 

Hollanda ve İngiltere Avrupa Bağımsız Program Grubu (IEPG) bünyesinde yürütülen 
M483 Al Çift Maksatlı Geliştirilmiş Konvansiyonel Obüs Mermisi (OPİCM) Ortak İmalat Kon
sorsiyumuna Türkiye'nin katılımını sağlayan Hazırlık Mutabakat Muhtırası ile ekleri 1988 ve 
1989 yıllarında imzalanarak yürürlüğe konulmuştur. 

Konsorsiyumun pilot ülkesi Hollanda ile Türkiye arasında, müşterek imalat ve tedariği 
gerçekleştirmek amacıyla gerekli MOU ye Ek Sözleşme metinleri, Kasım 1991 - Mart 1991 dö
neminde müzakere edilmiştir. MOU ve Ek Sözleşme, tarafları malî açıdan bağlayıcı hükümleri 
haiz olup, MOU çerçevesinde pilot ülke Hollanda'dan, Ek Sözleşmenin Hükümetimiz adına 
Lider Firma ile imzalanması talep edilmektedir. 

Türkiye'den Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun da konsorsiyuma katılımı ile ortak imali 
planlanan M483AI OPICM obüs mermisi kargo tipi bir mermidir ve her biri çift fonksiyonlu 
88 adet bombleti hedefe taşımaktadır. . 

MKEK'nun işbirliği için seçilrne nedeni, mevcut teçhizat ve makine parkından 9,5 milyon 
ABD Dolarlık bir kısmın projeye adapte edilebilmesidir. Ayrıca MKEK tarafından 3 milyon 
ABD Dolarlık yatırım yapılacak ve Lider Firma EUROMETAAL'den, bedelsiz olarak alına
cak 3,5 milyon ABD Dolarlık makine-teçhizat MKEK tesislerine getirilerek kullanılacaktır. 
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tş paylaşım ve fiyat analizlerinin sonucu olarak, başlangıçta MKEK'nun yapacağı yatırım 
tutarındaki 3 milyon ABD Doları düzeyinde tutulmasının, birim mermi fiyatı ekonomisi açı
sından uygun olacağı değerlendirilmiştir. Projenin gelişimi süresince ilave kaynak bulundukça 
yatırım yapılarak, yerli imalat oranı % 14'den °/a 80'e kadar çıkarılabilecektir. Hazırlanan MOU 
ve eki Sözleşme hükümleri, °/o 100 yerli imalatı da mümkün kılmaktadır; ancak Türkiye'de 
imali fizibil olmayan bir kısım parçalar mevcuttur. 

Ambalaj dahil mermi birim fiyatı, 1 503 Hollanda Florini (yaklaşık 750 ABD Doları) ola
rak tespit edilmiştir. 11 yıllık ortak imalat programı süresince bu fiyat, eşkale edilecektir. 

Lider Firma EUROMETAAL'den, başlangıçtaki Türk iş payının düşük seviyede olması 
nedeniyle 60 milyon Hollanda Florinlik offset temin edilmiştir. Offset programı, EUROME-
TAAL'in MKEK'na vereceği makine-teçhİzat, teknik yardım ve know-how ile EUROMETA-
AL'in Türkiye'den savunma sanayii mamulleri veya yarı mamulleri ihtiyacını kapsamaktadır. 

Proje çerçevesinde MKEK'nde tesis edilecek bomblet imalat hattında, Çok Namlulu Top
çu Roketi (MLRS) harp başlığında bulunan bombletlerin de imali mümkün olacaktır. Ayrıca 
aynı tesislerden, M483AI OPICM mermisine benzeyen daha uzun menzilli bir başka NATO 
mermisinin (M864DPICMBB) imalinde de yararlanılacaktır. Hazırlanan MOU eki Sözleşme
de M864 OPICM-BB mermisinin ortak imali de öngörülmektedir. 

1991-2002 yıllarındaki Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan söz konusu mühimmatın 
tapası ve barutunun yurt dışı kaynaklardan ihale yoluyla planlı tedarikine devam edilirken, 
yukarıda belirtilen şartlarda M483AI OPICM mermisi ve gelecekte M864 OPICM-BB mermi
si konsorsiyumdan tedarik edilecektir. Böylelikle 310 milyon ABD Doları hacmindeki bu teda
rik projesinde, yaklaşık olarak °/o 30 oranında net döviz çıktısı tasarrufunun sağlanacağı de
ğerlendirilmektedir. . 

Tasarı bu amaçla hazırlanmıştır. 

' Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 13.1.1992 

Esas No. : 1/305 
Karar No. : 8 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan Avrupa'da Ortak Mermi 
İmalatına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı, Komisyonumuzun 9.1.1992 tarihli 4 ürjcü Birleşiminde ilgili Millî Savunma Bakanı 
ve Bakanlık müşavirleri ile Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin iştirakiyle görüşüldü. 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin 155 mrh.'lik M483AI Çift Maksatlı Geliştirilmiş Konvansiyo-
nel Obüs Mermisi ihtiyacının MKE Kurumu ile lider firma Eurometaal arasında ortak imalat 
konsorsiyumundan tedariki için imzalanan Mutabakat Muhtırası 244 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi gereğince onaylanmak üzere Yüce Meclise sevk edilmiştir. 
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Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan mühimmatın tedariki ile % 30 oranında net döviz 
çıktısı tasarrufu sağlayacak olan bu muhtıranın onaylanması Komisyonumuzca da uygun bu
lunarak maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
İşbu raporumuz havalesi gereği Dışişleri Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek 

Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Baki Tuğ 
Ankara 

Sözcü 
Mustafa Kaçmaz 

Van 

Üye 
Ethem Kelekçi 

Afyon 

Üye 
Asım Kaleli 

tçel 

Üye 
Gürhan Çelebiean 

îstanbul 

Üye 
Nevzat Çobanoğlu 

îzmir 

Üye 
Tevfik Diker 

Manisa 

Üye 
Cevat Ayhan 

Sakarya 

Başkanvekili 
Selim Sadak 

Şırnak 

Kâtip 
M. Sabri Güner 

Kars 

Üye 
Yücel Seçkiner 

Ankara 

Üye 
Mukadder Başeğmez 

İstanbul 

Üye 
ismail Safa Giray 

İstanbul 

Üye 
Süha Tanık 

İzmir 

Üye 
Faruk Saydam 

Manisa 

Üye 
Naif Güneş 

Siirt 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi • 
Dışişleri Komisyonu 4.3.1992 
Esas No. : 1/305 

Karar No. : 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan Avrupa'da Ortak Mermi 

İmalatına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
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Tasarısı Komisyonumuzun 19.2.1992 tarihli 4 üncü Birleşiminde Millî Savunma Bakanlığı ve 
Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla görüşülmüştür. r ' . 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan mühimmatın tapası ve barutunun yurt dışı kay
naklardan ihale yoluyla planlı tedarikine devam edilirken, M483AI DPICM mermisi ve gele
cekte M864 DPICM-BB mermisinin konsorsiyumdan tedarik edilmesiyle 310 milyon ABD Doları 
hacimindeki bir tedarik projesinde, yaklaşık °/o 30 oranında net döviz çıktısı tasarrufunun sağ
lanacağı düşünülen mutabakat muhtırasının onaylanma tasarısı Komisyonumuzca uygun gö
rülerek aynen kabul edilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
' ' - . ' • • . - • ' • • / 

Başkan 
Ali Dinçer 

Ankara •> 
Sözcü 

Atilla Mülrnan 
İzmir 

Üye 
M, Vehbi Dinçerler 

Ankara 
Muhalefet şerhim yardır 

Üye • 
Tunç Büğet 

Aydın 

Üye 
ismail Coşar 

Çankırı 

Üye 
Erkut Şenbaş 

tzmir 
Üye 

Cemal Ozbilen 
Kırklareli 

Muhalefet şerhim vardır 
/ 

' Üye . 
Fethiye Ozver 

Tekirdağ 

Başkanvekili 
Fethi Akkoç 

Bursa 

Kâtip 
Abdullatif Şener 

Sivas 
Muhalefet şerhiyle 

Üye 
Sait Kemal Mimaroğlu 

Ankara 

Üye 
Hüsamettin Oruç 

Bursa 

Üye 
Cem Kozlu 
İstanbul 

Muhalefet şerhiyle 

Üye 
. Nurlıan Tekinel 

Kastamonu 

Üye 
Halil Başol 

Tekirdağ 
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MUHALEFET ŞERHİMİZDİR 

Aşağıda belirtilen sebeplerden ötürü usul Ve esas yönlerinden tasarının görüşülmesine ve 
kabulüne İçtüzük ve Anayasaya aykırı olduğundan dolayı muhalifiz. 

1. Komisyonumuzda protokol ve ekleri okunmamış ve dolayısıyla yeterli bifgi alınama
mıştır. Görüşmelerin bir hafta sonraya ertelenmesi önerimizde Komisyonda kabul görmemiştir. 

2. Protokolün ve eklerinin doğrudan millî bütçeyi ilgilendirdiği ayrıca, resim, harç ve 
benzeri malî yükümlülüklerle ilgili muafiyetler ve istisnalar getirdiği ve ayrıca bu konularda 
düzenlemeler yaptığı gerekçesiyle Plan ve Bütçe Komisyonunun mütalaasının istenmesi öneri
miz kabul edilmemiştir. Böylece İhtisas Komisyonunun görüşünün alınması yolu da kapatıl
mıştır. (Aslında tasarının T.B.M.M. Başkanlığınca Plan ve Bütçe Komisyonuna da birlikte ha
valesi gerektiği de böylece ispatlanmış olmaktadır.) ' 

3. Mutabakat muhtırasının Hükümetçe yeniden gözden geçirildiği Dışişleri Bakanlığı
nın Başbakanlığa muhatap yazısında belirtilmekle birlikte sözkonusu muhtıranın aslının veya 
dayandığı başka bir antlaşmanın olup olmadığı hakkında komisyona bilgi verilememiştir. 

Böyle bir dayanak veya ana antlaşma varsa Anayasanın 90 inci maddesi ve 244 sayılı Ka
nunun ilgili maddelerine göre T.B.M.M.'ne başvurulmadan hükümet karan olarak veya daha 
alt seviyelerde çözülmesi mümkün bir mesele olup olmadığı da açığa çıkmamıştır. 

Diğer bir ifadeyle T.B.M.M.'nin boş yere meşgul edilip edilmediği konusu aydınlanmamıştır. 
4. Protokolün 5.1. maddesi şöyledir : ' . 
"mevcut yasa ve yönetmeliklerin elverdiği ölçüde, bu MOU.'nın düzenlemeleri ile ilgili olarak 

halen tanımlanmış vergi, gümrük ve benzeri hususlar veya ithalat ve ihracattaki sayısal kısıtla
maların yansıtılmayacağım iştirakçiler garanti edecektir." 

5.3.1. maddesi "Bu proje çerçevesinde düzenlenen her türlü belge damga vergisinden müs
tesnadır." demektedir. 

5.3.2.- maddesi "Bu proje çerçevesinde yapılacak işlemler harçlardan müstesnadır." de
mektedir. 

5.3.3. maddesi "Bu proje çerçevesinde makine* teçhizat, malzeme, mamul, yarı mamul 
ve hammadde ithali, ithalde alınan her türlü ithal vergi, resim, hisse ve harçları ile fonlardan 
muaftır." demektedir. x 

5.3.4.a maddesi "Bu projenin yürütülmesi amacıyla yurt dışında ithal edilecek teknoloji 
ve sağlanacak teknik hizmet karşılığı yapılacak ödemeler, kendisine ödeme yapılan dar mükel
lef kişi veya kurumların mukim olduğu devlette bu ödemelerin yergilendirilmemesi kaydıyla, 
Gelir ve Kurumlar Vergisi tevkifatından müstesnadır." demektedir. 

5.3.4.b maddesi "Yukarıdaki (a) paragrafında belirtilen teknoloji ve teknik hizmet karşı
lığı yurt dışına ödenen bedeller Katma Değer Vergisinden de müstesnadır." demektedir. 

5.3.5. maddesi "bu proje kapsamında yürütülen her türlü banka ve sigorta işlemleri, ban
ka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır." demektedir. 

Yukarıdaki maddelerde görüldüğü gibi protokolün bir çok maddeleri millî mevzuatımız
daki vergi, resim, harç ve benzeri malî yükümlülükleri ya kaldırmakta ya da değiştirmektedir. 
Oysa Anayasamızın 73 üncü maddenin 3 üncü fıkrası "vergi, resim, harç ve benzeri malî yü
kümlülükler kanunla konulur, değiştirilir veya kaldırılır." hükmünü amirdir. 
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Ayrıca 3067 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin 2 nci fıkrası kalkınma planı ile ilgili tasarı 
ve tekliflerin en son olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna havalisini emreder. 

Herhangi bir antlaşma, T.B.M.M.'nin onay yetkisi vermesi, Hükümetin de onaylama işle
mini tekemmül ettirmesi sonucu îç Hukuk haline dönüşse de Anayasanın yukarıda açık hük
mü karşısında bu olayda böyle bir yolun Anayasaya uygun olmadığı açıkça görülmektedir. 

5. Söz konusu protokolün 5.3.7. maddesi "Bu proje kapsamında MKEK tarafından 
Türkiye'den satın alınacak mal ve hizmetler uygulanan katma değer vergisi söz konusu mal 
ve hizmetlerin bu proje ile ilgili olduğuna dair bildirim üzerine Türkiye Cumhuriyeti bütçesin
den karşılanacaktır.." demektedir. 

Görüldüğü gibi bu ifade bütçe yapma hakkı ile ilgilidir. Bütçenin böyle bir yolla yapılma
sı ve değiştirilmesi Anayasaya aykırıdır. Ayrıca Anayasamızın 161, 162, 163 üncü maddeleri 
bütçenin kabulü ve değiştirilmesinin T.B.M.M.'nin yetkisinde olduğunu açıkça belirtmektedir. 
Oysa yukarıdaki benimsenen yol bu antlaşmayı T.B.M.M.'nin bütçe yapma iradesi yerine koy
maktadır. Şüphesiz bu yol açıkça Anayasaya aykırıdır. 

6. Yukarıdaki beyanımızdan açıkça anlaşılmaktadır ki, vergi, resim harçla ve bütçeyle 
ilgili unsurlar ayrı kanunlarla düzenlenmeli idi. Oysa bu yol izlenmeyip âdeta kanuna karşı 
muvazaa yolunu andıran bir düzenlemeye gidilmesi yanlıştır. 

Cemal Ozbüen 
Kırkalareli 

Abdullatif Şener 
Sivas 

• • • . . ' • - • / 

M. Vehbi Dinçerler 
Ankara 

Cem Kozlu 
İstanbul 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 
Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan Avrupa'da Ortak Mermi İma
latına İlişldn Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hollanda Krallığı Hükümeti arasında 
imzalanan M483AI I.C.M. mermisinin Avrupa'da ortak imali için Endüstriyel Organizasyo
nun Lider Firması ile sözleşme yapılması isteğine ilişkin Mutabakat Muhtırasının onaylanması 
uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. —Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3. —Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 
Devlet Bakanı 
Prof T Çiller 
Devlet Bakanı 

İ Tez 
Devlet Bakanı 

G ileri 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batalh 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K. Toptan 

i Sağlık Bakanı 
Y Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret' Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceylıun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M, A, Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Ş. Ercan 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
7. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve İskân Bakanı. • 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
Prof A. Ateş 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 

(S. Sayısı: 45) 



MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı 
Arasında İmzalanan Avrupa'da Ortak Mer
mi İmalatına İlişkin Mutabakat Muhtırasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Kanun Tasarısı 

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

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

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN . 

Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı 
Arasında İmzalanan Avrupa'da Ortak Mer
mi İmalatına İlişkin Mutabakat Muhtırasının 

. Onaylanmasının Uygun bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

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

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

MADDE 3. —Tasarının 3 üncü madde
si Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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M483A1 I.C.M. Mermisinin 
AVRUPA'da ortak tmali için 

Endüstriyel Organizasyonun Lider Firması ile 
Sözleşme Yapılması İsteği ile İlgili 

TÜRKİYE Cumhuriyeti Hükümetini Temsilen 
Millî Savunma Bakanı 

ve 
HOLLANDA Krallığı Hükümetini Temsilen 

Savunma Bakanı 
Arasındaki 

Mutabakat Muhtırası 

İÇİNDEKİLER TABLOSU 

Önsöz 
linçi Bölüm —Kapsam 
2 nci Bölüm — TÜRKİYE Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığının Yükümlülükleri 
3 üncü Bölüm — HOLLANDA Krallığı Savunma Bakanlığınının Yükümlülükleri 
4 üncü Bölüm — Ödemeler 
5 inci Bölüm — Vergiler, Gümrükler ve Benzeri Harcamalar 
6 ncı Bölüm — Anlaşmazlıkların Çözümü 
7 nci Bölüm — Yürürlüğe Giriş Tarihi 

Önsöz 
a. Bundan böyle "AVRUPA M483 MOU." olarak anılacak 15 TEMMUZ 1981 tarihli 

KUZEY İRLANDA ve BÜYÜK BRİTANYA Birleşik Krallığı Savunma Bakanı ve HOLLAN
DA Krallığı Savunma Bakanı (MOD NL) arasındaki M483AI I.C.M. Mermisi ve MTSQ M577 
Tapasının AVRUPA'da ortak imali ile ilgili Mutabakat Muhtırası, bu Muhtıraya TÜRKİYE 
Cumhuriyeti ile Millî Savunma Bakanının (MND TU) TEMMUZ 1989'da katılımı ile ilgili İki 
Numaralı Değişiklik Eki ve diğer bütün Değişiklik Ekleri ile Tamamlayıcı Ekleri, iştirakçi ül
keler arasında malzeme tedarik faaliyetlerinde AVRUPA Bağımsız Program Grubu bünyesin
de yakın işbirliğini temin etme maksadını taşımaktadır. 

b. M483 Mermisinin AVRUPA'da imali ile İlgili Yürütme Kurulunun onayı ile, Lider 
Firma ZAANDAM (HOLLANDA)'da yerleşik EUROMETAAL N.V. söz konusu imalat için 
bir endüstriyel Organizasyon teşkil etmiştir. 

c. HOLLANDA Krallığı Savunma Bakanlığı, AVRUPA M483 MOU. İki Numaralı İhti
yaç Adetleri Ekinde belirtildiği şekilde 103 000 adet mermiye kadar bir toplam ulaşacak M483 
Mermisi siparişlerini Lider Firmaya verecek ve bunlar ile, TÜRK tarafının 206 000 adet mer-
milik, ihtiyacını birleştirecektir. 

d. Anılan M483 Mermisinin ortak tedarikinin teşkil edilmesi, gerek TÜRKİYE Cumhu
riyeti Millî Savunma Bakanlığı ve gerekse HOLLANDA Krallığı Savunma Bakanlığının yara
rınadır. 
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e. HOLLANDA Krallığı Savunma Bakanı, HOLLANDA Devleti namına millî yasalar 
çerçevesinde özel kuruluşlarla sözleşmeler yapmaya yetkilidir. 

BU AŞAMADA, BUNDAN BÖYLE İŞTİRAKÇİLER OLARAK ANILACAK TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ MİLLÎ SAVUNMA BAKANI VE HOLLANDA KRALLIĞI SAVUNMA 
BAKANI AŞAĞIDA HUSUSLARI KARARLAŞTIRMIŞLARDIR. 

1 inci Bölüm - Kapsam 
1.1. Bu gelişmelerin ışığında TÜRKİYE Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı, Endüst

riyel Organizasyonun Lider Firmasından 206 000 adetlik 155mm'lik M483AI D.P.I.C.M. Mer
misi ihtiyacının karşılanması maksadıyla TÜRKİYE Cumhuriyeti Hükümeti Millî Savunma 
Bakanının namı ve hesabına tedarikini HOLLANDA Krallığı Savunma Bakanlığından iste
mektedir. 

1.2. TÜRKİYE Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığının namına HOLLANDA Krallı
ğı Savunma Bakanlığı tarafından EUROMETAAL ile imzalanacak sözleşmenin b.ir kopyası 
EK-A'dadır. 

2 nci Bölüm - TÜRKİYE Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığının Yükümlülükleri 
2.1. TÜRKİYE Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı, HOLLANDA Krallığı Savunma 

Bakanlığının kendi ihtiyacı olan 103 000 adet Merminin tedarikinde kabul ettiği sözleşme şart
larıyla aynı seviyede olan 1 inci Bölümde tanımlanan sözleşmenin bir sonucu olarak bütün 
malî ve diğer yükümlülüklerin yanı sıra sözleşmenin bütün malî ve diğer şartlarını kabul edecektir. 

2.2. Yirmidört (24) Mermiden oluşturulacak ilk İmalat (Deneme İmalatı) Testlerinin bedeli 
de dahil ortak giderler için iki ülke arasındaki maliyet paylaşımı, eşit pay esasına dayanacaktır. 

2.3. TÜRKtYE Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı, tedarik edilen ihtiyaç adetleri veya 
geriye kalan adetler esasına göre M483 Yürütme Kurulunca onaylanan Mühendislik değişiklik 
Tekliflerinin (ECP'leri) malî sonuçlarını kabul edecektir. 

2.4. HOLLANDA Krallığı Savunma Bakanlığı, bu MOU. kapsamında gerçekleştirilen 
herTıangi bir faaliyetin sonucu olarak hiç bir malî kayba katlanmayacaktır. 

2.5. HOLLANDA Krallığı Savunma Bakanlığının sözleşmenin yönetimi ile uyumlu ola
rak, TÜRKtYE Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı, TÜRKİYE'de malî denetim ve kalite 
kontrol de dahil gerekli olan sözleşmenin yönetimi ile ilgili faaliyetleri gerçekleştirecektir. 

2.6. TÜRKİYE Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı, gerektiğinde ve isteğe bağlı ola
rak HOLLANDA Krallığı Savunma Bakanlığına yardımcı olacaktır. 

3 üncü Bölüm - HOLLANDA Krallığı Savunma Bakanlığının Yükümlülükleri 
3.1. HOLLANDA Krallığı Savunma Bakanlığı, karşılaştırabilir şartlarda TÜRKİYE 

Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığının yararına olacak şekilde sözleşmenin imzalanması anın
da 103 000 adet merminin tedarikinde kendi için elde ettiklerinden daha kötü olmayacak söz
leşme kapsamı ve. malî hususları elde edecektir. 

3.2. HOLLANDA Krallığı Savunma Bakanlığı, idarî ve yönetim giderlerinden muaf tu
tarak TÜRKİYE.Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı namına malî denetim ve kalite kontrol 
hizmetleri de dâhil sözleşmenin yönetimini bedelsiz olarak üstlenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 51) 
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3.3. Mermi Komplesi Mukavemet Test Atışları, HOLLANDA Krallığı Savunma Bakan
lığı tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır. 

4 üncü Bölüm — ödemeler 
4.1. HOLLANDA Krallığı Savunma Bakanlığınca onaylanmış faturaların alımını taki

ben, fatura üzerinde belirtilen ödeme talimatları ile uyumlu olarak fatura tarihinden sonraki 
doksan (90) gün içinde bu tedarik ile ilgili bütün ödemeler TÜRKİYE Cumhuriyeti millî Sa
vunma Bakanlığınca doğrudan EUROMETAAL'e yapılacaktır. HOLLANDA Krallığı Savun
ma Bakanlığı onaylanmış faturaları mümkün olan en kısa süre içinde TÜRKİYE Cumhuriyeti 
Millî Savunma Bakanlığına gönderecektir. Ödemeler, HOLLANDA Florini cinsinden yapıla
caktır. " 

4.2. HOLLANDA Krallığı Savunma Bakanlığı, TÜRKİYE Cumhuriyeti Millî Savunma 
Bakanlığına her bir kafile mermi için bir ön muayene belgesi temin edecektir. Bu belgeden bir 
kopya da EUROMETAAL'e gönderilecektir. EUROMETAAL, TÜRKİYE Cumhuriyeti Millî 
Savunma Bakanlığının ön muayene belgesini alimini takiben her bir kafile mermiyi fatura ede
bilecektir. HOLLANDA Krallığı Savunma Bakanlığı, atış testleri tamamlandığından nihaî do
kümanları TÜRKİYE Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığına gönderecektir. 

4.3. Faturalama işlemleri, HOLLANDA Krallığı Silahlı Kuvvetleri standartları ve ku
rallarına göre olacaktır. ' 

4.4. Deneme İmalat Testi (Yukarıdaki 2.2. Numaralı Paragrafa bakınız.) ve Mühendislik 
Değişiklik Teklifleri (Yukarıdaki 2.3. Numaralı Paragrafa bakınız.) ile ilgili ödemeler, TÜRKİ
YE Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı ile HOLLANDA Krallığı Savunma Bakanlığı ara
sında varılacak mutabakat çerçevesindeki düzenlemelere göre yapılacaktır. 

5 inci Bölüm — Vergiler, Gümrükler ve Benzeri Harcamalar 
5.1. Mevcut yasa ve yönetmeliklerin elverdiği ölçüde, bu MOU.'nın düzenlemeleri ile il

gili olarak halen tanımlanmış vergi, gümrük ve benzeri hususlar veya ithalat ve ihracattaki sa
yısal kısıtlamaların yansıtılmayacağım İştirakçiler garanti edecektir. Ancak, yine de bu tür vergi 
ve gümrükleme vuku bulursa, hangi ülkede uygulanıyorsa bu harcamalar o İştirakçi tarafın
dan ödenecektir. 

5.2. Her bir İştirakçi, İştirakçilerin yararına ve işin etkin olarak yürütülmesi için en adil 
şekilde gümrükleme, vergilendirme ve benzeri hususlar ile ilgili kanun ve yönetmeliklerini uy
gulayacaktır. - . • . • - . .'' 

5.3. Yukarıdaki 5.1. ve 5.2. Numaralı Paragraflara ilave olarak, vergi, gümrük ve ben
zerleri ile ilgili muafiyet ve istisnalar, TÜRKİYE tarafından aşağıdaki şekilde saglanacakt.tr. 

5.3.1. Bu proje çerçevesinde düzenlenen her türlü belge damga vergisinden müstesnadır. 

5.3.2. Bu proje çerçevesinde yapılacak işlemler harçlardan müstesnadır.. ; 

5.3.3. Bu proje çerçevesinde makine, teçhizat, malzeme, mamul, yarı mamul ve ham
madde ithali, ithalde alınan her türlü ithal vergi, resim, hisse ve harçları ile fonlardan 
muaftır. 

Türkiye Büyük Millet-Meclisi (S. Sayısı : 51) 
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5.3.4.a. Bu projenin yürütülmesi amacıyla yurt dışında ithal edilecek teknoloji ve sağla
nacak teknik hizmet karşılığı yapılacak ödemeler, kendisine ödeme yapılan dar mükellef kişi 
veya kurumların mukim olduğu devlette bu ödemelerin vergilendirilmemesi kaydıyla, gelir ye 
kurumlar yergisi tevkifatından müstesnadır. 

b. Yukarıdaki (a) paragrafında belirtilen teknoloji ve teknik hizmet karşılığı yurt dışına 
ödenen bedeller katma değer vergisinden de müstesnadır. 

5.3.5. Bu proje kapsamında yürütülen her türlü banka ve sigorta işlemleri, banka ve si
gorta muameleleri vergisinden müstesnadır. 

5.3.6. Söz konusu muafiyet ve istisnalar, Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna (MKEK) 
bağlı firma veya müesseseler tarafından projenin yürütülebilmesi için TÜRKİYE'den temin 
edilen mal ve hizmetler üzerindeki katma değer vergisine ve bu firma ve müesseselerin ödeye
ceği gelir ve kurumlar vergilerine, firma ve müesseselerde çalışan personelin ücreti üzerindeki 
gelir ve damga vergisine şamil değildir. 

5.3.7. Bu proje kapsamında MKEK tarafından TÜRKİYE'den satın alınacak mal ve hiz
metler uygulanan katma değer vergisi, söz konusu mal ve hizmetlerin bu proje ile ilgili olduğu
na dair bildirim üzerine TÜRKİYE Cumhuriyeti bütçesinden karşılanacaktır. 

5.3.8. Yukarıdaki vergi, resim, harç, hisse ile fon muafiyet ve istisnalarının sağlanabil
mesi için; düzenlenen belgelerin, yapılan işlemlerin, yapılan ithalatın yurt dışından temin edi
len teknoloji ve teknik hizmetlerin, yapılan banka ve sigorta işlemlerinin her birinin, münhası
ran M483AI D.P.I.C.M. mermilerinin ortak imalatı ile ilgili olduğunun ayrı ayrı TÜRKİYE 
Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığınca onaylanması şartına bağlıdır. , 

6 ncı Bölüm—Anlaşmazlıkların Çözümü 

. 6.1. Bu MOU.'nun yorumlanması, yürütülmesi veya uygulanması ile ilgili herhangi bir 
anlaşmazlık, yalnızca İştirakçilerin görüşmesi yoluyla çözülecektir ve çözüm için, uluslararası 
bir hukukî organa ve üçüncü bir tarafa gidilmeyecektir. 

6.2. Bu MOU., uluslararası yasa çerçevesinde TÜRKİYE Cumhuriyeti ve HOLLANDA 
Krallığı Hükümetlerine herhangi bir yükümlülük getirmemektedir. 

7 nci Bölüm — Yürürlüğe Giriş Tarihi 

7.1. Bu MOU. iki nüsha olarak ve yalnızca İNGİLİZCE lisanında hazırlanmış olup, ilgi
li İştirakçilerin son imza tarihi ve ilgili İştirakçilerin kendi hukukî usullerine göre onay işlemle
rini tamamlamış olduğunu resmen bildirmesi üzerine yürürlüğe girecektir. 

ANKARA, 2 Eylül 1991 's - GRAVENHAGE, 
" 12 TEMMUZ 1991 

TÜRKİYE Cumhuriyeti Hükümeti HOLLANDA Krallığı 
Millî Savunma Bakanı Namına Savunma Bakanı Yardımcısı 

İ M Z A İ M Z A 
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Sözleşme Numarası : 871.2771.1101.11 
Bir taraftan, bundan böyle "Yetkili" olarak anılacak . tarihli M483A11.C.M. Mermi

sinin AVRUPA'da ortak tmali için oluşturulmuş Endüstriyel Organizasyonun Lider Firması 
ile sözleşme yapılması isteğine yönelik Mutabakat Muhtırası ile uyumlu olarak TÜRKİYE Cum
huriyeti Hükümetini burada temsilen Millî Savunma Bakanının namı ve hesabına HOLLAN
DA Devletini temsilen Savunma Bakanı ile diğer taraftan, bundan böyle "Tedarik Eden" ola
rak anılacak EUROMETAAL Firmasını burada temsilen EUROMETAAL Firması Genel Mü
dürü Dr. J.W.M. HAASNOOT aşağıdaki şekilde anlaşmışlardır. 

İÇİNDEKİLER 
Aşağıda belirtilen Kısımlar ve Lahikalar, bu sözleşmenin bölümleridir. 

Sayfa 
Numarası 

1 inci Kısım 
2 nci Kısım 
3 üncü Kısım 
4 üncü Kısım 
5 inci Kısım 
6 ncı Kısım 
7 nci Kısım 
8 inci Kısım 
9 uncu Kısım 

10 uncu Kısım 
11 inci Kısım 
12 nci Kısım 
13 üncü Kısım 
14 üncü Kısım 
15 inci Kısım 
16 ncı Kısım 
17 nci Kısım 
18 inci Kısım 
19 uncu Kısım 
20 nci Kısım 
21 inci Kısım 
22 nci Kısım 
23 üncü Kısım 
24 üncü Kısım 
25 inci Kısım 

Tanımlar ve kısaltmalar 
Tedarik Edenin yükümlülüklerinin kapsamı 
Tedarik Edenin yükümlülüklerinin devredilmesi 
Fiyatlar . 
Fiyat revizyonu 
ödemeler 
En fazla müsaade-i mazhar ülke 
Malî denetim 
iş payı ve Offset 
Kalite kontrol 
Muayeneler 
Teknik tadilat 
Ambalajlama ve markalama 
Teslimat planı • , 
Teslimat, devralma, mülkiyat ve risk 
Cezaî müeyyide 
Garanti 
Opsiyonlar 
Patentler, telif hakları ve tescilli markalar 
Raporlar ve ihbarlar/bildirimler 
Mücbir sebep 
Fesih 
Tedarik Edenin hesabına bir başka kaynaktan satın alım 
Anlaşmazlıklar 
Genel hususlar 

3 
4 
5 
6 

. 7 
8 

10 
11 
12 
13 
15 
17 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
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Lahikalar : 

LAHİKA A 

LAHİKA B 
LAHİKA C 
LAHİKA D 

: M577A1 Tapası monteli olarak ambalajlanmış 
M483A1 Mermisini tanımlayan 1 Numaralı Eki de dahil 18 Temmuz 1989 
tarihli ve 1320-2-276-058/1 Numaralı Teknik Şartname. 
Ön muayene belgesi örneği. 
AQAP-1 Yayınının 3 Numaralı Versiyonu. 
Fiyat Revizyonu Maddesi. 

1 İNCİ KISIM TANIMLAR VE KISALTMALAR 

1.1 Mermi 

1.2. Taşeron 

1.3. DEFAS 

1.4. Sabit tek temel fiyat 

1.5. Sabit temel fiyat 

155 mm'lik obüs için komple ve ambalajlı MTSQ M577A1 (SSI) 
Tapası Takılabilen kör tapalı, M483A1 D.P.I.C.M. model ve tes
cilli marka ile aşağıdaki dokümana göre imal edilen mermi. 

a. Federal Stok Numarası : (Komple Mermi) 

b. HOLLANDA tipi Ambalaj ve ambalajlama hariç olmak 
üzere 18 TEMMUZ 1989 tarihli ve 1320-2-276-058/1 
Numaralı Teknik Şartnameye göre Komple Merminin 
Askerî Şartname Numarası, Askerî Standart Numaraları 
ve Teknik Resim Numaralı. 

c. Kör tapalı çelik şeritlerle tahta palete tespit edilmiş iki 
adet merminin Ambalaj Teknik Resim Numarası : 
G.003.252. 

Sözleşme çerçevesinde Tedarik Edenin sorumluluğunda onun 
adına mermileri teslim eden ve/veya hizmetleri yerine getiren 
özel veya tüzelkişi. 

HOLLANDA Savunma Bakanlığı Savunma Malî Denetim 
Servisi. 

309 000 adet mermi esasına göre iştirakçi ülkelerin yararına ola
cak şekilde EUROMETAAL tarafından M483 Yürütme Kuru
luna sunulan fiyat. 
Bu sözleşmenin tanımlanan şartlarına göre belirtilen fiyat. 

2 NCİ KISIM TEDARİK EDENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN KAPSAMI 

2.1. Yetkili, işbu sözleşme ile bu sözleşmenin şartlarına bağlı olarak 206 000 adet Mer
minin siparişini Tedarik Edene vermekte ve Tedarik Eden, bu siparişi almaktadır. 

2.2. Tedarik Eden, Mermilerin LAHİKA A'da yer alan isteklerle uyumlu olarak kulla
nılmaya hazır, uygun şekilde fonksiyonel ve emniyetli olduğunu garanti etmektedir. 

2.3. LAHİKA A'da yer alan diğer isteklerle uyum sağlanırken, Tedarik Edenin LAHİ
KA A'da ifade olunan emniyetle ilgili istekler ve fonksiyonel, uygun şekilde fonksiyon yapan 
ve emniyetli Mermileri temin etmesinde ihtilaf olduğu zaman; son olarak sıralanan istekler ön
celiğe sahiptir ve böyle bir durumda, Tedarik Eden diğer isteklerle ilgili gerekli düzenlemelere 
yönelik olacak şekilde önerilerini Yetkiliye yapacaktır. 
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2.4. Tedarik Eden, Sözleşme çerçevesinde TÜRKtYE'de yapılacak iş için gerekli imalat" 
knovv-hoNv'ını temin etmeyi garanti altına almaktadır. Üzerinde mutabık kalınacak şartlara bağlı 
olarak, Tedarik Eden Merminin tamamına ait imalat know-how'ı ve teknik yardımı sağlayacaktır. 

2.5. Tedarik Eden, kendi teklifleri de dahil olacak şekilde, bu iş için TÜRK Firmalarına 
önerdiği işin bütün detaylarını fiyat tekliflerini de kapsayacak şekilde Yetkiliye temin edecektir. 

3 ÜNCÜ KISIM TEDARİK EDENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN DEVREDİLMESİ 

3.1. Tedarik Eden, Yetkilinin yazılı onayı olmaksızın, bu sözleşme'den veya sözleşmenin 
bir kısmından doğan görev ve yükümlülüklerini üçüncü şahıslara devredemeyecektir. 

4 ÜNCÜ KISIM FİYATLAR ' . -

4.1. Bu kısımda ifade olunan fiyat, aşağıdaki unsurlardan oluşan sabit temel fiyattır. (1990 
Fiyat Seviyesi). 

— Sabit tek temel fiyat 1465.- HOLLANDA Florini 
— Ambalaj ve ambalajlama 38.- HOLLANDA Florini 

Sabit temel fiyat 1503.-HOLLANDA Florini 

Sabit temel fiyat, "Fiyat Revizyonu" başlıklı 5 inci Kısım çerçevesinde muhtemelen deği
şikliğe tabi olacaktır. 

4.2. Adedi Birim Fiyatı Toplam Tutarı 

Mermi 206 000 1503 HOLLANDA 309 618 000 
Florini HOLLANDA Florini 

4.2.1. Yukarıda ifade olunan birim fiyat; gümrük, vergi ve diğer harcamalar hariç TÜRK
tYE'de MKEK Fabrikasında araca yüklü olarak teslimat şeklindedir. (INCOTERMS 1990 Do
kümanı). 

4.2.2. Kabul edilen bu fiyat, 206 000 adeti Yetkili tarafından ve 103 000 adedi HOLLAN
DA devleti tarafından tedarik edilecek toplam 309 000 adet Mermi için geçerlidir. 

5 İNCİ KISIM FİYAT REVİZYONU 

5.1. 4 üncü Kısımda ifade olunan fiyattaki maliyet unsurlarında olabilecek değişimler, 
"Fiyat revizyonu" başlıklı LAHİKA-D'de belirtilen fiyat ayarlama formüllerine göre ayarla
nacak ve teslimat anında geçerli olacak revize edilmiş fiyata dönüştürülecektir. 

5.2. Mutabık kalınan teslimat süresi geçtikten sonra ayarlamaya yol açan maliyet fak-
törlerindeki artış, teslimat süresinin aşılması mücbir sebep veya Yetkilinin hatası yüzünden ol
madıkça, fiyat revizyonuna neden olmayacaktır. Teslimat öncesinde maliyet unsurlarındaki azal
ma, daima fiyat revizyonu ile sonuçlanacaktır. 

5.3. Tedarik Eden, siparişin yerine getirilmesi için gereken parçaların ve malzemenin sa
tın alınmasında fiyat risklerini sınırlamak maksadıyla makul olarak beklenenleri yapmayı ta
mamen ihmal ettiği takdirde, maliyet unsurlarındaki herhangi bir artış dikkate alınmayacaktır. 

5.4. Fiyatın revizyonundan kaynaklanan artış ve düşüşlerde herhangi bir kâr ayarlaması 
olmayacaktır. 
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6 NCI KISIM ÖDEMELER 

6.1. Yetkili, ödemeleri aşağıdaki şekilde yapacaktır. 

6.1.1. Müteakip yıl içinde teslim edilecek olan Mermilerin toplam tutarının °/o 30'u (yüzde 
otuzu), yıllık avans ödemesi olarak her yılın başlangıcını izleyen ilk 90 gün içinde veya profor-
ma fatura alındıktan sonra 60 gün içinde ödenecektir, söz konusu faturaya, Yetkilinin lehine 
olacak şekilde Tedarik Edenin teminatı için bir banka teminatı eklenecektir. Avans ödemesi 
ile ilgili bu banka teminatının masrafları, detaylı olarak masrafların bildirimi üzerine Yetkili 
tarafından ödenecektir. 1992 yılında teslimatı yapılacak Mermiler için avans ödemesi, bu söz
leşmenin yürürlüğe sokulmasını takip eden 60 gün içinde yapılacaktır. 

6.1.2. Teslim edilen Mermilerin tutarının °7o 40'ı (yüzde kırkı), Mermilerin tamamının 
ya da bir kısmının teslim alım tarihinden itibaren 60 gün içinde veya faturanın Tedarik Eden 
tarafından daha sonra gönderilmesi durumunda, faturanın alımını takip eden 60 gün içinde 
ödenecektir, ilgili banka teminatı, her defasında Mermilerin teslim edilmesi ve mülkiyetin alın
masından sonraki 60 gün içinde kefil bankaya teslimat hakkında bilgi vermek suretiyle tesli
matın tutarı ile orantılı olarak azaltılacaktır. Teslimat tarihinin mücbir sebep veya yetkilinin 
hatası dışında bir başka sebepten asılması durumunda, Yetkili zamanından sonra teslim edilen 
Mermilere ilişkin yaptığı avans ödemeleri üzerinden aşılan süre için yasal faiz talep edebile
cektir. 

6.1.3 Teslim edilen Mermilerin tutarının % 30'u (yüzde otuzu), ilgili kafilenin JEFFER-
SON Atış Alanı - ABD.'nde yapılacak Kafile-Kabul Testlerinden sonraki 60 gün içinde veya 
faturanın daha sonra alınması durumunda alımı takip eden 60 gün içinde ödenecektir. 

6.2. Kafile Kabul Testlerinin tatmin edici şekilde tamamlanmaması durumunda 6.1.3. 
Numaralı Maddede ifade olunan ödeme yapılmayacaktır. Bu durumda, 6.1.2, Numaralı Mad
dede ifade olunan ödeme, ödeme tarihinden itibaren işletilerek başarısızlığın bildirileceği ta
rihten sonraki bir ay içinde Tedarik Eden tarafından Yetkiliye geri ödenecektir. 

6.3. Fiyat ayarlamalarıyla ilgili olarak ayrı bir fatura sunulacaktır. Bütün faturalar, Yet
kili tarafından alımını takip eden 60 gün içinde ödenecektir. Fiyat ayarlaması ile ilgili ayrı ola
rak sunulan faturada, aşağıdaki hususlar yer alacaktır. 

— Söz konusu dönemde temin edilen Mermilerin fiyat ayarlamalarının toplamı. 

— ilgili fatura numaralarına referans vererek, yüklenilen tutarlar. Bu faturalar, ilgili do
küman (istatistikî yayınlar) ile birlikte gönderilecektir. Bütün teslimatlar, elde edilebilen en son 
istatistikî bilgiler esas alınarak faturalanacaktır. Bu tutarlar, ilgili istitastikî verilerin yayımlan
masından hemen sonra ayarlanarak aradaki fark ya Yetkili lehine krediye ya da Yetkili aleyhi
ne faturaya dönüştürülecektir. Yukarıda açıklanan ödeme düzenlemesi, kıyas usulü ile uygula
nacaktır. 

6.4. Bu kısımda belirtilen faturalar üç nüsha halinde ve sağlanabildiği ölçü ile zamanda 
aşağıdaki dokumanla birlikte düzenlenecektir. 
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Avans ödemeleri için : 
Üç nüsha fatura — Beş kopya fatura 

Beş kopya fatura 
Bir orijinal ve iki kopya ön muayene belgesi ve diğer temin 
edilebilen doküman 

Nihaî ödemeler için : 
Üç nüsha fatura —Beş kopya fatura 

Üç orijinal Kafile Kabul Testi dokümanı ve diğer temin 
edilebilen doküman 

7 NCÎ KISIM EN FAZLA MÜSAADE-Î MAZHAR ÜLKE 
7,1. Tedarik Eden, "Fiyat Revizyonu" başlıklı 5 inci Kısmın uygulanmasından sonra tes

limatı yapılacak Mermilerin fiyatını, karşılaştırılabilir teknik konfigürasyon, karşılaştırılabilir 
adetler ve karşılaştırılabilir şartlara bağlı olarak üçüncü bir şahısa gelecekte yapacağı teslimat-
lardaki en düşük fiyattan daha yüksek bir fiyat olmayacak şekilde ayarlama yapmakla sorum
ludur. bu kısımdaki ifade, sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren on yıllık bir süre için ge
çerli olacaktır. 

7.2.1. Tedarik Eden tarafından 7.1. Numaralı Maddede belirtilen Mermilerin teslimatı
na yönelik ilave veya müteakip teklifler, karşılaştırılabilir teknik konfigürasyon, karşılaştırıla
bilir adetlerde ve karşılaştırılabilir şartlar altında Mermilerin herhangi bir üçüncü şahısa teklif 
edildiği anda geçerli en düşük fiyatı geçmeyen bir fiyat üzerinden yapılacaktır. 

7.2.2. 7.1. Numaralı Maddede ifade olunan Mermilerin teslimatına yönelik ilave veya 
müteakip tekliflerde 7.2.1. Numaralı Maddede belirtilen ilişki tezahür etmediği takdirde, o aşa
mada geçecek bir yıl için karşılaştırılabilir teknik konfigürasyon, karşılaştırılabilir adetlerde 
ve karşılaştırılabilir şartlar altında Mermilerin en düşük fiyatı esas alınarak kullanılacaktır. Daha 
sonra bu fiyat, ekonomik faktörlerin etkilerine göre ayarlanacaktır. 

7.2.3. Tedarik Edenin kanaatine göre, kapasite kullanımı ile ilgili olarak Tedarik Edenin 
fabrikasında problem çıkacağı öngörülüyorsa, Yetkili ve Tedarik Eden, bu kısımdan sapmalar 
için müzakere edebilir, bu durumda Yetkili, bunun gerekli olduğu kanaatine varırsa ilgili kapasi
te kullanım problemlerinin doğruluğuna ilişkin bir inceleme başlatma hakkına sahip olacaktır. 

8 INCt KISIM MALÎ DENETİM 

8.1. Bu sözleşmenin kapsamında gelecekte her hesaplama ve fiyat tespiti ile, bu sözleş
medeki genel şartların doğru olarak anlaşılması ve bu şartlardan muhtemel sapmaların kabul 
edilebilirliği için Yetkili, malî denetim yapma hakkına sahiptir. 

8.2. 8.1. Numaralı Maddede belirtilen malî denetim maksadıyla, Tedarik Eden olduğu 
gibi taşeronları da ilgili bütün dokümanın incelenmesi imkânını verecek ve ilave olarak, malî 
denetim uzmanına araştırmasını yapabilmesi için gerekli olduğu düşünülen bütün bilgileri ve
recektir. Tedarik Eden, taşeronlarıyla yapacağı sözleşmelere, malî denetim konusunda işbirliği 
yapılması yükümlülüğünü dahil edecektir. Taşeronun yukarıda ifade edilen işbirliğini tama
men veya kısmen reddetmesi halinde, taşeronun bunun yerine önerdiği hususların kabul 
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edilebilirliği ile ilgili olarak Tedarik Eden, Yetkili ile görüşmeler yapacaktır. Malî denetim es
nasında, malî denetim uzmanı Yetkili tarafından tayin edilmiş uzmanların yardımcı olması hak
kına sahiptir. Malî denetim, gizliliğe haizdir ve değerlendirme için gerekenden daha ileriye gö
türülemeyecektir. 

8.3. Bu sözleşmenin imzalanması ile, teslimatı yapılan veya yapılacak olan Mermiler ile 
ilgili olarak Tedarik Eden, DEFAS'a sunduğu ve sunacağı bütün maliyet ve fiyat detaylarının, 
bir başka yürürlülük tarihi belirtilmedikçe DEFAS'a sunulma tarihi itibariyle doğru, tam ve 
geçerli olduğunu ve olacağını belgelemektedir. 

8.4. Maliyet kalemleri, fiyatlar ve idarî organizasyonun tespit edilmesinde Tedarik Eden, 
Yetkili tarafından mutabık kalınacak normal olarak uygulanan usulleri takip edecektir. 

8.5. Yetkilinin adına ve yararına olacak şekilde, DEFAS, Tedarik Eden ve Yetkilinin kar
şılıklı mutabakatıyla uygun bulunan hususlarda Tedarik Edenin bir bütün olarak ekonomik 
ve malî durumunu tetkik edecektir. 2 nci Kısımda belirtilen ifadeler de geçerli olacaktır. 

9 UNCU KISIM İŞ PAYI VE OFFSET 

9.1. tş payı 
9.1.1. Tedarik Eden, aşağıda belirtilen iş paylaşımı planını yerine getirmeyi taahhüt et

mektedir. 
tş paylaşımı İmalat Komponent/Hizmet tedariki 

Kafile kabul testi TÜRKİYE HOLLANDA + 
Mermi gövdesi ' + + 
Ogive + 
Dip tabla + 
M42/M46 bombletleri + 
Mermi imla-montaj-ambalajı + 
Bomblet imla-montaj-ambalajı + 

9.1.2 Bu sözleşmenin yürürlük süresinde Tedarik Eden, Mermi Komponentlerinin TÜRK 
sanayiinden elde edilebilirliğine bağlı olarak TÜRK iş payının artırılması için böylesi kompo-
nentleri karşılıklı mutabakata göre TÜRK kaynaklarından temin edecektir. 

9.2.1. Tedarik Eden, bu sözleşme çerçevesinde 1991-2001 yılları dönemlerinde (2001 yılı 
da dahil) Altmış (60) milyon HOLLANDA Florinlik bir offset yükümlülüğünü yerine getir
meyi taahhüt etmektedir. Bu offset programı, Yetkilinin onayına bağlı olup, aşağıdaki husus
ları kapsamaktadır. 

1. TÜRKİYE'ye bedelsiz olarak verilecek makine-teçhizat. 

2. TÜRKİYE'ye bedelsiz olarak verilecek imalat know-how'ı ve indirgenmiş oranlarda 
fiyatlarla sunulacak teknik yardım. 

3. TÜRKİYE'den temin edilecek savunma sanayii mamulleri ve tercihen savunma sana
yii ile ilgili mamuller. 

Tedarik Eden,' yukarıda ifade edilen offset yükümlülüğünü °7o 50'sini, 1995 yılına kadar 
yerine getirmek için elinden gelenin en iyisini yapacaktır. Offset programında Tedarik Edenin 
hatasından kaynaklanacak herhangi bir eksiklik durumunda, aşağıda belirtilen cezaî müeyyi
de uygulanacaktır. 
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İlk 10 Milyon HOLLANDA Florinlik payın değerinin yüzde biri. 
İkinci 10 Milyon HOLLANDA Florinlik payın değerinin yüzde ikisi. 
Üçüncü 10 Milyon HOLLANDA Florinlik payın değerinin yüzde üçü. 
Dördüncü 10 Milyon HOLLANDA Florinlik payın değerinin yüzde dördü. 
Beşinci 10 Milyon HOLLANDA Florinlik payın değerinin yüzde beşi. 
Altıncı 10 Milyon HOLLANDA Florinlik payın değerinin yüzde altısı. 

10 UNCU KISIM KALİTE-KONTROL 

10.1. Tedarik Eden, AQAP-1 Üç Numaralı Versiyonu Dokümanında belirtilen istekleri 
karşılayan bir kalite-kontrol sistemi kurmakla yükümlüdür. (LAHİKA C'ye bakınız.) 

10.2. 10.1. Numaralı Maddede belirtilen kalite-kontrol istekleri ile ilgili olarak, Tedarik 
eden bir kalite planı hazırlamak ve bunu, bu sözleşmenin yürürlüğe giriş tarihini takip eden 
16 hafta içinde ve en geç imalatın başlangıcından 12 hafta öncesinde onaylanması için Yetkili
ye sunmakla yükümlüdür. Kalite planının alınmasından sonraki iki ay içinde Yetkili kararını 
Tedarik Edene bildirecektir. Tedarik Eden Yetkilinin onayını aldıktan sonra Sözleşmenin uygu
lanmasına devam edebilecektir. Planın reddi, teslimat programının dondurulmasına gerekçe 
teşkil etmeyecektir. Kalite planında, 10.1. Numaralı Maddede belirtildiği gibi kalite-kontrol is
teklerinin ayrı unsurlarının uygulama ve icra sırasını olduğu kadar, bu kalite-kontrol istekle
rinden kaynaklanan kalite-kontrol açısından gerekli düzenlemelerle birlikte idarî ve teknik dü
zenlemeler hakkında zamanlamalar da dahil yeterli bilgi yer alacaktır. Kalite planıyla birlikte 
Tedarik Eden, taşeronlar tarafından imal edilecek olan Mermilerin parça, komponent ve am
balajı ile ilgili bir inceleme raporu gönderecektir. İnceleme raporunda ilgili taşeronların isim 
listesine de yer verilecektir. 

10.3. Bu sözleşmenin yürürlük süresi zarfında, Tedarik Edenin kalite-kontrol sistemi, ka
yıtlı şartları uyumsuzluk göstermeye başlarsa Tedarik Eden ivedilikle gerekli önlemleri alacak
tır. Bu önlemler istenilen sonuçlan sağlamazsa, Yetkili bu sözleşmenin icrasını dondurma hak
kına sahip olacaktır. 

10.4. 22.5 Numaralı Maddede belirtilen ifadenin aksine olarak, 10.3. Numaralı Madde
de değinildiği gibi bu sözleşmenin icrasının dondurulması ile ilgili bütün sonuçların riski, Te
darik Edenin namı ve hesabınadır. 

10.5. Bu sözleşmede belirtildiği gibi kalite-kontrol ile ilgili bütün istekler, Yetkilinin bu 
konuda görevlendireceği temsilcisinin incelemesine bağlıdır. Bu inceleme, Sözleşme ile ilgili ta
şeronların kalite-kontrol sistemlerini de kapsayacağından, bu sözleşmede tedarik Eden olarak 
tanımlanmış firma, taşeronları ile yapacağı sözleşmelerde bu konuya uygun gerekli ifadelere 
yer verilmesinden yükümlüdür. 

10.6. Tedarik Eden, AQAP-1 Dokümanın 2.18 Numaralı Maddesinde belirtildiği gibi, ko
naklama ve yardımcı olma hususlarından sorumlu olacaktır. Yetkili temsilcilerinin şahsî mas
rafları gibi konaklama ve seyahat masrafları, tamamen Yetkili tarafından karşılanacaktır. 
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10.7. Tedarik Eden, Yetkiliye ve Yetkili namına kalite-kontrol sisteminin denetimiyle gö
revli olan personele öncelikle telefax ve sonra yazılı olarak Mermilerin muayeneye hazır oldu-
ğunu en az otuz (30) gün önceden bildirecektir. Yetkili, bu muayenede temsilci bulundurma 
hakkına sahiptir. Askerî muayene gerektiren bütün siparişler/sözleşmelerde, yerel yönetmelik
lerle uyumlu olarak muayenenin bildiriminin yapılacağına yönelik olarak STANAG 4 017 Do
kümanı uygulanacaktır. 

11 İNCÎ KISIM MUAYENELER 

11.1. Kabul muayeneleri aşağıdakilerden oluşacaktır. 
a. Satın alınan komponentlerin muayenesi. • 
b. STANAG'Iara göre muayene. 
c. İmalat operasyonları süresince muayeneler. -
d. Metal parçaların muayenesi. 
e. Metal parçaların atış testi. 
f. Mermilerin muayenesi. 
g. ABD'de veya TÜRKÎYE'de atış testleri. 

11.2. ll.l.a Numaralı Maddeden ll.l.f Numaralı Maddeye kadar bütün maddelerde (ll.l.f 
Numaralı Madde de dahil) belirtilen muayeneler başka bir yer kararlaştırılmadığı sürece Teda
rik Edenin fabrikasında yapılacaktır. Muayeneler için gerekli silah, mühimmat ve atış alanı 
gibi bütün malzeme ve tesisler/imkânlar, Yetkiliye ilave masraf getirmeksizin Tedarik Eden ta
rafından temin edilecektir. Bu konudaki istisna, 11.1.e. Numaralı Maddede belirtilen ve HOL
LANDA Savunma Bakanlığınca bedelsiz olarak atış alanı, güvenlik, silah sistemleri ve benze
rinin temin etmekte sorumlu olacağı balistik testtir. Metal pârçakomplesi atış testleri, HOL-
LANDA'da aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır. 

Bedelsiz olarak 
—• Oldenbroek Atış Alanının tahsisi. . 
— Silah sisteminin kullanımı ve personel tahsisi. 
— M3 Kodlu Sevk Barutlarının kullanımı. 
— M577A1 MTSQ Tapalarının kullanımı. 
— Fünyelerin kullanımı. 

EUROMETAAL'in hesabına olarak 
— Sürşarj Sevk Barutlarının kullanımı. 
ll.l.g Numaralı Maddede belirtilen ve Atış Testleri olarak ifade olunan nihaî muayene, 

Tedarik Edenin isteği üzerine Yetkili ile ABD Hükümetinin yakın işbirliği sonucunda ABD'-
nde veya TÜRKİYE'de yapılacaktır. Bu atış testleriyle ilgili bütün masraflar, Mermilerin 
ve diğer malzemenin Tedarik Edenin fabrikasından ABD'ne veya TÜRKIYE'ye taşınma 
masrafları, Tedarik Eden tarafından karşılanacaktır. Taşıma ve test sırasında riskler, Yetkili 
adınadır. 
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11.3. 11.1.a Numaralı Maddeden ll.l.f Numaralı Maddeye kadar (ll.l.f dahil) bütün mad
delerde belirtilen muayenelerin başarıyla sonuçlandırılmasından sonra, Tedarik Eden ve Yetki
li namına kalite-kontrolün denetiminden sorumlu temsilci(Ier); Yetkiliye Tedarik Eden tarafın
dan daha sonra gönderilecek olan ve LAHlKA-B'de bir örneği verilen "ön muayene belgesi" 
imzalayacaktır. ' 

11.4. 11.l.ğ Numaralı Madde belirtilen atış testlerinin başarıyla sonuçlandırılmasından 
sonra, HOLLANDA Savunma Bakanlığı Tedarik Edene ilgili kafilenin onaylanmış olduğunu 
ayrı bir yazı ile bildirecektir. 

11.5. ll.l.g Numaralı Maddede belirtilen atış testleri, teslimatı yapılan bir mermi kafile
sinin isteklere uygunsuzluğunu gösteriyorsa, ilgili Mermi kafilesi reddedilmiş olacaktır. Red
dedilme durumunda teslimat yapılmamış sayılacaktır. Ancak, reddedilmenin 15.1. Numaralı 
Maddede ifade olunan mülkiyetin devredilmesi üzerine herhangi bir etkisi olmayacaktır. Red
dedilme, teslimat programının uzatılmasına neden olmayacaktır. Reddi takiben yeniden mua
yene durumunda, bütün masraflar Tedarik Eden tarafından karşılanacaktır. 

11.6. ll.l.f Numaralı Maddede belirtilen testin sonrasında Mermilerin reddi durumun
da, Tedarik Eden HOLLANDA Savunma Bakanlığı kanalıyla Yetkiliye ve Yetkili namına kalite-
kontrolün denetimiyle görevli temsilciye reddin nedeni, alınacak önlemler ve yeniden muaye
nenin ne zaman yapılacağını bildirecektir. Böyle bir durum vukuunda, teslimat yapılmamış 
sayılacaktır. Yetkili aksini mütalaa etmedikçe, reddedilme teslimat programının uzatılmasına 
neden olmayacaktır. Reddedilme sonrasındaki yeniden muayene durumunda bütün masraflar, 
Tedarik Eden tarafından karşılanacaktır. 

11.7. 11.1 Numaralı Maddede belirtilen muayenelerde Mermiler, komponentler ye/veya 
ambalajlar kısmen veya tamamen hasar gördüğü, deforme olduğu veya kullanıldığı takdirde, 
eğer bunlar 4.2. Numaralı Maddede belirtilen Mermi Adetlerinin bir kısmı ise Tedarik Edenin ' 
risk ve hesabına onarılacak veya yerine yenisi ile değiştirilecektir. 

11.8. Bu sözleşmenin hükümleri çerçevesinde imal edilmiş olan son Merminin imal tari
hinden itibaren 180 günü aşan imalat boşluğu meydana geldiğinde ve imalat yerinin değişmesi 
durumunda, Tedarik Eden, MIL-P-48749'a uygun olarak "ilk mamul" temin ve test edecek
tir. Anılan "tik mamuP'ün onaylanmasından sonra, 18 TEMMUZ 1989 tarihli ve 
1320-2-276-058/1 Numaralı Teknik Şartnameye göre imalat başlatılabilir veya imalata devam 
edilebilir. » 

12 NCt KISIM TEKNİK TADİLAT 

12.1. Yetkili, arzu ettiği takdirde gerek LAHİKA A'da gerekse Mermilerin teknik konfi-
gürasyonunda değişiklik önerme hakkına sahiptir. 

12.2. Tedarik Eden, arzu ettiği taktirde gerek teknik konfigürasyonda gerekse mutabık 
kalınan isteklerde değişiklik önerme hakkına sahiptir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 51) 



— 23 — 

12.3. 12.1 ve 12.2 Numaralı Maddelerde ifade edilenler için aşağıdaki usul izlene
cektir. 

12.3.1. Konfigürasyon değişiklikleri, bir Mühendislik Değişiklik Önerisi (ECP.) kapsa
mında başlatılmalıdır. Bu ECP. 1er, AVPUPA M483 Ortak İmali Yürütme Kurulu tarafından 
onaylanan usullerle uyumlu olarak AVPURA Konfigürasyon Kontrol Kurulunda görüşülecek
tir. Bir ECP. de en az aşağıdaki hususlar olmalıdır. 

a. Projenin adı, ilgili konfigürasyon ayrıntıları, konfigürasyon tanımlama belgeleri, nu
maraları ve isimleri, fonksiyonel ve fiziksel özelliklerde yapılacak değişikliklerin tanımı ve de
ğişikliklerin nedeni, reddedilme durumunda sonuçları ve diğer alternatif çözümler. 

b. îsteği sunan personelin kimliği ve adresi, sunuş tarihi ve sayısı/numarası, destekleyici 
bilgiyi kapsayan doküman listesi. 

c. Önerilen değişikliğin özelliklere, verime/performansa, tasarıma, terminolojiye, ağırlık-
denge/stabilite oranına etkileri. 

d. Diğer sistemlere ve konfigürasyon ayrıntılarına etkileri. 

e. Tedarik sözleşmelerine, teslimat planına ve tahmini maliyetlere/tasarruflara etkileri. 
f. Güvenlik, güvenirlik, test edilebilirlik, bakım yapılabilirlik, ömür devri, idame, kulla

nım usulleri ve personel eğitimine etkileri. 
g. Lojistik destek, yedek parça temini, ambalaj ve koruma teknik el kitapları, destekleme 

ve eğitim ekipmanlarına etkileri, 
h. Tadilat önerisi. 
ı. Yürütme planı önerisi. 

AQAP - 1 Dokümanının 207 nci Maddesine göre; değişiklik maksatlı tasarım/geliştirme 
işlemleri, normal tasarım/geliştirme işlemlerinin bir parçası sayılmaktadır. 

12.3.2. Sapmalar, üzerinde mutabakat sağlanmış şartlardan sapmak için müsaade talep
leri, Tedarik Eden tarafından Yetkili namına kalite-kontolün denetiminden sorumlu olan tem
silciye sunulacaktır. Bu maksatla, STANAG 4107 Dokümanının EK-D'sinde yer alan "Sapma
lar/Değişiklikler tçin Kalite Teminat Yetkilisine NATO Başvurusu'na uygun olarak bir form 
kullanılacaktır. 

13 ÜNCÜ KISIM AMBALAJLAMA VE MARKALAMA 

13.1. Mermiler, iki adet mermi kör tapalı olarak ve çelik şerit kuşaklı tahta bir palet için
de olacak şekilde ambalajlanıp markalanacaktır. Mermilerin markalanması, 18 Temmuz 1989 
tarihli ve 1320-2-276-058/1 Numaralı Teknik Şartnamede ve ilgili dokümanda tanımlanmıştır. 
Ambalaj ve ambalajın markalanması, G. 003252 Numaralı Teknik Resime ve ilgili şartnamele
re uygun olacaktır. 

13.2. Ambalajlama için gerekli bütün malzeme, Tedarik Eden tarafından temin 
edilecektir. 
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.14.1. Teslimat aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir. 

18 000 adet Merm 
9 000 adet Merm 
9 000 adet Merm 
9 000 adet Merm 
9 000 adet Merm 

18 000 adet Merm 
21 000 adet Merm 
21 000 adet Merm 
21 000 adet Merm: 
21 000 adet Merm 
21 000 adet Merm 
21 000 adet Merm 
8 000 adet Merm 

1992 Yılı 
1993 Yılı 
1993 Yılı 
1994 Yılı 
1994 Yılı 
1995 Yılı 
1996 Yılı 
1997 Yılı 
1998 Yılı 
1999 Yılı 
2000 Yılı 
2001 Yılı 
2002 Yılı 

Dördüncü Çeyreğinde 
Üçüncü Çeyreğinde 
Dördüncü Çeyreğinde 
Üçüncü Çeyreğinde 
Dördüncü Çeyreğinde 

1995 Yılı da dahil sonraki yıllar için yıllık teslimatlar için, üç aylık periyotlar halinde ol
mak üzere bilahare mutabakat sağlanacaktır. 

14.2. Teslimattaki süre aşımı Mücbir Sebebe veya Yetkilinin kusuruna bağlı olmadıkça, 
14.1 Numaralı Maddede belirtilen Teslimat Planı çerçevesinde Mermilerin teslimatı ile ilgili ak
samalarda Tedarik Eden yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılacaktır. 

»1 

14.3. Tedarik Edenin 14.1 Numaralı Maddede verilen Teslimat Planına göre Mermilerin 
Teslimatına daha erken hazır olması durumunda; Yetkili, her yıl için erken yapılacak teslimatı 
kabul edecek ve her iki taraf, bu sözleşmenin hükümleri çerçevesindeki normal usulü uygula
yacaktır. 

15 ÎNCÎ KISIM TESLtMAT, TESELLÜM, MÜLKİYET VE RÎSK 

15.1. ll.l.a - 11.1.e Numaralı Maddelerde belirtilen muayenelerin başarıyla tamamlan
masından sonra, Tedarik Eden Mermileri muayene için hazır bulunduracaktır, ll.l.f Numaralı 
Maddede belirtilen muayene için Mermilerin hazır olduğu an, 14.1 Numaralı Maddede ifade 
olunan teslimat anı olarak kabul edilmektedir. 11.3. Numaralı Maddede belirtilen ön-muayene 
belgesinin verilmesinden sonra, Mermi kafilesi depolanmak üzere riski ve harcamaları Yetkili
ye ait olacak şekilde Yetkilinin deposuna nakledilecektir. Söz konusu Mermiler, FCA Inco-
terms 1990 Dokümanına göre Yetkilinin riskine girdiği an Yetkili tarafından devralınmış ola
caktır. Mermilerin devralınmasıyla mülkiyet aktarılacaktır. Yetkili, her defasında söz konusu 
Mermileri devraldığını Tedarik Edene yazılı olarak bildirecektir. Depolama esnasında, Mermi
ler Yetkilinin riskinde olacaktır. 

15.2. ön muayene belgesinin imzalanmasından sonra, Tedarik Eden Yetkiliye Mermile
rin nakledilmeye hazır olduğunu telefax veya telex ile ve aşağıdaki adresleri kullanarak bildire
cektir. 
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Yetkili adresleri -Tedarik eden adresleri 

HOLLANDA Savunma Bakanlığı 
Malzeme Direktörlüğü 
Mühimmat Bölümü Sözleşmeler Müdürü 
Telefon No. : 31-70-3165103 
Telefax No. : 31-70-3165105' 
Telex No.\ : KLGV 31347 

T. C. Millî Savunma Bakanlığı 
ARGA Dairesi Başkanlığı 
Silah Mühimmat ve Roket 
Şubesi Müdürü 
Telefon No. : -4-1185504 
Telefax No. : -4-1175488 
Telex No. : 44165 msb - TR 

EUROMETAAL N.V. 
P. O. Box 419 
1500 EK Zaandam 
Telefon No. •: 31-75-504911 
Telefax No. : 31-75-169396 
Telex No. : 19303 EMZNL 
MKEK. (Taşeron) 

Telefon No. : -4-2123803 
TeIefaxNo. : -4-2232006 

-4-2222241 
-4-2230140 

Telex No. : 44363 

16 NCI KISIM CEZAÎ MÜEYYİDE 
16.1. Terarik Eden Mermilerin teslimatını aksatır veya zamamında teslim etmezse, Yetki

li ayrıca bildirimde bulunmaksızın cezaî müeyyide uygulama hakkına sahip olacaktır. 

16.2. Teslimatta gecikme cezası, teslim edilmeyen tam veya kısmî kafile halindeki Mer
mileri dikkate alarak son teslim tarihinden gecikilen her gün için Sözleşme bedelinin binde 
biri (% 0,1) oranında olacak ve en çok söz konusu toplam bedelin, yüzde beşine (% 5) kadar 
uygulanacaktır. Birbirini izleyen her bir Mermi kafilesi, 14.1 Numaralı Maddede belirtilen kendi 
teslimat süresine bağlı olacaktır. Ancak, Yetkili iyi niyet çerçevesinde daha düşük bir ceza uy
gulamayı kabul edebilir. 

16.3. Sözleşmenin iptal edilmesinden veya 23 üncü Kısım hükümlerine uygun olarak Söz
leşmenin bir üçüncü şahıs tarafından yürütülmesinden kaynaklanan zarar, bu zararın ceza tu
tarını aşması halindeki Tedarik Edenin maddî zararı karşılama yükümlülüğüne istisna getir
meksizin, ceza tutarıyla karşılanacaktır. 

16.4. Sözleşmenin devredilmesi veya başka bir sebeple ödeme talebi, Tedarik Edenden 
başka bir şahıs tarafından yapılıyor olsa dahi, ceza, faturanın ödenmesi esnasında hesaptan 
düşülebilecektir. 

17 NCt KISIM GARANTİ 

17.1. Tedarik Eden, teslimatı yapılan Mermilerin "Tedarik Edenin yükümlülüklerinin 
kapsamı" başlıklı 2 nci Kısımda ifade olunan istekleri karşıladığını ve herhangi bir imalat ile 
malzeme hatası olmayacağını garanti etmektedir. 
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17.2. tfade olunan isteklere uyma veya yeterince uymada başarısızlıkla ilgili genel kanun 
hükümlerindeki haklara halel gelmeksizin; Tedarik Eden, 17.4. Numaralı Maddeye göre bu söz
leşmenin çerçevesinde son teslim edilen Merminin garanti süresinin sona erdiği tarihten itiba
ren onbeş (15) yıl süre ile güvenlik ve uygun fonksiyon yapma ile ilgili şartları karşılamayan 
Mermilerin onarımı veya yenisi ile değiştirilmesi için müzakerelere bağlı olması şartıyla sorumlu 
olacaktır. 

17.3. İfade olunan isteklere uyma veya yeterince uymada başarısızlıkla ilgili genel kanun 
hükümlerindeki haklara ve 17.2 Numaralı Maddede belirtilen hususlara halel gelmeksizin; ha
talar veya hasarların Yetkilinin hatasının sonucu olduğu gösterilemediğince, Tedarik Eden, 2 
nci Kısımda belirtilen isteklere uymayan veya malzeme ya da imalat hatası ile hasarına haiz 
kendisi tarafından temin edilen Mermileri 17.4. Numaralı Maddede belirtilen süre zarfında onar
mak veya yenisi ile değiştirmekle sorumlu olacaktır. 

17.4. 17.3 Numaralı Maddede ifade olunan garanti süresi, ll.l.g Numaralı Maddede be
lirtildiği gibi bu Sözleşme çerçevesinde temin edilen Mermilerin onaylanmasını takip eden oni-
ki (12) ay olacaktır. 

17.5. Herhangi bir hata veya hasarın tespit edilmesinden sonra, Yetkili, makul bir süre 
zarfında ve bu madde çerçevesinde isteğini Tedarik Edene yazılı olarak bildirecektir. 

17.6. Tedarik Eden, 17.5 Numaralı Madde belirtilen bildirimi aldıktan sonra onarım ve
ya değiştirme işlemine gecikmeksizin başlayacak ve bunu, uygun bir hızda tamamlayacaktır. 
Tedarik Eden, 17.5 Numaralı Maddede bahsedilen bildirim tarihinden uygun bir süre sonra 
onarım veya değiştirme işlemini taahhüt etmemişse Veya bu işleme, Yetkilinin öngördüğü hızda 
devam etmemişse; Yetkili, bu onarım veya yerine yenisini koyma işlemini üçüncü bir şahısa 
Tedarik Edenin riski ve hesabına olmak üzere yaptırma hakkına sahip olacaktır. Tedarik Eden, 
ilgili bildirimi aldıktan sonraki otuz (30) gün içinde onarım veya yenisi ile değiştirme işlemine 
yönelik masrafları ödeme yükümlülüğündedir. 

17.7. Karşılıklı mutabakat durumunda, onarım veya yenisi ile değiştirme işlemi Tedarik 
Edenin riski ve hesabına olmak üzere kamuya ait bir atölye veya başka bir yerde yaptırılabile
cektir. > 

17.8. 17.2, 17.4 ve 17.10 Numaralı Maddelerde ifade olunan garanti süresi, 17.1 Numa
ralı Maddede belirtildiği gibi bir hata veya hasar sonucunda Mermilerin kullanıma uygun ol
madığı süre kadar uzatılacaktır. 

17.9. Nakil masrafları, dokümantasyonun güncelleştirilmesi ile Mermilerin, komponent-
Ierin ve/veya ambalajlamanın tadilatı veya değiştirilmesi dahil bu kısımdan doğan bütün mas
raflar, Tedarik Eden tarafından karşılanacaktır. 

17.10. 17.4 Numaralı Maddede belirtildiği gibi aynı garanti süresi, Tedarik Eden tarafın
dan onarılan veya yerine yenisi konulan bütün Mermilere uygulanacaktır. 

18 İNCİ KISIM OPSÎYONLAR 

18.1. Tedarik Eden, burada 206 000 adet Mermiye ilave olarak, bu Sözleşmede geçerli 
olan aynı sabit temel fiyat, fiyat tespit ve diğer şartlarda Yetkiliye 175 000 adet Mermi teslima
tının opsiyonunu taahhüt etmektedir. 

18.2. Bu opsiyon, 1 Nisan 1994 tarihine kadar geçerli olacaktır. Opsiyonun geçerlilik ta
rihi, karşılıklı mutabakat ile uzatılabilecektir. 

18.3. Yetkili, bu opsiyonun kullanılacağını yazılı olarak Tedarik Edene bildirilecektir. 
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19 UNCU KISIM PATENTLER, TELİF HAKLARI VE TESCİLLİ MARKALAR 

19.1. Teslim edilecek Mermilerin tasarımı Yetkili tarafından temin edilmediği taktirde veya 
temin edilmediği ölçüde, Tedarik Eden Yetkiliye teslim edilen Mermilerin tam mülkiyeti ve kul
lanımını garanti edecektir. Tedarik Eden, ticarî zarar dışında aşağıdaki şartlara bağlı olması 
koşuluyla kendisinin ve Yetkilinin patent veya lisans ihlâlinden kaynaklanacak bütün zarar, mas
raf ve işleyen faizlere karşı Yetkiliyi tazmin edecektir. 

19.1.1. İsnat olunan fiiller, teslimatı yapılmış Mermilerin kullanım maksadı kapsamında 
olması. 

19.1.2. Yetkilinin, kendi aleyhine üçüncü bir şahıs tarafından adlî veya idarî bir talepte 
bulunulması üzerine gerekli bilgi ile ivedilikle temas kurması. 

19.1.3. Tedarik Edenin onayı olmaksızın 19.1.2. Numaralı Maddede belirtilen talep ile 
ilgili olarak Yetkilinin önlem almaktan kaçınması ve müzakere ile dava konusunun tamamen 
Tedarik Edene bırakılması. 

19.2. Yukarıda belirtilen hususlar, üçüncü bir şahsın telif hakkı veya alameti farikanın 
ihlâline istinat eden bir talebi halinde de kıyasen uygulanacaktır. 

20 NCİ KISIM RAPORLAR VE İHBARLAR/BİLDİRİMLER 

20.1. Tedarik Eden her üç ayda bir iki nüsha olarak en az aşağıdaki hususları kapsayan 
bir gelişme raporu sunacaktır. 

20.1.1. Proje bünyesinde geçen dönem içinde yapılan bütün iş ve hizmetlerin tarifi. 
20.1.2. Gelişmelerle ilgili genel bilgi. 
Detaylı rapor; teslimatlar, test sonuçları, Yetkiliye gönderilen faturalar ve Yetkiliden alı

nan ödemeleri kapsayacaktır. 
20.2. Tedarik Eden, bu sözleşmenin icrasını etkileyebilecek bir problem çıktığında ivedi

likle şifahî olarak ve en hızlı cihaz vasıtasıyla yazılı olarak bir rapor ile bildirecektir. Bu rapor, 
en az aşağıdaki hususları kapsayacaktır. 

20.2.1. Problemin detaylı olarak tanımı. 
20.2.2. Problemin sonucu olarak ortaya çıkan teknik, malî ve ticarî hususlar. 
20.2.3. Problemin tespit edildiği tarih. 
20.2.4. Problemin nasıl ortaya çıktığı ve kimleri ilgilendirdiği. 
20.2.5. önerilen çözüm ve alacağı süre. 
20.2.6. Sözleşmedeki Teslimat Plânına etkileri. 
20.3. Tedarik Eden her üç ayda bir enson verilere göre fiyat revizyon formülünün azamî 

temel fiyata etkilerini beyan edecek ve parasal olarak ifade edecektir. 
20.4. 20.1. - 20.3 Numaralı Maddelerdeki hükümlere göre hazırlanacak raporlar aşağı

daki adreslere gönderilecektir. 
HOLLANDA Savunma Bakanlığı 
Malzeme direktörlüğü RNLA 
Mühimmat Dairesi Başkanlığı 
M483 Proje Bürosu , 
P.O. Box 90 822 
2509 LV LAHEY/HOLLANDA 
MSB. ARGE D. Bşk.Iığı 
06650 M/A Bakanlıklar 
ANKARA/TÜRKİYE 
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20.5. Yapılacak bütün yazışmalarda, bu sözleşmenin numarası İlgi olarak verilecektir. 

21 İNCİ KISIM MÜCBİR SEBEP 

21.1. Tedarik Eden, teslimattaki gecikmenin mücbir sebep ile veya mücbir sebebin bir 
sonucu ile meydana geldiğini ispatladıysa; 22.1.5 Numaralı Madde hükmünün uygulanmasına 
halel gelmeksizin, teslimat süresi gecikme süresi kadar uzatılacaktır. Tedarik, Eden, kararlaştı
rılmış teslim tarihi içinde ve mümkün olan en kısa süre içinde yazılı olarak ve gerekli dokü-
mante delilleri sunarak başvuruda bulunuyorsa mücbir sebep talebinde bulunabilecektir. Te
darik Eden, yukarıdaki son cümlede ileri sürülen şartları karşılamayı başaramadıysâ bile; Yet
kili, makuliyet sınırları çerçevesinde Tedarik Edenin mücbir sebep itirazını kabul edebilecektir. 

22.1. Mücbir sebebin haberdar olunduğu zaman da dikkate alınarak, yükümlülüğün ye
rine getirilmesindeki başarısızlığın ve yükümlülüğün yerine getirilmesindeki gecikmenin, müc
bir sebeple meydana geldiği ile Mermilerin kararlaştırılmış süre zarfında teslimatının makul 
olarak Tedarik Edenden istenemeyeceği, Tedarik Eden tarafından ispat edilmedikçe; üçüncü 
bir şahsin, Tedarik Edene karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmesinde başarısızlığı veya 
yükümlülüklerin yerine getirilmesinde gecikmesi mücbir sebep olarak kabul edilmeyecektir. 

, 22 NCİ KISIM FESİH 

22.1. Yetkili, ilave olarak bir hata bildiriminde bulunmaksızın adlî bir makam aracılığı 
olmaksızın bu sözleşmeyi tamamen veya kısmen aşağıdaki şartlarda fes etmeye yetkilidir. 

22.1.1. Tedarik Eden iflas etmişse veya bir mahkemenin kesin kararı ile borçları erte
lenmişse. 

22.1.2. Tedarik Edenin, temerrüdü nedeniyle teslimat süresinin uzayarak hizmetin aksa
masına yol açılmışsa ki bu durum, her şartta teslim süresinin sonundan itibaren beş (5)»ayı 
geçilmesi halinde söz konusudur. 

22.1.3. Tedarik Eden sair surette temerrüt etmişse. 
22.1.4. Tedarik Eden, onun temsilcileri veya personeli bizzat ya da bilvasıta her ne suret 

veya şekilde olursa olsun Yetkilinin personeline herhangi bir avantaj vaad, teklif ya da temin 
etmişse. 

22.1.5. Tedarik Eden, temerrüt dışında ve Yetkilinin kusuru olmaksızın, teslimat süresi
ni Sözleşme çerçevesinde Yetkiliye olan yükümlülüğünün devamının talep edilmesine imkân 
vermeyecek şekilde aşmışsa. 

22.2. 22.1 Numaralı Maddede ifade olunduğu gibi fesih halindeki zararlardan kendisi 
sorumlu olmaksızın; Yetkili, 22.1.2. - 22.1.4. Numaralı Maddelerde belirtilen olayları takiben 
iptal sonucunda oluşabilecek malî kayıpların tazmin edilmesini, istemeye selahiyetlidir. 

22.3. Fesih durumu, Tedarik Edene taahhütlü bir mektup ile bildirilecektir. 
22.4. 22.1 Numaralı Maddede belirtilen fesih durumunda, Tedarik Eden ödeme tarihle

rinden itibaren kanunî faiz ile artışları da hesaba katarak hak edilmeyen kendisine ödenmiş 
para miktarlarını geri ödeyecektir. Bu geri ödeme işlemiş ilgili ihbarın tarihinden sonraki bir 
ay içinde yapılacaktır. 

22.5. Yetkili, bu sözleşmenin başlamış icrasını durdurmaya, dondurmaya veya 22.1 Nu
maralı Maddede belirtilen nedenler dışında iptaline selahiyetlidir. Bu gibi durumlarda Yetkili
nin, Tedarik Edenin zararını tazmin etmesi dışında hiç bir yükümlülüğü olmayacaktır. Müm
kün olduğu takdirde, bu zarar miktarı karşılıklı mutabakat ile tespit edilecektir. 
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23 ÜNCÜ KISIM TEDARİK EDENİN HESABINA BİR BASICA KAYNAKTAN SATIN ALIM 

23.1. Yetkili, 22.1.2. - 22.1.4 Numaralı Maddelerin hükümlerine göre her zaman Sözleş
meyi fesih etme yetkisine haiz olduğundan; ilave olarak temerrüt ihbarı ve hukukî bir arabulu
culuk işlemi yapılmaksızın, bu sözleşmenin o tarihten sonraki ifasını, tamamen veya kısmen 
Tedarik Edenin hesabına olacak şekilde üçüncü bir şahısa devredebilecektir. 

23.2. Yetkili, bu konudaki kararını Tedarik Edene taahhütlü bir mektupla bildirecektir. 

24 ÜNCÜ BÖLÜM ANLAŞMAZLIKLAR 

24.1. Bu sözleşmenin gerçekleştirilmesi, yorumlanması veya yürütülmesiyle ilgili doğa
cak bütün anlaşmazlıklar ve bu sözleşme ile ilgili veya bu sözleşmeye bağlı olarak kanunî ya 
da fiilî beklenmeyen diğer anlaşmazlıklar, LAHEY HOLLANDA'daki Mahkeme tarafından 
karara bağlanacaktır. 

, 24.2. Her iki tarafın mutabakatıyla, 24.1 Numaralı Maddede belirtilen herhangi bir an
laşmazlık, konu ile ilgili bir talep veya bildirim ile hakem kararına sunulabilecek ve bağlayıcı 
bir karar araştırmasına gidilebilecektir. 

24.3. Anlaşmazlık durumunun ortaya çıkması, herhangi bir tarafın konu ile ilgili açık
lamasıyla olacaktır. v 

25 İNCİ KISIM GENEL HUSUSLAR 

25.1. Bu sözleşmede bahis olunmayan konularda genel yasaların hükümleri uygulana
caktır. 

25.2. Gerek Tedarik Edenin teslimat ve satış ile ilgili genel şartları, gerekse Devlet Alım
larıyla ilgili Genel Esas ve Şartlan bu sözleşmeye uygulanmayacaktır. 

25.3. Bu sözleşmede geçerli yasa, HOLLANDA Yasasıdır. Yetkili, Tedarik Edene ayrıca 
yazılı olarak bu sözleşmeye Yetkili adına imzaya selâhiyetli görevlilerin kimliği ve adreslerini 
bildirecektir. 

25.4. ABD. nden elde edilebilirliğine bağlı olarak, TÜRK Firmalarıyla M864 I.C.M. -
B.B. Mermisinin ortak imali için TÜRKİYE'ye know-how ve teknik yardım temini gibi bu söz
leşmeye Değişiklik Ekleri düzenlenmesi, Tedarik Eden ve Yetkili arasında yazılı olarak muta
bakat sağlandığı taktirde geçerli olacaktır. 

25.5. Bu sözleşmenin icrası çerçevesinde Mermilerin teslimatı ile ilgili Tedarik Edenin 
yükümlülüğü, Tedarik Edenin gerekli ihracat.lisanslarını alması şartına bağlıdır. Tedarik Eden, 
bu lisanslar için zamanında başvuruda bulunmak ve bu lisansları almak için makul olarak ken
disinden beklenilen her şeyi yapmakla yükümlüdür. Tedarik Edenin hatasına bağlı olarak ih
racat lisanslarının alınamaması durumunda, bu konudaki ihbarın yapılmasından sonraki otuz 
(30) gün içinde geri ödeme tarihine kadar geçen süre için işletilen kanunî faizi ile birlikte öde
nen avas geri ödenecektir. Tedarik Edenin başka bir nedenle ihracat lisansını alamaması duru
munda, bu mücbir sebep sayılacaktır. 
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25.6. Taraflar, bu sözleşmenin kapsamındakilerı diğer tarafın yazılı izni olmadıkça üçüncü 
şahıslara açıklamaya yetkili değildir. 

25.7. Bu sözleşme, yalnızca İNGİLİZCE lisansında ve üç nüsha olarak hazırlanmış olup 
ilgili taraflar adına son imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

LAHEY, LAHEY, 

Savunma Bakanı Namına EUROMETAAL N.V. Genel Müdürü 
HOLLANDA Kraliyet Kara Kuvvetleri 
Malzeme Direktörlüğü Tedarik 
Direktörü Yardımcısı 

Tuğgeneral J.C.F. Knapp Dr. JAV.M. Haasnoot 
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- 31 -
Numaralı Ani eşmenin EK-A'sıdır. 

1 ' TANIM 
1.1. Genel 
1.2. ilgili Dokümanlar 
1.2.1. Mermi, 155mm :' HE M483A1 
1.2,. 2. Tapa MTSQ M577A1 
1.2.3. Mühimmat konteynırı st nr 400 
l.'2.4. st nr 400 konteynırı içinde MTSQ M577A1 ve .M483A1 
1.2.5. Belgelerin Bulunabilirliği 
1.2.6. Konfigurasyon kontrol 
1.2.7. Otorite tarafından yapılan teslimat 
1.3. Teklif 

KALİTE GEREKLERİ 
2.1. Genel 
2.2. Mermi M483A1 
2.3. Tapa MTSQ M577A1 
2.4. Mühimmat konteynırı st nr 400 
2.5. st nr 4 00 konteynırı içinde M483A1 ve MTSQ M577A1 
2.6. Boyama sistemi 
2.6.1. Mühimmat konteynırı st nr 400 için boyama sistemi 
2.6.2. M4 6 3A1 mermisi için.boyama sistemi 
2.7. Konfigurasyon 
3 " KALİTE TEKİN 
3.1. , Genel 
3.1.1. Kalite Kontrol Sistemleri 
3.1.2. Kalite programı 
3.1.3. Kafile üretim 

Son muayene, kafile 
3.2.1. Son muayene, genel 
3.2.2. Son muayene, görsel ve ebat muayenesi 
3.2.3. Testler 
3.2.4. Son muayene, fonksiyonellik testi 

4 İLAVE HÜKÜMLER 
4.1. Teknik özellik Dokümanının Telif Hakkı 
4.2. Emin elmama durumunda haber verme görevi 
4.3. Kalite Kontrol 
,4 . 3'. 1.. işçilik 
4.3.2. Tasarım Paketi 
4 . 3'..,3 . T a ş e r o n l a r • 
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4.3.4. Mühimmat Veri Kartları 
4.3.5. Otorite tarafından yapılan muayene 
4.3.6. Modifikasyonlar 
4.4. Teknik özelliklere ait ilave bilgi 

Modifikasyon tablosu 
Tarih Teknik istek numarası 
18-7-'89 1320-2-276-058/1 

Modifikasyon nedeni : 
1. Teknik özellikler Dokümanı. 

8140-2-276-119 (konteynır 
nr 400) 
Teknik özellikler Dokümanı 
1320-1-276-058/1 içerisine 
entegre edilmiş olup, alt
bölûm 2.4 ve 3.2'de buluna
bilir. 

2. Ek konfigurasyon M483A1 
ayarlanmış 

3. Altbölûm 1.2.3.1 ve 1,5.4,1 
de yapılan tasarım modifi
kasyonları 

!; ; . '"••-., Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 51) 
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GİRİŞ 
Bu Teknik özellikler Dokümanı M483A1 mermi .ve M577A1 
tapasının üretim,', konfigürasyon, ve paketleme 
işlemlerini kapsamaktadır. • 
M577A1 tapası monte edilmiş durumdaki 8 adet M483A1 
mermisi, mühimmat konteynırı st nr 400'in içine 
paketienecektir. 
Mermi 155mm havan topları için tasarlanmıştır. Alt-mermi 
uygulaması ile, M483Al*in performansı daha öncekilere 
oranla artırılmıştır. M483A1 mermisi malzeme ve personel 
hedeflerine atılabilmektedir. 
İLGİLİ DOKÜMANLAR 
MERMİ, 155 MM ; YÜKSEK TAHRİP M483Al 
Ek konfigürasyon M483A1 
TAPA MTSO M57 7A1 
Tapa, MT, SQ, M577A1 LAP ve metal parçaları ve tapa, 
MT, SQ, M577A1 metal parçaları. 
MÜHİMMAT KONTEYNIRI ST NR 4 00 
CIZIM DMKL 

8140R 
ST 8140R 

8140R 
' S140R 
8140R 

ST S14GR 
6140R 

ST 8140R 
8140R 

ST 8140R 
814CR 
S140R 
8140R 
8140R 

001A/4 
001A/2 
00IA 001/4 
001A 001/3 
00A1 001/1 
001A 001/4 
001A 002/2 
001A 002 
001A 003/2 
001A 003/2 
001A 004/4 
001A 004 
001A 005/2 
001A 007 

TEKNİK TALİMATLAR 

bl 
bl 
bl 

1 
2 
3 

Mühimmat Konteynırı st nr 4 00 
Mühimmat Konteynırı st'nr 400 
Konteynır-st kaynaklı tertibat 

Konteynır st kaynaklı tertibat 
Kapak sistemi 
Kapak sistemi 
Kapak 
Kapak 
Civata 
civata 
Sızdırmaz conta 
Kapsül, yaŷ  

V2-0C-43.44.i, 

V2-0C-42.46.C. 
Vvl2-00-60.45.d. 
KIL-STD-417AOT) 
MIL-R-3 Ü 6 5 E * '•'•' \ 

\ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
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Mermi gövdesi, paketleme mal
zemeleri v.s. gibi boyalı 
çelik parçaların ara muayenesi 
için talimatlar 
Çelik parçaların fosfatlanması 
Tuz sprey testi 
Sınıflandırma sistemi ve katı 
elastcr.erik malzemelerin testi 
Sentetik lastik 

(S. Sayısı : 51) • '. • 
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MIL-A-46050C Yapışkan maddeler, siyanoak-

rilit, oda ısısına hızla dön
me, solvensiz. 

KONTEYNIR, ST NR 400 İÇERÎStNDE M483A1 VE M577A1 
ÇÎZÎMLER DKML 
8140R 00 
8140R 00 
ST 8140R 
8140R 00 
ST 8140R 

8140R 
ST 8140R 

8140R 
8140R 
8140R 

ST 8140R 
1320B 

1F/1 bl 1 
1F/1 bl 2 
001F 
İF 001/1 
001F 001/1 
001F 002/1 
001F 002 
001F 003/1 
001F 004 
001F 005/1 
001F 005/1 
019A 

1390A 017E 

TEKNİK ÖZELLİKLER 

Markalama ve paketleme çizimi 
Markalama ve paketleme çizimi 
Markalama ve paketleme çizimi' 
Dolgu parçası ' 
Dolgu parçası 
Dolgu parçası kaynak' tertibatı 
Dolgu parçası kaynak tertibatı 
Sızdırmaz conta 
Tabla 
Mermi çıkarıcı 
Mermi' çıkarıcı 
Markalama çizimi Yüksek Tahrip 
Mermisi M483A1 ile MTSQ M577A1, 
155mm havan topu. 
Markalama çizimi Tapa, Mekanik 
Zamanlı Çok Hızlı M577A1 

MIL-STD-105D örnekleme işlemleri 
TT-I-1795A Mürekkep; markalama, şablon,opak 
17-03-1975 tarihli (delikli ve deliksiz yüzeyler) 
düzeltmeler ile birlikte 
MIL-STD-1235C Tek ve çok kademeli sürekli 

örnekleme işlemleri 

DOKÜMANLARIN BULUNABİLİRLİĞİ 
Mevcutta bulunmadığı [taktirde, yukarıda adı geçen 
NATO/KL dokümanları, otoriteden talep edilebilir. 
Yukarıda adı çeçen ilgili belgelerin doğru olan 
versiyonları Anlaşmada belirtilecektir. 

DOKÜMANLARIN GEÇERLİLİĞİ 
Yukarıda adı geçen belgelerden herhangi birinin Teknik 
Özellikler Dokümanında belirtilen şartnamelerden 
herhangi biri ile çelişmesi halinde, Teknik özellikler 
Dokümanı geçerli olacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 51) 
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KONFÎGÜRASYON KONTROLÜ 
Müteahhit veya taşeronda veya bu Teknik özellikler 
Dokümanında belirtilen konf igürasyonda. bir değişiklik 
olması halinde, Otoritenin önceden mutabakatı 
alınacaktır. 
Otorite, son bir liste çıkaracak ve bu listede Müteahhit 
tarafından Otoritenin 'mutabakatı alındıktan sonra 
periyodik olarak yapılan değişikler gösterilecektir. 
TAŞERONLAR 
Otoritenin malzemeleri tedarik etmesi halinde, ihale ve 
Anlaşma sözleşmesi bu konuyu açık bir şekilde 
belirtecektir. 
TEKLİF 
a. Tekliflerin doğru olarak değerlendirilebilmesi' için, 

teklifin hangi teknik özellikleri karşılamadığını, . 
neden karşılamadığını ve bu tür sapmaların listesinin • 
verilmesi .istenmektedir. 

b. Müteahhit, bir takım alternatiflerin M463Aİ 
mermisinin, st nr 400 konterynırının, ve paketlemenin 
etkinliğini artıracağı kanaitinde ise, bu 
alternatifler Teknik özellikler , Dokümanında ilgili 
yerlerde belirtilecektir. 

c. Müteahhit teklif ile birlikte bir kalite planı 
verecek ve bu planda üretimin her aşamasında kalite 
kontrol açısından önemli olacak' teknik kural ve 
standardlar belirtilecektir. Buna ilaveten, 
Müteahhit hazırlık ve yürütme ile ilgili hangi 
organizasyonel ve teknik tedbirlerin alınması 
gerektiğini bildirecektir. , 

d. Teklif ile birlikte, Müteahhit ürünün bu belgede 
belirtilenlere nasıl uyacağı konusunda detaylı bilgi 
vermek üzere bir çizim ve şartnameler paketi 
verecektir. 

KALİTE İSTEKLERİ 
GENEL 
Nihai ürün (paketlenmiş mermi M483A1, tapası monteli), 
bu Teknik özellikler Dokümanında belirtilen özelliklerin' 
tümüne uyacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 51)-
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2.2.' ' M463A1 MERMİSİ 
Mermi ile ilgili özelliklerin tümü alt-bölüm 1.2.1'de 
belirtilen eklerde bulunacaktır. 

2.3. ' MTSO M577A1 TAPASI 
•Tapa MTSQ M577A1 ile ilgili özelliklerin tümü alt-bölüm 
1.2.2.'de belirtilen eklerde bulunacaktır. 

2.4. -MÜHİMMAT KONTEYNIRI ST.NR 4 00 ; 
Mühimmat konteynırı st nr 400 ile ilgili özelliklerin 
tümü alt-bölüm 1.2.3'de belirtilen eklerde bulunacaktır. 
Bunun dışında, konteynır aşağıdaki istekleri 
karşılayacaktır : 
a. Konteynır 8 adet 155 mm Yüksek Tahrip mermisi M483A1 

ve mermiye monte , edilmiş veya konyteynırm 
kavitesinde ayrıca paketlenmiş olan MTSQ M577(A1) 
tapasını içine alabilecek kapasitede olacaktır; 

b. Köpüklü tüpler en az 5 saniye süre ile 25 kPa (0.25. 
, bar)'lık fazla iç basınçla hava sızdırmaz olacaktır;-

c. Merkezi kaldırma gözü, konteynır tamamıyla dolu iken 
12 cm yükseklikten düşme sonucu taşıma yönünde 
ortaya çıkan güçlere karşı dayanıklı olacaktır. 
(bkn. madde 3.2.3.3.) ; 

d. .Kapak emniyetleri, tüplerin defalarca açılıp 
"kapanmasından sonra çıkartılabilir olmalıdır; 
Tam yüklü konterynırın emniyet kilitleri, 
konteynırın Kısa,tarafının üzerine 1.5m yüksekten 
düşmesi halinde bile kullanılabilir olacaktır; 

e. Ko.nteynırlar temiz olacak ve bağlantı yerleri 
keskin uçlu ve pürüzlü olmayacak veya konteynırın 
taşınma, dayanıklılık ve emniyetli kullanıcını 
bozacak diğer başka bir anormallik olmayacaktır.; 

. f. Konteynır ve ön yanları arasındaki boşluk 
poliyurethan köpük ile doldurulacak* ve konteynır 
kapalı ve köpüklü durumda iken yoğunluk 77kg/m +%İ0 
olacaktır? 

g. Kapaklardaki lastik conta, -40'C - +70°C arasındaki 
ısılarda uzun süreli kalmaya dayanıklı lastikten 
yapılmış olacaktır; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 51) 



— 37 — 
h. Kapak içinde bulunan lastik contanın yapışmasını 

önlemek için insanlara zarar vermeyen talk pudrası 
veya grafit pudrası ile conta pudralanmalıdır; 
Ancak, bu işlem contanın sızdırmazlık özelliğini 
olumsuz yönde etkilememelidir; 

i. Lastik conta halkası, tüp kapağının • içerisine 
yapıştırılmalıdır; 

j. Konteynırın köpükle doldurulmasından sonra, köpüğün 
görülen parçası da yeşile boyanmalıdır; 

k. Konteynır tara dolu vaziyette iken 3m'den düşme 
testine dayanabilecektir (bkn. madde 3.4.3.); 

1. Konteynır boyayı etkileyecek veya konteynırın 
işlevini engelleyecek herhangi bir şekilde 
zedelenmemelidir? 

m. Müteahhit, her sevkiyatta kullanılan malzeme ve boya 
ile ilgili protokol verecektir. 

n. Kullanılan malzeme ve boyaların, daha önce yapılan 
bir konteynır sevkiyatında kullanılmış olması 
halinde, ilgili sevkiyatın protokollerinden bahis 
edilmesi yeterli olacaktır. 

ST NR 400 KONTEYNIRI İÇİNDE M483A1 VE MTSQ M577A1 
a. M483A1 mermisi, konteynırdan kolayca çıkarılmasını 

sağlayan extraksiyon bantı ile teçhiz edilmiş bir 
sevk çemberi muhafaza kuşağı ile birlikte temin 
edilecektir. Kullanılacak malzeme yırtılmadan veya 
herhangi başka bir kalıcı tahribata uğramadan min 
800 N'lik bir çekme mukavemetine dayanıklı olacaktır. 

b. Lastik doldurma parçaları merminin altı ile mühimmat 
konteynırmın arasına yerleştirilerek, eksen 
yönündeki merminin, kapak kapatıldıktan sonra, 
mühimmat konteynırmın tüpünde toleranssız olarak 
yatar durumda olması sağlanır. Lastik doldurma 
parçaları ayrıca özellikle dolu durumdaki mermi 
konteynırmın taşınması esnasında, merminin kendi' 
ekseni etrafında dönmesini engelleyecektir. 

c. Merminin kendi ekseni etrasmda dönmesini önlemek 
üzere lastik tabla, poliyurethan doldurma parçasının 
arkasına yapıştırılacaktır. 

d. Poliyurethan doldurma parçasının önüne 
halkalı (yapıştırılmış) çelik bir 
yapıştırılarak, gövdenin . zarar 
engellenecektir. ...' • •."' 
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e. MTSQ M577A1 tapası, tapanın dişine sürülmüş Finlon H 

ile mermiye monte edilecektir. Tapayı sökmek 
için gereken tork en az 25 Nm ve en fazla 100 Nm 
olacaktır. . 

f. MTSQ M577A1 tapası, taşıma modu olan ve tapanın 
penceresinden görülebilen 95'e ayarlanacaktır. 
Mühimmat konteynırı st nr 400*ün üzerindeki 
işaretleme için alt-bölüm 1.2.4.'de belirtilen ve 
ebat, yerleştirme ve renk ile ilgili dokümanlara 
uyulacaktır. / 

g. M483A1 mermilerinin mühimmat konteynırı st nr 400'e 
yerleştirilmesinden sonra, konteynır kapakları 
sızdırmaz hale getirilecektir. 

h. Olası bir extra tapa kutusunun depolama yeri için 
olan rod, yaylı bir mandal ile kilitlenecek ve eğer 
tapa kutusu mevcut ise sızdırmaz hale 
getirilecektir.. -

BOYA SİSTEMİ 
MÜHİMMAT KONTEYNIRI ST NR 4 00 BOYA SİSTEMİ 
Metal yüzeyler ara muayene, gerekleri, V2-00-43.44.i'ye 
göre boyanacaktır. 
MERMİ M4 83A1 BOYA SİSTEMİ ' 
M483A1 mermisi, alt-bölüm 1.2.1.'de . belirtilen 
dokümanlara.göre boyanacaktır. 

KONFIGÜRASYON 
Müteahhit bir konfigürasyon kontrol sistemi ile 
malzemenin her kafile numarası için hangi çizim ve 
modifikasyon harfi ile, hangi şartnameler ve 
modifikasyon harfi ile, hangi yenilik ve ara 
yenikliklere göre üretildiğini gösterecektir. 
Buna ilaveten, \ her kafile numaraEi için ilgili 
mühendislik değişiklik teklifleri ile ilgili çizin 
numaraları ve şartnameleri de belirtilecektir. 

Türkiye nüyük Millet Meclisi , (S. Sayısı : 51) ı 
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KALİTE KONTROL 

' . • - . 

GENEL. 
KALİTE KONTROL SİSTEMLERİ 
Anlaşmanın yürürlüğü esnasında, Müteahhit AQAP~1 (STANAG 
4180) hükümlerine uygun bir kalite kontrol sistemi 
uygulayacaktır. 
KALİTE PROGRAMI 
a. Anlaşmanın yürürlüğünden itibaren 16 hafta içerisinde 

ve üretimin başlamasından • en az 12 hafta önce, 
Müteahhit bu anlaşma çerçevesinde uygulanacak olan 
kalite programını detaylı olarak verecektir. 

b. Kalite programı aşağıdakiler ile ilgili bilgi 
verecektir : . 
-• alt-bölüm 3.1.1'de belirtilen . kalite kontrol 

gereklerinin yerine getirilmesi için gereken 
organizasyonel ve teknik düzenlemeler 

- Bu kalite kontrol gereklerinin (araştırma 
planlaması) münferit elemanlarının uygulama ve 

• , yürütme tarih sırası 
- Bu Anlaşmanın yürürlüğü esnasında, kalite kontrol 

açısından önemli olan düzenlemeler (kalite muayene 
programı) 

c. Otorite, teklif edilen kalite programı üzerindeki 
(kalite muayene programı) kararını alt-bölüm 3.1.2.a. 
da belirtildiği şekilde teslim edilen parçanın ele 
geçmesini müteakip en geç iki ay içerisinde, 
olabilecek ilave •- düzeltmeler ile birlikte 
bildirecektir. 

d. îlk kafilenin muayene sonucunda M577A1 mekanik 
zamanlı tapa monte edilmiş M483A1 mermisinin kalite 
kontrol programına ve isteklere göre üretildiğinin 
belirlenmesine değin Otorite tarafından verilen 
her onay geçici nitelikte olacaktır. 

KAFİLE ÜRETİMİ 
a. Teklifte kafile sayısı ve üretilen tüm kafilenin 

miktarı belirtilecektir.. 
b. Kafileler ile ilgili ilave istekler aşağıda alt-

bölüm 3.2'de belirtilmiştir. 
c. Teklifte, kafile üretim programı belirtilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 5 
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SON MUAYENE, KAFİLE ' 
SON MUAYENE, GENEL 
Ürün üzerinde yapılan bu muayene ile teknik isteklerin 
karşılanıp karşılanmadığı tespit edilecektir. Müteahhit 
bu muayene/testi kendisi yapacak olmasına rağmen, 
aşağıda sıralanan noktalar bu muayene/test için 
istenilen minimum gerekleri sıralamaktadır. 
SON MUAYENE, GÖRSEL VE BOYUTSAL MUAYENE 
a. Bu muayene görsel ve boyutsal muayene olup, MIL-STD-

105D, Muayene Seviyesi II, casu quo MIL-STD-1235C'ye 
göre olacaktır. , 

b. Ortaya çıkabilecek bozukluklar aşağıdaki şekilde 
gruplanabilir: 
A = kabul edilemez hata 
B = büyük hata 
C = ufak hata 
Bu hataların tanımlaması için bknz. MIL-STD105D, alt-
bölüm 2.1. , casu quo MIL-STD-.1235C. 

c. Her hatanın kabul edilebilir kalite seviyesi (AQL) 
aşağıdaki şekilde belirlenmiştir : 
- kabul edilemez hata : hiç bir hataya müsaade 

edilmez • 
- büyük hata : AQL « ü.,65 

i - ufak hata . : AQL « 1.5 

KABUL EDİLEMEZ HALALAR 
a. Kalan miktarın paketlemesinin 

yapılmaması halinde her konteynırda 
8'den az mermi görsel 

b. Kapaklardan bir veya birkaçının 
yerinde olmaması • görsel 

c. Markalama bulunmaması görsel 
d. Mermi konteynırdan çıkmıyor , çıkarma 
e. Tapa'taşlma modunda değil, tapa 

penceresinde 95 görülüyor görsel 
f. Bir veya daha fazla sayıda tapa 

monte edilmemiş . • . görsel 
g. Kapak kapanmıyor1 görsel 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 51) 
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3.2.2.2. BÜYÜK HATALAR 

a. Ekstraksiyon bantı v sevk çemberi 
muhafaza kuşağı monte edilmemiş 
veya doğru monte edilmemiş görsel 

b. Doldurma parçaları yerleştirilmemiş 
veya doğru yerleşleştirilmemiş görsel 

c. Bağlantılar sivri ve/veya 
pürüzlü görsel 

d. Ebatlar tolerans limitinden 
fazla ölçüm 

e. Köpüklü tüplerin iç ebatların 
tolerans limitinden fazla ebat 

f. Kapaktaki lastik tıkaç doğru 
takılmamış görsel 

g. Konteynır-deforme olmuş görsel 
h. Konteynır düzgün değil görsel 
i. Kaynak hatalı görsel 
j. Merkezi kaldırma gözü'tertibatı hatalı görsel 
k. Kapaklar kapanmıyor görsel 
1. Parçalar eksik, örn. lastik halkalar görsel 
m. Paketleme işaretleri yanlış görsel 
n. MTSQ M577A1 tapası tam sıkıştırılmamış tork 
o. M483Al mermisi kötü tahrip olmuş;-

örn. dip tabla materyali görsel 
p. Çelik tüpler hava sızdırıyor ölçüm 

3.2.2.3. UFAK HATALAR 
Markalama dikkatsizce yapılmış ve 
net değil 
Markalamaların yeri doğru değil, 
veya ebatları yanlış 
Kapaktaki lastik gevşek 
Doldurma parçasmdaki lastik gevşek 
yükseltme kancasının mandalı takılı 
değil 
Lastik doldurma parçaları ile kapak 
arasında boşluk var 
Konteynır desteklerindeki lastik 
doğru takılmamış 
Konteynır çarpılmış veya kirlenmiş 
(boya, girintiler) 
Kapaklar yapışıyor 
Hava boşaltma civatasınm sızdırmaz • 
halkası yok 
Sızdırmaz lastik halka grafit veya 
emniyetli talk pudrası ile pudralan
mamış 
Tüp içinde poliyurethan köpük 
Görünen poliyurethan köpük yeşil değir 
M483A1 mermi hafifçe zedelenmiş «-•••>,.. -
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GENEL ' ' . . . 
Aşağıda belirtilen testler Müteahhitin tesislerinde 
gerçekleştirilecektir. 
Test gereklerinin karşılanmaması müsaade edilemez hata 
olacaktır. 
3.2.3.3. - 3.2.3.5. tahrip testleri konteynırın niteliği 
ile ilgili herhangi bir tereddüt olması halinde 
yapılacaktır. 
İSTİFLEME TESTİ 
Iştiflenebilirlik 2 konteynır ile denenecektir. 
Konteynırlar üst üste konulduğunda kare veya düzgün 
olmamalarından dolayı her hangi- bir dengesizlik 
olmayacaktır. Konteynırlar lineer veya çapraz yönde min » 
düzeyde bir hareket gösterebilirler, 
İlgili depo yerleri, sevk barutu konteynırlarının uygun 
bir şekilde yerleştirilmesi için yer sağlayacaklardır. 
KALDIRMA GÖZÜNÜN MONTAJI / 
Bu test için iki konteynır seçilecektir. 
Test, kalite istekleri alt-?bölüm 2.4.c.'de belirtildiği 
şekilde yürütülecektir.' 
KONTEYNIR DÜŞÜRME TESTİ • 
Bu test için iki konteynır seçilecektir. 
Konteynır alt-bölüm 2.4.k.'de belirtilen düşürme testi 
gereklerini sağlamalıdır., 
Testten sonra,- mühimmat konteynırdan sağlam olarak 
çıkarılmalıdır. Bu teszten sonra, konteynır paletli 
kamyonla taşınabilmelidir. 
DÜŞÜRME TESTİ. (BKN. ALT-BÖLÜM 2.4.D.) 
iki adet monte edilmemiş tüp bu test için seçilecektir. 
Tüplerin kütlesi hareketsiz mühimmat veya başka bir 
metodla uygun ağırlığa (50kg) getirilecektir. Her tüp 
birer kez kapağının üzerine düşürülecektir. Düşünse 
işlemi 1.5 'm yükseklikten betona üzerine yapılacaktır. 
Kapaklar açık olmayabilir, ve hala çalışır durumda 
olmalıdır. 
Sapmalar kabul edilemez. 

ÇELİK TÜPLERİN HAVA -SIZDIRMAZLIĞI 
Konteynırın çelik tüplerinin ,hava sızdırmazlığı '•• sevk 
edilen her kafilede kontrol edilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 51) 
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SON MUAYENE, FONKSİYONELLİK TESTLERİ 
M483A1 mermisi ve/veya kom'ponenlerinin atış testleri de 
dahil sor. testleri ile ilgili fonksiyonellik testleri bu 
Teknik özellikler Dokümanında belirtilen belgelere göre 
olacaktır. 
İLAVE HÜKÜMLER 
TELİF HAKKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ 
Telif hakları • bu tanımlardaki maddelere 
uygulanabilecektir. 
Telif hakları Hollanda Krallığında bulunduğundan, ancak 
Hollanda Krallığının talimatı ile kullanılabilir. 

TEREDDÜT HALİNDE BAŞVURU ZORUNLUĞU 
Hazırlık • veya .. üretim esnasında ebat, malzeme 
toleransları ve v.s ile ilgili herhangi bir tereddüt 
olduğunda, Müteahhit üretime devam etmeden önce 
Otoriteye durumu bildirmek zorundadır. 

KALİTE KONTROL 
İSÇİLİK 
Tüm parça ve yapılar sağlam bir işçilik ile üretilmiş, 
yapılmış ve boyanmış olacaktır. 
ÇİZİM SETİ 
Bu Anlaşmanın yürülüğe girmesini müteakip, komple bir 
çizim seti, ilgili şartnameleri ile birlikte 
verilecektir. Teknik özellikler Dokümanı no: 9999-2-4-4/ 
040'a bakınız. 
TAŞERONLAR . 
Teklif ile birlikte, taşeronlar tarafından üretilecek 
tüm malzeme/komponenler ile ilgili etraflı bir araştırma 
verilecektir. 
Kalite programı komple bir araştırma ihtiva edecektir. 
Bu araştırmada ayrıca taşeronların isim ve adresleri de 
bulunacaktır. 
MÜHİMMAT DATA KARTLARI 
Mermilerin konfigurasyonunu gösteren üç adet tamamıyle 
dolu MDK her mühimmat kafilesi ile birlikte 
verilecektir. •f'"' •'".;--"V''.-• 
Boş MDK1 lar istek üzerine geri'yollanacaktır. .-•. ••'•' ''','• '• 

Türkiye nuyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 51) • • : | 
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OTORİTE TARAFINDAN YAPILAN MUAYENE 
a. AQAP-10'a göre kalite kontrol ile ilgili tüm istekler 

bu Teknik Dokümanda belirtildiği şekilde Otorite 
tarafından seçilen bir temsilci tarafından muayene 
edilecektir. 

b. Bu muayene alt-bölüm 4.3.3.'de belirtildiği üzere 
taşeronların kalite kontrol sistemlerini de kapsadığı 
için, Müteahhit aşağıdaki maddenin taşeronları ile 
yaptığı anlaşmalarda bulunmasını sağlayacaktır : 
"Bu sipariş den yapılmış ve savunma sipariş 
numarası ' nin .......... tir ve firmanızda 
askeri kalite kontrol muayenesine tabi tutulacaktır. 
Bu amaçla, Milli .Savunma Bakanlığının yetkili 
temsilcileri muayene uzmanları tarafından yürütülecek 
olan aktivitileri size bildirecektir. 
Bu sipariş çerçevesindeki sorumlulukların! yerine 
getirebilmeleri için muayene heyetinin talep ettiği 
tüm yardımı vermeye- hazır olmanız gerekmektedir". 

c. Müteahhit bölüm AO.AP-1'in 2.18'inde belirtilen 
kalacak yer temini ve yardım sağlayacaktır. 
Heyetin seyahat ve kalacak yer masrafları ile 
Otoritenin personel harcamaları Otorite tarafından 
karşılanacaktır, • . - . , - . 

d. Müteahhit, Otorite ve Otorite adına kalite kontrol 
araştırması ile görevli temsilciyi (yabancı muayene) 
malzemenin kafile muayenesine veya, varsa, son 
(yeniden) muayeneye hazır olmasından en az 21 gün 
önce mektup ile haberdar edecektir. 
Otorite temsilcisi kafile muayenesinde hazır 
bulunacak, ve son (yeniden) muayenede de hazır 
bulunabilecektir.' 

e. Askeri Muayene Grupundan sorumlu temsilci tarafından 
herhangi bir hata ve/veya sapma tespit edilirse ve bu 
hgtalar Teknik özellikler Dokümanında 
sınıflandırılmamış ise, müteahhit bu hata ve/veya 
sapmaları muayene raporunda belirtmek zorundadır. 
Buna ilaveten, müteahhit muayene raporunda belirtilen 
hata ve/veya sapmaları nasıl çözümleyeceğini 
belirtecektir. 
Müteahhit ve otorite rapor üzerinde görüşecek ve söz 
konusu hata ve/veya sapmaları karşılık muatabakat ile 
sınıflandıracaktır. . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 51) 
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4.3.6. MODİFİKASYONLAR 

Tasarım, konfigürasyon, şartname, kalita kontrol 
sistemi, v.s de yapılacak her modifikasyon onay için 
yazılı olarak otoriteye verilecek ve Otorite yazılı 
onayını vermeksizin yürürlüğe konmayacaktır. 

4.4. TEKNİK ÖZELLİKLER İLE ÎLGÎLl İLAVE BİLGİLER 
Milli Savunma Bakanlığı 

Türkiye Dilyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 51) 
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ön Muayene Belgesi örneği 

Uyumluluk Belgesi STANAG 4107'nin EK-B'si 

1 nci Sayfa Sayfa Adedi 

1. 

4. 

5. 

Satın Alan 

Bu Dokümanın Gönderildiği 
Makam 

Bu Dokümanı Gönderen (Te-
darik Eden) 

2. 

3. 

6. 

6. 

Sipariş Referansı 

Sözleşme Numarası 

a. Malzemenin Gönderileceği 
M a k a m " : . •'-.'• '•".. '' 

b. Siparişteki Nakledilen Adı 
Toplam Kısmî 

7. Aşağıda detaylandırıİmiş malzeme (veya aşağıda tanımlanmış 
hizmetler) muayene ve test edilmiş ve aşağıdaki 17 Numaralı 
Maddede kayıtlı olan sapmalar/değişiklikler dışında şartname 
(ler), teknik resim(ler) ve siparişe uyumlu olduğu belgelen-; 
mi ştir. ! - . • • • • ' • • ' • • ' 

Tarih îmza(Tedarik Eden) Adı Soyadı 

8. Sözleşme 
Madde Numarası 

9. Stok/Parça 
Numarası ve Adı 

10. Adedi 11: Ambalaj"112. Teslimatı 
Numarası Yapılmamı 

Adet 

13. Alınan 
Adet 

K a f i l e 
Numaras ı : 

14. Bu Dokümanı Alan Makamın 

Re fe rans Numarası Tar ih 

15. Hükümet Kalite Kontrol 
Bürosu 

16,. Bu doküman ile, yukarıda tanımlanan 
malzeme ve (veya) hizmetlerin STANAG 
4107 Hükümleri çerçeves.i nde. Hükünet 
Kalite Teminatına göre yapıldığa ve 
ilgili sözleşmenin hükümlerine uyumlu 
olduğu belgelenmektedir. 
Tarih 
İmza 
Adı Soyadı 

17. 
Dag\ı 

N o t l a r 
t im Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 51) 
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NATO TASNİF DIŞI 

AQAT-1 
3. Baskı 

ENDÜSTRİYEL KALİTE KONTROL SİSTEMİ İÇİN NATO GEREKLERİ 
AQAP - 1 
3. Baskı 

M a y ı s , 1 9 8 4 

NATO TASNİF D I Ş I 

fürkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 51) 

' : ı-'.- /'• • • t . 



— 48 — 

NATO Tasnif Dışı 
AQAP-1 (3. Baskı) 

KUZEY ATLANTİK ANDLAŞMASI TEŞKİLATI 

ASKERİ STANDARDİ ZASYON BÜROSU 

NATO NEŞRİYAT MEKTUBU Mayıs 1984 

1. AQAP-1 ( 3 . Boslu »-'ENDÜSTRİYEL KALİTE KONTROL SİSTEMİ İÇİN 
NATO GEREKLERİ- b i r NATO t a s n i f d ı ş ı d o k ü m a n ı d ı r . 1 l g i l i ü l k e l e r i n ' 
bu y a y ı n ı n k u l l a n ı l m a s ı i l e i l g i l i a n l a ş m a s ı STANAG 4108 i ç i n d e 
k a y d e d i l m i ş t i r . . • • • • -

2 . AÇAP-1 ( 3 . Bask ı ) a l ' ınd ig ında- g e ç e r l i d i r . .By , A0AP-1 ( 2 . B a s k ı ) 
y e r i n e geçecek ve e s k i s i m a h a l l i y ö n t e m l e r e g ö r e imha 
e d i 1 e c e k t i r . ' 

3 . Bu AÇAP'ın s i p a r i ş alorı f i r m a l a r a ve t e d a r i k e d i c i l e r e 
d a ğ ı t ı m ı n a müsaade e d i l i b i l i r ve bu t ü r d a ğ ı t ı m l a r t e ş v i k e d i l i r . 

P.J.-MITGHELL 
Tüm General, CAAR 

Başkan 

NATO T a s n i f D ı ş ı ' . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 5.1) 
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AQAP - i 
3. Baskı 

NATO Tasnif Dışı 

II 
DEĞİŞİKLİK VE DEĞİŞİKLİK EKLERİNİN KAYDI 

-q 
Değişiklik veya 
Deöişiklik Ekinin 
Tanımı ile İstek 
Numarası (Varsa) 
ve Tarihi 

Uygulama 
Tarihi 

NATO Yürürlüğe 
Giriş Tarihi 

Kimin Tarafından 
Uygulamaya Konul
duğu (İmza,Rütbe, 
unvan veya Seviye, 
Komutanlık Adı) 

NATO Tasnif Dışı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 51) 
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NATO Tasnif Dışı 

III AQAP-1 
3.Baskı 

ENDOSTRİYEL KALİTE KONTROL SİSTEMİ İÇİN NATO GEREKLERİ 
İÇİNDEKİLER 

BÖLÜM 1 
Paragraf 

BOLÜM 2 

101 
102 
103 
104 

1 

Paragraf 201 
202 
203 
204 
205 
205(a) 
205(b) 
205(c) 
205(d) 
206 . 
207 
208. 
208(a) 
208(b) 
209 
210 
210(a): 
210(b) 
210(c) 
210(d) 
211 
211 (a) 
211(b) 
212 
213 
213 (a ) 
213(b) 
214 
215 
216 
217 
217(a) 
217(b) 
217(c) 

21 8 

GENEL HUSUSLAR 
Giriş . 
Kapsam . 
Uygulanabilirlik 
U y g u l a n a b i l i r f l o k u m a n l a r 
İSTEKLER 
Genel 
Organizasyon 
Kalite Kontro 
Planlama 
Kalite Kontro 
Yöntemler •• 
Çalışma Talim 
Muayene ve Te 
Kayıtlar 
Düzeltme Faal 
Tasarım ve Ge 
Dokümantasyon 
Dokümantasyon 
Değ i siklik Ko 
Muayene, ölçü 
Kontrolü 
Sipariş Alan 
Malzeme ve Hi 
Satın Alma 
Satın Alma Ve 
Giriş muayene 
Satın-Al inan 
Kontrolü 
İmalât Kontro 
Genel 
özel Prosesle 
Sipariş Veren 
Malzeme 
Ara-Son Muaye 
Ara Muayene v 
Son Muayene v 
Örnekleme Yön 
Uygun Olmayan 
Muayene 'Durum 
Kul 1 anma Depo 
Malzemenin Ku 1 Depolama' 
Amba1âj1 ama 
Yer Tahsisi v 

1 Sisteminin Denetimi 
I D o k ü m a n t a s y o n u 
atları 
st Talimatları 
i yetleri 
liştirme Kontrolü 
ve Değişiklik Kontrolü 
Kontrolü 

ntrolü 
ve Test Teçhizatının 

Firmanın Satın Aldığı 
zmetlerin K o n t r o l ü 
r i leri 
si ' 
Malzemenin Doğrulama 
lü 
rin kontrolü 
Tarafından Temin Edilen 

ne ve Testler 
e Testler 
e Testler 
temleri v 
Malzemenin Kontrolü 

unun B e 1 i r t i JUn e's-i* V -
lama ve Amb^Vâ^Kurp •• •• K 
II anımı f '" '''... ] . \, 

Sayfa No. 
1-1 
1-2 
1-3 
1-3 

e G ö s t e r i "1 e c e k, • Kol a y M 1 
NATO Tasnif Di ş ı^V 

2-5 
2-
2-
2-
2-
2-
2-
2-
2-
2-
2-
2-
2-
2-
2-
2-
2-
2-
2-
2-

ar. 2-

S ' 
9 
9 
9 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 51) 
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NATO Tasnif Dışı 

1 - 1 
ENDÜSTRİYEL KALİTE KONTROL SİSTEMİ İÇİN NATO GEREKLERİ 

BÖLtlM I 

101. GİRİŞ 
GENEL HUSUSLAR AQAP-1 

•3.Baskı 

(a) Gelişen teknoloji ve bu gelişmenin yarattığı karmaşıklık 
ile karakterize edilen, modern endüstri, maliyeti arttıran 
düzenleyici kurallara tabidir. Bu. ortamda, malzeme ve 
hizmetlerin alıcı ihtiyaçlarını karşılaması ve ilgili 
faaliyetlerin mümkün olan en ekonomik şekilde yapılmasını 
sağlamak' üzere tasarımlanması, üretilmesi ve tenini 
hususlarının belir!enmesi zaruridir. 

(b) Bu hedeflere ulaşılmasını kolaylaştırmak için yeni kavram 
ve disiplinler ortaya çıkmaya devam etmektedir. Bunların 
arasında en belirgini, ülkelerin çoğunda müşterek kalite kontrol 
olarak tanımlardan esaslardır. 

(c) Böyle bir modern kalite kontrol sistemi bir kaç temel 
kavrama dayanır:. 

(1) Malzeme ile hizmetlerin kalitesi; tasarıma, üretime, 
muayene ve kaliteye tesir eden diğer işlemlerin sipariş alan 
tarafından kontrol edilmesine dayanır. Bu itibarla sipariş 
alanlar alıcının sözleşme şartlarına uygun malzeme ile hizmetleri 
sağlamada gerekli kal iLe kontrol teşkilatını kurmak için hazır 
olmalıdırlar. ' . . . . . 

(2) Sipariş alanlar yalnız malzeme ve hikmetleri mutabık 
kalınan fiyat ve sürede teslim etmekle kalmayıp, bunlara ilave 
olarak tasarım, geliştirme ve üretim faaliyetleri boyunca 
kontrolü devam ettirdiklerini ve malzeme ile hizmetlerin kabul 
edilebilir olduklarını gösteren muayeneleri yaptıklarını objektif 
delillerle ispat etmeye hazır olmalıdırlar. 

(d) Alıcı; sözleşmede bulunan isteklerin tam ve açık olmasını 
temin etmeli dir. Alıcı, sipariş alanın yapacağı faaliyetler 
üzerinde kontrol hakkı olduğunu ve malzeme ile hizmetlerin uvgun 
bir şekilde üretim ve muayenesinin temin edileceği hususlarını 
sözleşmede belirterek teminat altına almalıdır. 

(1) Alıcı bu hususu, kontrol edilmesi şart elan 
fonksiyonları' sözleşmede kayıt ve şarta bağlamak suretiyle 
sağlayabilir. 

(2) Alıcı; sipariş alanın gerekli kaliteyi -tutturduğuna 
emin oluncaya kadar, gerekli her türlü kalite teminat işletir.; 
yaptıracaktır. Bu tarzdaki kalite teminatı, yerine göre yerdırcı 
firmalara da uygulanacaktır. Alıcının kalite teminatı uygulanala-
rının kapsamı, sözleşme isteklerini karşılamak üzere sipariş 

2 • : . • . . . : • '*,•;•:•>' • ... tff ; 

NATO Tasnif Dışj V'V V • •• .'„'/vf '• "\.\v'l*'' 
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AQAP-I NATO Tasnif. Dişi, 
3.Baskı . 
alanın oluşturduğu kalite kontrol sisteminin kanıtlanabilir 
etkinliği ve üreti 1 en mal y.eneleri n ve hizmetlerin kanıtlanabil! r 
kHİit.ehi. İİP ilgilidir. Katırı alıcı veya onun yetkili temsilcisi, 
uygun olmayan malzeme veya hizmetlerin teslimi sonucunu 
doğurabilecek durumlarda, sipariş alan firmanın kalite kontrol 
sistemindeki eksiklikleri düzeltene kadar malzeme veya 
hizmetlerin kabul veya onaylama işlemlerini dur'durma hakkına 
sahip olacaktır. 
102. KAPSAM 

Bu doküman, ürün ve hizmetlerin sözleşme şartlarına 
uymasını sağlamak ye objektif delil teçhiz etmek için . sipariş 
alan firmalar tarafından tasarlanacak, kurulacak ve idame 
ettirilecek olan kalite kontrol sisteminin bütün unsurlarını 
tanımlamak ve bu konuda uygulanması gereken esasları belirlemek 
üzere hazırlanmıştır.. 
103. UYGULANABİLİRLİK 

Bu doküman bir sözleşme veya sipariş mektubunda beyan 
edildiğinde, orada tanımlanan tüm malzeme veya hizmetler için 
geçerlidir. Bu doküman ile sözleşme şartları arasında bir 
uyuşmazlık olduğu takdirde, sözleşme şartları Öncelik 
taşıyacaktır. -
104. UYGULANABİLİR DOKUMAKLAR 

Aşağıdaki Nato dokümanı bu dokümanın bir parçasıdır. 
AQAP-6 : Endüstri İçin NATO ölçme ve Kalibrasyon Sistem Gerekleri 
Davet maktubunda aksi belirtilmediği takdirde, ihale için davet 
tarihindeki; uygulama dokümanı yürürlükte olacaktır. 

NATO Tasnif Dışı - ̂ 5v^.'^ 
: — * - - " • ' • :• . , - % * > " ; • * > £ • 
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NATO Tasnif Dışı 

AQAP-1 
BÖLÜM II 3.Baskı, 
İSTEKLER 

201. GENEL " 
Sipariş alan . firma sözleşme isteklerini karşılamaya 

yönelik, diğer sipariş faaliyetleri ile uyumlu olarak planlanıp 
geliştirilmiş ve burada Sistem olarak anılacak olan, etkili ve 
ekonomik bir kalite kontrol sistemini kurarak dokümante edecek ve 
idamesini sağlayacaktır. Sistem, sözleşmede tanımlanan makacın 
veya bu makamın burada Kalite Temin Temsilcisi (KTT) olarak 
tanımlanan temsilcisinin kabulüne şayan olacaktır. Sözleşme 
şartları, KTT'ne sadece sözleşme hükümleri ne .uygun malzemenin 
kabul için sunulmasını sağlayacak yöntemlerin oluşturulması ve 
uygulanması ile karşılanacaktır. Sipariş alan firma, Sistem'de 
'sözleşmenin kalite ile ilgili isteklerini kavradığını ve organize 
bir yaklaşım 'ile bu isteklerin karşılanacağını gösterecektir. 
Siparişi .alan.firma kalite isteklerinin belirlenmiş olduğunu ve 
sözleşmenin tasarım, geliştirme, satın alma, üretim, muayene, 
.koruma, ambalajlama, şevki yat, depolama ve montaj gibi bütün 
safhaları süresince bu isteklerin karşılanacağını taahhüt 
edecektir. Sistem, yetersiz kaliteyi doğurabilecek eksiklik, 
eğilim ve şartların erken ve derhal tesbiti ile zamanında ve 
etkili düzeltici faaliyeti sağlayacaktır. Sistemin etkili ve 
işlerliğine dair delillere KTT her istediğinde ulaşabilecektir. 
202. ORGANİZASYON 

Sipariş alan firma, sistemin yönetimini sağlayacak 
organizasyonunu yazılı olarak açıklayacaktır. Kalite yönetir. 
forıkjsi yonları nda görevli personel, kalite sorunlarının 
belirlenmesi ve değerlendirilmesi ile sözleşmenin bütün safhaları 
süresince bunların çözümlenmesi ile ilgili işlemlerin önerilmesi, 
başlatılması ve sonuçlandırılmasında tam yetki ve sorumluluk 
taşıyacaktır.Sipariş alan firma, kalite konuları ile.i İğilenecek, 
gerekli yetki ve organizasyon içi bağımsızlığa sahip bir yönetic 
tenisi İçişini yazılı olarak atayacaktır. 
203. KALİTE KONTROL SİSTEMİNİN DENETİMİ 

Sipariş alan firma yönerimi, sistem'in etkinliğini 
belirlemen için "belli aralıklarla ve sistemli olarak kontroller 
yapacaktır. Denetimlerin uygulanış şekilleri ve aralıkları, 
tutulacak kayıtlar, denetimde elde edilecek verilerin 
değerlendirme sorumluluğu ve bu verilerden düzeltme 
faaliyetlerinde nasıl yararlanılacağı oluşturulacak denetir. 
yöntemlerinde belirlenecektir. Sipariş alan firma, denetimlerde 
tesbi t edilen eksiklikleri en kısa sürede giderecek, b_-
eksikliklerin en önemlilerini ve bunların giderilmesi icir. 
sistem'de yapılması gereken değişiklikleri KTT'ne bildirecektir. 
Sistem denetim sonuçları KTT'ne açık olmalıdır. 
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204. PLANLAMA 
Sipariş alan firma, sözleşne uygulamasının en erken 

kademesinde, sözleşme isteklerini yeteri kadar inceleyerek türe 
safhalar için şunları sağlayaeaklir: (1) Tasarım,, geliştirme ve 
üretim faaliyetlerinin yeterli, dokümante edilmiş kontrolü; (2) 
Orun kalitesinin Bağlanması için muayene ve test edilecek malzeme 
karakteristikleri ve üretim işlemlerinin belirlenmesi; muayene ve 
test. teçhizatı, bağlama , takım ve yeteneklerin zamanında 
sağlanması; (3) Yeni cihazların geliştirilmesi de dahil 
olmak üzere muayene ve test tekniklerinin güncelleştirilmesi; 
(4) üretim başlamadan önce; üretim, muasene ve test yöntemleri 
ile geçerli dokümantasyonun uyumluluğunun sağlanması. 
205., KALİTE KONTROL DOKÜMANTASYONU 

(a) YÖNTEMLER 
S i p a r i ş a l a n f i r m a , S i s t e m ' i n i ş l e t i m e l e m a n l a r ı n ı n 

k o n t r o l ü i ç i n . u y g u n b e l g e l e n m i ş y ö n t e m l e r i o l j ş t u r a c a k ve idame 
e t t i r e c e k t i r . 

<b) ÇALIŞMA TALİMATLARI. 

S i p a r i ş a l a n f i r m a , malzeme v e - h i z m e t i n k a l i t e s i n i 
e t k i l e y e n i ş l e r i ç i n y e t e r l i , b e l g e l e n m i ş t a l i m a t l a r 
h a z ı r l a y a c a k ve idame e t t i r e c e k t i r . İ ş t a l i r n a t l a ı ı s c r l e ş m e y e v e 
t e k n i k i s t e k l e r e uygun o l a c a k ve mümkün o l d u ğ u t a k l i r d e i ş ç i l i k l e 
i l g i l i k r i t e r l e r i de i ç e r e c e k t i r . 

( c ) MUAYENE VE TEST TALİMATLARI 

S i p a r i ş a l a n f i r n a ; malzeme, y a p ı l a n i ş l e - ve mamulde 
i s t e n i l e n k a l i t e n i n s a ğ l a n d ı ğ ı n ı b e l i r l e m e k ü z e r e uygu lanacak 
muayene ve t e s t l e r l e i l g i 1 i t a l i m a t l a r h a z ı r l a y a c a k ve idame 
e t t i r e c e k t i r . 

(d ) KAYITLAR 

S i p a r i ş a l a n f i r m a ; S i s t e m i n e t k i n i ş l e r l i ğ i n i g ö s t e r e c e k 
k a y ı t l a r ı o l u ş t u r a c a k ve idame e t t i r e c e k t i r . Bu k a y ı t l a r s . ' p a r i ş i 
a l a n f irma t a r a f ı n d a n i n c e l e n e c e k ve S i s t e m ' i n y ö n e t i İn. »s inde 
b u n l a r d a n y a r a r l a n ı l a c a k t ı r . Yard ımcı f i rma k a y ı t l a r ı ca , 
. s i p a r i ş a l a n f i rma k a y ı t l a r ı n ı n b i r p a r ç a s ı d ı r . Kayı M a r ; 
ma lz-eme, p a r ç a , a l t - t a k ı m , t a k ı m , c i h a z , B İ t - s i s t e m veya s i s t e r i n 
g p n i ş t a n ı m ı n ı ; y a p ı l a n g ö z l e m l e r i n sonucunu ve s a y ı s ı n ı , görö le r . 
h a t a l a r ı n t i p ve s a y ı s ı nı , - k a b u l ve r ed m i k t a r l a r ı n ı ve düze l ' . ce 
f an ] j y e t ] e r i ni iı nıah i y e t i ni i ç e r e c e k t i r ^ K a y ı t l a r , KTT i ç i n h a : T , ' 
b u l u n d u r u l a c a k t ı r . 
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Sipariş alan firma; tasarım, satınalma, üretim, muayene 
veya sözleşmenin içerdiği diğer konularda kaliteyi olumsuz yönde 
etkileyen hata ve şartların tesbit edilerek giderilmesini 
sağlayacak yöntemleri geliştirecek ve idame ettirecektir. 
Siparişi alan firma şunları sağlayacaktır: (1) Hata nedenini ve 
gerekli düzeltme faaliyetini tesbit için hurdaya ayrılan ve 
tekrar, işlem görmek zorunda' kalan malzemenin sürekli olarak 
analizi; (2) Uygun olmayan malzeme oluşumunun ana nedenlerini 
bulniak ve gidermek için işlemlerin sürekli olarak analizi; (3) 
Satın alıcıdan gelecek uyarılara cevap verecek düzeltme 
faaliyetleri; (A) Kendisinin ve yardımcı firmalarının düzeltme 
faaliyetlerinin, istenilen amaca ulaşabilmesi için, etkin 
yönetimi. 

207. TASARIM VE GELİŞTİRME KONTROLÜ 
•Sipariş alan firma, nerede yapılırsa yapılsın, tasarım 

ve geliştirme faaliyetlerinin ve bunların diğer faaliyetlerle 
ilişkilerinin kontrolünü sağlayacak, idame ettirecektir. Bu 
kontrol', tasarım ve geliştirme programlarını; tasarım uygulama ve 
yöntemlerini; doküman ve şartnamelerin hazırlanması ve idamesini; 
makul olmalarını ve değiştirilebilirli£i sağlamak üzere 
tol eransları; üretim işlemlerinin özelliklerini; yeni malzemenin 
uygun çevre koşullarında değerlendirilmesini; güvenilirlik ve 
idame edilebi1 irlik amaçlarını; değer mühendisliği amaçlarını; 
problemleri zamanında tesbit ederek tasarım ve geliştirire 
programının amacına ulaşmasını sağlayacak tasarım denetim 
yöntemlerinin oluşturulmasını; daha önceki tasarımlardan edinilen 
hata verilerinin kullanılmasını; tasarım ve geliştirme 
safhasından üretim safhasına geçişi içerecek, yeni tekniklerin 
araştırılmasına da uygulanacaktır. Satınalma, üretim, tesis vs. 
amaçları için hazırlanan dokümanlar, geçerlilik kazanmadan, 
doğruluk, bütünlük ve sözleşme isteklerine 'uygunluk açısından 
kontrol edilecektir. 

208. DOKÜMANTASYON VE DEĞİŞİKLİK KONTROLÜ 

(a) DOKÜMANTASYON KONTROLÜ 
Sipariş alan firma, işin gerçekleştirilmesine esas 

teşki 1 eden bütün dokümanların kontrolünü sağlayacak ve i.dace 
ettirecektir. Gereken durumlarda yardımcı firmaların 
dokümantasyonu da sipariş alan firmanın sorumluluğunda 
olacaktır. Tam ve doğru nüsha teknik resimler, teknik istekler, 
sözleşme değişiklikleri ile ilgili bilgiler, iş talimatları, 
muayene ve te--t talimatları_gereği ne göre üretim, muayene ve 
test alanlarında zamanında hazır bulundurulacaktır. Sipariş altn 
firma, değişikliklerin uygulamaya geçişiyle ilgili bilgilerin 
kaydedilmesin^ garanti edecektir. ......Sistemin etkili olarak 
ı,a 1 ı şnıns j rıa esas teşkil eden işTemlerin -yapıldığı yerlerde i 
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sipariş alanın yöntemlerinin geçerli kopyaları 
bulundurulacaktır. Geçersiz dokümanların kullanımını önlemek 
üzere gerekli tedbirler alınacaktır. 

(b) DEĞİŞİKLİK KONTROLÜ 

Siparişi alan firmanın dokümantasyonunda, bütün 
değişiklikler yazılı olarak yapılacak ve değişikliğin belirlenen 
uygulama noktasında yürürlüğe girmesi için gerekli önlemler 
alınacaktır. Sipariş alan firma yapılan değişikliklerin kaydına 
tutacak ve saklayacaktır. Sipariş alan firma yöntemlerinde, bir 
dokümanın yeniden hazırlanıp dağıtılmasını gerektirecek 
değişikiiklerin • kapsam ve sayısını belirleyecektir. Dokümanlar 
üzerindeki el. yazılı notlar, onaylanmış değişiklik yöntemine 
uygun ve onaylı değişiklik kararlarıncâ içerildiği durumlar hariç 
olmak üzere, geçerli değildir. 

209. MUAYENE, ÖLÇÜ VE TEST TEÇHİZATININ KONTROLÜ 

Sipariş aîan firma, malzemenin sözleşme isteklerini 
karşıladığını göstermek için; uygun muayene, ölçüm ve test 
teçhizatını, yardımcı bilgisayar yazılımları da dahil olmak 
üzere, temin etmek, kontrol altında bulundurmak, .kalibre etmek ve 
idame ettirmekle yükümlüdür. Yardımcı firmalara ait teçhizatın 
amaca uygunluk, kalibrasyön ve bakım yönünden uygun* olduğunun 
sağlandığı, siparişi alan firma tarafından araştırılacaktır. 
Belirsizlikleri bilinen ölçümleri gerçekleştirebilecek ve 
istenilen ölçü yeteneklerine sahip ölçüm teçhizatı 
kullanılacaktır. . ölçüm ve kalibrasyön sistemi AQAP-6'ya uygun 
olacaktır. 

Üretimde kullanılmalarına izin verilmeden önce kalıp, 
bağlama elemanları, şablon, nıodel veya muayenede kullanılacak 
diğer araçların yeterlilik ve doğrulukları kontrol edilmelidir. 
Kalıp, bağlama ve takım mastarlarının kontrolleri belirli 
aralıklarla tekrar edilmelidir. Sipariş alan bu kontrollerin 
kapsam ve aralıklarını belirleyecek, kontrol sonuçlarının 
kayıtlarını tutarak saklayacaktır. Takım ve mastarların tasarım 
verileri ve ölçüm ve test teçhizatının performans verilerini 
içeren kayıtlar, araçların fonksiyonel yeterliliklerinin 
bel irlenebjlmesi için KTT'ne açık olacaktır. Sipariş alan firca, 
Közleşmenin günümüz teknolojisinin bilinen sınırlarını açan 
ölçüm isteklerini ve malzemenin muayenesi için gerektirdiği yeni 
ölçüm yeteneklerini belirleyerek KTT'ne, bu imkanların 
oluşturulması için gerekli zamanı da göz önünde bulundurarak, 
hiİdi recekti r. ' 
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210. SİPARİŞ ALAN FİRMANIN SATIN-ALDICl MALZEME VE HİZMETLERİN 

KONTROLÜ 

(a) SATİN ALMA 

Sipariş alan firma satın alınan bütün malzeme ve 
hizmetlerin sözleşme isteklerine uygunluğundan sorumludur. 
Yardımcı firmaların kalite kontrolü, ürettiği malzemenin 
özelliklerine ve geçmişteki kalite performansına bağlı olarak 
belirlenecek aralıklarla, . s-ipariş alan firma tarafından 
denetlenecektir. Bu sorumluluk, gerekirse siparişi alan firır.anın 
yardımcı firma tesislerinde gözetimi sağlayacak personel 
bulundurmasını da içerecektir. Yardımcı firmaların seçimi ile 
.sipariş alan fi rma .taraf ından yapılacak kontrollerin tipi ve 
kapsamı, satın alınacak malzeme veya hizmetin özelliklerine ve 
yardımcı firmanın yeteneklerine uygun olarak belirlenecektir.. 
Siparişi . alan. firma, kendisinin ve yardımcı firmalarının 
kontrollerinin etkin olduğunu objektif delillerle gösterecektir. 

(b) SATIN ALMA VERİLERİ 

Sipariş dokümanları, sipariş edilecek malzeme' ve 
hizmetlerin eksiksiz ve anlaşılır tanımı ile kalite kontrol 
ve muayene konusunda gerekli bilgileri içermelidir. Sipariş 
dokümanları aşağıda belirtilen unsurları içermelidir: 

(1) Tip, sınıf, stil, derece, veya diğer kesin tanıtım, 
(2) Şartname, teknik resim, işlem istekleri veya diğer 

teknik- dokümanların isimleri veya yanılmalara yol açmayacak 
tanımları ile geçerli kopyaları, 

(3) Kalite kontrol / muayene istekleri, yani AGAP veya 
diğer kalite istekleri, 

(4) Değişiklik' kontrolü ile ilgili talimatlar, 
(5) Madde 210.(d)'ye uygun olarak yardımcı firca 

tesislerinde KTT'nin çalışabilmesini sağlayacak tedbirler. 

(c) GİRİŞ MUAYENESİ 

yo'l 1 a 
kulla 
kal i t 
kontr 
bel i r 
tamam 
bek le 
bel i r 
özel 1 
a,\rıc 
top] a 
tanı n 

Satın alınan malzeme, muayene edilmeden veya başka lir 
sözleşme isteklerine uygunluğu belirlenmeden 

nılmayacak veya işlem görmeyecektir. Uygulanacak giriş 
e kontrolünün kapsamı ve miktarı, üreticide jyapılar. 
ollcr ve objektif deliller göz önünde bulundurularak 
leneeektir. Satırı alınan malzeme, gerekli testler 
lanıncaya veya test raporları temin edilinceye kadar 
tilecektir. Sipariş alan firma, yanteir.lerir.de 
1enebi]ecek istisnai durumlarda malzeme yapısında ve 
iklerinde işlemler esnasında değişiklik olmadığı takdirde ve 
a, uygun olmadığı belirlendiğinde, hızlı bir şekilde 
ti İması ve değiştirilmesine imkan tanıyacak şekilce 
abilmesi mümkünse, acil üretim ihtiyaçları için şerbet 
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bırakılabilir. Yardımcı firmalardan uygun olmayan malzeme geldiği 
belirlendiğinde sipariş alan firma, 215. madde hükümlerine 
uygun olarak, gerekli düzeltme faaliyetini başlatacaktır. 
Sipariş alan firma, Mj 1-1 i Kalite Teminatına tabi bir yardımcı 
firmadan uygun olmayan malzeme gelişini KTT'ne bildirecektir. 

(d) SATIN ALINAN MALZEMENİN DOĞRULAMA KONTROLÜ 
KTT, satın alınan malzemeye gerekli kontrollerin 

yapıldığını ve alt-sözleşmeye uygun malzemenin ana-sözleşme 
isteklerine de uygun olduğunu doğrulamak üzere yardımcı firmada 
veya malzeme teslim alındıktan sonra sipariş alan firmada denetim 
yapma hakkını mahfuz tutar. KTT'nce yapılan doğrulama kontrolleri 
sipariş alan firmayı sözleşme isteklerine uygun malzeme üretme 
sorumluğundan kurtarmaz ve ayrıca malzemenin daha sonra red 
•«dilmesine engel teşkil etmez. • Yardımcı firma tesislerinde 
KTT'nce doğrulama kontrolü uygulanması, sipariş alan firma 
tarafından yardımcı firmada etkili bir kalite kontrolün 
uygulandığının -kanıtı olarak kabul edilmelidir. Yardımcı firma 
tesislerinde' resmi doğrulama kontrolü sadece KTT tarafından 
istenebilir. KTT yardımcı firmada resmi doğrulama kontrolü 
yapılması gerektiğini belirlediğinde, sipariş alan firma, bunu 
sipariş dokümanları ile sağlayacak ve KTT istediğinde teknik 
bilgileri içeren doküman ve kayıtlar kendisine ulaştırılacaktır. 
211. İMALAT KONTROLÜ 

(a) GENEL 
Sipariş 

işlemlerinin kontrol 
şartları, üreti m ve i 
iş talimatlarını, iş 
ve gerektiğinde, öz 
kriterlerini de içere 
.şeki-lde yazı 1 j hale 
•f J m a ile KTT'ni n 
tanımlanmalıdır. Sıpa 
•noktalarında muayene 
edilen malzemenin be 
yapılmasının uygun £ 
mümkün olmadığı dur 
teçhi zatın ve person 
Gerekli olduğu duru 
kontrol yapılacaktır 
muayene ve kon'tro 
edildiğinde, düzeltil 

alan fi rm 
altında yapı 
şlem tarzları 
çilik kriteri 
el çalışma or 
n i şçi 1 i k kri 
geti ri 1 mi ş st 
muayene edi 
ri ş al an ' fi 
ve testleri 

li rlenmesi ni 
örüldüğü veya 
um1 arda, işi 
elin gözlem y 
mlarda, hem m 

Sipariş a 
1 metodları, 
ecektir. 

a üretim, muayene ve test 
İmasını sağlayacaktır. Kontrol 
nı belirleyen dökümante edilciş 
erini, uygun üretim teçhizatını 
tamlarını içerir. Kabul ve red 
terleri, mümkün olan en geniş 
andardlarla veya sipariş alan 
p kabul ettikleri örneklerle 
rma, üretim işlemlerinin uyrun 
n yapılması ile kabul ve red 
sağlayacaktır. Proses kontrolü 
ürünün fiziksel muayenesinin 
emlerin, proses metodlarımn, 
oluyla kontrolü sağlanacaktır. 
uayene hem de gözlem yoluyla 
lan firma tarafından beli rler.er. 

uygun olmadıkları tes'ıit 

(b) ÖZEL PROSESLERİN KONTROLÜ 
Sipariş alan firma, üreti^^ye ..muayene işlemleri :1e 

emniyet, tedbirlerinin bir kısmını t^şki İ ederr^özel prosesierir. 
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kontrolünü sağlayacak ve idame ettirecektir. Teçhizatın, temel 
proseslerin uygulandığı ortamların ve personelin nitelikleri 
sözleşme veya oluşturulmuş yöntemlere uygun olarak, bu konuda 
satın alıcının onayı veya satın alıcıyı tatmin, edecek belgelerin 
temini gerekecektir. 
212. SİPARİŞ VEREN TARAFINDAN TEMİN EDİLEN MALZEME 

Sipariş alan firma; satın alıcı tarafından temin edilen 
ve üretimde kullanılacak olan malzemenin muayenesi, depolanması 
ve bakımı için yöntemler hazırlayacak ve idame ettirecektir. Bu 
tür malzeme teslim alındığında, hasar belirlemek; tanım, bütünlük 
ve sayısını doğrulamak amacıyla muayene edilecektir. Eksik, 
hasarlı veya başka bir şekilde kullanıma uygun olmayan malzeme en 
kısa sürede KTT'ne bildirilecektir. 
213. ARA-SON MUAYENE VE TESTLER 

(a) ARA MUAYENE VE TESTLER 
Sipariş alan firma üretim esnasında, daha sonraki 

aşamalarda muayene ve test edilemeyecek belirli özelliklerin 
muayene ve test edilmelerini sağlayacaktır. 

(b) SON MUAYENE VE TESTLER 
1 Sipariş alan firma, sözleşme şartlarının 

karşılandığını göstermek için, mamul veya tamamlanmış hizmetlere 
muayene ve testler uygulayacaktır. Son muayene ve' testlere 
ait yöntemler, üretim içinde çeşitli safhalarda uygulanmış olması 
gereken muayene ve testlerin- gerçekleştirilmiş olduğunun ve 
sonuçlarının uygun olduğunun kayıtlardan kpntrol edilmesini de 
sağlamalıdır. 

(c) Muayene ve test esnasında tesbit edilen olağan dışı 
güçlükler KTT'ne rapor edilecektir. 
214. ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ 

Sipariş alan firma sözleşmede belirtilen örneklere 
yöntemlerini kullanacaktır. Sözleşmede belirtilmeyen Örneklere 
yöntemlerinin kullanımı KTT ile varılacak anlaşmaya bağlıdır. 
Kayıtlar, "ürünün karakteristikleri veya ürünün kritik olmayan 
uygulamaları muayene ve test edilen malzeme sayılarında azaltca 
yapılsa dahi istenen kalitenin sağlanacağını gösterdiii 
takdirde örnekleme yöntemleri kullanılabilir. Onaylann.:ş 
standardı ara uymayan örnekleme yöntemleri ayrıntılı olarak 
döhümante edilecektir. ...;• 

\';.- A v . „••••. : ', lJ 
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215. UYGUN OLMAYAN MALZEMENİN KONTROLÜ 
Sipariş alan firmanın teknik dokümanlara uymayan 

malzemenin kontrolü ile ilgili yöntemleri; belirleme, tefrik etme 
ve kabul, tekrar işleme veya tasnif etme gibi hususları içerecek 
ve uygun olmayan malzemeyi kabul etme selahiyetinin satın alıcıda 
olduğu göz önünde bulundurulacaktır. Bütün uygun olmayan 
malzemeler; yetkisiz kullanımı, sevkiyatı veya uygun malzemeyle 
karışmayı önlemek amacıyla kolay ayırdedilebi lir biçimde 
belirlenmelidir. Bu tür malzemenin saklanması için gerekli saha 
veya yöntemler sipariş alan firma ile KTT arasında belirlenecek 
ve sipariş alan firma tarafından sağlanacaktır. Uygun olmayan 
malzemenin red edilmesi, işlem görmesi" ve tasnifi ile- ilgili 
yöntemler dökümante edilecektir. KTT bu yöntemleri gerekli 
kontrolü sağlamadıklarını belirlediği taktirde, onaylamana 
yetkisine sahiptir. Bu tür malzeme ile ilgili bütün " Onar" ve 
"Olduğu Gibi Kullan" kararları KTT'nce onaylanmalıdır. Yöntemler; 
onarım, tekrar' işleme ve yerine yenisinin temini gibi işlemlerin 
etkilediği, karekteristiklerin tekrar muayene ve test edilmesine 
imkan tanımalıdır. . Malzemeyi, hataların tipi ve boyutunu, bu 
malzeme sınıfı hakkında verilen kararı açık bir şekilde 
tanımlayan kayıtlar tutulacak ve bunlar 
kayıtlarının bir bölümünü oluşturacaktır. 
216. MUAYENE DURUMUNUN BELİRTİLMESİ 

sipariş alan firmanın 

Sipariş alan firma, üretimin 
malzemenin muayene durumunu belirlemek 
oluşturacak ve idame ettirecektir. Sipariş 
etiket,, kart, fiş gibi kontrol araçları 
edilmiş ve edilmemiş malzemenin 

bütün safhalarında 
üzere bir . sisten 
alan firma damga, 
kullanarak muayene^ 
ayırdedilebilmesini 

kullanıldığı taktirde, bunun sağlayacaktır. Bu amaçla damga ««.»A»<<4xua 6J. ı.c*n w * uc, u 
şeklinden kullanıcısının kimliği tesbit edilebilir olacaktır. 
217. KULLANMA, DEPOLAMA VE AMBALAJLAMA 

Sipariş alan firma bütün malzemelerin tanımlanması, 
kullanılması,- depolama ve ambalajlanmasını, teslim alınmasından 
itibaren üretim işlemlerine girmesinden satın alıcıya teslim 
edildiği ana kadar belirliyecek bir sistemi oluşturacak ve idece 
etti recekti r . . 

(a) MALZEMENİN KULLANIMI 
Sistem malzemenin kötü kullanımını, yanlış kullanımını, 

hasar görmesini ve özelliklerini kaybetmesini önleyecek kullanca 
yöntemlerini içerecektir. 

11 
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3.Baskı 
(b) DEPOLAMA 

Kullanmayı veya sevkiyatı bekleyen malzemeyi 
gerektiği şekilde ayıran ve koruyan emniyetli depolama alanları 
oluşturulacaktır. Stoktaki malzemenin durumu belirli aralıklarla 
kontrol edilecektir. 

(c) AMBALAJLAMA 
Sipariş alan firma malzemenin kalitesinin korunması 

ve tanımlanması için gerekli önlemleri; ambalaj, koruma, 
markalama,, intikal gibi konuları da göz önünde bulundurarak 
alacaktır. 
218. YER TAHSİSİ VE GÖSTERİLECEK KOLAYLIKLAR 

Sipariş alan firma KTT'ne görevlerini yerine 
getirebilmesi için gerekli olan yer ve imkanlarla doğrulama, 
dokümantasyon .veya malzemenin onaylanması gibi işlemlerde 
isteyeceği yardımı temin edecektir. KTT'nin sipariş alan firma 
ve yardımcı firma tesislerinin, sözleşmeyle ilgili işlerin 
yürütüldüğü, bütün bölümlerine girme hakkı vardır. KTT'ne Sistem 
yöntemleri ile malzeme ve hizmetlerin sözleşme isteklerine 
uygunluğunu doğrulamada sınırsız fırsat tanınacaktır. Sipariş 
alan firma muayene teçhizatını doğrulama işlemlerinde makul 
ölçülerde kullanılmak üzere KTT'ne tahsis edecektir. Gerektiğinde 
bu tür muayene teçhizatının kullanımı için sipariş alan firma 
personeli hazır bulundurulacaktır. 

1K 
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871.2771.1101.11 Numaralı Sözleşmenin Lahika D'sidir. 

Fiyat Revizyon Maddesi : M483 TU * 
ı m *•• ıı T ıırı • • w w t _ _ _ _ I U M _ 

P = Po X (0,10 + 0,499 L - NL + Q 0 3 g M-NL + ' U K £ X \ 0,072 
L - N L o 

L-UK + 0,045 M-UK + 0,038 W-UK 
L-UKo M-UKo W-UK 

M-NLo 

| + 0,207 x US$ 
O J 1,64 

•3,22 

M-US 
M-USo 

Po 

L-NL 

L-NLo 

M-NL 

M-NLO 

= Mermilerin teslimat zamanında HOLLANDA Florini olarak 
Ayarlanmış Fiyatıdır. 

= Teslimatı yapı 1acak Mermiler için (1990 Fiyat Seviyesi) 
HOLLANDA Florini olarak Sabit TemellFiyatıdır. 

= L-NLo dırr ancak, Mermilerin sözleşmede yer alan tesli
mat 'zamânının-beş. ay öncesinde geçerli endeks sayıla
rına göre yeniden hesaplanacaktır. 

= •1 .ARALIK 1990 tarihli "Regelingslonen per week en per. 
maand van volwasserî werknemers in de Metaal-en Electr.o-
. teenni sehe industrie zoal s gepubliceerd in de 'Maandsta-
tistiek voor de Prijzen tabel 8. "Dokümahındaki indeks 
Sayı lan dır. 

= M-NLo dır; ancak, Mermilerin sözleşmede yer alan tes
limat zamanının oniki ay öncesinde geçerli endeks sa
yılarına göre yeniden hesaplanacaktır. 

-= "Producentenprijsindexcijfers van de. afzet van de 
nijverheid, per be'dr i jf sklasse tabel 3.2.1 klasse 34 
Metaalproducten industrie afzet' binnenl and , zoa1 s 
gepubliceerd in de Maandstatistiek van de prij'zen vocr 
December 1990" Dokümanındaki Endeks Sayılarıdır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 51) 
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Mermilerin sözleşmede yer alan teslimat zamanının 
245 gün öncesinde geçerli olan İNGİLİZ Poundu satış 
değeridir. Söz konusu gün Cumartesi, Pazar veya bir 
tatil gününe rastlıyorsa, ilgili değer bir.sonraki ça
lışma gününde geçerli' olan olarak tespit edilecektir. 
Oniki aylık, ilk işi etme süresi düşülerek Mermilerin 
teslimat zamanındaki L-UKo değeridir. 
ARALIK 1990 için geçerli İNGİLTERE' deki Makina Mühendis
liği Endüstrisi Ortalama Kazanç Endeksi. (İNGİLİZ Mer
kezî Hükümet İstatistik Bürosu tarafından aylık yayım
lanan ' Bültende yer alan 18.10 Numaralı Tablo.) 
Onüç aylık ilk işletme süresi düşülerek Mermilerin tes
limat zamanındaki M-UKo değeridir. 
ARALIK 1990 için geçer 1 i İNGİLTERE ' dek i Makina Mühen
disliği Üretim Fiyat Endeksi. (İNGİLİZ Merkezî Hükürr.et. 
İstatistik Bürosu tarafından aylık yayımlanan Bültende 
yer alan 18.6 Numaralı Tablo.) 
Mermilerin sözleşmede yer alan teslimat zamanının onüç 
ay öncesinde geçerli olan W-UKo değeridir. 
Kraliyet Daimî Bürosu tarafından ARALIK 1990 için yayım
lanan Aylık İstatistik Bültende gösterilen Endeks ra
kamlarının değişimine göre Kimyasal ve İlgili Endüstri
ler için Toptan Eşya Fiyat Endeksidir. 
Mermilerin sözleşmede yer alan teslimat zamanının 245 
gün öncesinde geçerli olan ABD. Doları satış değeridir. 
Söz konusu gün Cumartesi, Pazar veya bir tatil gününe 
rastlıyorsa, ilgili değer bir sonraki çalışma gününde 
geçerli olan olarak tespit edilecektir. 
Merminin sözleşmede yer alan teslimat zamanının dokuz 
ay. öncesinde geçerli M-USo değeridir. 
ABD. Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanmış ARALIK 
1990 için geçerli Endüstriyel ürünler üretici Fiyat 
Endeks idir.(Survey of Current^Business S6.) 
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* Yetkili tarafından onaylanmasına bağ 1 T. olarak, bu madde, 1 OCAK 
1996 tarihinden itibaren TÜRK işpayı için.döviz kuru değeri, ve ücret 
artışı düzeltmelerinin yansıtılabilmesi maksadıyla yeniden düzen-
lenebilir. 
1995 Yılına k a d a r l 9 9 5 Yılı da dahil kullanılan HOLLANDA Fiyat 
Artış Sayıları yerine daha sonra TÜRK Tüketici Endeksi kullanıla
caktır. Mevcut şartların üzerine bu düzenlemeden kaynaklanacak 
kâr, MKEK.na aktarılacaktır. 
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Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 27) 

Adlî Dip Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 

Raporu (1/330) 
T.C. 

Başbakanlık 22.1.1992 
Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 

Sayı : KK.Gn.Md. 07/101-228/06674 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adalet Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza ara Bakanlar Kurulunca 30.12.1991 
tarihinde kararlaştırılan "Adlî Tip Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Süleyman Demirel 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
2659 Sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 4 üncü maddesinde, Adlî Tıp Kurumu Başkanı 

ile Başkan Yardımcısının nitelikleri arasında "Adlî Tıp Uzmanı" olmak şartı vardır. Bu şart 
Kurumun yapısına, Adlî Tıp İhtisas Kurulları ile Adlî Tıp Kurumu İhtisas Dairelerinin oluşma
sına ters düştüğü gibi, tıp biliminin gelişim ve çeşitlilik içinde yetiştirdiği liyakatli, yetenekli 
ve başarılı diğer bilim adamı özelliğini taşıyan uzmanların bu görevlere getirilmesini de önleyi
ci mahiyette görüldüğünden, bu madde değiştirilmek suretiyle Adlî Tıp Uzmanı dışındaki kişi
lerin de bilgi, deneyim ye çalışmalarından yararlanılması imkânı sağlanmaktadır. 

Böylece, Adlî Tıp Kurumu birimlerinden olan "Adlî Tıp ihtisas Kurulları" ve "Adlî Tıp 
İhtisas Daireleri"nde görevli uzmanlar ile bu uzmanların durumunda olup tıbbın çeşitli dalla
rında ihtisas görmüş olup kurum içerisinde görev yapan elemanların da bu Kurumun Başkan 
ve Başkan yardımcısı olabilmesi mümkün kılınmıştır. 

Diğer taraftan; 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesinde Adlî Tıp Ku
rumu Başkanı, Başkan Yardımcısı, İhtisas Kurulu başkanları ve İhtisas Kurulu üyelerinin, uz
man elemanlar veya üniversitelerin ilgili Fakülte öğretim üyeleri ve yardımcıları arasından üçlü 
karar yerine Bakan onayı ile atanmaları hükme bağlanmaktadır. 

Ayrıca, Adlî Tıp Kurumunda görevli Başkan, Başkam Yardımcısı, ihtisas Kurulu Başkan 
ve üyelerinin salt Adlî Tıp uzmanlarından oluşturulmaları Kurumun işlev ve faaliyetleri ile bağ
daşmadığından, tıp biliminin her dalında çalışanların, hatta fizik, kimya ve benzeri teknik bi
limlerle uğraşanların bu Kurumun ihtisas dallarında görev almaları nedeniyle, öncelikle üni
versitelerin ilgili fakültelerinde görevli öğretim üyeleri veya yardımcıları ile Adlî Tıp dalında 
uzman elemanların da anılan görevlere atanmalarına olanak sağlanmaktadır. 

Bunların ve diğer personelin Bakan onayı ile atanmaları öngörülmek suretiyle Kurum Baş
kanının atama yetkisi kaldırılmıştır. 

http://KK.Gn.Md
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MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 2659 Sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 4 üncü maddesinde değişiklik ya
pan bu madde ile Adlî Tıp Kurumu Başkanı ile Başkan Yardımcısının sadece "Adlî Tıp 
Uzmanları" arasından seçilmesi zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır. Daha gerçekçi ve bilimsel 
bir yol izlenerek bu makam ve görevlere tıbbın diğer dallarında yetişmiş, deneyimli, yetenekli 
elemanlar ile üniversitelerin ilgili fakülte öğretim üyeleri ve yardımcılarının da seçilmeleri ve 
tayin edilmeleri imkânı getirilmiştir. Demek ki, Adlî Tıp Kurumu Başkan ve Başkan Yardımcısı 
görevlerine Adlî Tıp Uzmanları yanında diğer uzman elemanların veya üniversitelerin ilgili fa
külte öğretim üyeleri veya yardımcılarının da atanmaları mümkün hale getirilmiş bulunmaktadır. 

Madde 2. — Bu maddede 2659 sayılı Yasanın 26 ncı maddesi ile Adlî Tıp Kurumundaki 
görevlere atanacakların unvan ve sıfatlarıyla atama usulleri, sözleşmeli personel atanmasında 
durum ve şekilleri saptanıp düzenlenmektedir. 

Madde 3.—Bu madde yürürlük maddesidir. 
Madde 4. — Bu madde yürütme maddesidir. 

Adalet Komisyonu Rnporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 12.2.1992 
Esas No. .• 1/330 
Karar No. : 11 

TÜRKtYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
Tasarısı Adalet Bakanı Sayın Seyfi Oktay'ın ve Adalet Bakanlığı temsilcilerinin de katılmala
rıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddelerine geçilme
si kabul edilmiştir. 

Adlî Tıp Kurumu, Adalet Bakanlığına bağlı resmî bilirkişilik yapan bir kuruluştur. Bu ku
ruluşun Başkan, Başkan Yardımcısı, İhtisas Kurullarının Başkan ve Üyelerinin Bakanın teklifi 
ve Başbakanın onayı ile Kurumun diğer personelinin ise, Kurum Başkanının teklifi ve Adalet 
Bakanının onayı ile atanmasını uygun gören Komisyonumuz Tasarının çerçeve 2 nci maddesi 
ile değiştirilen 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında 
gerekli düzenlemeyi yapmıştır. 

Tasarının diğer maddeleri Bakanlar Kurulundan gelen şekli ile aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan Sözcü 
Cemal. Şahin Bahattin Elçi 

Çorum Bayburt 
(Muhalifim) 

Kâtip 
Ali Rıza Gönül 

Aydın 
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Üye 
Cemil Erhan 

Ağrı 

Üye 
Baki Tuğ 
Ankara 

Üye 
Hasan Namal 

Antalya 

Üye 
Esat Canan 

Hakkâri 

Üye 
Halil Orhan Ergüder 

İstanbul 
(Anayasanın 8 ve 104 üncü maddelerine 

aykırı olduğu için muhalifim.) 

Üye 
Cemaleltin Gürbüz 

Amasya 

Üye 
Halil Şıvgın 

Ankara 
(Muhalifim, Anayasanın 8 ve 104 üncü 

maddelerine aykırı olduğu için) 

Üye 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 

Üye 
Elaattin Elmas 

istanbul 
(Anayasanın 8 ve 104 üncü maddelerine 

aykırı olduğu için muhalifim.) 

Üye 
Murat Başesgioğlu 

Kastamonu 
(Anayasanın 8 ve 104 üncü maddelerine 

aykırı olduğu için muhalifim.) 

Üye 
Mehmet Fevzi Şihanltoğlu 

Şanlıurfa 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasana 

MADDE 1. — 14.4.1982 tarihli ve 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 4 üncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 4. — Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı, bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı ile hiz
metin gerektirdiği yönetmelikte belirtilen birim ve müdürlüklerden oluşur." 

MADDE 2. — 2659 sayılı Kununun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 26. — Adlî Tıp Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı, İhtisas Kurulları Başkan 
ve üyeleri, üniversitelerin ilgili fakülte öğretim üyeleri veya yardımcıları ile uzman elemanları 
arasından Bakan onayı ile; Kurumun diğer personeli ise, Kurum Başkanının teklifi üzerine Adalet 
Bakanlığınca atanırlar. 

Âdîî Tıp Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı, İhtisas Kurullları Başkan ve üyeleri, kadro
larında, Bakanlar Kurulunca belirlenecek sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı çerçevesin
de, kadro karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Karşılık gösterilen 
kadrolara başka atama yapılamaz. Bu şekilde çalıştırılan sözleşmeli personel, kadrolarının her 
türlü yetki ve sorumluluğunu taşır, ancak, 30 uncu madde hükümleri hariç olmak üzere kendi
lerine sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz. 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTtĞt METİN 

Adlî lkp Kurama Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının linçi maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Madde 26. — Adlî Tıp Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı, ihtisas KUrulları Başkan 
ve üyeleri, üniversitelerin ilgili Fakülte öğretim Üyeleri veya Yardımaları ile uzman elemanları 
arasından Bakanın teklifi ve Başbakanın onayı ile; Kurumun diğer personeli ise Kurum Başka
nının teklifi üzerine Adalet Bakanının onayı ile atanırlar. 

Adlî Tıp Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı, İhtisas Kurulları Başkan ve üyeleri, kadro
larında, Bakanlar Kurulunca belirlenecek sözleşme usul ve esasları ile ücret miktarı çerçevesin
de, kadro karşılık gösterilmek kaydıyla sözleşmeli olarak çalıştırılabilirler. Karşılık gösterilen 
kadrolara başka atama yapılamaz. Bu şekilde çalıştırılan sözleşmeli personel, kadrolarının her 
türlü yetki ve sorumluluğunu taşır. Ancak 30 uncu madde hükümleri hariç olmak üzere kendi
lerine sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz." 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S. Demirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof. E. inönü 
Devlet Bakanı 
Prof. T. Çiller 
Devlet Bakanı 

I. Tez 
Devlet Bakanı 

G. İleri 
Devlet Bakanı 
O. Küercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batallt 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz1" 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı 
K.. Tepkin 

Sağlık Bakanı 
Y Aktuna 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
M. T. Köse 

Kültür Bakanı 
D. E Sağlar 

Orman Bakanı 
V. Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

Devlet Bakanı 
G. Ergenekon 

Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Ş; Ercan 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbaşt 

Ulaştırma Bakanı 
Y. Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji, ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
Prof A. Ateş 

Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 
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(Adalet Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

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

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 27) 



I 



Dönem: 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S, Sayısı: 106) 

Doğru Yol Partisi Grup BaşkanvekiIIeri Zonguldak Milletvekili 
Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa 
Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grup BaşkanvekiIIeri İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, 
Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve 2 Arkadaşının; 
16.10.1981 Tarih ve 2533 Sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair 
Kanunun Yürürlükten Kaldırılmasına ve 2820 Sayılı Siyasî 
Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun 
Teklifi ve Anayasa ve Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları 

(2/320) 

29.4.1992 
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

16.10.1981 tarih ve 2533 Sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldı
rılmasına ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
miz gerekçesi ile birlikte ekte sunulmuştur. 

Gereğini arz ederiz. 
Saygılarımızla. 

Bekir Sami Daçe Aydın Güven Gürkan 
Adana İçel 

Güneş Müftüoğlu Turhan Tayan 
Zonguldak Bursa 

Mahmut Alınak Mümtaz Soysal 
Şırnak ' Ankara 

irfan Gürpınar 
Kırklareli 

GENEL GEREKÇE 

12 Eylül 1980 tarihine kadar kurulmuş olan siyasî partiler, tüm merkez, il, ilçe ve diğer 
şube teşkilatları, kadın ve gençlik kolları, temsilcilik, lokal ve diğer adlarla kurulan hertürlü 
yardımcı kuruluş ve yan organları ile birlikte, 16.10.1981 tarih ve "2533 Sayılı Siyasî Partilerin 
Feshine Dair Kanun" hükümleri uyarınca feshedilmişlerdir. Feshedilme sonucu olarak da tüm 
siyasî partilerin malları Hazineye geçmiştir. 

Siyasî partiler demokratik hayatın vazgeçilmez temel unsurları olduğundan siyasî partile
rin kapatılması ve mal varlıklarının Hazineye devri, ancak siyasî partilerin kendi organları eliyle 
veya yargı kararı ile olması gerekirken, bu ilkeye uyulmaması hem demokrasinin, hem de hu
kuk devletinin temel ilkelerinin zedelenmesi sonucunu doğurmuştur. 
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Ülkemizde hukuk devletini pekiştirmek, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleş
mesini temin etmek, siyasî partileri anayasanın öngördüğü biçimde demokratik siyasî hayatın 
vazgeçilmez unsuru olarak demokratik bir zemine oturtmak ve kamu vicdanını rahatlatmak 
için, kapatılmış siyasal partilerin yeniden açılması ve bunların kendi mal varlıkları ve siyasal 
gelecekleri ile ilgili olarak kendi kararlarını kendilerinin verebilmesini sağlamak hukukî ve de
mokratik bir zorunluluktur. Kanun teklifi bu amaçla hazırlanmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Bu madde ile "2533 Sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanun" yürürlük
ten kaldırılarak, kapatılmış siyasî partilerin yeniden kurulabilmesi ve bunların Hazineye devre
dilmiş mallarının geri verilmesi amaçlanmıştın 

Madde 2. — Demokratik siyasî hayatın vazgeçilmez unsuru olan siyasî parti tüzelkişilik
lerine ancak mahkeme kararıyla son verilebilir. Bu anlamda hukuk devletinin değişmez kuralı 
olan "Yargısız Ceza Olmaz" ilkesinden hareketle, yargılama yap'ılmadan kapatılan siyasî par
tilerin anayasal dayanaktan yoksun olan kapatılış iradesini ortadan kaldırmak zorunluluğu du
yulmuş kapatılmış siyasî partilerin en yüksek karar organları olan büyük kongre veya kurulta
yın son toplantısına katılan üyelerin kararı ile yeniden açılabilmelerine olanak sağlanmıştır. 
Bu üyeler, partinin yeniden açılmasına karar vermedikleri takdirde kapatılmış siyasî partinin 
malları hakkında bir karara varabileceklerdir. 

Madde 3. — Bu maddede, kapatılan siyasî partilerin devamına veya mallarının bir veya 
birkaç partiye veya Hazineye intikaline karar verecek olan üyelerin toplanmalarının ve bir ka
rara varmalarının usul ve esasları gösterilmiştir. 

Madde 4. — Bu maddede, kapatılan siyasî partilerin yeniden tüzelkişilik kazanmasına, 
geçici organlarının oluşmasına ve parti tüzük ve programını "2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu" 
hükümlerine uygun hale getirilmesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

Madde 5. — Bir kimse, birden fazla siyasî partinin üyesi olamıyacağı için, kapatılan siyasî 
partinin yeniden tüzelkişilik kazanmasıyla ortaya çıkan üyelik durumu bu maddede düzenlen
miştir. Bu maddeye göre bir başka partiye üye olmasına rağmen 2 nci maddeye göre toplantıya 
katılan kimse, bu toplantıda tüzelkişilik kazanan siyasî partinin 4 ay süre ile geçici üyesi sayıla
caktır. 

Madde 6. — Bu madde ile kapatılmış siyasî partilerin tüzelkişiliklerinin devamına en geç 
6 ay içinde karar verilmesi öngörülmüştür.- Bundan amaç siyasî istikrar ve belirginliği sağlamaktır. 

Madde 7. — Bu maddede tlçe Seçim Kurulunun yapacağı masrafların nereden karşılana
cağı ve sarf usulü gösterilmiştir. 

Madde 8. — Bu madde ile, "Siyasî Partiler Kanununun" 96 ncı maddesinin birinci fıkrası 
değiştirilmiştir. 

Birinci fıkrada yapılan değişiklikle yürürlükten kaldırılan "2533 Sayılı Siyasî Partilerin 
Feshine Dair Kanun" gereğince kapatılmış bulunan siyasî partilerin isimlerinin, amblemleri
nin, rumuz ve rozetlerinin ve benzeri işaretlerinin belli durumlarda başka siyasî partiler tara
fından kullanılabilmesi sağlanmıştır. ' 

Madde 9. — Yürürlük ile ilgilidir. 
Madde 10. — Yürütme ile ilgilidir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 106) 
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Anayasa Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa Komisyonu 25.5.1992 
Esas No.': 2/320 

Karar No. : 9 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca, 30.4.1992 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, Doğru Yol Partisi Grup 
Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana Milletvekili Bekir Sami Da-
çe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyal Demokrat Halkçı Parti Grup Başkanvekili İçel 
Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Şırnak Milletvekili Mahmut Almak ve iki Arkadaşının; 
16.10.1981 Tarih ve 2533 sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırıl
masına ve 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi, 
Komisyonumuzun 13, 14,21 Mayıs 1992 tarihli toplantılarında, teklif sahipleri ve Adalet, İçiş
leri ve Maliye ve Gümrük Bakanlıkları temsilcileri de bulunduğu halde incelenmiştir. 

Teklif, 16.10.1981 tarihli ve 2533 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılarak, bu kanunla fes
hedilen siyasî partilerin yeniden açılmasını öngörmektedir. 

Bilindiği gibi, Anayasanın 68 inci maddesine göre "Siyasî partiler, demokratik siyasî ha
yatın vazgeçilmez unsurlarıdır.", 69 uncu maddesine göre de "Siyasî partilerin kapatılması, 
Cumhuriyet Başsavcılığının açacağı dava üzerine, Anayasa Mahkemesince karara bağlanır." 

Siyasî partilerin kapatılması ve malvarlıklarının hazineye devri ancak siyasî partilerin kendi 
organları eli ile veya yargı kararı ile mümkün iken, bu ilkeye uyulmaması hem demokrasinin 
hem de hukuk devletinin temel ilkelerinin zedelenmesi sonucunu doğurmuştur. Anayasaya bağ
lılık ve hukukun üstünlüğünü temel ilke edinen Komisyonumuz bu antidemokratik uygulama
ya son vermek ve demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla yerleşmesini sağlamak, kamu vic
danını rahatlatmak için teklifi uygun bulmuş ve tümü üzerindeki görüşmeler tamamladıktan 
sonra maddelerinin görüşülmesini kabul etmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Teklifin 2 nci maddesinin birinci fıkrası, iki ayrı fıkra olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu 
madde, kapatılan siyasî partilerin yeniden açılmasını düzenlediği için, birinci ve son fıkrada 
yer alan "tüzelkişilik kazanabilirler" ibaresinin "yeniden açılabilirler" şeklinde değiştirilmesi 
ile ikinci fıkra ise, bu teklif ile demokrasi tarihimizde çok değerli yerleri olan, hukuka aykırı 
yollarla feshedilmiş bulunan partilerimizin yeniden açılması ve siyasî gelecekleri ile ilgili ola
rak kendi kararlarını kendilerinin vermeleri amaçlandığı için, teklifin bu noktadaki samimiye
tini göstermek ve kamu oyunda yanlış izlenimler yaratmamak düşüncesiyle hazineye intikal 
eden malların açılma kararı verildiği tarihten itibaren devir işleminin biran önce yapılabilmesi 
için engeç üç ay içinde ve paraların faizsiz, hisse senetlerinin ise nominal değerleri üzerinden 
geri verilmesini öngören değişiklikle kabul edilmiştir. 

Teklifin 3 üncü maddesinin, ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aynen kabul edilmiştir. 
Birinci fıkra, toplantı yürütme kurulunu oluşturacak merkez organların, siyasî partilerin 

tüzüklerine uygun biçimde sayılması ve merkez organların "son" organlar olduğunun belirtil-
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mesiyle; ayrıca, toplantının siyasî partilerin tüzük ve yönetmelikleri doğrultusunda sağlıklı ya
pılabilmesi için siyasî partilerin 16.10.1981 tarihinde geçerli olan tüzük ve yönetmeliklerinin 
de Çankaya 1 Numaralı tlçe Seçim Kurulu Başkanlığına verilmesini sağlayacak düzenlemenin 
yapılmasıyla kabul edilmiştir. 

Üçüncü fıkra, yapılacak toplantının tarih, yer ve gündeminin, toplantının yapılacağı ta
rihten en geç onbeş gün önce Resmî Gazetede yayınlanmasını öngören düzenleme yapılarak 
kabul edilmiştir. Gündemin, bu kanun gereğince başkanlık divanı seçilmesi, partinin devamı
na ya da feshine karar alınması, fesih kararı alınmışsa malvarlığının hangi parti ya da partilere 
devredileceğinin kararlaştırılması, devam kararı alınmışsa geçici merkez organlarının seçimi ile 
sınırlı olacağı tabiîdir. ~ 

Teklifin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile toplantının yönetimi ve şekline ait esaslar 
yeniden düzenlenmiştir. Yapılacak toplantının hâkim tarafından açılması sakıncalı bulunarak, 
en yaşlı üye tarafından açılması kabul edilmiştir. "Kapatılmış siyasî partinin tüzelkişiliği 2820 
sayılı Siyasî Partiler Kanununun 8 inci maddesindeki koşullar aranmaksızın toplantı Başkan
lık Divanının seçilmesiyle birlikte oluşmuş sayılır." Şeklinde değiştirilerek hukuka aykırı ola
rak tüzelkişilikleri kaldırıldığı için Başkanlık Divanının oluşturulması, partilerin tüzelkişilik 
kazanması için yeterli sayılmıştır. Partinin feshine karar verilmesi durumunda ise, mülkiyet hak
kının tüzelkişiliğin ayrılmaz bir parçası olduğu ve mülkiyet hakkında karar vermeden tüzelki
şiliğin sona ermesinin mümkün olmadığı düşüncesi ile malvarlığı konusunda alınacak karar
dan sonra tüzelkişiliğin sona ermesi kabul edilmiştir. 

Bu maddeye, toplantı üyelerine merkez organlarını seçme konusunda taktir yetkisi tanı
narak ilk genel kongreye kadar görev yapmak üzere yeni "geçici merkez organları"nın yeniden 
seçilebilmesini veya kapatılan siyasî partinin "son merkez organIarı"nın da geçici olarak gö-
revlendirilebilmesini öngören; ayrıca 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunun 14 ncü maddesine gö
re yapılması gereken büyük kongrenin de siyasî hayatta istikrarı kısa bir sürede sağlamak için 
engeç altı ay içinde yapılmasını zorunlu hale getiren bir düzenleme ikinci fıkra olarak eklenmiştir. 

Maddenin son fıkrası ise parti tüzük ve programının, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununa 
uyumlu duruma getirilmesine geçici genel başkan ve geçici merkez karar ve yürütme kurulu
nun yetkili kılınmasıyla kabul edilmiştir. 

Teklifin 5 inci maddesi, toplantıya katılanların, yeniden açılan siyasî partinin geçici üyesi 
sayılmalarını kendi kararlarına bırakan düzenlemenin yapılması ve ilk olağan kongreye kadar 
yeni bir toplantı yapılması gerektiğinde bu toplantının yeter sayısını düzenleyen fıkranın ek
lenmesi ile kabul edilmiştir. 

Teklifin 6 ncı maddesinin bir ve üçüncü fıkraları aynen kabul edilmiş, ikinci fıkrası ise 
iki ayrıfıkra olarak yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme ile malvarlığının birden fazla parti
ye devredilmesi halinde malvarlığının nasıl devredileceğinin, ad, rumuz, amblem, rozet ve ben
zeri işaretlerin hangi parti tarafından kullanılacağının devir kararında belirtilmesi ve siyasî partiler 
arasında eşitlik ilkesine uymak ve haksız imtiyazlar tanımamak amacıyla ad, rumuz, amblem, 
rozet ve benzeri işaretlerin altı ay içinde kullanılmaması halinde herhangi bir siyasî partinin 
bu haktan yararlanabilmesi imkânı, sağlanmıştır. 

Teklifin 7 nci maddesi, ilçe seçim kurulunun "Çankaya 1 Numaralı ilçe Seçim Kurulu" 
olduğunun belirtilmesiyle kabul edilmiştir. 
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Teklifin 8 inci maddesi 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 96 ncı maddesinin birinci 
fıkrasını, 16.10.1981 tarihli ve 2533 sayılı Kanununu yürürlükten kaldıran teklifi 1 inci madde
sine uygun biçimde değiştirmektedir. Komisyonumuz, siyasî partilerin ancak Anayasa Mahke
mesi tarafından kapatılabileceğini göz önüne alarak, fıkraya "Anayasa Mahkemesince" ibare
sini eklemiş ve aynı düzenlemeyi 96 ncı maddenin ikinci fıkrasında da yapmıştır. 

Komisyonumuz 2533 sayılı Kanun gerekçe gösterilerek açılan davaların düşeceğini, taşın
mazlarla ilgili davalar da ise kesinleşen hükme karşı yargılamanın iadesi yolunu Kanunun ya
yımı tarihinden itibaren altı ay için açan, hak düşürücü sürelerinin ve zaman aşımının işleme
miş sayılacağını öngören bir Geçici Maddeyi kamu vicdanını rahatlatmak için metne eklemiştir. 

Teklifin, yürürlük ve yürütmeye ilişkin 9 ye 10 uncu maddeleri Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir. 

Raporumuz, havalesi gereği Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere Yüksek Başkan
lığa saygı ile arz olunur. 

Başkan 
ihsan Saraçlar 

Samsun 
Sözcü 

Uğur Aksöz 
Adana 

' Üye 
Faik Ahun 

Antalya 
Üye 

Yüksel Yalova 
Aydın 

(4. 5. ve 6 ncı maddelere muhalifim) 
Üye 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

(Muhalefet şerhim eklidir) 
Üye 

Ali Oğuz 
İstanbul 

(1980'den sonra kapatılan partilerle birlikte 
daha önce kapatılan Millî Nizam Par tisi* nin-
de kanun şümulünde olmasından yanayım) 

Üye 
Mehmet Keçeciler 

Konya 
Üye 

Osman Seyfi 
Nevşehir 

Üye 
Sabrı Yavuz 

Kırşehir 

Başkanvekili 
Mümtaz Soysal 

Ankara 
Kâtip 

Cafer Sadık Keseroğlu 
Sinop 
Üye 

Ahmet Sanal 
Adana 

Üye 
Avni Akyol 

Bolu 

Üye 
Mahmut Oltan Sungurlu 

Gümüşhane 
(Muhalefet şerhini yazacağım) 

Üye 
M. Sadık Avundukluoğlu 

Kırıkkale 

Üye . ' . , 
Mustafa Yılmaz 

Malatya 
Üye 

Nevzat Ercan 
Sakarya 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Kanun Teklifinin, 
a) 2/3 maddesinde öngörülen "partilerin yeniden açılmasına karar verilmediği takdirde 

malvarlığının ... bir partiye veya birkaç partiye" devredilmesi şeklindeki düzenleme siyasî ah
laka,- kanunun genel amacına ve Anayasaya aykırı olduğu gibi siyasî hayatta eşitsizlik yarata
cak antidemokratik bir hükümdür. 

b) 4/2 maddesi yukarıdaki düzenlemenin tekrarıdır. 
c) Geçici üyelik gibi bir yeni kuruma gerek yoktur. Partilerin kurulması önündeki engel

ler kaldırıldıktan sonra konunun geliştirilmesi üyelere bırakılmalı, kanun koyucu yapay ve zor
layıcı düzenlemelerle müdahalelerde bulunmaktan sakınmalıdır. Aksi yöndeki düşünceler par
tileri kapatan iradenin yerine yeni bir dayatmacılığın ürünü olarak algılanabilir. 

Geçici üyelik mutlaka gerek görülüyorsa bir partinin henüz tam anlamıyla kurulmadığı 
ve hayata geçmediği anlamına gelir. Bu takdirde de geçici üyeliği, partinin tam anlamıyla ku
rulup yaşamaya başladığı ve normal hukuk düzeni içindeki yerini aldığı ilk büyük kongrenin 
kapandığı güne kadar sürdürmek gerekir. 

d) 6 ncı madde malvarlığı ve parti işaretleri iie ilgili (a) bendinde ileri sürdüğüm sakın
caları taşımaktadır. 

e) Geçici maddeler arasında olağanüstü dönemlerin hukuk dışı şartları altında kapan
mış Demokrat Parti ile ilgili teklifimiz değerlendirilmemiş, çoğunluk oyları ile reddedilmiştir. 
Bu suretle siyasî tarihimizin en ağır zulmüne uğrayan Demokrat Partiye ve Demokrat Partilile
re siyasî eşitliğe uygun bir imkân sağlanmamıştır. Demokrasi tarihimiz için bu telafisi imkân
sız bir eksiklik teşkil edecektir. 

Yukarıda sunduğum eksiklikleri sebebiyle anılan hükümlerine muhalifim. 
t . 

Hasan Korkmazcan 
Denizli 

MUHALEFET ŞERHİDİR 

Kanunun 1 inci maddesi yeterlidir. Onu takibeden maddeler daha kısa ve hiç kimseyi ko
ruma kasdıyle tanzim edilmemiş olması lazımdır. 

Kanunun devam eden maddeleri bazı kişi ve grupları korumaya matuf hükümler ihtiva 
etmektedir. 

Diğer taraftan Demokrat Partinin de bu kanun hükmünden istifade etmesine dair teklifi
mizin reddedilmesi eşitlik ilkesine aykırıdır. 

Kanunun 1 inci maddesi dışındaki 2, 3, 4, 5 ve 6 ncı maddelerine ve 8 inci maddesine 
muhalifim. 

M, Oltan Sungurlu 
Gümüşhane 

Anayasa Komisyonu Üyesi 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 2 6.1992 

Esas No. : 2/320 
Karar No. : 52 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana 
Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Şırnak Milletvekili Mahmut Alı-
nak ve 2 Arkadaşı tarafından hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunu
lan "16.10.1981 Tarih ve 2533 Sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kal
dırılmasına İlişkin Kanun Teklifi" önhavalesi gereği Anayasa Komisyonunda görüşüldükten 
sonra, Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilmiş ve Komisyonumuzun 27.5.1992 tarihinde 
yaptığı 39 uncu birleşimde Hükümeti temsilen Devlet Bakanı İbrahim Tez'in başkanlığında, 
Adalet, İçişleri ve Maliye ve Gümrük Bakanlıkları temsilcileri ile teklif sahiplerinin de katıl
malarıyla incelenip, görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, 12 Eylül 1980 tarihine kadar kurulmuş olan siyasî partiler tüm merkez, il, 
ilçe ve diğer şube teşkilatları, kadın ve gençlik kolları, temsilcilik, lokal ve diğer adlarla kuru
lan her türlü yardımcı kuruluş ve yan organları ile birlikte, 16.10.1981 tarih ve 2533 sayılı Siyasî 
Partilerin Feshine Dair Kanun hükümleri uyarınca feshedilmiş ve tüm malları Hazineye devre
dilmiştir, 

Teklifin; ülkemizde hukuk devletini pekiştirmek, demokrasinin tüm kurum ve kurallarıy
la yerleşmesini temin etmek, siyasî partileri Anayasanın öngördüğü biçimde demokratik siyasî 
hayatın vazgeçilmez unsurları olarak demokratik bir zemine oturtmak ve kamu vicdanını ra
hatlatmak için, 2533 sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanunun yürürlükten kaldırılması 
ve böylece, kapatılmış siyasî partilerin yeniden açılması ile bunların kendi mal varlıkları ve si
yasal gelecekleri açısından kendi kararlarını kendilerinin verebilmelerini sağlamak amacıyla ha
zırlandığı anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda teklifin tümü üzerinde yapılan görüşmelerde; 
— Yakın tarihimizle ilgili yaralar sarılırken, belirli bir dönemin değil, çok partili demok

ratik hayata geçildiği tarihten itibaren, yargı kararı olmaksızın kapatılan siyasî partiler ile ka
mu yararına çalışan dernekleri de kapsayacak telafi edici düzenlemelerin bir an önce yapılması 
gerektiği, 

— Kanunlarımızda yer alan ve demokratik hukuk devleti ilkelerine ters düşen hükümlerin 
zaman içinde düzeltilmesi gerektiği, bu cümleden olmak üzere teklif ile getirilen düzenlemenin 
büyük önem taşıdığı, 

— Siyasî partilerin kanunların öngördüğü ölçülerde teşkilatlanmalarının ve serbestçe faa
liyetlerine devam edebilmelerinin demokrasinin gereği olduğu, bu faaliyetlerin engellenmesi veya 
ortadan kaldırılmasının hiç bir-gerekçe ile ifade edilemeyeceği, 

— Siyasî partilerin ekonomik yönden de güçlendirilmeleri gerektiği, imkânlarının ellerin
den alınması hususunun hiç bir zaman savunulamayacağı, aksine devletin gerekli yardımı yap
masında büyük faydalar olduğu, 
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— Demokratik hukuk devletinde üzerinde durulması gereken en önemli hususun ise, te
mel hak ve hürriyetler ile genel hukuk prensiplerine özenle dikkat edilmesi olduğu, 

— Feshedilen siyasî partilerin son merkez karar ve yönetim kurulu veya genel idare kurulu 
üyelerinin, yedek üyeler dışında, sağ kalanlarından oluşturulacak Toplantı Yürütme Kurulu
nun oluşumunda, uygulamada tereddütlere yol açmamak için, anılan Kurulun teklifin 3 üncü 
maddesinde belirtilen üyelerden, katılanlarca oluşturulacağının anlaşılması gerektiği, 

— Feshedilmiş olan siyasî partilerin son büyük kongre veya kurultay üyelerinin hayatta 
kalanlarınca yapılacak toplantının ilan olunacak gündeminde; Yoklama. Toplantı Yürütme Ku
rulunun en yaşlı üyesinin toplantıyı açışı, Başkanlık Divanının seçimi. Partinin devamına ka
rar verilirse; Son merkez organlarının geçici olarak devamına veya yeni geçici merkez organla
rının seçimine karar verilmesi. Son merkez organlarının geçici.olarak devamına karar verilirse; 
Boşalmaların yerine seçim yapılması. Yeni geçici merkez organlarının seçimine karar verilirse; 
Geçici genel başkan, Geçici genel yönetim kurulu üyeleri ve geçici yüksek disiplin kurulu üye
lerinin seçimlerinin yapılması. Partinin feshine karar verilirse; Mal varlığına ilişkin kararın ve
rilmesini takiben toplantının kapanışına ilişkin hususların yer alabileceği, bunun da bazı te
reddütleri kendiliğinden ortadan kaldıracağı, gerekirse başka maddelerin de ilave edilebilece
ği, gibi görüşler dile getirilmiştir. 

Bu görüşmeleri takiben, teklif Komisyonumuzca da benimsenerek Anayasa Komisyonu 
metni esas alınmak suretiyle maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Anayasa Komisyonu metninin; 
3 üncü maddesi; 1 inci fıkrasının son cümlesinde yer alan "...yönetmeliği..." kelimesi "... 

yönetmelikleri", "...ikametgâhlarını..." kelimesi "...adreslerini..." şeklinde değiştirilmesi, "...ana 
ve ..." ibaresinin metinden çıkarılması suretiyle, 

4 üncü maddesi, 3 üncü fıkrasında yer alan "...2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu'nun hü
kümleri uyarınca geçici..." ibaresinden sonra gelmek üzere "...yeni..." kelimesi eklenmesi su
retiyle, 

Geçici Maddesi, Geçici Madde 1 olarak, 
1, 2, 5, 6, 7, 8 inci maddeleri ile yürürlük ve yürütmeye ilişkin 9 ve 10 uncu maddeleri 

ise aynen, 
kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun onayına sunulmak Üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkan Başkanvekili 
Ilyas Aktaş irfan Gürpınar 

Samsun Kırklareli 
Kâtip ve bu raporun sözcüsü 

Haydar Oymak Veli Andaç Durak 
Amasya Adana 

Timurçin Savaş Halil Demir 
Adana Aksaray 
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Melımet Nedim Budak 
Ankara 

Hüseyin Balyalı 
Balıkesir 

Necmi Hosver 
Bolu 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

M. Halûk Müftüler 
Denizli 

Rüştü Kâzım Yücelen 
tçel 

tmzada bulunamadı 
Adnan Kahveci 

İstanbul 
tmzada bulunamadı 

Isın Çelebi 
tzmir 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Muhalefet şerhim eklidir 
Melımet Ali Yavuz 

Konya 
Hasan Peker 

Tekirdağ 

Koray Aydın 
Trabzon 

Veysel Atasoy 
Antalya 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Yûmaz Ovalı 
Bursa 

Adnan Keskin 
Denizli 

Mahmut Uyanık 
Diyarbakır 

Nami Çağan 
İstanbul 

2. Maddeye Muhalifim 
Z. Selçuk Maruftu 

tstanbul 

Rıfat Serdaroğlu 
tzmir 

Alaetlin Kurt 
Kocaeli 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa -

İbrahim Kumaş 
Tokat 

tmzada bulunamadı 
Kamer Genç 

Tunceli 
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KANUN TEKLİFİNİN 2 NCİ MADDESİNE -
MUHALEFET ŞERHİ 

2533 sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanuna göre kapatılmış olan siyasî partilerin ye
niden açılmaması ve mal varlığının tasfiyesi yönünde verilecek kararın kanun teklifinin 
"toplantı" olarak nitelendirdiği son büyük kongresine ya da kurultaylarına değil de bu parti
lerin ilk toplanacak ilk kongrelerine bırakılması gerektiği düşüncesiyle kanun teklifinin 2 nci 
maddesinde yer alan düzenlemeye karşıyım. 

Namı Çağan 
İstanbul 

MUHALEFET ŞERHİ 

Bu Kanun tasarısı eksik olup ve demokratik prensipleri değil sadece miras paylaşmayı ilke 
edindiği için karşıyım. 

Şayet Demokratik prensipler ilke edinilecekse Cumhuriyet kurulduğundan bu yana her 
ne sebepten olursa olsun hepsinin Serbest Fırkadan Millî Nizam Partisine kadar, halkın deste
ği ile'kurulmuş tüm siyasî partilerin itibarının ve gerekirse kuruluşlarının mümkün kılınması 
gerekir. 

Ayrıca Millî Nizam Partisi 12 Mart 1971 askerî rejimin baskısı ve güdümündeki Anayasa 
Mahkemesince kapatılmıştır. Halbuki bu karanlık devrede hukukun ayaklar altına alındığı ve 
mahkemelerin politize olduğu malumdur. Duna delil olarak bazı arkadaşlarımızın o periyodda 
idam edilen üç kişinin itibarlarının iadesi ile ilgili kanun teklifi ortadadır. Halbuki bu kanun, 
demokratik ilke ve prensipleri yükseltmek için değil bir miras bölüşümü görünümü vermekte
dir. Bu sebeple geleceğe bir mesaj vermekten uzaktır, yoksundur. 

Kısaca bu Kanun eksik ve sadece belli bir periyodu kapsadığı için bu şekilde yasallaşması-
na karşıyım. 

Abdullah Gül 
Kayseri 
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DOĞRU YOL PARTİSİ GRUP BAŞKANVEKİLLERt ZONGULDAK MİLLETVEKİLİ GÜ
NEŞ MÜFTÜOĞLU ADANA MİLLETVEKİLİ BEKİR SAMİ DAÇE, BURSA MİLLETVE
KİLİ TURHAN TAYAN İLE SOSYALDEMOKRAT HALKÇI PARTİ GRUP BAŞKANVE
KİLLERt İÇEL MİLLETVEKİLİ AYDIN GÜVEN GÜRKAN, ŞIRNAK MİLLETVEKİLİ 

MAHMUT ALINAK VE 2 ARKADAŞININ TEKLİFİ 

16.10.1981 Tarih ve 2533 Sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kaldırıl
masına ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 16.10,1981 tarih ve "2533 Sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanun" yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — "2533 Sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanun"a göre kapatılmış olan 
siyasî partiler, en yüksek organları olan son büyük kongre veya kurultay üyelerinin hayatta 
kalanlarınca alınacak kararla, aynı ad, rumuz, amblem, rozet ve benzeri işaretleri kullanarak 
yeniden açılabilirler. Partinin yeniden açılmasına karar verilmediği takdirde, aynı Üyeler "2533 
Sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanun"Ia Hazineye intikal eden malların Hazinede kal
masına karar verebilecekleri gibi bir veya birkaç partiye devir kararı da alabilirler. Devir kararı 
alındığı takdirde, taşınmaz mallar şimdiki durum ve değerleriyle, para ve hisse senetleri ise; 
Hazineye intikal tarihindeki değerleriyle işlem görürler. 

MADDE 3. — "2533 Sayılı Siyasî Partilerin Feshine Dair Kanun"a göre feshedilmiş siya
sî partinin son büyük kongre veya kurultayına katılan üyelerini toplantıya çağırmak ve toplan
tı işlemlerini yürütmek üzere Ankara, Çankaya 1 Numaralı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, 
feshedilen siyasî partinin merkez yürütme veya genel idare kurulu üyelerinin sağ kalanları ile 
bir "Toplantı Yürütme Kurulu" oluşturulur. Bu kurul, siyasî partinin son büyük kongre veya 
kurultayına katılan üyelerinin adlarını, soyadlarını, ana ve baba adlarını, doğum yeri ve tarih
lerini ve son ikametgâhlarını gösterir üye listesini düzenleyerek İlçe Seçim Kurulu Başkanına verir. 
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ANAYASA KOMİSYONUNUN KABUL ET

TİĞİ METİN 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTİĞİ METİN 

16.10.1981 Tarih ve 2533 Sayılı Siyasî Partile
rin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kal-
dmlmasana ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun Teklifi 

MADDE İ. — Teklifin 1 inci maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 2533 sayılı Siyasî Partile
rin Feshine Dair Kanuna göre kapaülmış olan 
siyasî partiler, son Büyük Kongre veya Kurul
tay üyelerinin hayatta kalanlarınca alınacak 
kararla, aynı ad, rumuz, amblem, rozet ve 
benzeri işaretleri kullanarak yeniden açılabi
lirler. 

Bu durumda 2533 sayılı Siyasî Partilerin 
Feshine Dair Kanunla feshedilen partilerin 
Hazineye intikal eden taşınmaz malları, iade 
tarihindeki durumlarına veya değerlerine gö
re; para faizsiz olarak, hisse senetleri ise Ha
zineye intikal tarihindeki nominal değerleri
ne göre işlem görerek^ siyasî partinin açılma
sına karar verildiği tarihten itibaren en geç üç 
ay içinde geri verilir. 

Feshedilen siyasî partilerin yeniden açıl
masına karar verilmediği takdirde, aynı üye
ler yukarıdaki fıkrada gösterilen malvarlığı
nın Hazinede kalmasına karar verebilecekle
ri gibi, aynı esaslara göre bir partiye veya be
lirli oranlar içinde bir kaç partiye devir kara
rı da verebilirler. 

MADDE 3.-2533 sayılı Siyasî Partile
rin Feshine Dair Kanuna göre feshedilmiş si
yasî partinin son büyük kongre veya kurultay 
üyelerini toplantıya çağırmak ve toplantı iş
lemlerini yürütmek üzere Ankara Çankaya 1 
Numaralı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca 
feshedilen siyasî partinin son merkez karar ve 

16.10.1981 Tarih ve 2533 Sayılı Siyasî Partile
rin Feshine Dair Kanunun Yürürlükten Kal
dırılmasına ve 2820 Sayılı Siyasî Partiler Ka-
nunununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 

Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Anayasa Komisyonu met
ninin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Anayasa Komisyonu met
ninin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 2533 sayılı Siyasî Partile
rin Feshine Dair Kanuna göre feshedilmiş si
yasî partinin son büyük kongre veya kurultay 
üyelerini toplantıya çağırmak ve toplantı iş
lemlerini yürütmek üzere Ankara Çankaya 1 
Numaralı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca 
feshedilen siyasî partinin son merkez karar ve 
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(Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana 
Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Şırnak Milletvekili 

Mahmut Alınak ve 2 Arkadaşının Teklifi) 

Üye listeleri Çankaya 1 Numaralı tlçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından Resmî Gazetede 
ilan edilir ve tlçe Seçim Kurulu binasında 15 gün süre ile askıya çıkarılır. Listelerin kesinleşme
si hakkında, "2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu"nun 21 inci maddesinin bu Kanuna aykırı 
olmayan hükümleri uygulanır. 

Listenin kesinleştiği tarihten itibaren en geç 1 ay içinde yapılacak toplantının günü, saati, 
yeri ve gündemi 1 numaralı ilçe Seçim Kurulu Başkanı tarafından "Toplantı Yürütme 
Kurulunun" görüşü alınarak belirlenir. 

Kesinleşen üye listesi ve toplantıya ilişkin diğer hususlar 1 Numaralı ilçe Seçim Kurulu 
Başkanı tarafından Resmî Gazetede ilan olunur. İlanda ayrıca toplantı için gerekli olan salt 
çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıya ilişkin hususlar da belirtilir, ikinci 
toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Toplantıda kararlar oy kullananların çoğunluğu ile alınır. 

Listede yer alan üyelerin başka bir siyasî partiye Üye olması, toplantıya katılmasına engel 
değildir. 

MADDE 4. — Kapatılmış olan siyasî partilerin son büyük kongre veya kurultay üyeleri
nin hayatta kalanlarınca yapılacak toplantı "2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanun"u hükümleri 
uyarınca İlçe Seçim Kurulu Başkanının denetiminde yapılır. Kapatılmış siyasî partinin devamı
na karar verilmesi durumunda, partinin tüzelkişiliği, devam kararının alınması ile birlikte 
kazanılmış sayılır ve geçici organların oluşması da dahil olmak üzere bundan sonraki işlemler 
"2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanun"u hükümleri uyarınca yerine getirilir. 

Parti tüzük ve programının "2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanun"una uyumlu duruma geti
rilmesinde geçici merkez organları yetkilidir. 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

yönetim kurulu veya genel idare kurulu üye
lerinin, yedek üyeler dışında, sağ kalanları ile 
bir Toplantı Yürütme Kurulu oluşturulur. Bu 
kurul, siyasî partinin 16.10.1981 tarihinde ge
çerli olan tüzük ve yönetmeliği ile son büyük 
kongre veya kurultay üyelerinin adlarını, so
yadlarını, ana ve baba adlarını, doğum yeri 
ve tarihlerini ve son ikametgâhlarını gösterir 
bir üye listesi düzenleyerek Çankaya 1 Numa
ralı tlçe Seçim Kurulu Başkanına verir. 

Üye listeleri Çankaya 1 Numaralı tlçe Se
çim Kurulu Başkanı tarafından Resmî Gaze
tede ilan edilir ve Çankaya 1 Numaralı ilçe Se
çim Kurulu binasında onbeş gün süre ile as
kıya çıkarılır. Listelerin kesinleşmesi hakkın
da "2820 sayılı Siyasî Partiler KanunuMnun 
21 inci maddesinin bu Kanuna aykırı olma
yan hükümleri uygulanır. 

Listenin kesinleştiği tarihten itibaren, en 
geç bir ay içinde yapılacak toplantının günü, 
saati, yeri, gündemi ve toplantıya ilişkin baş
ka hususlar, Çankaya 1 Numaralı tlçe Seçim 
Kurulu Başkanı tarafından Toplantı Yürütme 
Kurulunun görüşü alınarak belirlenir ve top
lantının yapılacağı tarihten en geç onbeş gün 
önce, liste ile birlikte, Resmî Gazetede ilan olu
nur. tlanda ayrıca toplantı için gerekli olan 
salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda 
ikinci toplantıya ilişkin hususlar da belirtilir. 
İkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Top
lantıda kararlar oy kullananların çoğunluğu 
ile alınır. 

Listede yer alan üyelerin başka bir siyasî 
partiye üye olmaları, toplantıya katılmaları
na engel değildir. 

MADDE 4. — Kapatılmış olan siyasî 
partilerin son büyük kongre veya kurultay üye
lerinin hayatta kalanlarınca yapılacak toplan
tı, 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu hüküm
leri uyarınca Çankaya 1 Numaralı tlçe Seçim 
Kurulu Başkanlığının denetiminde yapılır. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

yönetim kurulu veya genel idare kurulu üye
lerini, yedek üyeler dışında, sağ kalanları ile 
bir Toplantı Yürütme Kurulu oluşturulur. Bu 
kurul, siyasî partinin 16.10.1981 tarihinde ge
çerli olan tüzük ve yönetmelikleri ile son bü
yük kongre veya kurultay üyelerinin adlarını, 
soyadlarını, baba adlarını, doğum yeri ve ta
rihlerini ve son adreslerini gösterir bir üye lis
tesi düzenleyerek Çankaya 1 Numaralı tlçe Se
çim Kurulu Başkanına verir. 

Üye listeleri Çankaya 1 Numaralı tlçe Se
çim Kurulu Başkanı tarafından Resmî Gaze
tede ilan edilir ve Çankaya 1 Numaralı tlçe Se
çim Kurulu binasında onbeş gün süre ile as
kıya çıkarılır. Listelerin kesinleşmesi hakkın
da "2820 sayılı Siyasî Partiler Kanunu"nun 
21 inci maddesinin bu Kanuna aykırı olma
yan hükümleri uygulanır. 

Listenin kesinleştiği tarihten itibaren, en 
geç bir ay içinde yapılacak toplantının günü, 
saati, yeri, gündemi ve toplantıya ilişkin baş
ka hususlar, Çankaya 1 Numaralı tlçe Seçim 
Kurulu Başkanı tarafından Toplantı Yürütme 
Kurulunun görüşü alınarak belirlenir ve top
lantının yapılacağı tarihten en geç onbeş gün 
önce, üste ile birlikte, Resmî Gazetede ilan olu
nur. tlanda ayrıca toplantı için gerekli olan 
salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda 
ikinci toplantıya ilişkin hususlar da belirtilir. 
tkinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Top
lantıda kararlar oy kullananların çoğunluğu 
ile alınır. 

Listede yer alan üyelerin başka bir siyasî 
partiye üye olmaları, toplantıya katılmaları
na engel değildir. 

MADDE 4. — Kapatılmış olan siyasî 
partilerin son büyük kongre veya kurultay üye
lerinin hayatta kalanlarınca yapılacak toplan
tı, 2820 sayılı siyasî Partiler Kanunu hüküm
leri uyarınca Çankaya 1 Numaralı tlçe Seçim 
Kurulu Başkanlığının denetiminde yapılır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 106) 
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(Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana 
Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekilleri tçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Sımak Milletvekili 

Mahmut Ahnak ve 2 Arkadaşının Teklifi) 

MADDE 5. — Kapatılmış olan siyasî partinin devamına karar verilmesi durumunda, top
lantıya katılanlar o siyasî partinin geçici üyesi sayılırlar ve haklarında "2820 Sayılı Siyasî par
tiler Kanunu"nun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası hükmü 4 ay süre ile uygulanmaz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 106) 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 
(Plan ve Bütçe Komisyonunun 

Kabul Ettiği Metin) 

Toplantı, Toplantı Yürütme Kurulunun 
en yaşlı üyesi tarafından açılır ve derhal Top
lantı Başkanlık Divanı için seçime geçilir. Ka
patılmış siyasî partinin tüzelkişiliği, 2820 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 8 inci madde
sindeki koşullar aranmaksızın, Toplantı Baş
kanlık Divanının seçilmesiyle birlikte yeniden 
oluşmuş sayılır. Ancak toplantıda partinin fes
hine karar verilmişse, malvarlığı konusunda 
alınacak karardan sonra tüzelkişilik sona 
erer. 

Toplantıda partinin devamına karar ve
rilirse, eksikleri toplantıda tamamlanmak ve 
ilk olağan genel kongreye kadar görev yapmak 
üzere, kapatılan partinin son merkez organ
ları geçici olarak görevlendirilebileceği gibi 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun hüküm
leri uyarınca geçici merkez organları da seçi
lebilir. Bundan sonraki işlemler, 2820 sayılı Si
yasî Partiler Kanunu hükümleri uyarınca ge
çici genel başkan ve geçici merkez karar ve yü
rütme kurulu tarafından yerine getirilir. 

2820 sayılı siyasî Partiler Kanununun 14 
üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca ya
pılması gereken büyük kongre veya kurulta
yın tüzelkişiliğin kazanılmasından itibaren en 
geç altı ay içinde yapılması zorunludur. 

Parti tüzük ve programının, 2820 sayılı 
Siyasî Partiler Kanununa uyumlu duruma ge
tirilmesiyle geçici genel başkan ve geçici mer
kez karar ve yürütme kurulu yetkilidir. 

MADDE 5. — Kapatılmış olan siyasî 
partinin tüzelkişilik kazanmasına karar veril
mesi durumunda toplantıya katılanlar, o si
yasî partinin geçici üyesi sayılmalarını isteye
bilirler ve haklarında 2820 sayılı Siyasî Parti
ler Kanununun 6 ncı maddesinin ikinci fık
rası hükmü, karar tarihinden başlayarak dört 
ay süre ile uygulanmaz. 

tik olağan kongreye kadar yeni bir top
lantı zorunlu görüldüğünde, toplantı yeter sa
yısı yeniden açılan partide kalmış oları ilk top
lantı üyelerinin salt çoğunluğudur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Toplantı, Toplantı Yürütme Kurulunun 
en yaşlı üyesi tarafından açılır ve derhal Top
lantı Başkanlık Divanı için seçime geçilir. Ka
patılmış siyasî partinin tüzelkişiliği, 2820 sa
yılı Siyasî Partiler Kanununun 8 inci madde
sindeki koşullar aranmaksızın, Toplantı Baş
kanlık Divanının seçilmesiyle birlikte yeniden 
oluşmuş sayılır. Ancak toplantıda partinin fes
hine karar verilmişse, malvarlığı konusunda 
alınacak karardan sonra tüzelkişilik sona erer. 

Toplantıda partinin devamına karar ve
rilirse, eksikleri toplantıda tamamlanmak ve 
ilk olağan genel kongreye kadar görev yapmak 
Üzere, kapatılan partinin son merkez organ
ları geçici olarak görevlendirilebileceği gibi 
2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun hüküm
leri uyarınca geçici yeni merkez organları da 
seçilebilir. Bundan sonraki işlemler, 2820 sa
yılı siyasî Partiler Kanunu hükümleri uyarın
ca geçici genel başkan ve geçici merkez karar 
ve yürütme kurulu tarafından yerine getirilir. 

2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 14 
üncü maddesinin yedinci fıkrası uyarınca ya
pılması gereken büyük kongre veya kurulta
yın tüzelkişiliğin kazanılmasından itibaren en 
geç altı ay içinde yapılması zorunludur. 

Parti tüzük ve programının, 2820 sayılı 
Siyasî Partiler Kanununa uyumlu duruma ge
tirilmesiyle geçici genel başkan ve geçici mer
kez karar ve yürütme kurulu yetkilidir. 

MADDE 5. — Anayasa Komisyonu met
ninin 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 106) 
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(Doğru YolPartisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu, Adana 
Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekilleri İçel Milletvekili Aydın Güven Gürkan, Sımak Milletvekili 

Mahmut Almak ve 2 Arkadaşının Teklifi) 

MADDE 6. — Kapatılan siyasî partilerin devamına karar verilmesi durumunda, bu siyasî 
partilere ait ad, rumuz, amblem, rozet ve benzeri işaretler kullanılarak başka bir siyasî parti 
kurulamaz. 

Bu Kanun gereğince siyasî parti mallarının birtek partiye devredilmesi durumunda, kapa
tılmış siyasî partiye ait ad, rumuz, amblem, rozet ve benzeri işaretler, ancak malları devralan 
siyasî parti tarafından kullanılabilir. 

Bu Kanunun, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde kapatılan siyasî partinin deva
mına veya mallarının bir siyasî partiye devrine ilişkin bir karar alınmazsa, parti kendini feshet
miş sayılır ve mal varlığı üzerindeki Hazine mülkiyeti devam eder. Bu durumda feshedilmiş 
sayılan siyasî partinin ad, rumuz, amblem, rozet ve benzeri işaretleri herhangi bir siyasî parti 
tarafından kullanılabilir. 

MADDE 7. — tlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca yukarıdaki madde hükümlerine göre ye
rine getirilecek işlemler için gerekli harcamalar "298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 
Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuncun 181 inci maddesindeki ödenekten aynı maddedeki usul 
ve esaslar çerçevesinde karşılanır. Maliye Bakanlığı bu işler için yeterli ödeneği ilgili programı
na aktarmaya yetkilidir. 

MADDE 8. — "2820 Sayılı Siyasî Partiler Kanunu"nun 96 ncı maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Temelli kapatılan veya siyasî parti siciline kayıtlı bulunan siyasî partilerin isimleri, amb
lemleri, rumuzları, rozetleri ve benzeri işaretleri ile daha önce kurulmuş Türk devletlerine ait 
topluma mal olmuş bayrak, amblem ve flamalar siyasî partilerce kullanılamaz." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 106) 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Kapatılan siyasî partile
rin devamına karar verilmesi durumunda, bu 
siyasî partilere ait ad, rumuz, amblem, rozet 
ve benzeri işaretler kullanılarak başka bir si
yasî parti kurulamaz. 

Bu Kanun gereğince, siyasî parti mal var
lığının birden fazla partiye devredilmesine iliş
kin kararda malvarlığının hangi partilere, han
gi oranlarda devredileceği ve ad, rumuz, amb
lem, rozet ve benzeri işaretlerin de hangi par
ti tarafından kullanılabileceği açıkça belirtilir. 

İşaretleri kullanma hakkı verilen parti, 
ad, rumuz, amblem, rozet.ve benzeri işaret
leri altı ay içinde kullanmadığı takdirde bun
ların herhangi bir siyasî parti tarafından kul
lanılması serbesttir. 

Bu Kanunun, yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren 6 ay içinde kapatılan siyasî partinin 
devamına veya malvarlığının bir siyasî parti
ye devrine ilişkin bir karar alınmazsa, parti 
kendini feshetmiş sayılır ve malvarlığı üzerin
deki Hazine mülkiyeti devam eder. Bu durum
da feshedilmiş sayılan siyasî partinin ad, ru
muz, amblem, rozet ve benzeri işaretleri her
hangi bir siyasî parti tarafından kullanılabilir. 

MADDE 7. — Çankaya 1 Numaralı İlçe 
Seçim Kurulu Başkanlığınca yukarıdaki mad
de hükümlerine göre yerine getirilecek işlem
ler için gerekli harcamalar 298 sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri 
Hakkında Kanunun 181 inci maddesindeki 
ödenekten aynı maddedeki usul ve esaslar-çer
çevesinde karşılanır. Maliye Bakanlığı bu iş
ler için yeterli ödeneği ilgili programına ak
tarmaya yetkilidir. 

MADDE 8. — 2820 Sayılı Siyasî Parti
ler Kanununun 96 ncı maddesinin birinci ve 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Anayasa Mahkemesince temelli kapatı
lan veya siyasî parti siciline kayıtlı bulunan si
yasî partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları, 
rozetleri ve benzeri işaretleri başka bir siyasî 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — Anayasa Komisyonu met
ninin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Anayasa Komisyonu met
ninin 7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. —Anayasa Komisyonu met
ninin 8 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 106) 
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(Doğru Yol Partisi Grup Başkanvekilleri Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoglu, Adana 
Milletvekili Bekir Sami Daçe, Bursa Milletvekili Turhan Tayan ile Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grup Başkanvekilleri tçel Milletvekili Aydın Güven Gür kan, Şırnak Milletvekili 

Mahmut Almak ve 2 Arkadaşının Teklifi) 

MADDE 9. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 106) 
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(Anayasa Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) I 

partice kullanılmayacağı gibi, daha önce ku
rulmuş Türk devletlerine ait topluma mal ol
muş bayrak, amblem ve flamalar da siyasî 
partilerce kullanılmaz. 

Kurulacsfk siyasî partiler, Anayasa Mah
kemesince kapatılan siyasî partilerin devamı 
olduklarını beyan edemez ve böyle bir iddia
da bulunamazlar. 

GEÇtCl MADDE — 2533 sayılı Kanun 
gerekçe gösterilerek açılan davalardan devam 
edenler düşer, taşınmazlarla ilgili davalarda, 
kesinleşen hükme karşı yargılamanın iadesi 
yolu, bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren 
altı ay için açık sayılır, hak düşürücü süreler 
ve zaman aşımı işlemiş sayılmaz. 

MADDE 9. — Teklifin 9 uncu maddesi 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Teklifin 10 uncu mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Plan ve Bütçe Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

^ GEÇİCİ MADDE 1. — Anayasa Komis
yonu metninin Geçici Maddesi, Geçici Mad
de 1 olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9.— Anayasa Komisyonu met
ninin 9 uncu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Anayasa Komisyonu 
metninin 10 uncu maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 106) 





Dönem : 19 Yasama Yılı : 1 

T. B. M. M. (S. Sayısı: 67) 

İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/372) 

TC. ' 
Başbakanlık 

' Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü ' 23.3.1992 

Sayı : B.02.0.KKG/101-286/03074 . » 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
4.3.1992 tarihinde kararlaştırılan "İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Süleyman Demirel 
Başbakan 

GENEL GEREKÇE 
İller Bankasının sermayesi, 10.11.1988 tarihli ve 3496 sayılı Kanunla üçyüz milyar lira ola

rak tespit edilmiş ve 4759 sayılı Kanunun 3496 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesinin verdiği 
yetkiye dayanılarak 7.6.1990 tarihli ve 90/557 sayılı Bakanlar Kurulu Karart ile 600 milyar lira
ya çıkartılmıştır. 

600 000 000 000 TL. olan nominal sermayenin 15.2.1992 tarihi itibariyle 589 810 800 752 
TL.'lık kısmı ödenmiştir, ödenmemiş sermaye miktarı 10 189 199 248 TL.'dır. Bu miktarın da 
1992 yılının ilk taksit tahsilatlarıyla ödenmiş olacağı tahmin edilmektedir.' 

Banka yatırım programında yeralan ve çok büyük meblağlara ulaşmakta olan proje ve 
tesislerin gerçekleştirilmesi ve Bankanın üzerine düşen görevleri daha iyi bir şekilde yerine ge
tirebilmesi, Banka öz kaynaklarının da yeterli seviyeye ulaştırılmasına bağlı bulunmaktadır. 
Bu kaynakların en önemlisini oluşturan sermayenin tamamının ödenmesinden sonra da ser
maye tahsilatına devam edilmesi, 4759 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükümlerine göre gelir
lerinin belirli bir nisbetinde sermaye payı ödeyen belediyelerin itirazlarına sebep olabilecektir. 
Sermaye tahsilatının durdurulması halinde ise, Banka önemli bir kaynağından mahrum edil
miş olacak ve o nisbette az yatırım yapmak zorunda kalacaktır. Bu sebeplerle; Banka sermaye
sinin artırılmasında zorunluluk bulunmaktadır. 

İller Bankası memurlarına ikramiye ödenmesi, 3.7.1939 tarihli ve 3659 sayılı Bankalar ve 
Devlet Müesseseleri Memurları Aylıklarının Tevhid ve Teadülü Hakkında Kanunun 13 üncü 
maddesi hükmü ile başlamış ve bu Kanunu yürürlükten kaldıran 12.3.1964 tarihli ve 440 sayılı 
İktisadî Devlet Teşekkülleriyle Müesseseleri ve İştirakler Hakkında Kanunun geçici 7 nci mad
desi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 21 inci maddesinin birinci fıkrası hü
kümlerine müsteniden devam edilmiştir. 



22.10.1983 tarihinde yürürlüğe giren 2929 sayılı Kanunla 440 sayılı Kanun yürürlükten kla-
dırılmış ve bilahare 2929 sayılı Kanunu da yürürlükten kaldıran 233 sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci maddesi ile tiler Bankası bu 
Kanun Hükmünde Kararname kapsamı dışında bırakılmıştır. 

Bunun sonucu olarak, adıgeçen Banka memurlarının ötedenberi yararlanmakta olduğu 
iki maaş tutarındaki ikramiyenin kanunî dayanağı tartışılır bir duruma gelmiş ve yurt sathına 
yayılmış etkin teşkilatı ile memleketimizin her yöresinde başta içmesuyu ve kanalizasyon tesis
leri olmak üzere hayatî önemi haiz alt yapı tesislerini gerçekleştirmekle görevli bulunan Banka 
memurları, iki aylık maaş tutarındaki ikramiyeden mahrum kalma ihtimaliyle karşı karşıya 
kalmıştır. 

Bu nedenle, ikramiye konusunun açık ve net kurallara bağlanması amacıyla 4759 sayılı 
Kanuna bir geçici madde eklenmesi ve buna bağlı olarak da Kanunun 19 uncu maddesinin de
ğiştirilmesi öngörülmüştür. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — 4759 sayılı Kanunun 2 nci maddesi değiştirilerek Banka sermayesinin 
1 200 000 000 000 (birtrilyonikiyüzmilyar) liraya çıkarılması öngörülmüş ve bu sermayeyi iki 

misline kadar artırma hususunda Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır. 

Madde 2..— Banka personeline ödenen iki maaş tutarında ikramiye konusu, tasarının 3 
üncü maddesi ile getirilen geçici madde ile ayrıca düzenlendiğinden, 4759 sayılı Kanunun 19 
uncu maddesinin birinci fıkrasında yeralan Banka safi kazancından 3659 sayılı Kanun hüküm
lerine göre verilen ikramiyenin birer aylık tutarı için % 5 pay ayrılmasına ilişkin hüküm kaldı
rılmış ve bu pay köylerin kalkınmalarına yardım etmek üzere ayrılan °/o 50 paya eklenerek, 
köylere dağıtılacak payın % 55'e çıkarılması öngörülmüştür. 

4759 sayılı Kanunla İçişleri Bakanlığına verilmiş olan hak ve yetkiler 9.5.1958 tarihli ve 
7116 sayılı Kanunla İmar ve İskân Bakanlığına devredilmiş, bilahare 13.12.1983 tarihli ve 180 
sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin 36 ncı maddesi ile de çeşitli mevzuatla İmar ve İskân Bakanı ve Bakanlığına veri
len görev, yetki ve haklar Bayındırlık ve İskân Bakanı ve Bakanlığına intikal ettiğinden, Kanu
nun 19 uncu maddesinde yazılı İçişleri Bakanlığına ait yetki Bayındırlık ve İskân Bakanlığına 
geçmiş bulunmaktadır. Ayrıca, Cumhurbaşkanlığının 15.12.1983 tarihli ve 114-1-83-929/5351 
sayılı Kararnamesiyle İller Bankasının Bayındırlık ve İskân Bakanlığı ile ilgilendirildiği nazara 
alınarak, madde metnindeki "İçişleri Bakanlığının" tabiri "Bankanın ilgili olduğu Bakanlığın" 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Madde 3. — Bankanın personel rejimi hakkında düzenlenecek özel kanunu yürürlüğe gi
rinceye kadar Banka personeli 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 9 uncu ve 
21 inci maddeleri hükümlerine tabi olduğundan, sözü edilen personel rejimine ilişkin özel ka
nun yürürlüğe girinceye kadar iki maaş tutarındaki ikramiye ödemesine devam olunmasını te-
minen, geçici madde getirilmiştir. 

Madde 4.—Yürürlük maddesidir. 
Madde 5. — Yürütme maddesidir. 

Türkiye Büyük Milet Meclîsi (S. Sayısı : 67) 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No. : 1/372 16.4.1992 
Karar No. : 31 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Bayındırlık ve tskân Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca kabul edilerek 
23.3.1992 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 27.3.1992 
tarihinde Komisyonumuza havale edilen 1/372 Esas Sayılı "tiler Bankası Kanununda Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı" Komisyonumuzun 15.4.1992 tarihinde yaptığı 33 ün
cü birleşiminde Hükümeti temsilen Millî Savunma Bakanının başkanlığında, Bayındırlık ve 
tskân Bakanlığı ile tiler Bankası temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip görüşülmüştür. 

Bilindiği gibi; İller Bankası, il özel idareleriyle belediye ve köy idarelerinin ve bu idarele
rin kuracakları birliklerle adı geçen idarelere bağlı, tüzel kişiliği haiz olan veya olmayan ve kat
ma bütçeli idare ve kurumların imar işleriyle ilgili konularla meşgul olan tüzel kişiliğe sahip 
bir kuruluştur. Kuruluşun sermayesi, 13.6.1945 tarih ve 4759 sayılı kanunun değişik 3 üncü mad
desinde belirlenen kaynaklardan meydana gelmektedir, tiler Bankasının sermayesi, 10.11.1988 
tarihli ve 3496 sayılı Kanunla 300 milyar lira olarak taspit edilmiş ve 4759 sayılı kanunun 3496 
sayılı kanunla değişik 2 nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 7.6.1990 tarihli ve 90/557 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 600 milyar liraya çıkarılmıştır. 

Tasarı ile; • v • . 
— Bankanın sermayesinin 1 trilyon 200 milyar TL.'sına çıkarılması ve bu sermaye mikta

rının iki katına kadar artırılabilmesi için Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi, 
—• Banka personeline ödenmekte olan ikramiye ile ilgili hükümlerde tereddütlere neden 

olan hususlara açıklık getirilmesi, 
— Banka kaynaklarından köy kalkınmasına ayrılan % 50 düzeyindeki payın % 55'e yük

seltilmesi, 

— Bankanın, 13.12.1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve tskân Bakanlığının Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile İçişleri Bakanlığından Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığına intikal etmiş olması ve ayrıca; Cumhurbaşkanlığının 15.12.1983 tarihli 
ve 114-1-83-929/5351 sayılı Kararnamesi ile de Bayındırlık ve tskân Bakanlığı ile ilgilendirildiği 
dikkate alınarak 4759 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinde yer alan "içişleri Bakanlığı" ibare
sinin "Bankanın ilgili olduğu Bakanlığın" şeklinde değiştirilmesinin, 
amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuzda yapılan görüşmelerde; Bankanın yatırım programında yer alan ve çok 
büyük meblağlara ulaşmakta olan proje ve tesislerin gerçekleştirilmesi ve Bankanın görevlerini 
daha etkin ve verimli şekilde yerine getirebilmesi amacıyla sermaye artırımına gidilmesinin ye
rinde olacağına ilişkin görüş ve önerilerden sonra tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da be
nimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 
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Tasarının çerçeve 1 inci ve 2 nci maddeleri aynen, Çerçeve 3 üncü maddesi ise; banka per
soneline ödenecek ikramiyelere kesinlik kazandırmak amacıyla, maddedeki "verilebilir" iba
resi, alınan redaksiyon yetkisi ile "verilir" şeklinde düzenlenmek suretiyle, 
Kabul edilmiştir. 

Tasarının yürürlük ve yürütmeye ilişkin 4 ve 5 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Başkanvekili 
irfan Gürpmar 

Kırklareli 
Kâtip 

Haydar Oymak 
Amasya 

Mehmet Nedim Budak 
Ankara 

(İmzada Bulunamadı) 
Hüseyin Balyalı 

Balıkesir 
Necini Hosver 

Bolu 
Nevfel Şahin 
Çanakkale 

M. Halûk Müftüler 
Denizli 

, Rüştü Kâzım Yücelen 
içel 

(İmzada Bulunamadı) 
Timurçin Savaş 

Adana 

Rıfat Serdaroğlu 
İzmir 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Ekrem Pakdemirli 
Manisa 

(İmzada Bulunamadı) 

Sözcü 
Mahmut Oztürk 

Aksaray 

Veli Andaç Durak 
Adana 

Cengiz Altınkaya 
Aydın 

Melih Pabuççuoğlu 
Balıkesir 

Yılmaz Ovalı 
Bursa 

Adnan Keskin 
Denizli 

Nihat Matkap 
Hatay 

Nami Çağan 
İstanbul 

(İmzada Bulunamadı) 
Z. Selçuk Maruflu 

İstanbul 
(İmzada Bulunamadı) 

İbrahim Kumaş 
Tokat 

(İmzada Bulunamadı) 
Mehmet Ali Yavuz 

Konya 
Hasan Peker 

Tekirdağ 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

tiler Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 13.6.1945 tarihli ve 4759 sayılı İller Bankası Kanununun 10.11.1988 tarihli 
ve 3496 sayılı Kanunla değişik 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 2. — Bankanın sermayesi 1 200 000 000 OOO^BirtrilyonikiyüzmiIyar) liradır. Bu 
sermaye Bakanlar Kurulu kararıyla iki misline kadar artırılabilir." 

. MADDE 2. —4759 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

"Genel Kurul tarafından onanan bilançoya göre meydana çıkan safı kazanç aşağıdaki yerlere 
tahsis olunur : 

% 10 adi ihtiyat akçesine, 
% 5 olağanüstü ihtiyat akçesine, 
% 30 köy sermayesi payı olarak sermaye hesabına ayrılır. Geri kalan % 55 köy gelirlerini 

artırarak bunların kalkınmalarına yardım etmek için, köy tüzelkişiliği adına ve hesabına geçi
rilir. Her yıl bu hesaba geçen paralardan d yıl kaç köyün faydalanacağı, Genel Kurulca karar
laştırılır. Bu suretle sayısı kararlaştırılacak köylerin hangileri olacağını ve hangi köyler için ne 
tedarik edileceğini veya ne yapılacağını, Bankanın ilgili olduğu Bakanlığın talimatına göre Yö
netim Kurulu belli eder". 

MADDE 3. — 4759 Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 15. — Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 
9 uncu ve 21 inci maddeleri hükümlerine göre alan Banka personeline, personel rejimi hakkın
da düzenlenecek kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar; ilgili Bakanın onayı ile biri 
yılın ilk yarısı, diğeri ikinci yarısında ödenmek üzere yılda iki kez ikramiye verilebilir. İkrami
yelerin herbirinin tutarı, aylık gösterge ile ek gösterge toplamının memur aylıklarına uygula
nan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçemez". 
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

İller Bankası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasansı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3. — 4759 Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

"GEÇİCİ MADDE 15. — Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek geçici 
9 uncu ve 21 inci maddeleri hükümlerine göre alan Banka personeline, personel rejimi hakkın
da düzenlenecek kendi özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar; ilgili Bakanın onayı ile biri 
yılın ilk yarısı, diğeri ikinci yarısında ödenmek üzere yılda iki kez ikramiye verilir. İkramiyele
rin herbirinin tutarı, aylık gösterge ile ek gösterge toplamının memur aylıklarına uygulanan 
katsayı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçemez.'' 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 5. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

S, Detnirel 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd. 
Prof, E, inönü 
Devlet Bakanı 
Prof. T Çiller 
Devlet Bakanı 

/ . Tez 
Devlet Bakanı 
Prof T. Akyol 
Devlet Bakanı 
O. Kilercioğlu 

Devlet Bakanı 
O. Barutçu 

Devlet Bakanı 
E. Şahin 

Devlet Bakanı 
M. Batallı 

Millî Savunma Bakanı 
N. Ayaz 

Dışişleri Bakanı 
H. Çetin 

Millî Eğitim Bakanı Y. 
Y Topçu 

Sağlık Bakanı 
Y Aktuna > 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
N. Cevheri 

Sanayi ve Ticaret Bakanı V. 
/.' Tez 

Kültür Bakanı 
DE Sağlar 

Orman Bakanı 
V Tanır 

Devlet Bakanı 
C. Çağlar 

Devlet Bakanı 
E. Ceyhun 

Devlet Bakanı 
A. Gönen 

' Devlet Bakanı 
. G. Ergenekon 
Devlet Bakanı 
M. Kahraman 
Devlet Bakanı 
M. A. Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Ş, Ercan 
Adalet Bakanı 
M. S. Oktay 

İçişleri Bakanı 
/. Sezgin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
S. Oral 

Bayındırlık ve tskân Bakanı 
Prof. O. Kumbaracıbaşı 

Ulaştırma Bakanı 
K Topçu 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
M. Moğultay 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
E. Faralyalı 

Turizm Bakanı 
Prof. A, Ateş 
Çevre Bakanı 
B. D. Akyürek 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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