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Asamblesinin yeni dönem çalış
malarında Türkiye Büyük Millet 
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diklerine ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/816) 56:57 

3. — Avrupa Konseyi Parla
menter Meclisinin yeni dönem 
çalışmalarında Türkiye Büyük 
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Türk Grubu için, Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubunca Ankara 
Milletvekili Eşref Erdem'in, Gi
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Komisyonu üyeliğinden çekilme
siyle Anavatan Partisi Grubunun 
kontenjanından boşalan bir üye
liğe İçel Milletvekili Hikmet Bi-
centürk'ün ve yüzde oranlarına 
göre ANAP Grubuna jâüjen bir 
üyelik için de Zonguldak Mil
letvekili Veysel Atasöy'üh aday 
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gösterildiklerine ilişkin Başkanlık 
tezkeresi (3/814) 57 

5. — T.B.M.M. Başkanının, 
Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi Başkanının, Konseyin 
Strasbourg'ta kutlanacak olan, 
kuruluşunun 40 inci yıldönümü 
resmf davetine icabet etmesine 
ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/815) 57:58 

6. — Çalışmalarını tamam
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1. — Tunceli Milletvekili Ka
mer Genc'in, 2954 Sayılı Türki
ye Radyo ve Televizyon Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesine Dair Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'm 2954 Sayılı Türkiye 
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Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu 
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2. — Çeşitli Kanun ve Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
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3. — Avrupa İnsan Hakları 
ve Ana Hürriyetleri Koruma Söz
leşmesine Ek 8 Sayılı Protokolün 
Onaylanmasının Uygun Bulun
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Dışişleri Komisyonu Raporu 63:66,76, 
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Sayfa 
4. —Zonguldak Milletveki

li Güneş Müftüoğlu'nun, Seçim
lerle İlgili Bazı Kanunlarda De
ğişiklik yapılması ye Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin XVIII in
ci Dönem Milletvekili Genel Se
çimi Hakkında Kanunun 15 inci 
Maddesinde Öngörülen Cezanın 
Affına Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/51) 
(S. Sayısı : 129) 66:71 

5. — Diyarbakır Milletveki
li Fuat Atalay'ın, 1402 Sayılı Sı
kıyönetim Kanununun 23 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma ve Adalet komis
yonları raporları (2/29) (S. Sa- 71-.75 
yısı : 130) 76:78 

6. — Millî Gurur Madalya
sı Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(1/486) (S. Sayısı : 135) 78* 

7. — Avrupa İkamet Sözleş
mesinin Onaylanmasının uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve içişleri ve Dışişleri komis
yonları raporları (1/468) (S. Sayı- 78:80,88, 
sı : 126) 104:108 

8. — 1475 Sayılı İş Kanunu
nun 26 ncı Maddesine Bir Fıkra 
ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonu Raporu (1/457) (S. Sayı
sı : 137) 80:85 

9. — Uydular Aracılığı ile 
Deniz Haberleşmesi Uluslarara
sı Teşkilatı Sözleşmesi ve İşletme 
Anlaşmasının Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, 
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Sayfa Sayfa 

Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri ko
misyonları raporları (1/356) (S. 
Sayısı : 131) 

10. <— İstanbul Milletvekili 
Ercüment Komıkman'ın, 
11.4.1928 Tarih ve 1219 Sayılı Ta
babet ve Şuabatı Sanatlarının 

Tarzı İcrasına Dair Kanunun 41 
85:86,96, inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
109:113 Bu Kanuna 15 Ek Madde Eklen

mesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Eğitim; Sağlık ve Sosyal İş
ler komisyonları raporları (2/8) 
(S. Sayısı : 144) 

86:88,88: 
96,96:97 

I. — GEÇEN TUTANAK OZETI 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Anayasanın 111 inci ve İçtüzüğün 106 
ncı maddeleri uyarınca yapılan güven is
temine ilişkin açık oylama sonucunda, Ba
kanlar Kurulunun güvenoyu aldığı 
açıklandı. 

Hatay Milletvekili Ali Uyar ve 26 ar
kadaşının, ilk defa öğretmenliğe atanacak
lara uygulanan yeterlik sınavındaki başa
rı oranının düşük olmasının nedenleri ile 
soruna kalıcı ve adil bir çözüm getirilme
si konusunda genel görüşme (8/6), 

Muğla Milletvekili Musa Gökbel ve 
45 arkadaşının, emniyet kuvvetlerince 
8.10.1988 tarihinde E-5 Karayolunun Tuz
la mevkiinde gerçekleştirilen operasyonla 
ilgili olarak kamuoyunda oluşan kuşkulan 
açıklığa kavuşturmak amacıyla Meclis 
araştırması (10/35); 

Açılmasına ilişkin önergelerinin, ya
pılan öngörüşmelerden sonra, kabul edil
medikleri açıklandı. 

12 Nisan 1989 Çarşamba günü saat 
15.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
18.48'de son verildi. 

Başkan 
Yüdmm Akbulut 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Songül 

Kâtip Uye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 
BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Aktaş 

KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbilen (Kırklareli), Mustafa Sarıgül (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 76 ncı Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

kadar yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, 

görüşmelere başlıyoruz. 
Gündemin "Sunuşlar" bölümüne 

geçiyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. Sayın milletvekille
rinin, salonda bülunduklanm yüksek sesle 
belirtmelerini rica ederim. 

(Bolü Milletvekili Kâzım Oksay'a 

A) TEZKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — isviçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Baham imren Aykut'un dönüsüne ka
dar Çaltsma ve Sosyal Güvenlik Bakanltğma, Dev
let Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/813) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının 
bir tezkeresi vardır; okutup, bilgilerinize 
sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Dördüncü Avrupa Sosyal Güvenlik
ten Sorumlu Bakanlar Konferansına ka
tılmak üzere, 12 Nisan 1989 tarihinde İs
viçre'ye gidecek olan Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı İmren Aykut'un dönü
şüne kadar; Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çiçek'
in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Kenan Evren 
C u mhu rbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

2. ••—Kuzey Atlantik Asamblesinin yeni do
nem çalışmalarında Türkiye Büyük Millet Mecli
sini temsil edecek Türk Grubu için, Sosyaldemok-
rat Halkçı Burti Grubunca Hatay Müktveküi Öner 
Miski'nin, Ankara Milletvekili Yaşar Yılmaz'm, 
Sinop Milletvekili Özer Gürbüz'ünyedek üyelikle
re aday gösterildiklerine ilişkin Başkanlık tezkeresi 
(3/816) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının 4 adet tezkeresi var
dır; okutup, bilgilerinize ve onayınıza su
nacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Kuzey Atlantik Asamblesi' nin yeni 
dönem çalışmalarında Türkiye Büyük 
Millet Meclisini temsil edecek Türk Gru
bu için Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunca aday olarak gösterilen yedek üye
lerin isimleri aşağıda sunulmuştur. 

Dış Münasebetlerin Düzenlenmesi 
Hakkındaki 378 Sayılı Kanunun 1599 
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Sayılı Kanunla Değişik 1 inci maddesi 
uyarınca Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Kuzey Atlantik Asamblesi Türk Gru
bu Yedek Üyeleri : 

Öner Miski (Hatay Milletvekili) 
Yaşar Yılmaz (Ankara Milletvekili) 
Özer Gürbüz (Sinop Milletvekili) 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunul

muştur. 

3. — Avrupa Konseyi Parlamenter Midi
sinin yeni dönem çalışmalarında Türkiye Büyük 
Millet Meclisim temsil edecek Türk Grubu için, 
Sosyaldernokrat Halkçı Parti Grubunca Ankara 
Milletvekili Eşref Erdem'in, Giresun Milletvekili 
Mustafa Çahr'tn, Sivas MfUetveküiEkrem Kan
gal'ın yedek üyeliklere aday gösterildiklerine ili/kin 
Başkanlık tezkeresi (3/817) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Avrupa Konseyi Parlamenter Mecli
sinin yeni dönem çalışmalarında Türkiye 
Büyük Millet Meclisini temsil edecek 
Türk Grubu için Sosyaldernokrat Halkçı 
Parti Grubunca aday olarak gösterilen ye
dek üyelerin isimleri aşağıda sunulmuştur. 

Dış Münasebetlerin Düzenlenmesi 
Hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 sa
yılı Kanunla Değişik 1 inci maddesi uya
rınca Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Avrupa Konseyi Parlamenter Mecli
si Türk Grubu Yedek Üyeleri : 

Eşref Erdem (Ankara Milletvekili) 
Mustafa Çakır (Giresun Milletvekili) 
Ekrem Kangal (Sivas Milletvekili) 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

4. — İstanbul Milletvekili Cdvit Kavak'ın 
Tûrkiye-Avrupa Topluluğu Karma Parlamento Ko
misyonu üyeliğinden çekilmesiyle Anavatan Partisi 
Grubunun kontenjanından boyalan bir üyeliğe İçel 
Milletvekili Hikmet Bicentürk'ün ve yüzde orun
larına göre ANAP Grubuna düşen bir üyelik için 
de Zonguldak Milletvekili Mysel Atasoy'un aday 
gösterildiklerine Şişkin Başkanlık tezkeresi (3/814) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutu
yorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

İstanbul Milletvekili Cavit Kavak'ın 
Türkiye-Avrupa Topluluğu Karma Parla
mento Komisyonu üyeliğinden çekilmesiy
le Anavatan Partisi Grubunun kontenja
nından boşalan bir üyeliğe İçel Milletve
kili Hikmet Bicentürk ve ayrıca, Türkiye-
Avrupa Topluluğu Karma Parlamento 
Komisyonunda münhal bulunan iki üye
lik için Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlık Divanının 378 sayılı Yasama Mec
lisleri Dış Münasebetlerinin Düzenlenme
si Hakkındaki Kanunun 1 inci maddesi 
hükümlerine göre yapılan yüzde oranla
rına uygun olarak 23 Aralık 1988 günü al
mış olduğu karar doğrultusunda Anava
tan Partisi Grubuna düşen bir üyelik için 
de Zonguldak Milletvekili Veysel Atasoy 
aday olarak gösterilmişlerdir. 

Yüce Meclisin bilgisine sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı^ 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

5. — TBMM Başkamrun, Avrupa Kon
seyi Parlamenter Meclisi Başkamrun, Konseyin 
Strasbourgta kutlanacak olan, kuruluşunun 40 tnct 
yıldönümü resmt davetine icabet etmesine ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/815) 
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BAŞKAN 
yorum : 

Diğer tezkereyi okutu-

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Avrupa Konseyi Parlamenter Mecli
si Başkanı; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanını, Strasbourg'da kutlanacak olan 
Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin 
40 mcı Kuruluş Yıldönümüne resmen da-

_vet etmiştir. 

4-7 Mayıs 1989 tarihleri arasında ya
pılacak olan resmî davete icabet edilmesi 
Genel Kurulun tasviplerine sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

6. — Çalışmalarım tamamlayamayan Çevre 
Araştırma Komisyonuna 3 ay daha ek süre veril
mesine ilişkin Çevre Araştırma Komisyonu Baş
kanlık tezkeresi (3/818) 

BAŞKAN - - 10/15 esas numaralı 
Çevre Araştırma Komisyonunun, süre is
temine dair bir tezkeresi vardır, okutup 
onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Ülkemizin sahip olduğu çevre değer
lerini korumak ye mevcut çevre sorunla
rını gidermek için gerekli tedbirleri tespit 
etmek ve çevre politikası oluşturmak ama
cıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyo
numuz, mahallî seçimler nedeniyle çalış
malarını tamamlayamamıştır. 

Komisyonun, çalışmalarına devam 
edebilmesini sağlamak ve raporunu yüce 
heyetimize sunabilmek için, süreye ihtiyaç 
vardır. 

14 Aralık 1988 tarihinde, yüce heye
tinizden almış olduğumuz 3 aylık çalışma 
süresi, 15 Nisan 1989 tarihinde sona ere
cektir. Çalışma süremizin bitim tarihin
den itibaren komisyonumuza 3 ay daha 
süre verilmesi hususunun Genel Kurulun 
onayına sunulmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Ali Talip Özde mir 
Konya 

Çevre Araştırma Komisyonu 
Başkanı 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiş ve süre uzatılmıştır. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer 
İşler" kısmına geçiyoruz. 

IV. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Tunceli Milletvekili Kamer Genc'in, 
2954 Saydı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanu
nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Yasa Teklifi ile Zonguldak Milletvekili Koksal Top-
tan'm 2954 Saydı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi ve Anayasa Komis
yonu Raporu (2/37, 2/61) (S. Sayısı: 124) (1) 

BAŞKAN — Tunceli Milletvekili Sa-

(1) 124 S. Saydı Basmayazı 29.3.1989 tarihli 
71 inci Birleşin Tutanağına eklidir. 

yın Kamer Genc'in, 2954 sayılı Türkiye 
Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Yasa 
Teklifi ile Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'm, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun 19 uncu Madde
sinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Teklifi ve Anayasa Komisyonu Raporunun 
görüşülmesine kaldığımız yerden devam 
edeceğiz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini 
aldılar. 
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Rapor üzerinde, Doğru Yol Partisi ve 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grupları adı
na konuşmalar yapılmış, Komisyon söz is
temişti; bu itibarla, komisyona, kaldığı 
yerden devam etmek üzere söz veriyorum. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Anka
ra) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; Yüce Mecliste konuşulmakta olan ko
nu, Tunceli Milletvekili Sayın Kamer 
Genç ile Zonguldak Milletvekili Sayın 
Koksal loptan tarafından, 2954 sayılı 
Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 
19 ve 21 inci maddelerinin değiştirilmesi 
hakkında yaptıkları kanun teklifleridir. 

Her iki teklif komisyonda birleştiril
miş ve kabul edilmemiştir. 

19 uncu maddede yapılmak istenen 
değişiklik, bu maddeyle, ayda bir defa, 30 
dakikayı geçmemek üzere, icraatı hakkın
da Hükümete açıklama yapmak imkânı 
verildiğine göre, Mecliste grubu bulunan 
siyasî partilere de bu hakkın verilmesi is
teğiyle ilgilidir. Komisyon bu isteği, mad
deyle tanınan hak, bir siyasf partiye veril
mediği; ancak, cevap hakkı doğurmayacak 
ve parti propagandası niteliğini taşımaya
cak şekilde devletin icra organının faali
yetlerini ve icraatını halka anlatmak, hal
kın desteğini sağlamak ve icraatını benim
setmek maksadıyla Hükümete tanınmış 
hak olduğu; maddede söz konusu edilen 
sınırlamaların dışına çıkılması halinde ise, 
siyasî partilere kanun yoluna başvurma 
hakkının, kanunun 27 nci maddesiyle ta
nındığı gerekçesiyle kabul etmemiştir. 

Sayın Kamer Genç, Yüce Mecliste 
bu konuda yaptığı konuşmada, eşitlik il
kesinin ihlal edildiğinden bahsetmiştir. 
Eşitlik, aynı durumda ve müsavi şartlar
da olanlar arasında bahis konusu olur; bu
rada böyle bir durum yoktur. Maddeye 
müsteniden konuşmayı yapan, bir siyasî 
parti değildir, devletin icra organı olan 

Hükümettir; diğer bir siyasî partiyle kar
şılaştırılarak, eşitlikten bahsedilemez. Zi
ra, bazen hükümet tek partiden müteşek
kil olabileceği gibi, birkaç partiden de te
şekkül edebilir. Bu itibarla, eşitlik ilkesi 
burada bahis konusu olamaz. 

Teklif kabul edilirse, başka sakınca
lar ve çelişkiler de meydana gelecektir, Ör
neğin, hükümetin bir partiden değil, bir
kaç partiden kurulmuş koalisyon hüküme
ti olduğunu tasavvur ediniz. Hükümet ic
raatı, koalisyonu teşkil eden bütün parti
ler adına müşterek olarak yapılacaktır; 
bunların programları burada bahis konu
su olamaz. Eğer, sayın milletvekillerinin 
teklifi kabul edilirse, koalisyonda bulunan 
siyasî partiler de ayrıca programlarını 
açıklamak için televizyondan konuşmak 
hakkına sahip olacaklardır. Bu suretle, ko-

. alisyonu teşkil eden partiler, hükümet ic
raatının programlarına uymayan kısımla
rını eleştirmek ve hükümetin icraatının 
aksi istikametinde konuşmak durumunda 
kalacaklardır. Bu durumun siyasî bakım
dan husule getireceği sakıncayı Yüce Mec
lisin takdirine bırakıyorum. 

» 
Buna benzer olayları geçmişte yaşa

dık ve bunlardan da ders aldık. Ayrıca, 
teklif, parlamentoda grubu bulunan par
tilere konuşma hakkı tanıyor, Parlamen
toda temsil edilen ve fakat grubu olmayan 
partiye hak tanımıyor. Bunun hakkaniye
te uygun olup olmadığı da münakaşalara 
yol açacaktır. Bu suretle, sonu gelmeyen 
anlaşmazlıklar ortaya çıkacaktır; bu da ay
rı bir sakıncadır. 

Yukarıda arz ettiğim gibi, bu mad
deyle, hükümetin yaptığı açıklamalarda 
kanuna aykırı bir durum olduğu takdir
de, kanunun 27 nci maddesine göre, ba
ğımsız adalet merciine başvurma hakları 
vardır. Nitekim, bu gibi müracaatlar ya
pılmış ve şimdiye kadar emsali görül
müştür. 
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Sayın milletvekili bu nokta hakkında
ki konuşmasında, yargıçların ve savcıların 
tesir altında olduğundan, adaletin gerçek
leşmediğinden bahsetmiştir. Her şeyden 
önce su noktayı kesin olarak belirtmek bir 
görevdir. Anayasamız, kanunlarımız çok 
açıktır, böyle bir tesire imkân vermemek
tedir. Ayrıca, hâkim ve savcılarımız da, as
la böyle bir duruma düşmeyecek Jcudret-
te, vazifelerinin önemini ve kutsallığını 
takdir eden fazilet sahibi kişilerdir. Esa
sen, sayın milletvekili bu konuda da açık 
bir çelişkiye düşmektedir. Bir taraftajı, 
"Sayın Başbakanının hâkimlerden şikâ
yetçi olduğunu" ifade ediyorlar, diğer ta
raftan da, "hâkim ve savcılara tesir 
yapıldığından" bahsediyorlar. Eğer tesir 
bahis konusu ise, neden onlardan şikâyet 
edilsin? Demek ki, tesir bahis konusu de
ğildir; çünkü yapılamaz. Bu nedenlerle, 19 
uncu maddede istenilen değişiklik teklifi, 
her bakımdan kabule şayan değildir. 

21 inci maddede yapılması istenen 
değişiklik teklifine gelince : Arkadaşımız, 
Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Ku
rul çalışmalarını radyodan ve televizyon
dan tarafsız biçimde özetleyerek vermesi
ni istemektedirler. Bu yayın halen radyo
dan yapılmaktadır. Burada istenen ve ila
ve edilen husus, televizyonun da bu yayı
nı, milletvekilinden de bahsetmek suretiy
le, yapmasıdır. Şunu hemen arz edeyim : 
Bu şekilde bir neşriyatı önleyen kanunî bir 
engel yoktur. Radyo Televizyon Kurumu 
özerk bir kuruluştur, isterse bu neşriyatı 
yapabilir. Nitekim, bir zamanlar bu şekil
de bir uygulama olmuş; programları ak
sattığı ve bazı konuşmalara da gerekli yer 
ayrılmadığı gibi münakaşalara yol açmış 
olduğu için vazgeçilmiştir. Kaldı ki, Mec
lisin toplantı yaptığı günlerde yapılan ça
lışmalar hakkında, televizyon, haber şek
linde neşriyat yapmakta ve halka bilgi ver
mektedir. İleride fazla kanal devreye gir

diği takdirde, belki bu nokta üzerinde de 
durulabilir. 

Bu münasebetle, şu noktayı da arz et
mek üterim. Bu kanun 've bu maddeler 
Anavatan Partisi iktidarı tarafından çıka
rılmıştır, görüşlerine her zaman değer ver
diğim Kıymetli Milletvekili Kamer Genc'
in de üyesi bulunduğu Danışma Meclisin
de çıkarılmıştır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hayır, 
hayır; bizde çıkmadı. 

BAŞKAN — Lütfen... 
KAMER GENÇ — (Tunceli) — Ha

yır efendim!.. Yanlış biliyor; 2954 saydı 
Kanun 11.11.1983 tarihinde çıktı. 

BAŞKAN — O dönemde çıkarılmış; 
ama, Danışma Meclisi çıkarmamış; onu 
kastediyor. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, Komisyon Başkanı slfatıy-
la konuşsun. Hükümet sözcüsü veya par
ti sözcüsü değil ki... 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz 
Sayın Bayazıt?.. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKA
NI KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (De
vamla) — Bununla, "Aksaklık varsa 
değiştirilmez" diye bir düşüncem olma
dığını açıklamak isterim; fakat, bugünkü 
şartlar altında Komisyonumuz buna ge
rek görmemiştir. 

Her iki teklif hakkında da komisyon 
raporunun kabulü gerektiğini Yüce Mec
lisin takdirlerine arz ederim. 

Saygılar sunanm. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Son 
söz milletvekilinin olduğu için, söz istiyo
rum efendim. 

BAŞKAN — Şahsınız adına söz ve
rebilirim size; buyurun. 
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KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; gündemde bulu
nan kanun teklifimizin iki değişiklik ge
tirdiğini belirtmek isterim. Birincisinin, 
Türkiye. Büyük Millet Meclisinin kişiliğiy
le itibarıyla ilgili bir teklif olduğunu özel
likle açıklamak istiyorum. 

2954 sayılı TRT Kanununun 21 inci 
maddesinde, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi çalışmalanntn radyodan özet olarak 
verilmesi kabul edilmiştir. Biz de değişik
lik teklifimizde diyoruz ki, "Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin çalışmalarını özet 
halinde, hem radyo, hem de televizyon 
versin." "Yani, işin özü bu. 

Daha önce yaptığım konuşmalarda 
da belirttiğim gibj biliyorsunuz, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi çalışmaları basma 
yansımıyor, radyoyu da kimse dinlemiyor, 
kala kala bir televizyon kalıyor. O zaman, 
televizyonda biz bunu vermediğimiz tak-
dirde, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ne 
yapıp ne yapmadığı konusunda vatandaş
ların bilgisi yok. Sonra, burada günlerce 
birtakım kanunlar müzakere ediliyor. 

Değerli arkadaşlar, bu kanun teklifi
ni, Meclisin itibarıyla eşdeğer bir teklif 
olarak gördüğüm için bir açıklayayım. Bi
liyorsunuz, bir kanun teklifini reddedildik
ten sonra, aynı konuda Genel Kurula bu
sene içinde tekrar bir teklif gelemiyor. 

Burada konuşulan meselelerin vatan
daş tarafından bilinmesi şart. Niçin şart? 
Vatandaşın, menfaati için bilmesi şart. 
Burada bir kanun çıkıyor; Vatandaş bu
nu nereden bilecek? Resmî Gazeteyi kaç 
tane vatandaş takip ediyor? Basma da in
tikal etmiyor, o halde ne olacak? Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin çalışmalarından 
vatandaşın haberi olmuyor. 

Siz de böyle sözlere muhatap olmuş
sunuzdur. Vatandaş diyor ki, "Siz ne ya
pıyorsunuz Türkiye Büyük Millet Mecli
sinde?" Biz de, "Arkadaşlar, Türkiye Bü-

— 61 

yük Millet Meclisi haftanın üç günü saat 
15.00'te açılır, 19.00'a kadar devam eder 
ve burada Türkiye'nin bütün sorunları 
tartışılır" diyoruz, "Biz bir şey bilmiyo
ruz ki; ne televizyon veriyor, ne de gaze
teler yazıyor" diyorlar. 

Değerli milletvekilleri, o halde... 

MEHMET YAŞAR (Ağrı) — Sayın 
İnönü'yü bir saat veriyor ama... 

BAŞKAN — Sayın Yaşar, lütfen... 
Devam edin efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, bunun televizyondan 
verilmesinin bir sakıncası yoktur. Bu, ba
na kişisel bir fayda da temin etmiyor, ama, 
vatandaşlanmızın içinde kanunları yakın
dan takip etmek isteyenler çok. Televizyon 
da, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma
larının olduğu günler, radyoda verilen özet 
yayının dakikalanyla sınırlı olmak ve ge
rekirse konuşmacının sesinden de verme
mek suretiyle bu yayını yapabilir. Bu ya
yının yapılmasında sayılamayacak kadar 
menfaat vardır. 

Bir defa, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Üyeleri, kendilerini, Meclis çalışma
larında daha ciddî hissetmek zorunda ka
lırlar, konulan araştmrlar kürsüye öyle ge
lirler ve daha ciddî konuşmalar olur, da
ha seviyeli tartışmalar olur. 

Biliyorsunuz ki, milletvekillerinin, 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı 
konuşmalardan, ancak sataşmalar, haka
retler seviyesindeki konuşmalar olursa ba
sma intikal ediyor. Bunun yanında, haki
katen, çok değerli araştırmalar yaparak 
gelen ve burada konuşan artadaşlanmızın 
söyledikleri hiçbir söz basına intikal etmi
yor. O nedenle, ben, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi çalışmalanntn televizyonda ve
rilmesinde hiçbir sakınca olmadığına ina
nıyorum ve aynca, Anayasa Komisyonu 
Başkanımızın, burada, bu konuda izah et-
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tiği gerekçelerinde gerçekle hiçbir ilgisi ol
madığına kesinlikle inanıyorum. 

Teklifimizin 1 inci maddesinin siyasî 
iktidarın menfaatıyla çelişen tarafları ola
bilir, onu reddetmekte haklı sayılabilirler; 
ama bu son maddeyi reddetmenin bence 
haklı bir gerekçesi yok. 

Sonra, bugün iktidarda olan insan
lar yarın muhalefete gelebilirler değerli 
milletvekilleri. Önemli olan, muhalefetteki 
insanların da burada düşüncelerini söyle
meleri ve halkın bunu bilmesidir. Türki
ye Büyük Millet Meclisinde muhalefette 
olan kişilerin sözünü kısmakla bir yere va
rılamaz. Eğer, halk muhalefetin sesini 
duymaz, düşüncelerini bilmezse, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine olan güveni sar
sılır ve o zaman, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin çalışma yapmadığı inancı va
tandaşlar arasında yayılır. 

Onun için, ben sizden rica ediyorum 
-bu teklifin, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin itibarıyla çok yakından ilgisi oldu
ğuna inanıyorum- bu teklifi kabul edelim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmala
rının, çalışma günlerinde, televizyonda 
özet olarak verilmesinin çok yararlı bir uy
gulama olacağına inanıyorum. Teklifte 
esas önemsediğim husus budur. Biraz ön
ce de belirttiğim gibi, teklifimin 1 inci 
maddesinde pek ısrarlı değilim, o, niha
yet siyasî bir tasarruftur. Elbette ki ikti
dar partisinin takdirine bağlıdır; çünkü, 
iktidar partisi, elbette ki kendisini kamu
oyunda güçlü hissettirecek birtakım avan
tajlar sağlama yollarına başvurabilir. 

Sayın Komisyon Başkanımızın bizim 
burada geçen gün yaptığımız konuşmalar
da verdiği cevabı da pek sağlıklı bulma
dım. Benim, "hem hâkimlerin güvencesi 
olmadığından, hem de öte taraftan, Baş
bakanın hâkimlerin varlığından şikâyet et
tiğinden bahsettiğimi" söylediler. Sayın 
Başbakan yüksek hâkimlerden şikâyetçi, 

yani Yüksek Seçim Kurulu Üyelerinden, 
Anayasa Mahkemesi Üyelerinden şikâyet
çi; çünkü bunlann güvenceleri var; ama, 
normal hâkim ve savcıların Türkiye'de gü
vencesi yok arkadaşlar. Bugün, hâkim ve 
savcılar, biliyorsunuz, Hâkim ve Savcılar 
Kuruluna bağlı. Hâkim ve Savcılar Ku
rulu da -ben her zaman bu kürsüden 
söylüyorum- bağımsız değildir; ama 
"bağımsızdır" diyen arkadaşlara da, bu 
konuda her gün burada münakaşa açtığı
mız için, artık çok fazla bir şey söylemek 
de istemiyorum; ama, özellikle şunu tek
rar vurgulamak istiyorum; ben ANAP'lı 
arkadaşlardan rica ediyorum, bu kanun 
teklifine olumlu oy versinler ve hiç olmaz
sa Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma
ları televizyondan özet olarak verilsin. Ve
rilmediği takdirde, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin varlığından hiç kimsenin ha
beri olmaz arkadaşlar. Bunun aksini dü
şünüyorsanız, o başka; ama, ben inanıyo
rum ki, hepinizin vicdanı, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin itibarının korunması yo
lunda her şeyin yapılması yönündedir. 
Takdir Yüce Meclisindir. Ben, bu konu
da olumlu bir adım atılarak, muhalefetle 
iktidar arasında bir zıtlaşma olmayacağı
na inanıyorum; çünkü bu, Meclisin gele
cekte itibarının artırılması için gereklidir. 

Saygılar sunanm efendim. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Genç. 

Rapor üzerindeki görüşmeler ta
mamlanmıştır. 

Şimdi, Komisyonun, tekliflerin red
dine dair raporunu oylarınıza sunacağım. 
Komisyon raporu kabul edildiği takdirde, 
teklifler reddedilmiş olacaktır. Komisyon 
raporu kabul edilmediği takdirde, teklif
ler, içtüzüğün 81 inci maddesine göre, Ko
misyona geri verilecektir. Komisyonun, 
tekliflerin reddine dair raporunu kabul 
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edenler... Kabul etmeyenler... Rapor ka
bul edilmiş, teklifler reddedilmiştir. 

2. — Çegitli Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapüması Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/531) (S. Sayısı : 222) 

BAŞKAN — Çeşitli Kanun ve Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Hükmün
de Kararname ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporunun görüşmelerine başlıyo
ruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Yok. 
Bir defaya mahsus olmak üzere gö

rüşmeleri erteliyoruz. 

3. — Avrupa insan Haklan ve Ana Hür
riyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 8 Saydı Proto
kolün Onaylanmastnm Uygun Bulunduğuna Da
ir Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Rapo
ru (1/450) (S. Sayısı : 128) (1) 

BAŞKAN — Şimdi, gündemin 3 ün
cü sırasında bulunan, Avrupa, İnsan Hak
ları ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleş
mesine Ek 8 Sayılı Protokolün Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısının görüşmelerine Başlıyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

Raporun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum : Okunmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Raporun 
okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarı üzerinde, DYP Grubu adına 
Sayın Ali Eser söz istemişlerdir. 

Sayın Ali Eser?.. Yoklar. 

Tasarı üzerinde başka söz isteyen?.. 
Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini 

(1) 128 S. Saydı Basmayazt tutanağa eklidir. 

oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürri
yetleri Koruma Sözleşmesine Ek 8 Sa
yılı Protokolün Onaylanmasının Uygun 

Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye tarafından 
Strasbourg'da 4 Şubat 1986 tarihinde im
zalanan Avrupa İnsan Hakla/mı ve Ana 
Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 8 
Sayılı Protokolün onaylanması uygun bu
lunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şahsı adına Sayın Ka
mer Genç, buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler; Türkiye Cumhu
riyeti, bir hukuk devletidir. Hukuk dev
letinin, uluslararası bir altyapısı, bir gö
rüntüsü vardır. Biz, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde, gerçekten, Avrupa İnsan 
Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma 
Sözleşmesi ile ilgili konularda çok güzel 
kararlar aldık; ama, önemli olan, Türki
ye Büyük Millet Meclisinde kararlar al
mak değil, uygulamaları bu ilkeye ve fel
sefeye uygun yapmaktır. 

Bakın, size birkaç misal vermek isti
yorum. 24 Mart 1989 tarihinde Elazığ'da 
idim. Orada, mahallî seçimlerin yapılma
sına iki gün kala, emniyet, öteden beri za
man zaman içeriye alıp, daha sonra ser
best bıraktığı birtakım insanlardan 6 ta
ne vatandaşımızı içeriye aldı ve biz, o gün 
gerekli yerlere başvurduk, bu arkadaştan 
serbest bıraktılar. Emniyet Müdürüne, 
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"Bunları niye içeriye aldınız?" diye sor
duk, "Bunlar örgüt üyesi" dediler. Son
radan anlaşıldı ki, bu arkadaşlar içeriye 
alınmış, uzun zaman gözetim altında kal
mışlar... 

Sayın Başkan, lütfen, burayı kahve
haneye çevirmesinler; dinlemeyenler dışarı 
çıksın. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
ayakta dolaşan arkadaşlarımız, lütfen yer
lerine otursun. Konuşmak isteyenler, lüt
fen kulise çıksın; kulisler onun için yapıl
mış. Rica ediyorum... 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — SHP'li-
ler dinlemiyor. 

BAŞKAN — Fark etmez; herkes din
lemeli. Sayın Bakanı rahatsız eden arka
daşlar da lütfen yerlerine otursunlar. 

Sayın Göğüsger, Sayın Binici, rica 
ediyorum... Rica ediyorum, herkes yeri
ne otursun. Ben de takip edemiyorum, ko
nuşmanın da üslubu, ahengi bozuluyor. 

Buyurun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, bu Meclis çatısı altın
da çok ciddî şeyler dile getiriyoruz. Belki 
sizlerin içinde, insan haklarının ne oldu
ğunu bilmeyen insanlar var; ama, bunla
ra öğreteceğiz. Lütfen burada dinleyin... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

SABRI ARAŞ (Kars) — Konuşma
yı öğren! 

BAŞKAN — Sayın Genç, konuyla il
gili konuşun lütfen. 

SABRI ARAŞ (Kars) — Konuşaca
ğı bir şey yok ki, konuşsun. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin Sa
yın Araş. 

Buyurun. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bi
zim dediklerimizi evvela anlayın da, on
dan sonra konuşun. 

Sayın milletvekilleri, biz o zaman (24 
Mart'ta) bu insanları serbest bıraktırdık. 
Baktık ki, Emniyet Müdürünün keyfî uy
gulamasıdır; yetkili makamlara müraca
at ettik ve o gün serbest bırakıldılar. Ge
çen hafta, tekrar, Elazığ'dan bana telefon 
edildi; 7 kişi tekrar gözetim altına alınmış. 
Yine araştırdık, ilgili herkese başvurduk, 
bugün de Sayın içişleri Bakanımıza baş
vurduk, sağ olsunlar -kendilerine şükran 
borçlarımı da ifade etmek istiyorum- ilgi
lendiler. Bu arkadaştan, dört gün içeride 
kaldıktan sonra mahkemeye çıkarmışlar ve 
mahkeme bunlan hemen salıvermiş; yal
nız, içlerinden iki tanesini salıvermemiş. 
Bana gelen bilgilere göre birisine içeride 
eziyet etmişler, işkence etmişler, kolunu 
kırmışlar ve tedavi ettirmek için -Sayın 
Bakanımız ilgilenirse, doğru olup olmadı
ğını ortaya koyabilir- dışarıya çıkarmamtf-
lar. 

Değerli milletvekilleri, Emniyet Mü
dürüne dün telefon açtım, "Sayın Müdür, 
bunları niye içeri aldın?" dedim. Bana, 
"Sen karışamazsın" dedi. Ben, "Evvela, 
bir milletvekiliyle nasıl konuşulacağını 
öğren" dedim. Bu Emniyet Müdürü, yü
züme telefonu kapattı. Arkasından, tek
rar telefon açtım, bu defa telefona çıkma
dı. 

Bazılarınıza göre gülünecek şeyler, 
ama, yarın aynı şeyler sizin de başınıza ge
lir. Bir milletvekilinin haysiyetinin bürok
rasi karşısında korunması, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri olan herkesin göre
vidir... (SHP sıralarından alkışlar) 

KEREM GÜNEŞ (Kars) — Doğru, 
çok doğru. 

KAMER GENÇ (Devamla) — 
Ama, eğer bu görevi yerine getirmezseniz, 

— 64 — 
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o zaman biz kendi itibarımızı sağlayaca
ğız arkadaşlar. 

Dûn, bizim II Başkanımız Emniyet 
Müdürüne tekrar telefon ediyor; II Baş
kanımıza, "Sen niye bunların peşinde ko
şuyorsun, bunlar Dev-Sol mensuplarıdır. 
Yoksa, sen de mi Dev-Sol'cusun? Öyley
se, seni de içeri alacağım" diyor ve dün 
akşam, Elazığ II Başkanımızın evine po
lisler gitmiştir. 

Değerli milletvekilleri, bakın, sizler 
iyi niyetli olabilirsiniz; ama sizin bürok
raside tuttuğunuz insanların davranışları 
ve niyetleri çok önemlidir. Eğer, sizin iyi 
niyet duygularınızı, o bürokraside tuttu
ğunuz insanlar yansıtamıyorsa, o zaman, 
evvela onlân tasfiye etmek zorundasınız; 
tasfiye etmezseniz, onların icraatlarından 
siz mesul olursunuz. 

Arkadaşlar, il başkanımızı, gece, sa
baha kadar polisler arıyor. O da durumu 
fark etmiş, mecburen, evinden giderek 
otelde yatmış. Ben bunu sizin bilgilerini
ze sunuyorum. 

Yine başka bir olay... 

BAŞKAN — Sayın Genç, toparlayın 
lütfen efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
biî. 

Değerli arkadaşlar, bakın, geçen se
ne, (7 Temmuz 1988'de) Ankara'da 8-9 ta
lebe içeriye alındı. Bunların çoğu da, hu
kuk fakültesinde ve diğer okullarda oku
yan çocuklar. 23 Şubat 1989'da (yani altı 
ay içeride kaldıktan sonra) bu çocuklar çı
karıldıkları güvenlik mahkemesinde bera
at ettiler. Bunlardan bir tanesi, güya slo
gan atmış diye 23 Şubat günü bunları sa
lıvermediler, tekrar içeriye aldılar. Olayın 
dördüncü günü gittim, Devlet Güvenlik 
Mahkemesi Ankara Savcısıyla görüştüm 
ye "Peki, niye bu insanları alıyorsunuz, 
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usulsüz olarak yedi ay içeride tutuyorsu
nuz? Mahkeme bu insanlar hakkında be
raat kararı veriyor" dedim. 

Değerli milletvekilleri, bakın, sizin 
çocuğunuzu, eşinizi veya kızınızı, eğer, 
haksız yere bir gün içeri alsalar, siz feryat 
etmez misiniz, sizin vicdanlarınız sızlamaz 
mı? Bu insanların da anası babası var. Bu 
gençler de insan ve Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin vatandaşları. Bunlar haksız 
olarak yedi ay içeriye alınıyor ve beraat 
ediyorlar; Devlet Güvenlik Mahkemesi gi
bi bağımlı bir mahkemede beraat ediyor
lar. (ANAP sıralarından gürültüler) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT 
(Ankara) — Devlet Güvenlik Mahkeme
si bağımlı mahkeme değildir. 

BAŞKAN — Sayın Genç... Sayın 
Genç, süreniz doldu, toparlayın lütfen. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam, toparlıyorum Sayın Başkan. 

Arkasından, slogan atıldı diye bun
lar tekrar içeriye alınıyor. Gittim, savcıy
la görüştüm, onlar, "Efendim, mahkeme 
bunları nasıl beraat ettirir?" diyor. Ben 
de, "Bugün dördüncü gün, niye bunları 
tekrar mahkeme karşısına çıkarmıyorsu
nuz?" dedim. Orada bir savcı, "Efendim, 
imkânlarımız yok'' diyor. Buna karşı, 
"Sayın savcı, devlet olarak bu imkânın 
yokluğundan nasıl bahsedebiliyorsun; bu 
devlet o kadar büyük bir devlet ki, senin 
gibi yüzlerce savcıyı bir anda istihdam 
edebilir; ama bir tane vatandaşın, haksız 
olarak, bir gün içeride kalması, bu devlet 
için utanç verici bir durumdur'' dedim. 

Değerli milletvekilleri, Avrupa İnsan 
Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma 
Sözleşmesini burada birtakım şatafatlı an
laşmalarla onaylamak mesele değil; mese
le, masum insanlan, mahkemelerde, ad
liyelerde korumaktır. Bugün, Türkiye'de, 
hasbelkader, bir defa içeriye alınan insan-
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lar, belirli bir zaman geçtikten sonra, ba
zı emniyet müdürlüklerince tekrar içeri
ye almıyor... 

BAŞKAN — Süreniz bitti Sayın 
Genç... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ta
mam efendim, toparlıyorum Sayın Başka
nım. 

Böylece, bu insanlar, örgütsel suç iş
lemiştir diye, belirli zamanlarda, periyo
dik olarak içeriye alınıyor; Anayasadan 
kaynaklanan, idarenin 15 gün içinde bun
ları içeride tutma hakkı kullanılarak, tek
rar serbest bırakılıyor. 

Bakın, faşizmin hâkim olduğu ülke
lerde bile insanlar böyle muameleye tabi 
tutulamaz. 

Sizlerden rica ediyorum, bu insanla
rı; artık böyle, haksız olarak zaman zaman 
içeriye alıp da tekrar serbest bırakan uy
gulamalara son verin. Biz burada zama
nında ikazlarımızı yapalım; eğer siz bun
ların önünü kesemezseniz, biz bu insan
lara sahip olmasını biliriz. Biz, devlete say
gımızdan dolayı, devletin belirli bürokrat
ları karşısında meşru yollar dışında mü
cadele yapma yollarına başvurmuyoruz; 
ama her insanın da, hak ve özgürlüğünün, 
kişisel dokunulmazlığının sağlanmasını 
sizden ve iktidarınızdan istiyoruz. Bunu 
sağlamak zorundasınız... 

BAŞKAN — Sayın Genç, sözünüzü 
kesmek zorunda kalacağım... 

KAMER GENÇ (Devamla) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Keseyim mi?.. 
KAMER GENÇ (Devamla) — Son

ra kalkıp konuşacağım; peki, teşekkür ede
rim. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, madde üzerinde başka söz 

isteyen?.. Yok. 

Uygulamalarda hatalar varsa, mesaj 
alınmıştır, Sayın Hükümet gereğini yeri
ne getirir. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tari

hinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yoik. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 3. — Bu Kanun hükümleri

ni Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabi
dir. 

Bu itibarla, açık oylamanın, oy ku
tusunun sıralar arasında dolaştırılması su
retiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kupalar, sıralar arasında dolaştırıl
sın. 

(Oyların toplanılmasına başlanıldı) 
4. — Zonguldak Milletvekili Güne/ Müf-

tüoğlu'nun, Seçimlerle ilgili Bazı Kanunlarda De
ğişiklik Yapüması ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin XVIII inci Dönem Milletvekili Genel Se
çimi Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinde Ön
görülen Cezamı Affına Dair Kanun TMfi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/51) (S. Sayısı : 129) 
(V 

BAŞKAN — Gündemin 4 üncü sı
rasındaki, Zonguldak Milletvekili Sayın 

(1) 129 S. Saydı Basmayazt tutanağa eklidir. 
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Güneş Müftüoğlu'nun, Seçimlerle İlgili 
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII 
inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinde 
Öngörülen Cezanın Affına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporunun 
görüşmesine başlıyoruz. 

Adalet Komisyonu?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 
Komisyon raporunun okunup, okun

mamasını oylarınıza sunuyorum : Rapo
run okunmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okunması kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müf
tüoğlu'nun; Seçimlerle İlgili Bazı Kanun
larda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Bü
yük Millet Meclisi XVIII inci Dönem 
Milletvekili Genel Seçimi Hakkında Ka
nunun 15 inci Maddesinde Öngörülen Ce
zanın Affına Dair Kanun Teklifi Adalet 
Bakanlığı temsilcilerinin de katılmalarıy
la incelenip görüşüldü. 

Teklifle, XVIII inci Dönem Millet
vekili Genel Seçimlerinde oy kullanma
yanlara verilecek para cezasının affedilme
si öngörülmektedir. 

3403 Sayılı Kanunun 15 inci madde
sinde öngörülen ceza hükmü, seçme gö
revini yerine getirme alışkanlığını sağla
yarak, millî iradenin en iyi şekilde gerçek
leşmesini temin maksadıyla vazedilmiş bu
lunmaktadır. 

Çıkarılması öngörülen af, cezaların 
caydırıcı vasfını zedeleyeceği gibi, yapıla
cak seçimlere iştirak oranının da azalma
sına sebebiyet verecektir. 

Yukarıda arz olunan nedenlerle Ka
nun Teklifi, Komisyonumuzca olumlu 

mütalâa edilememiş ve maddelerine geçil
meden reddedilmesine oy çokluğu ile ka
rar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına 
sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Adalet Komisyonu Başkanı Alpaslan 
Pehlivanlı (Ankara) ve Komisyon üyeleri 

BAŞKAN — Evet, rapor üzerinde, 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Gü
neş Müftüoğlu; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ 
MÜFTÜOĞLU (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; XVIII. Dö
nem Milletvekili Genel Seçimi Hakkmda 
Kanunun 15 inci maddesinde öngörülen 
cezanın affına dair verdiğim kanun tekli
fim hakkında söz almış bulunuyorum. Bu 
vesileyle, Yüce Meclisi saygılarımla selam
lıyorum. 

Sayın Milletvekilleri, 3403 sayılı ve 
10.9.1987 tarihli Seçimlerle İlgili Bazı Ka
nunlarda Değişiklik Yapılması ve Türki
ye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci 
Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkın
da Kanunun 15 inci maddesi, "Seçmen 
kütüğünde ye sandık listesinde kayıtlı olan 
ve oy kullanma yeterliliği bulunduğu hal
de XVIII inci Dönem Milletvekili Genel 
Seçimine hukukî veya fiilî mazeretleri ol
maksızın katılmayanlar, ilçe seçim kuru
lu başkanı tarafından 12 500 lira para ce
zasıyla cezalandırılırlar; ancak, oy verme 
gününden itibaren üç ay içinde hukukî ve 
fiilî mazeretini bildiren ve mazereti ilçe se
çim kurulu başkanınca geçerli görülenler
den bu para tahsil edilmez. İlçe seçim ku
rulu başkanınca verilen para cezası 
kesindir" demek suretiyle, oy kullanma
yanların cezalandırılması esasını getirmiş
tir. Kanun teklifim, 30.3.1988 tarihlidir ve 
bugün görüşmek mümkün olmuştur; an
cak, geç kalınmış da sayılmaz. Zira, ilçe 
seçim kurullan nezdinde yaptığım araştır-
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madan, bazı cezaların tebligat safhasında, 
bazılarının ise infaz durumunda olduğu
nu tespit etmiş bulunmaktayım. Bazı yer
lerde, ne yazık ki, 12 500 lirayı ödeyeme
yenler hakkında hapsen tazyik yoluna gi
dilmiştir. 

BAŞKAN — Efendim, sayın bakan
ların yanında duran milletvekili arkadaş
ların özellikle, yerlerine oturmasını rica 
edeceğim. 

Evet, buyurun efendim. 

GÜNEŞ MÜFTUOĞLU (Devamla) 
— İlçe seçim kurulu başkanlarının, gçrek 
aslî görevleri ve gerekse seçim kurulu baş
kanı olarak mesaileri fevkalade ağır oldu
ğundan, gerek cezaların tebliği ve gerek
se infazı, bugünlere değin uzamıştır. Bu 
nedenlerle, af teklifi yerindedir, halen uy
gulanabilir durumdadır; tabiî af getiril
mek isteniyorsa. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 67 
nci maddesi, seçme, seçilme,- siyasî faali
yette bulunma haklarını düzenlemiştir. 
Maddeye göre, vatandaşlar, seçme, seçil
me, ve bağımsız olarak veya bir siyasî parti 
içinde siyasî faaliyette bulunma ve halkoy-
lamasına katılma hakkına sahiptirler. 
Maddeye göre, vatandaşlara seçme hakkı 
verilmiştir. Vatandaş, serbest, eşit, gizli, 
tek dereceli, genel oy, açık sayım ve dö
küm esaslarına göre seçme hakkına sahip
tir. Yani, seçme, bir hak olarak verilmiş
tir, vatandaş, isterse seçecektir. Seçmek zo-
runluğu, maddeye göre yoktur. Bu bir 
haktır, mükellefiyet değildir. Dolayısıyla, 
vatandaş, Anayasanın verdiği seçme hak
kını kullanmak zorunda değildir. Madde
nin, eski tabiriyle mefhumu muhalifinden, 
siyasal katılmamanın da bir hak olduğu, 
bu hakkın dahi Anayasanın teminatı al
tında bulunduğu açıktır. İşte, siyasal ka
tılmama hakkının engeli de, oy verme zo
runluluğunun getirilmesidir. Getirilen oy 
verme zorunluluğu, vatandaşın siyasal ka-
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turnama hakkının elinden alınmasıdır. Ül
kemizde bu siyasal katılmama hakkının el
den alınması, sanınm ilk kez, 1982 Ana
yasasının geçici 16 ncı maddesiyle getiril
miştir. Geçici 16 ncı maddeye göre, Ana
yasanın, halkoylamasına ilişkin oy verme 
kütüğünde ve sandık seçmen listesinde 
kaydı ve oy kullanma yeterliliği bulundu
ğu halde hukukî veya fiilî herhangi bir ma
zereti olmaksızın halkoylamasına katılma-
yanlar, Anayasanın halkoylamasını takip 
eden beş yıl içinde yapılacak genel ve ara 
seçimleri ile mahallî seçimlere ve diğer 
halkoylamalanna katılamazlar, seçimler
de aday olamazlar" denmekte, hem siya
sal katılmamayı yasaklamakta ve hem de 
katılmamanın müeyyidesini getirmektedir. 
Müeyyide ağırdır; ancak, para cezası de
ğildir. 

İşte, ülkemizde seçme hakkını zorun
lu hale getiren, bir diğer söyleyişle, siya
sal katılmama hakkını kullanılamaz hak 
getiren uygulama, bu geçici maddeyle baş
lamıştır. Geçici maddeyle getirilen bu uy
gulama, halkoylamasını n üzerinden beş 
yıl geçmekle, 6 Kasım 1987 tarihinde mü-
eyyidesiyle birlikte ortadan kalkmıştır; an
cak, 1982 Anayasasıyla getirilen ve sade
ce Anayasanın halkoylamasına sunulma
sına ilişkin olarak ortaya konulan uygula
ma, iktidar tarafından, seçim yasalarına 
da konulmuş ve seçimlere iştirak bir ya
sal zorunluluk haline getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, her ne kadar si
yasal katılmama bir hak olarak görülmüş 
ve tanınmış ise de, vatandaşın seçime ka
tılması ve siyasal tercihini kullanması esas
tır. Bu şekilde, seçime katılma oranı yük
sek olmakta ve millî iradenin tam olarak 
gerçekleşmesi, en azından yüksek düzey
de katılım ile sağlanmaktadır. Buna itira
zımız yoktur. Bizim itirazımız, 3403 sayı
lı Yasayla getirilen ve 29 Kasım 1987 mil
letvekilleri genel seçiminde oy kullanma
yanlara verilen 12 500 lira para cezasının, 
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vatandasın ödeme güçlüğü olması nede
niyle bir defalık affı içindir. Fakirlik ede
biyatı yapmak istemiyorum; ancak, bugün 
asgarî ücret aylık net 83 bin küsur lira, or
talama isçi, memur geliri ayda 160 bin li
radır. Dört kişilik bir ailenin sadece gıda 
harcaması su günlerde ayda 270 bin TL 
civarındadır. Düşük gelir seviyesindeki ki
şilerin maaşlarının yüzde 10'u civarında 
öngörülen ceza, onları mağdur edecektir. 
Kaldı ki, 5 milyon civarında issiz vatan
daşımız vardır; bunlann hepsi de seçmen 
durumundadır. İssiz bir vatandaştan bu 
cezanm istenmesi ne kadar adil olacaktır? 
Basta da belirttiğim gibi, kesinleşen ceza
lar, maliye dairelerince mahallî cumhuri
yet savcılarına intikal ettirilmekte, ödeye
meme durumundaki seçmenlerin hapsen 
tazyiki istenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, madde metnin
de, hukukî veya fiilî mazeretleri bulunan
lara bu cezanın verilmeyeceği öngörülmüş 
olsa da, gerek mazeretin tevsikinin zorlu
ğu ve ilçe seçim kurulu başkanının takdi
rine bırakılması ve gerek belirli bir süre
ye bağlı olması nedeniyle, seçmenlerin bu 
hakkı kullanması güçleştirilmiştir. Seçim
ler hadisesiz yapılmış, katılım yüksek ol
muştur. Artık, mazeretli veya mazeretsiz 
katılmayanların cezalandırılmasında bir 
fayda kalmamıştır. Seçmen vatandaş, 
Anayasanın kendisine tanıdığı siyasal ka
tılmama hakkına yasa ile belki de Anaya
saya aykırı olarak getirilen zorunluluğun 
kurbanı edilmemelidir. Bu para cezasını 
affederek, seçmenin evine bir iki kilo et al
masını sağlamak, seçmene bu imkânı ta
nımak daha insanî ve daha iyimser yak
laşım olacaktır. Yüce Meclis ve özellikle 
Anavatan Partisi Grubu bu büyüklüğü 
gösterebilmelidir. 

Sayın milletvekilleri, henüz vakit geç
miş değildir, affın uygulanma imkânı ha
len mevcuttur. Arz ettiğim nedenlerle, tek

lifimin kabulünü yüksek takdirlerinize arz 
eder, saygılarımı sunarım. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

. BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Müftüoğlu. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Özer Gürbüz; buyurun efen
dim. 

SHP GRUBU ADINA ÖZER 
GÜRBÜZ (Sinop) — Sayın Başkan, sa
yın • milletvekilleri; XVIII inci Dönem 
Milletvekili Seçimi Yasası ile getirilen ve 
seçimde oy kullanmayan seçmenlere 
12 500 lira para cezası veren yasa hük
mündeki cezaların affına dair, demin ko
nuşan değerli arkadaşım Sayın Müftüoğ
lu'nun kanun teklifi üzerinde Sosyalde
mokrat Halkçı Partinin görüşlerini bildir
mek üzere söz almış bulunuyorum; söz
lerime başlamadan önce, Yüce Meclise 
saygılar sunarım. 

Arkadaşımızın da belirttiği gibi, ka
nun teklifi, gerçekten, halen amacı kalma
yan bir cezanın affına dairdir. 1987 mil
letvekili genel seçimlerinde oy kulanma-
yan seçmenlere para cezası getirilmişti; 
bunun da amacı, seçime katılmayı sağla
maktı. 1987 seçimlerinde katılım yüzde 
93.3 olmuştur; yani, amacına ulaşmıştır, 
seçime katılma yüksek oranda olmuştur. 

Şimdi, az sayıda vatandaşımız ceza 
vermekle karşı karşıya kalmaktadır ve 
bunlar da mazeretini bildiremeyenlerdir; 
çeşitli nedenlerle seçime katılamayıp, ma
zeretini bildiremeyenlerdir. Bunlar bugün 
12 500 lira para cezası ile karşı karşıya kal
mışlardır, halen de bu cezayı ödeyememiş
lerdir, kovuşturma sürmektedir. 

Arkadaşımız bu cezanın kalkmasını 
isteyen bir teklif vermiştir. Birkaç yönden 
de bu teklifin kabulü gerekir; çünkü, 
26 Mart 1989'da (bu yıl) yaptığımız ye
rel seçimlerde, seçime katılmayan seçmen-
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lere para cezası getirilmemiştir. Bu da gös
termiştir ki, artık, Yasama Meclisimiz, se
çimlerde ceza ile oy kullandırma isteğin
den vazgeçmiştir; yerel seçimler için para 
cezası getirmemiştir. Yerel seçimlerde de 
katılım, para cezası olmadığı halde, yüz
de 81'lere ulaşmış, hatta yüzde 81'leri geç
miştir de. 

Para cezası getiren yasada da belir
tildiği gibi, para cezası getiren seçim ya
salarının maksadı, seçmenin oy kullanma
sını sağlamak ve katılımı artırmaktır. Türk 
seçmeni, 1960'lı yıllardan beri, hatta 
1950'li yıllardan beri seçime katıldı katı-
lalı, yüksek oranla seçime katılmaktadır. 
1961 seçimlerine baktığımızda; 1961 Sena
to seçiminde katılım yüzde 81 olmuştur, 
1961 yılında milletvekili seçiminde yine 
katılım yüzde 81 oranına ulaşmıştır ki, o 
zamanlar para cezası yoktu. 1977 seçim
lerinde ceza olmadığı halde katılım, Sena
to seçiminde yüzde 73.8; milletvekili se
çiminde yüzde 72 oranında olmuştur. 1979 
seçimlerinde yine para cezası olmadığı 
halde, katılım, Senato seçiminde yüzde 
70.5, milletvekili seçiminde yüzde 79 ora
nında tahakkuk etmiştir. Hal böyle olun
ca, durum şunu gösteriyor ki, seçmenimiz 
artık sorumluluğunun bilincindedir, seç
men olma sorumluluğunun bilincindedir; 
ceza tehdidi ile oy kullandırmanın gereği 
kalmamıştır. Nitekim, Yasama Meclisimiz 
de, 26 Mart Yerel Seçimlerinde para ce
zası öngörmekten vazgeçmiş ve para ce
zası hükmünü koymamıştır. Ceza huku
kunda bir hüküm vardır. Daha sonra ge
len madde vatandaşların lehine ise, bunu 
uygulamak teamülü vardır. Bu yönüyle, 
daha sonraki seçimlerde para cezası bu
lunmayan madde göze alındığında, 1987 
genel seçimlerindeki para cezasını kaldır
mak gerekmektedir; çünkü, bir sonraki se
çimlerde Yasama Meclisimiz para cezası 
öngörmemiştir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ceza ile yola getirmek yerine, vatandaşı

mızın seçmen bilincini geliştirmek lazım. 
Nasıl ki, alışverişlerde illa fiş alacaksın di
ye televizypnda reklam yapılıp bu bilinç 
geliştiriliyorsa, seçmenimizin de bilincini 
bu şekilde geliştirmeliyiz. Zaten, seçme
nimizde bu bilinç vardır. Seçmenimiz bü
tün seçimlere katılmıştır ve katılımlarda 
da partilere ve iktidarlara ders verecek ka
dar, iktidarları yerinden sallayacak kadar, 
hükümetleri değiştirecek kadar bu bilin
cin içinde olduğunu göstermiştir. Artık, 
seçmenimize, ceza ile, "sandığa gelin" ce
za ile, "oy verin" dememek gerekmekte
dir ve gerçekten, 26 Mart seçimlerine, seç
menimiz, hiç ceza hükmü olmadığı hal
de, yüzde 81 oranında katılmıştır. 

Şimdi bu teklifle ne getiriliyor? Bu 
teklifle, 1987 seçimlerinde oy kullanmayan 
ve ne kadar oldukları da tam rakam ola
rak bilinmeyen, halen bu para cezalannı 
verememiş vatandaşlarımızın bu cezasına 
af getirilmektedir. Bu güzel bir olaydır, 
hem de Meclisimizin affa doğru gidişte, 
bağışlamaya doğru gidişte bir başlangıcı 
olacaktır. Yine güzel bir örnek olacaktır; 
muhalefetten gelen her yasa teklifi, haklı 
ya da haksız olsun, görüşülmeden redde
diliyor izlenimini kaldıracağız. Nitekim, 
Komisyonun gerekçesine bakıyorum; Ko
misyon, bu kanun teklifini iki gerekçe ile 
reddetmiş. Gerekçede, "Cezaların caydı
rıcılığı özelliği önlenir'' deniyor. Oysa bu 
ceza bir tek seçim için getirilmiştir; 1987 
seçimi için uygulanmış ve geçmiştir, bun
dan sonrası için caydırıcılığı düşünülme
mektedir. Bir tek seçim için kullanılmak 
üzere getirilen bir maddedir; 1987 seçimi 
için. 1987 seçiminde vatandaşımız yüzde 
93,3 oranında oy kullanmıştır, amacına 
ulaşmıştır. Caydırıcılık özelliği kalma
mıştır. 

Komisyonca ileri sürülen ikinci ge
rekçede, "Bundan sonra yapılacak seçim
lere katılmayı olumsuz etkiler" denmek
tedir. Oysa, bundan sonra yapılan seçim
de ceza konmamıştır. Yani, Komisyon ge-
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rekçeleri gerçeği pek yansıtmamaktadır, 
daha doğrusu, çok haklı değildir; Komis
yon daha haklı gerekçeler ileri sürmelidir. 

Bu neden reddedilmelidir? Kaç kişi 
acaba bundan yararlanacaktır? Bundan 
da güzeli, muhalefetten gelen her teklif, 
haklı da olsa, haksız da olsa reddedilir iz
lenimini kaldırmalıyız. Çünkü, bu kadar 
haklı bir teklif reddediliyorsa, muhalefet
teki milletvekili arkadaşlarımız, "Nasıl ol
sa reddediliyor, bir yıl yeni bir teklif gele
meyecek bari zararımız olmasın'' diye, 
teklif getirmeye çekineceklerdir. Bu yönüy
le, Komisyon, teklifi gerçekten neden red
detti ise, caydırıcılık ve bundan sonraki se
çimleri etkilemek dışında gerekçeleri var
sa bunları da bildirmelidir. Hükümet bu
na neden katılmıyor, bunun gerekçelerini 
bildirmelidir ve daha da güzeli, Yüce 
Meclisimiz bunu bir kere daha görüşül
mek üzere Komisyona göndermelidir, yani 
komisyon raporunu reddetmelidir. Eğer 
komisyon raporunu reddedersek, yüksek 
malumunuz olduğu gibi, teklif bir kere da
ha Komisyona gidiyor, geliştirilerek tek
rar Yüce Meclise geliyor. Böyle olunca, 
muhalefetten gelen bir teklif yasalaşmış 
olacaktır ve yine, Meclisimiz af getirme, 
topluma bağışlama getirme ve belki yarın 
başka afların da bir başlangıcı olabilme 
teklifini kabul etmiş olacaktır. 

Bu yönleriyle Sosyaldemokrat Halk
çı Partinin görüşleri olumlu olacaktır; Yü
ce Meclisin de görüşlerinin olumlu olma
sı dileğiyle, Meclise saygılarımı tekrarla
rım. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Gürbüz. 

Komisyon raporu üzerindeki görüş
meler tamamlanmıştır. 

Şimdi, teklifin reddine dair komisyon 
raporunu oylarınıza sunacağım. 

Komisyon raporu kabul edildiği tak
dirde, teklif reddedilmiş olacaktır, komis-
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yon raporu reddedildiği takdirde, teklif, 
içtüzüğün 81 inci maddesine göre, Komis
yona geri verilecektir. 

Komisyon raporunu kabul edenler 
lütfen işaret buyursunlar. Etmeyenler... 
Rapor kabul edilmiş, teklif reddedilmiştir. 

Efendim, gündemimizin üçüncü sı
rasındaki kanun tasarısının oylamasına 
katılmayan arkadaşımız var mt? ("Var" 
sesleri) lütfen oylarınızı kullanınız. 

5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay1-
ın, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 23 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve 
Millî Savunma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/29) (S. Sayısı : 130) (1) 

BAŞKAN — Gündemin, "Kanun 
Tasan ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler" kısmının 5 inci sıra
sındaki, Diyarbakır Milletvekili Fuat Ata-
lay'ıri, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 23 üncü Maddesinin Değiştirilmesi 
ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Sa
vunma ve Adalet Komisyûnlan raporla
rının görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet burada. 
Efendim, bu da, biraz önce görüştü

ğümüz gibi, kanun teklifinin reddine da
ir bir rapordur. 

Raporun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum : Raporun okunma
sını kabul edenler... Etmeyenler... Rapo
run okunması kabul edilmemiştir. 

Rapor üzerinde konuşmak için, Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına Sayın Abdul
lah Ulutürk, Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti Grubu adına Sayın Fuat Atalay bize 
başvurmuşlardır. 

Sayın Ulutürk burada mı efendim? 
Yok. 

(1) 130 S. Sayût Basmayası tutanağa eklidir, 
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Efendim, üçüncü sıradaki kanun ta
sarısının oylamasına katılmayan arkada
şımız var mı? Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir, kupalar kal
dırılsın. 

(Oyların ayırımına başlanıldı) 

BAŞKAN — SHP Grubu adına, Sa
yın Atalay; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA FUAT ATA
LAY (Diyarbakır) — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu
nun 23 üncü maddesinin değiştirilmestyT 
le ilgili teklif üzerinde Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubunun görüşlerini arz et
meye çalışacağım. Bu vesileyle, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. 

Bu teklifle, esas itibariyle, sıkıyöne
tim kalktıktan sonra, sıkıyönetim mahke
melerinin faaliyetlerine devam etmesinin, 
demokratik sosyal hukuk sisteminin esas 
kavramlarıyla çeliştiği düşüncesiyle, sıkı
yönetim mahkemelerinin görevlerinin si
vil yargıya devri Önerilmektedir. 

Demokrasinin hâkim olduğu ülkeler
de, yasama, yürütme ve yargı birbirinden 
bağımsızdır. Bu nedenledir ki, insanların 
bilincinde nesnel bir adalet kavramı olu
şur. Bilinir ki, yargı, yargılayanların öz
nel görüşlerinden ayrı, objektif hukuk ku
rallarına, yasalara göre yapılmaktadır. Öy
le ki, bireyler kendi aralarındaki ve top
lumla olan uyuşmazlıklarında sorunu çö
zecek nesnel kurumların varlığını bilirler. 
Bu özellik, o devlete sosyal hukuk devleti 
özelliğini verir. 

Sıkıyönetim mahkemelerinin atanmış 
mahkemeler olmaları, bu mahkemelerde 
görev yapanların sıkıyönetim komutanla
rınca istenildiğinde değiştirilmeleri, ata
ma ve terfi işlemine esas olacak sicilleri
nin üstlerince doldurulma gerçeği, "Ba
ğımsız mahkeme" kavramı ile tamamen 

çeliştiğini göstermektedir. Üstelik, bu 
mahkemeler, yürütme organına bağlı, 
kendileri de son tahlilde memur olan sı
kıyönetim komutanları tarafından atan
maktadırlar. 

Sayın üyeler, böylece, ortaya, memu
run memurlarının adaleti çıkmaktadır. 
Herkes kendi düşüncesindeki insanlarla 
çalışmak eğiliminde olduğundan, ortaya,. 
sıkıyönetim komutanının siyasî ve ideolo^ 
jik eğüimine uygun mahkeme kurtillan 
çıkmaktadır. Bazı istisna! durumlar dışın
da, bu işleyiş, geçtiğimiz dönemde tüm 
gerçekliği Ue yaşanmıştır. Varhğını zordan 
alan bu işleyiş, yargıyı yürütmenin eniri
ne vererek, her türlü keyfiliğe yol açmak
tadır. Sonuçta, sadece biçimsel bakımdan 
da olsa, olağanüstü dönem yönetiminin -
düşünce yapısı dışında bulunan kimseler, 
potansiyel bir suçlu konumuna düşmek
tedir ki, bu da, bağımsız yargıyı alabildi
ğine zedelemektedir^ 

İnsanların, bireysel ve kontrol edile-. 
meyen keyfiliğinin sınır tanımaz oluşu göz 
önüne alındığında, bu mahkemelerin yar-
gılamalanndaki adaletsizliklerin hangi öl
çülere varabileceğini tahmin edebiliriz. 

Sıkıyönetim mahkemeleri, 1982 Ana
yasasında yer alan kurala ve bu Anayasa
nın 90 inci maddesinin beşinci fıkrasına 
göre, "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş 
milletlerarası andlaşmalar kanun 
hükmündedir" belirlemesine karşılık, iş
kence altında ifade alındığı inkâr edileme
yecek binlerce olayda, yargılananları, 
inandırıcı hiçbir kanıt bulmacan önemli 
cezalara çarptırmış; yıllardır süren tutuk
luluk hallerinin geri dönülmez hukuk dı
şı sonuçlar doğurmaları, savunma hakkı
nın çoğu yerde ortadan kaldırılması veya 
güçleştirilmesi, hukuk planında önemli so
runları ortaya koymuştur. 

Sayın üyeler, adaletin sivili veya as
kerîsi olur mu? Böylesi bir ayırım adalet 
anlayışına ikili karakter getirmez mi? 
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Askerî yargının varlığının gerekebi
leceği tek durum, bir ülkenin savaş halin
de cephe yargılamaları alanıdır. Cephe ge
risindeki yargılamaları, böylesi bir durum
da bile sivil yargı yaparken, cephede ola
bilecek yargılamalar için de sivil yargıç
lar görevlendirilerek, yargıçlar üzerinde
ki emir tehdidi kaldırılmalıdır diye, evren
sel hukuk sisteminin birçok örnekleri 
vardır. 

Sıkıyönetim mahkemelerinin sıkıyö
netim dönemindeki çalışmaları konusun
daki değişik düşünceler elbette bundan 
sonra da tartışılacaktır; ama, bu teklifle, 
esas itibariyle, sıkıyönetimin kaldırılma
sından sonra bu mahkemelerin yetkileri
nin devam etmesinin, mevcut Anayasaya 
ve kanunlara ne kadar ters olduğunu an
latmaya çalışıyoruzr 

Askerî adaletin temsilcisi olarak, sı
kıyönetim mahkemeleri, sivil adalet anla
yışını yok sayan veya karşısına alan ve 
bundan dolayı ikili bir adalet anlayışı kav
ramını doğuran bir yaklaşımdır. Daha 
açıkçası, sivil adaletin, yönetici sınıflar ta
rafından yetersiz görülüp, sıkıyönetim 
mahkemelerinin kurulması ve bu mahke
melerde genellikle siyasî muhaliflerin yar
gılanması, toplumun siyasetten tecrit edil
mesinin etkili yollarından biri olmuştur. 

Sıkıyönetim mahkemelerinin askerî 
karakteri ve bunun topluma uygulanma
sı, toplumun bilincini felce uğratıp, top
lumu askerleştirmekten başka bir işlev 
görmemektedir. Bu mahkemelerin yapısı 
gereği siyaset dışı sayılan askerler, siyasî 
eğilimleri, partileri ve parti yöneticilerini 
yargılamaktadırlar. 

Bu genel yaklaşımdan sonra, sıkıyö
netim dönemlerinde oluşturulan sıkıyöne
tim mahkemelerinin Anayasa ve hukuka 
aykırılığını inceleyelim. 

Sıkıyönetim Yasası ile temel hak ve 
özgürlükler ne ölçüde daraltılmıştır?.. 

Anayasanın 13 üncü maddesi ince
lendiğinde, Anayasanın temel hükmü ola
rak, devlet bütünlüğünün, millî egemen
liğin, Cumhuriyetin, kamu yararının, ge-

• nel ahlakın ve genel sağlığın korunması 
amacıyla, Anayasanın sözüne ve ruhuna 
uygun olarak, temel hak ve hürriyetlerin 
sınırlanabileceği anlaşılmaktadır. Demek 
ki, 122 nci maddede belirtilen sıkıyönetim 
durumlanndaki kısıtlamalar, Anayasanın 
sözüne ve özüne uygun olacak, aynı za
manda, demokratik toplum düzeninin ge
reklerine aykırı olmayacaktır. 

Bu durumda, yargının bağımsızlığı
nı açık hükme bağlayan Anayasanın 138 
inci maddesiyle, biraz sonra, bağımsızlı- -̂  
ğı konusunda ciddî handikapların olduğu- "•' 
nu arz edeceğimiz sıkıyönetim mahkeme
lerinin, açık bir çelişki içerisinde olduğu
nu belirleyerek, bu mahkemelerin Anaya
saya aykırılığını gayet rahatlıkla ileri sü
rebiliriz. 

Gerek, Anayasanın 9 uncu madde
sinde yargı yetkisinin bağımsız mahkeme
lerde olması hükmü, gerekse sosyal hukuk 
devleti kavramından bahsedilen 2 nci 
maddesi ve son olarak 14 üncü maddesi
nin son fıkrasında ifade edilen, "Anaya
sanın hiçbir hükmü, Anayasada yer alan 
hak ve özgürlükleri yok etmeye yönelik bir 
faaliyette bulunma hakkını verir şekilde 
yorumlanamaz" hükümleri, Anayasanın, 
temel hak ve özgürlükleri hiçbir zaman, 
devlet uğruna yok sayma ilkesini benim
semediğini, her zaman, insan haklanna , 
demokratik hukuk devleti ilkeleri ışığın
da özgürlükleri kısıtlayıcı yasa maddele
rinin dar biçimde yorumlanamayacağını 
açık hükme bağlamıştır. 

Genel ilkelerden sonra, sıkıyönetim 
mahkemelerinin oluşumu ile ilgili birkaç 
hususu arz etmek istiyorum; 

Sayın Başkan, sayın üyeler; mahke
melerin bağımsız ve hâkimlerin güvence-
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li olmalarının ilk koşulu, mahkemelerin 
kuruluşu ve hâkimlerin özlük işlerinin yü
rütülmesindeki genel işleyiştir. 

Hâkimlerin atanmasının Genelkur
may Başkanlığı ve Millî Savunma Bakan
lığına bağlı kişilerden oluşan bir kurul ka
rarma bağlı olması, Anayasanın 145 inci 
maddesinin dördüncü fıkrasındaki, 
"mahkemelerin bağımsızlığı ve hâkim
lik güvencesi" ilkelerine aykırı düş
mektedir. 

Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yar
gılama Usulü Kanununa göre, general ve 
amirallerin yargılanmasında, mahkeme
nin, 3 askerî hâkim ve 2 general veya ami
ralden oluşturulma şartı; yine, subay üye 
meselesi ve sanığın astı olmama ilkesi, bu 
mahkemelerde yargılanan eğer bir subay-
sa, mahkeme kurulundaki yetkilinin da
ha üst rütbede olma ilkesi; askerî hâkim
lerin aylık dereceleri ve öbür özlük hakla- • 
rının subaylara ilişkin yasa kurallarına 
bağlı olması; askerî hâkimlerin izin, emek
lilik, ayrılma kurallarının subaylara iliş
kin yasalara bağlı tutulması; askerî hâkim
lerin, subaylık nitelikleri dolayısıyla, kişi
sel disiplin yönünden subayların tutum
larını benimsemekle ödevli bulunmaları 
-yine aynı yasa maddesinin 13 üncü mad
desine göre- gibi bütün bu durumlar, Ana
yasada açıkça belirlenen askerî mahkeme
ler kuruluşu ve askerî hâkimlerin özlük iş
lerinin, bu mahkemelerin bağımsızlığı ve 
hâkim güvencesi kurullarıyla tamamen çe
liştiğini ortaya koymaktadır. 

Sıkıyönetim dönemi, nitelikçe, olağa
nüstü bir dönemdir. Kişilerin hak ve öz
gürlüklerinin bu dönemde korunması, 
halkın, devlete karşı güvenliği açısından 
önemlidir; çünkü, bu dönemlerde devle
tin, daha çok, halkın güvene dayalı deste
ğine ihtiyacı olur. 

Sıkıyönetim mahkemelerinin idareye 
bağlı bir kurulca seçilmesi, "Sıkıyönetim" 
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denilen olağanüstü dönemin zorunlu bir 
tedbiri olarak ileri sürülemez. 

Sıkıyönetim döneminin sona erme
sinden sonra sıkıyönetim mahkemelerinin 
varlığını sürdürmesi, bu gerekçelerle, 
Anayasaya aykırıdır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; nitekim, 
aynı konudaki düzenleme 1402 sayılı Sı
kıyönetim Kanununun 23 üncü madde
sinde 1972 yılından önce de bulunmakta 
idi. 1970 yılında sıkıyönetim ilanından 
sonra, bu dönemde, zamanın Türkiye İş
çi Partisi, bu maddenin Anayasaya aykı
rılığını iddia ederek, ileri sürerek, Anayasa 
Mahkemesine dava açmıştı ve 1972 yılın
da, Anayasa Mahkemesi -biraz önce sıra
ladığım gerekçelere paralel gerekçelerle-
bu istemi haklı bularak, 1402 sayılı Sıkı
yönetim Yasasının 23 üncü maddesini ip
tal etmişti. Bu konuda 1982 Anayasasına 
aykırılık iddiası aynı şekilde kendisini mu
hafaza etmektedir. 

Özetle, sıkıyönetim, seferberlik ve sa
vaş hallerinde hangi hükümlerin uygula-
nacağıyla ilgili Anayasanın 122 nci mad
desi; yine, askerî mahkemelerin savaş ve
ya sıkıyönetim hallerinde hangi suçlara 
bakacağının yasalarla düzenlenmesine iliş
kin 145 inci madde ile, 1402 sayılı Sıkıyö
netim Kanununun bu maddesi çelişmek
tedir. Bu durumda, olağanüstü dönemin 
sona ermesinden sonra, olağanüstü döne
min bütün tedbirlerinin ve yollarının so
na ermesi, olağan hukuk düzeninin tüm 
gerekleriyle işletilmesi zorunludur. Sıkıyö
netim dönemine özgü birtakım yetkilerin 
sıkıyönetimden sonra da sürdürülmesi, 
birçok alanda yasalara aykırı bir durum 
meydana getirmektedir. Yargılama alanın
da ise, açıkça, Anayasanın 37 nci madde
sinde belirtilen,''' Hiç kimse, kanunen ta
bi olduğu mahkemelerden başka bir merci 
önüne çıkarılamaz" hükmü ile çatışma ve 
çelişki doğurmaktadır. 
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Yine, 1402 sayılı Yasanın 18 inci mad
desi, bu mahkemelerde savaş hali hüküm
lerinin uygulanmasını mümkün kılan an
layışı da beraberinde getirmektedir. 

Sayın üyeler, sıkıyönetimin kalkma
sından sonra, 12 Eylül 1980 döneminden 
dokuz yıl geçmesine rağmen, halen birçok 
siyasî davanın sıkıyönetim mahkemelerin
de sürdürülmesi, olağanüstü dönem koşul
larının, hatta zaman zanıan savaş hali hü
kümlerinin bu mahkemelerde uygulanma
sı, ciddî şekilde, bu mahke melerdeki yar
gı sisteminin bağımsızlığına gölge düşür
mektedir. 

Bu kanun teklifine ilişkin olarak» Baş
bakanlığın görüşünde, ne yazık ki, 1972 
yılında Anayasa Mahkemesinin iptal et
tiği ve halen 1982 Anayasasında yer alan 
hükümler yanlış yorumlanarak, sıkıyöne
tim mahkemelerinin, doğal hâkim unsu
runu ihlal etmediği gerekçesiyle; yine, as
kerî mahkemelerdeki hâkimlik ve savcılık 
görevlilerinin meslekten yetişmiş adlî yargı 
hâkim ve savcılarıyla aralarında önemli bir 
farklılık bulunmaması gerekçe gösterile
rek, bu teklife olumsuz yanıt verilmiştir. 
Sıkıyönetimin sona ermesine rağmen, sı
kıyönetim askerî mahkemelerinin görül
mekte olan davaları sonuçlandınncaya ka
dar göreve devam etmeleriyle ilgili bu dü
zenlemeden amaç, başlanmış bulunan 
yargılamanın, kesintiye uğramadan ve sü
rüncemede bırakılmadan aynı mahkeme
de sonuçlandırılması, gerekçe gösteril
mektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; aradan 
dokuz yıl geçtiği halde, zaman zaman, du
ruşmaların bir yıl içerisinde üç dört kez 
ancak yapılabildiği, birçok davanın birik
tiği ve adaletin son noktada geç çözü ön
lenmesiyle, adaletin esas sorununa ciddî 
bir darbe vurulduğu gerçeği göz ardı edil
mektedir. 

BAŞKAN — Sayın Atalay, süreniz 
dolmuştur, toparlamanızı rica ediyorum. 

FUAT ATALAY (Devamla) — Sayın 
Başkan, toparlıyorum. 

Bir davanın sanığı olup da, hakkın
da soruşturma tefrik edilen bir kimsenin, 
sıkıyönetim sona erdikten sonra sorgula
nıp, hakkında dava açılması halinde, da
vanın bir kısım sanıklarının sıkıyönetim 
mahkemelerinde, bir kısım sanıklarının ise 
adliye mahkemelerinde yargılanmaları, yi
ne Anayasanın 37 nci ve 10 uncu madde
leriyle bağdaştırılamıyor. Halen uygula
mada görülen bu tür örneklerde, sıkıyö
netim mahkemelerinde bakılan davalarda 
hükmedilecek ceza, para cezasına veya di
ğer tedbirlerden birine çevrilemeyecek ve 
ertelenemeyecek; daha önemlisi, bu ceza
lar üçtebirden, iki katma kadar artırılarak 
verilecektir. Oysa, aynı durumda bulunup 
da sivil adlî mahkemelerde yargılanan bir 
kimse için ceza artırıcı hükümler olmaya
caktır ve hâkim tedbir hakkını geniş ölçü
de kullanabilecektir. 

Bu nedenlerle, kanunun 23 üncü 
maddesi değiştirilerek, sıkıyönetimin so
na ermesinden sonra, sıkıyönetim mahke
melerinin devam etmesi halinde, sıkıyöne
tim tedbirlerinin de bir anlamda devamı
na olanak tanıyan hükmün kaldırılması ve 
sıkıyönetimin, sıkıyönetim mahkemeleri
nin görev ve yetkileri sona erdiğinde mah
kemelerde bakılmakta olan davalar ile, 
Yargıtay aşamasında bulunan davaların si
vil yargıya devri, temel sosyal hukuk ilke
lerinin bir zorunluluğudur. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bu çer
çevede, teklifin, normal düzene geçişin ve 
geçmişin yaralannı kapatması anlamında 
önemli bir çözüm getireceğine inanıyoruz. 
Bu çerçevede, Sosyaldemokrat Halkçı Par
ti Grubu olarak bu teklife-olumlu oy ve
receğimizi arz ediyoruz. 

Saygılarımı sunuyorum. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Atalay. 
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3. — Avrupa insan Hakları ve Ana Hür
riyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 8 Saydı Proto
kolün Onaylanmastnm Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru (1/450) (S Sayısı : 128) (Devam) 

BAŞKAN — Efendim, Avrupa İnsan 
Hakları ve Ana Hürriyetleri Koruma Söz
leşmesine Ek 8 Sayılı Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu 
açıklıyorum : 

Kullanılan oy sayısı : 248 
Kabul : 241 
Çekinser 5 
Geçersiz : 2 
Böylece, tasarı kanunlaşmıştır; hayırlı 

olsun. 
5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay' 

tn, 1402 Saydı Sıkıyönetim Kanununun 23 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tikli/î ve 
Mdli Savunma ve Adalet komisyonları raporları 
(2/29) (S. Sayısı : 130) (Devam) 

BAŞKAN —Şahsı adına, Sayın Kâ
mil Ateşoğulları; buyurun efendim. 

Süreniz, 10 dakikadır. 
KÂMİL ATEŞOĞULLARI (Anka

ra) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; 1402 sayılı Yasanın 23 üncü maddesi
nin değiştirilmesiyle ilgili teklif hakkında 
şahsım adına görüşümü belirtmeden ön
ce, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

1402 sayılı Yasanın 23 üncü madde
si, 12 Eylülden sonra, bir istisnanın, ku
ral, yasa hükmü; geçici ve özel durum için 
getirilen bir hükmün, kalıcı hüküm duru
muna getirilmesinin, antidemokratik uy
gulamanın, hukuk dişiliğin çarpıcı bir ör
neği, diğer bir deyişle, o ara günlerin ve 
o ara rejimin bir ürünüdür. 

Bilindiği gibi, 1402 sayılı Yasanın 
23 üncü maddesi, 13.5.1971 tarihinde ya
pılan değişiklikle, sıkıyönetim mahkeme

leri, sıkıyönetim kalkınca ellerindeki işlerle 
sınırlı olarak kalıyor, yetki ve görevleri de
vam ediyordu, uygulama buydu. 

Bu maddenin Anayasaya aykırı oldu
ğu savıyla, konu Anayasa Mahkemesine 
götürülmüş ve Anayasa Mahkemesi 
15.6.1972 gün, 1971/31, 1972/5 saydı kara
rıyla bu aykırılığı saptayarak, bu madde
yi iptal etmişti. Anayasa Mahkemesinin 
iptal ettiği bu hüküm, 12 Mart dönemin
de yapılan Anayasa değişikliğiyle, 
15.3.1973 tarihinde, Anayasaya geçici 
21 inci madde olarak eklendi. Aşağı yu
karı iki ay sonra da, 1402 sayılı Yasaya ge
çici 2 nci madde olarak eklendi. Ancak, 
bu madde, yalnızca 26 Nisan 1971 tarihin
de ilan edilen sıkıyönetimle ilgili, özel, is
tisna! bir durumdu. 19 Eylül 1980'de, Sı
kıyönetim Yasası, Millî Güvenlik Konse
yince 2301 sayılı Yasayla değiştirilirken, es
ki yasanın geçici 2 nci maddesinde yer 
alan özel durum genelleştirilerek, bugün
kü yasa hükmü ortaya çıkmış oldu. 

1982 Anayasasının 145 inci maddesi, 
askerî mahkemelerin, savaş ve sıkıyönetim 
hallerinde, hangi suçlar ve kişiler bakımın
dan yetkili ve görevli olduklarının yasay
la düzenlenmesini buyurmuştur. Bu hü
küm aynı zamanda, askerî mahkemelerin 
sıkıyönetim yönünden yetkilerinin, sıkıyö
netim devam ettiği süreyle sınırlı bulun
duğunu, sıkıyönetim kalkınca bu yetkinin 
de sona ereceği gerçeğini, kendi içinde ta
şımaktadır. Olağanüstü durum yoksa, ola
ğanüstü yol ve önlemlerin de sona erme
si, olağan hukuk düzeninin tüm gerekleri 
ve kurumlarıyla geri gelmesi gerekir. 

Bu gerçek karşısında, sıkıyönetim 
kalkınca, askerî mahkemeler, artık, sıkı
yönetim suçları ve suçluları yönünden, bir 
kimsenin yasal olarak tabi olduğu mahke
me niteliğini yitirerek ve sıkıyönetime öz
gü yetkileri uzatarak, bir kimseyi yasal 
olarak tabi olduğu mahkemeden başka bir 
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merci önüne çıkarma sonucunu doğuran 
yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler 
kurulması gibi bir antidemokratik yola gi
dilmiş oluyor. 

Üzerinde durulması gereken konu, 
bu teklifle ilgili, Hükümetin görüşüdür. 
Hükümetin komisyona gelen görüşünde, 
askerî mahkemelerin sivil mahkemelerden 
farkı olmadığı konusu yer almaktadır. Bu
rada tartışılan, askerî hâkim ya da sivil hâ
kim tercihi değildir, tartışılan, tabiî hâkim 
ilkesidir, mahkemelerin kuruluş ve işleyiş 
prensibidir. Mahkeme başkanının yargıç 
olma zorunluluğunun bulunmayışı, yar
gıç olmayan bir kişinin heyette oy sahibi 
olması gibi antidemokratik bir hükmü 
içinde taşımasıdır. Üzerinde durmamız 
gereken en önemli konulardan birisi 
budur. 

Kaldı ki, davaların bir an önce sonuç
landırılması için, görülmekte olan dava 
dosyalarının sivil yargıya devrini olumsuz 
bulan hükümet gerekçesini samimî ve 
gerçekçi bulamıyoruz. Az önce burada 
grup adına konuşan arkadaşımızın da de
ğindiği gibi, dokuz yıldan beri süren da
valar vardır ve ancak savunma aşaması
na gelmiştir. Bunun dışında, ayrıca Askerî 
Yargıtîw/dan dönen davalar vardır. Bu da 
gösteriyor ki, bu gidişle, askerî mahkeme
ler, sıkıyönetim nezdinde kurulu mahke
meler ya da sıkıyönetim komutanlığı em
rinde kurulan mahkemeler, bir süre daha 
görevlerine devam edeceklerdir. 

Değerli milletvekilleri, üzerinde dur
mamız gereken konular şunlardır : Ada
letin, "sivil adalet-askerî adalet" diye bö
lünmesi, yargı bütünlüğünü zedeler; bu
nun üzerinde durmamız gerekir. Sıkıyö
netim mahkemelerinin hukukî durumu 
statüsü üzerinde durmamız gerekir. Sıkı
yönetim bittikten sonra mahkemelerin 
varlığının sürdürülmesi ve sıkıyönetim 
kalktıktan sonra bile bu mahkemeler ta

rafından alınmış savaş hali hükümlerinin, 
sıkıyönetim ilanını gerektiren nedenler or
tadan kalkmasına karşın sürmesi gibi an
tidemokratik uygulamalar vardır; bunlar 
üzerinde durmamız gerekiyor. 

Ayrıca, adaletsizlik ve eşitsizlik yö
nünden de çarpıcı bir örnek; aynı dava
nın sanıklarından, tefrik nedeniyle sıkıyö
netim mahkemelerinde yargılanmayanlar, 
ister DGM'de yargılansınlar, ister adlî 
yargılarda yargılansınlar, bunlara verile
cek cezayla, sıkıyönetim askerî mahkeme
lerinde görülen davalarda, daha sonra 
gündeme gelecek 17 nci maddenin uygu
lanmasıyla aynı davanın sanıklarına ayn 
ayrı miktarda ceza tertibi konusu vardır 
ki, adaletsizliklerin en büyüklerinden bi
risi de budur. 

Sonuç olarak, Anayasanın, "Hiç 
kimse veya organ kaynağını Anayasadan 
almayan bir devlet yetkisi-kullanamaz" 
hükmünü koyan 6 ncı ve 13 üncü madde
leri karşısında, 1402 sayılı Sıkıyönetim ha
sasının 23 üncü maddesi Anayasaya aykı
rıdır. Çeşitli askerî mahkemeler de bunu 
saptayıp, kararlarına geçirmişlerdir. An
cak, Anayasanın geçici 15 inci maddesi en
geli nedeniyle konu Anayasa Mahkeme
sine götürülemediğinden, tek çözüm, 1402 
sayılı Yasanın 23 üncü maddesinin kaldı
rılmasıdır, değiştirilmesidir. Hükümete 
böyle bir şans ve fırsat çıkıyor. Görüşü
müz, Hükümetin, o "Çağ atlayan 
Türkiye" edebiyatı yapan Hükümetin ve 
iktidar Partisinin bu fırsatı iyi kullanarak 
bu yolda oy kullanması ve 23 üncü mad
dedeki antidemokratik hükmü değiştirme
sidir. Gerçekten, antidemokratik uygula
maların olduğu ara rejimin devamı olma
dığını göstermesi bakımından da bir fır
sattır, bir şanstır. 

Bu duygu, düşünce ve inançla hepi
nizi şahsım adına saygıyla selamlıyorum 
değerli milletvekilleri. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Ateşoğulları. 

Efendim, rapor üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 

Şimdi, Komisyonun, teklifin reddine 
dair raporunu oylarınıza sunacağım. 

Komisyon raporu kabul edildiği tak
dirde, teklif reddedilmiş olacaktır. Komis
yon raporu reddedildiği takdirde, teklif, 
içtüzüğün 81 inci maddesine göre, Komis
yona geri verilecektir. 

Komisyonun, teklifin reddine dair ra
porunu kabul edenler... Etmeyenler... 
(SHP sıralarından "Sayal ım" sesleri) 

T E V F İ K K O Ç A K (Ankara) — 26 
kişiler. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin 
efendim; sayıyoruz. 

Efendim, bu tarafı saydık, 34 arka
daşımız oy kullandı. 

Müsaade ederseniz bu tarafı da sa
yacağız. ( S H P sıralar ından " O r a y ı 
saydınız" sesleri, gürültüler) 

Efendim, müsaade ederseniz ben ha
diseyi arz edeyim. Tabiî, karar her zaman, 
Yüce Kurulun. 

Önce "Kabu l edenler" dedim, say
madık; bilahara bu ortam meydana geldi. 

T E V F İ K K O Ç A K (Ankara) -r- 26 
kişi van 

BAŞKAN — Hayır, 26 kişi yoktu. 

İş te , a r k a d a ş l a r b u r a d a ; ben 
saymadım. 

Şimdi, kabul edenleri sayalım efen
dim. Başka arkadaşları oylamaya kat
mıyoruz. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, taraflı davranıyorsunuz. 
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BAŞKAN — Hayır efendim! Lüt
fen... O konuda kesinlikle kendimden 
eminim. 

Kabul edenler... 

Evet, rapor kabul edilmiş; teklif red
dedilmiştir arkadaşlar. (SHP sıralarından 
"Sonradan gelenler var" sesleri) 

Hayır, aynı şey sizler için de vardır. 
Özür dilerim. Bunun çaresi yok; olayı ke
semem yani. 

6. — Millî Gurur Madalyası Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komisyonu Ra
poru (1/486) (S. Sayısı : 135) 

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki, Millî 
Gurur Madalyası Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu
nun görüşmesine başlıyoruz. 

Komisyon? Burada. 

Hükümet?.. \bk . 

Bir defaya mahsus olmak üzere, gö
rüşülmesi ertelenmiştir. 

7. — Avrupa ikamet Sözleşmesinin Onay-
lanmastntn Uygun Bulunduğuna Dan Kanun Ta
sarısı ve içişleri ve Dışişleri komisyonları raporla
rı (1/468) (S. Sayısı : 126) (1) 

BAŞKAN — 7 nci sıradaki, Avrupa 
İkamet Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısı ve İçişleri ve Dışişleri Komisyonları ra
porlarının görüşmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet?.. Burada. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum : Rapo
run okunmasını kabul edenler... Etmeyen- . 
ler... Okunmaması kabul edilmiştir. 

Tasarı üzerinde söz isteyen olma
mıştır. 

(1) 126 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bu itibarla, maddelere geçilmesini 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 

Avrupa ikamet Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 13.12.1955 tarihinde 
imzalanan "Avrupa ikamet Sözleşmesi" 
nin, 2 nci maddede yazılı beyanlar yapıl
mak suretiyle onaylanması, uygun bulun
muştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. "Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — a) Türkiye, Sözleş
menin 21 inci maddesinin (1) numaralı fık
rasında belirtilen "benzer durumlarda" 
deyimi bakımından tutumunu saklı tutar 
ve bu deyimi, olağan vergi kanunlarının 
ve düzenlemelerinin uygulanması açısın
dan hukuken ve gerçekte önemli ölçüde 
benzer şartlara sahip mükelleflerin (ger
çek kişiler, tüzelkişiler) kastedildiği şeklin
de yorumlar. 

Diğer taraftan bu deyim, bir âkit dev
letin üçüncü bir devlette mukim olan ve 
bu âkit devlette faaliyet gösteren kendi va
tandaşlarına, vergileme ve buna bağlı mü
kellefiyetler yönünde uyguladığı muame
lenin aynısını, bu âkit devlette faaliyet gös
teren ve üçüncü devlette mukim olan di
ğer âkit devletin vatandaşlarına da uygu
layacağı anlamına gelir. 

b) Türkiye Cumhuriyeti Hüküme
ti, Sözleşmenin, taraflardan birinin baş
vurusu ile anlaşmazlıkların Milletlerara

sı Adalet Divanında çözümlenmesine iliş
kin 31 inci maddesinin (1) numaralı fık
rası hükümleri ile kendini bağlı saymaz ve 
Sözleşmenin uygulanması ve yorumlan
ması bakımından âkit taraflar arasında 
olabilecek herhangi bir anlaşmazlığın Mil
letlerarası Adalet Divanının kararına su
nulmasında anlaşmazlığa taraf olanların 
her olayda muvafakatinin gerektiğini be
yan eder. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen ve önerge veren olmamıştır. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... 2 nci madde 
kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen've önerge veren yoktur. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylan niza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oylamaya tabi
dir. 

Açık oylamanın, oy kutusunun sıra
lar arasında dolaştırılması suretiyle yapıl
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar dolaştırılsın. 

(Oyların toplanılmasına başlandı) 
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BAŞKAN — Oyunu kullanmayan 
sayın milletvekili var mı?.. Lütfen... 

Oy verme işlemi devam ederken biz 
de çalışmalarımıza devam ediyoruz. 

8. — 1475 Saydı İş Kanununun 26 ncı 
Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Bazı Mad
deler Eldenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Soğ
uk ve Sosyal İsler Komisyonu Raporu (1/457) (S. 
Sayısı : 137) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 8 inci sıra
sındaki; 1475 Sayılı İs Kanununun 26 ncı 
Maddesine bir Fıkra ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İsler Komis
yonu Raporunun görüşmesine başlıyoruz. 
Komisyon ve Hükümet burada mı?.. 

Burada. 

Komisyon raporunun okunup okun
mamasını oylarınıza sunuyorum: Komis
yon raporunun okunmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Raporun okunmama
sı kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde» Doğru Yol 
Partisi Grubu adına, Sayın Güneş Müf-
tüoğlu söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Müftüoğlu. (DYP sı
ralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA GÜNEŞ 
MÜFTÜOGLU (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; 1475 Sayılı 
İs Kanununun 26 ncı Maddesine Bir Fık
ra ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklen
mesi Hakkında Kanun Tasarısı üzerinde 
Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini 
arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Bu vesileyle, Yüce Meclisi saygı ile selam
lıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Uluslararası 
Çalışma Örgütünün 95 Sayılı Milletlera
rası Çalışma Sözleşmesinin 13 üncü mad-

(1) 137 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

desinin ikinci bendi hükmü, ücretlerin ko
runmasına dairdir. Bu sözleşme, 
24.10.1960 tarihli ve 109 sayılı Yasa ile 
onanmıştır. Ancak, sözleşme ile kabul edi
len, "ücretin, perakende içki satılan yer
lerde yahut benzeri müesseselerde ve kö
tüye kullanılmasının önlenmesi gerekiyor
sa, perakende eşya satış magazalannda ve 
eğlence yerlerinde ödenmesi yasaktır" 
şeklindeki hüküm, bu gibi müesseselerde 
çalışmakta olan işçilere tatbik edilemez 
kuralını içermekte ve İş Yasamıza bu ha
liyle geçmemiş bulunmaktadır. Getirilen 
tasarı bu hükmü içermekte, İş Yasasıyla 
kabul edilen ve onaylanan 95 sayılı söz
leşme arasında paralellik kurulmaktadır. 
Yine ek madde 3 ile İş Yasasının uygula
namayacağı iş ve işyerlerini sıralayan İş 
Yasasının 5 inci maddesinin ikinci ve be
şinci fıkraları, sözleşme gereğince istisna
dan çıkmakta ve ücretin korunmasına dair 
hükümler bu iş ve işyerleri için de uygu
lama alanı bulmaktadır. Keza, geçici 12 
nci maddeyle de işyerleri kurma izni ve iş
letme belgesi almaksızın kurulan işyerle
rine, gerekli şartları haiz olmaları halin
de is kurma izni aranmaksızın işletme bel
gesi verilmesini amir bulunmaktadır. 

İhsan bu haliyle müspettir. İş Yısa
sı, uluslararası sözleşme hükümlerine uy
gun hale getirilmektedir ve getirilen hü
kümler de ücretlerin korunmasına dairdir. 

Sayın milletvekilleri, İktidar ve Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ücre
tin korunmasına dair bir yasa teklifi ge
tirmektedir. Tabiî biz, ücretin korunması 
yönünde atılan her olumlu adımın yanın
dayız; ancak, İktidar hangi ücretin korun
masına dair yasa tasamı getirmektedir, bir 
kez de ona bakalım. 

Bugün, ülkemizde 27, Haziran 1988 
tarihinde tespit edilen asgarî ücret, sana
yi kesiminde 16 yaşından büyükler için 
brüt 126 bin, net 83 766 liradır. 16 yaşın-
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dan küçüklere brüt 86 850 liradır. Tarım 
kesiminde 16 yaşından büyüklere brüt 117 
bin lira, 16 yaşından küçüklere ise brüt 
78 750 liradır. Bu rakamlar da göstermek
tedir ki, ülkemizde bugün tatbik edilen as
garî ücret, Anayasanın 55 inci maddesin
deki kıstaslardan, düzenlemelerden uzak 
bir ücrettir. Asgarî ücret böyledir de, ül
kemizdeki ortalama işçi ve memur kazancı 
nedir derseniz; bu da ortalama 160 bin li
ra civarındadır. Emekliler ile tarım kesi
minde çalışanlar da bu miktarın altında 

- kalmaktadır. Oysa 1989 yık mart ayı iti-
-'• . batiyle dört kişilik bir ailenin en önemli 

gtreksmimlerinin, günlük gıda harcama! 
iarınıntoplamı 270 bin lira civarındadır* 
Bu sınırın altında gelir elde edenler yok| 
sul sayılmaktadırlar. 

Asgarî ücretin halen 83 bin lira civa
rında olduğu, ortalama işçi ve memur ka-
zancının 160 bin lira olduğu ülkemizde, 
yoksulluk, tüm toplumu bir kâbus gibi 

•-.- kaplanmıştır. Bu gerçeği inkâr etmek 
mümkün değildir ve bu durumun düze-

; leceğini de iddia etmek fevkalade güçtür. 

. 1988 yılı enflasyon hedefi yüzde 
33'tü; ancak,-yıl sonunda gördük^ci, enf
lasyon yüzde 75 olarak gerçekleşti. 1989 
yılı için hedeflenen yüzde 38'lik enflasyon 
oranı tütturulamayacak ve 1989 yılında 
da, çalışan kesimler yoksulluğa terk edi
lecektir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, hal böyley
ken, katsayının yeni yılda artacağını, bu 
arada birkaç toplu iş sözleşmesinin imza
landığını gören İktidar, 30.12.1988 tarihli 
Resmî Gazetede yayımlanan, çalışanların 
tasarrufa teşvik edilmesine dair kararıy
la, çalışanlara yeni yükler getirmiştir. Ya
yımlanan 88/13637 sayılı kararda, "3417 
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci 
fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamı
na girenlerin aylık ve ücretlerinden yapı
lacak tasarruf kesintisi nispeti yüzde 3 

-daha önce yüzde 2 idi-, devlet veya işve
rence sağlanacak katkı ise yüzde 4,5 ola
rak uygulanır. 

, Keza, (a) ve (c) bentleri kapsamına 
giren personelin aylık veya ücretlerinden 
yapılacak yüzde 3 tasarruf kesintisi, söz 
konusu personelce karşılanır. Bu karar, 
15.1.1989 tarihinden geçerli olmak üzere 
yürürlüğe girer." denmektedir. İşte tam 
bir yılbaşı hediyesi... Tabiî, bunun dışın
da yapılan zamlar, getirilen vergiler de bi
rer hediye olarak düşünülebilir. Velhâsıl, 
Hükümet, yoksulluk smmmn çok altında 
çalışanlara, emeklilere çocuk kaşığı ile ver
mekte; fakat kepçe ile almaktadır. 

Getirilen tasarı, çalışma hayatımızın 
bir parçası olan İş Yasası ile ilgilidir. Biz, 
öteden beri, çalışma hayatını düzenleyen 
mevzuatın tümüyle ele alınmasını, başta 
Anayasa olmak üzere 2821 ve 2822 sayılı 
Yasaların, İnsan Haklan Evrensel Beyan-
namesene, Uluslararası Çalışma Örgülü
nün anayasasına, sözleşmelerine ve Avru
pa standartlarına göre yeniden düzenlen
mesi gereğini vurgulamaktayız. Bu konu
da yapılacak ortak bir girişimin en büyük 
destekçisi, Doğru Yol Partisi olacaktır. Ça
lışanların çağdaş hak ve özgürlüklere ka
vuşmasının en büyük takipçisi de Doğru 
Yol Partisidir. 

Sayın milletvekilleri, tasarı, sözleri
min başında da belirttiğim gibi, İş 'Yasa
sının bir maddesini, Uluslararası Çalışma 
Örgütünün daha önce onaylanan sözleş
mesine göre düzenlemektedir. Oysa, 
Türkiye, ILO'nun en eski üyelerinden bi
ridir; ancak, onayladığı sözleşme sayısı 
pek çok ülkeden azdır. 1987 yılı ocak ayı 
itibariyle onaylanan sözleşme sayısı 2 5' tir. 

Bu tasarı ile yapılmak istenen de, İş 
Yasasında köklü bir değişiklik yapmaktan 
ötedir. Hatırlarsınız, 1988 yılı mayıs ayın
da 2821 ve 2822 sayılı Yasalarda yapılan 
değişiklikler de, kamuoyunda, aynen 
"makyaj" olarak nitelendirilmişti. 
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Temennimiz odur ki, bundan böyle, 
çalışma hayatımızı düzenleyen yasalarda 
yapılacak değişiklikler bu nitelikte kalmaz; 
köklü, demokratik, çağdaş değişiklikler 
olur ve ülkemiz, çalışma hayatını tam an
lamıyla demokratikleştirir. 

Bu duygu ve düşüncelerle, tasarının 
hayırlı olmasını diliyor, grubum ve şahsım 
adına saygılarımı sunuyorum. (DYP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Müftüoğlu. 

Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın 
Mehmet Akdemir; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA MEH
MET AKDEMİR (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli-milletvekilleri; sözlerime 
başlamadan önce, Anavatan Partisi Gru
bu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, biraz önce Doğ
ru Yol Partisi sözcüsü arkadaşımızın da 
belirttiği gibi, bu tasan, aslında Ulusla
rarası Çalışma Örgütünün 95 sayılı Söz
leşmesinin içerisinde bulunan bir hükmün 
kanunlaşmasıyla ilgilidir. 

1475 sayılı İş Kanununun 26 ncı 
Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Bazı 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısının görüşülmesinde, 24.10.1960 ta
rihli ve 109 sayılı Kanunla onaylanmak su
retiyle kabul edilen Ücretin Korunması 
Hakkında 95 sayılı Milletlerarası Çalışma 
Sözleşmesinin, ücretin korunmasına dair 
bir kısım hükümlerinin, onay tarihinden 
bugüne kadar uygulamaya konulmamış 
olması, Uluslararası Çalışma Örgütü 
(ILO) tarafından tenkit edilmiştir. 

Sözü edilen sözleşmenin 13 üncü 
maddesinin ikinci bendinde, "ücretin 
meyhane ve benzeri yerlerle eğlence yer
lerinde ve kötüye kullanılmasının önlen
mesi gerekiyorsa, perakende eşya satış ma

ğazalarında ödenmesinin yasak olduğu", 
2 nci maddesinin birinci bendinde de, 
"kendisine bir ücret ödenen veya ödenme
si gereken her şahsa bu sözleşme hüküm
lerinin uygulanacağı) hususları belirtilmiş
tir. 

Meyhane ve benzeri yerlerle, eğlen
ce yerlerinde ve perakende mal satan dük
kân ve mağazalarda ücret ödenmeyeceği
ne dair yasaklama 1475 sayılı İş Yasamız
da mevcut değildir. 

Diğer taraftan, kanunun 5 inci mad
desinin birinci fıkrasının 2 nci ve 5 inci 
bentlerinde sayılan tarım işlerinde ve 507 
sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanu
nunun 2 nci maddesinin tarifine uygun 3 
kişinin çalıştığı işyerlerinde İş Kanunu hü
kümleri uygulanamamaktadır. Bu itibar
la, tarım işleriyle, esnaf ve küçük sanat
kârlar yanında çalışan işçilerin, ücretleri
nin korunması ve işçi ücretlerinin ödene
meyeceği yerlerinin belirlenmesi zarureti 
hâsıl olmuştur. Ayrıca, kurma izni alma-
daıl faaliyette bulunan pek çok işyerinin 
bulunduğu hususu nazara alındığında, iş
letme belgesi alması için gerekli şartları 
haiz olması kaydıyla, bu işyerinin faaliyet
lerinin sürdürülmesine imkân verilmesi; 
işçi, işletme ve üretim bakımından da fay
dalı mütalaa edilmektedir. 

Bu nedenle, önümüze getirilen tasa
rının bir gereği yerine getirildiği için -
bunun üzerinde zaten fazlaca söylemeye 
de gerek yok- Anavatan Partisi Grubu adı
na, 1475 sayılı Yasada işçilerimiz adına bir 
eksikliği tamamlaması bakımından mem
leketimiz ve çalışan işçi camiası için ha
yırlı ve uğurlu olmasını diliyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederin Sayın 
Akdemir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Ömer Çiftçi; buyurun efendim. 
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SHP GRUBU ADINA ÖMER 
ÇİFTÇİ (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; 1475 sayılı Yasanın 26 
ncı maddesiyle ilgili olaraka getirilen de
ğişiklikler, bizce de olumsuz değişiklikler 
değil; olumlu karşılıyoruz; ancak, bu de
ğişiklikler, uluslararası çalışma örgütleri
nin baskısıyla zoraki getirilen değişiklik
lerdir; yeterli değildir, çok küçüktür. Tür-
kiyede, Uluslararası Çalışma Örgütü, yani 
ILO'nun tavsiyelerine, aldığı kararlara 
imza atan bir ülke olduğuna göre, gerek 
sendikal alanda, gerek çalışma yaşamın
da onun getirdiği işçi hak ve özgürlükle
rinde ve ücret düzenlemelerinde o karar
lara uymak zorundadır. Hele, Avrupa 
Topluluğuna müracaat ettiğimiz ve gir
mek için her türlü girişimde bulunduğu
muz bir dönemde, Avrupa Topluluğunun 
ve Avrupa Topluluğuna bağlı ülkelerin ge
rek sendikal hak ve özgürlüklerde, gerek
se çalışma yaşamındaki standartlarının 
çok çok gerisinde kaldığımızın, sanıyorum 
ki, bu Hükümet de, bu Parlamento da far
kında ve bilincindedir. Biz, artık, bu Par
lamento ve bu Hükümet görevini yapma
lıdır diyoruz. Ne yapmalıdır? Beni bağış
larsanız, bu konuda küçük bir örnek ver-' 
mek isterim1: Avrupa Topluluğunun belli 
standartları var; diyor ki, "Buraya smo
kin giymeden giremezsiniz. Şartları şun
lar, şunlardır, ama başşartı da smokin giy
medir.' ' Biz, hayır çizgili bir pijamayla bu 
topluluğa gireceğiz diye ısrar ediyoruz. 
"Kardeşim Türkiye, şu sırtındaki çizgili 
pijamayı çıkar..." 

M. VEHBİ DİNÇERLER (Hatay) 
— Çizgisiz, çizgisiz. 

ÖMER Ç İFTÇ İ (Devamla) — Peki, 
"Çizgisiz" olsun Sayın Dinçerler. 

"Pijamayı çıkar, bizim şartlarımıza 
uy, üzerine bir smokin giy, ondan sonra 
gel bir görüşelim..." Hayır, biz yine de gi
receğiz. O zaman, kapıda görevli bir zenci 

bekçi, "Hayır kardeşim, giremezsin" di
yor. Şu anda, Türkiye, maalesef bu du
rumda. Onun için, bu yasa tasarısını 
olumlu karşılamamıza rağmen, gelin hep 
beraber, 2821 ve 2822 sayılı Kanunlarda
ki, gerek Avrupa Topluluğunun, gerekse 
ILO'nun şartlarına, durumuna uymayan 
-ve bu nedenle de Türkiye'yi üçüncü sı
nıf vatandaş gösterenlere karşı onların bas
kısı altında kalmadan, onların zorlaması 
altında kalmadan- maddeleri de bizim in
sanlarımıza, sendikalarımıza, çalışanları
mıza uygun standartlara getirelim. Getir
mediğimiz zaman ne oluyor? 2821 ve 2622 
sayılı kanunlar bu Mecliste tartışıldığın
da, ben ve diğer arkadaşlarım, grubumuz 
adına yaptığımız konuşmalarda, neler ola
cağını, ufukta neler gözüktüğünü anlat
maya çalışmıştık. 

Maalesef, birkaç gündür, çok uysal 
bildiğmiz Türk-İş ve diğer sendikalar, 
""Yfeter, Açız; geçinemiyoruz; çotuğumu
za çocuğumuza ekmek, aş götüremiyoruz, 
urba alamıyoruz" diyen çalışanların bas
kısıyla, onlar da, artık, işçilerin şu veya bu 
şekildeki toplu eylemlerine mani olamaz 
hale geldiler. 

Bu kürsüden, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına bir defa daha vicdan
lara sesleniyorum : Eğer bu Hükümet ve 
bu Parlamento gerekli önlemleri almazsa 
-çalışanların ücretlerini koruma yasasına 
burada ilave getiriliyor- olmayan, yaşam 
için yetmeyen ücretleri korumazsa, bunun 
adı koruma değildir; zaten aç. Eğer sos
yal patlamaları önlemek istiyorsanız, ön
ce, tıkanan toplusözleşmeleri ve grev ya
saklarını kaldıralım, ILO'nun ve Avrupa 
Topluluğunun şartlarına getirelim. Eğer, 
sosyal patlamaları önlemek istiyorsanız, 
başta tarım olmak üzere, bütün kesimler
de asgari ücreti, insan haysiyetine ve onu
runa yakışacak hale getirelim sayın mil
letvekilleri. Eğer, işverenle işçiyi direkt 
karşı karşıya getirip, belli yasal çerçeveler 
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içerisinde toplusözleşme yaptıramıyorsak, 
o sendikalar, işçi kuruluşları bağıracaktır, 
patlayacaktır, çeşitli eylemlerin önüne ge
çilemeyecektir. Hele hele arada Kamu iş
verenleri Sendikası gibi, emir komuta zin
ciri içinde kendi düşüncesiyle insiyatifini 
kullanamayan aracı bir sendika varsa, kor
karım ki, Hükümet, önümüzdeki günler
de Türkiye'de büyük sosyal patlamalarla 
karşı .karşıya kalacaktır. 

"Hep bana" zihniyetinden, Hükü
metimiz ve özel sektör işverenlerimiz ar
tık vazgeçmelidir. 

İşçiler, belediyelerde, altı aydır, sekiz 
aydır, hele hele doğu illerimizde ve ilçele
rimizde bir seneye yakın zamandır, hak et
tikleri ücretlerini alamamaktadırlar. Üc
retlerini alamayanları, özellikle belediye
lerimizde bir seneye yakındır ödenmeyen 
ücretleri ne ile koruyacaksınız? Kâğıt üze
rinde mi koruyacaksınız? Hangi müeyyi
deyi işleteceksiniz? Bir yıla yakındır, Tür
kiye'nin her yerinde, çeşitli belediyelerde, 
kimisinde iki ay, kimisinde beş ay, kimi
sinde bir yıldır -sayın ilgililer, yetkililer 
incelesinler--olmayan, verilmeyen ücreti 
mi koruyacaksınız? 

Bize göre, bu yasa tasarısı olumlu; 
ama müeyyidesi ne? "Şu şu şu maddeler
de..." diyorsunuz... O maddeleri de ince
ledim; o maddelerde de herhangi bir doğ
ru dürüst müeyyide yok kamu kuruluşla
rıyla ilgili. 

Biz, geleceğin bugünden daha kötü 
olmaması dileğiyle ve önerilerimizin ge
lecekte ilgililer ve yetkililer tarafından dik
kate alınması temennisiyle ve dikkate alın
dığında sosyal patlamaların önleneceği gö
rüşüyle, bu yasa tasarısına olumlu bakı
yoruz. inşallah bundan sonra bu tür ya
saların birazcık daha geliştirilerek bura
ya getirilmesini diliyoruz, saygılar sevgi
ler sunuyoruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efen
dim. 

Kupalar kaldırılsın. 

(Oyların ayın mı na başlanıldı) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerin
deki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler,.. 
Kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : -

1475 Sayılı İş Kanununun 26 ncı 
Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka-, 

nun Tasarısı 

MADDE 1. — 1475 sayılı İş Kanu
nunun 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. 

"Meyhane ve benzeri eğlence yerle
ri ve perakende mal satan dükkân ve ma
ğazalarda, buralarda çalışanlar hşjriç, üc
ret ödenmesi yapılamaz." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 

MADDE 2. — 1475 sayılı İş Kanu
nuna aşağıdaki ek ve geçici madde eklen
miştir. 

"EK MADDE 3 . - 5 inci madde
nin birinci fıkrasının 2 numaralı bendi ile 
5 numaralı bendinde sayılan işyerlerinde 
çalışan işçiler hakkında, 26, 28, 31 ve 32 
nci madde hükümleri uygulanır, bu mad
delere muhalefet halinde ilgililer hakkın
da muhalefete ilişkin ceza hükümleri tat
bik edilir." 

BAŞKAN —Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici madde 12'yi okutuyorum: 

"GEÇİCİ MADDE 12. — 74 üncü 
maddenin ikinci fıkrasına göre çıkartılma
sı gereken İşyerlerini Kurma İzni ve İşlet
me Belgesi Verilmesine ilişkin Tüzük yü
rürlüğe girmeden önce kurma izni alınma
dan açılmış bulunan işyerlerine, kurma iz
ni aranmaksızın ve gerekli şartlan haiz ol
maları kaydıyla işletme belgesi verilebilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Şimdi, 2 nci maddeyi, ek madde ve 
geçici madde ile birlikte oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümle
rini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler... etmeyenler... Kabul 
edilmiştir; hayırlı olsun. 

9. — Uydular Aracüığı ile Deniz Haber
leşmesi, Uluslararası Teşkilatı Sözleşmesi ve işlet
me Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Baymdultk, imar, 
Ulaştırma ve Tufrizm; Dışişleri komisyonları ra
porları (1/356) (S. Sayısı : 131) (1) 

BAŞKAN — Gündemin 9 uncu sı
rasındaki, uydular aracılığı ile Deniz Ha
berleşmesi Uluslararası Teşkilatı Sözleş
mesi ve İşletme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasan sı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve liırizm; Dışişleri komisyonlan ra-
porlannın görüşülmesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini 
aldılar. 

Komisyon raporunun okunup okun-
mamasınm oylannıza sunuyorum: Rapo
run okunmasını kabul edenler... Etmeyen
ler... Raporun okunmaması kabul edil
miştir. 

Tasan üzerinde söz isteyen olma
mıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleş
mesi Uluslararası Teşkilatı Sözleşmesi ve 
İşletme Anlaşmasının Onaylanmasının 

Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3 Eylül 1976 tarihin
de Londra'da imzaya açılan ve 21 Temmuz 

(1) 131 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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1978 tarihinde imzalanan "Uydular ara
cılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslarara
sı Teşkilatı (INMARSAT) Sözleşmesi" ve 
"Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşme
si Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) İş
letme Anlaşması*mn onaylanması uygun 
bulunmuştur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş önerge?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümle

rini Bakanlar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu Tasarının da tümü açık oylama
ya tabidir. 

Açık oylamanın, kupaların sıralar 
arasında dolaştırılması suretiyle yapılma
sını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kupalar dolaştırılsın. 
(Oylann toplanılmasına başlandı) 
10 — İstanbul Milletvekili Ercüment Ko-

nukman'tn, 11.4.1928 Tarih ve 1219 Saytlt Ta
babet ve Şuabatı Sanatlarmtn Tarzı icrasına Da

ir Kanunun 41 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna 15 Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Müli Eğitim; Sağlık ve Sosyal 
İsler komisyonları raporları (2/8) (S Saytsı: 144) 

V) 
BAŞKAN — Gündemin 10 uncu sı

rasındaki, İstanbul Milletvekili Ercüment 
Konukman'm, 11.4.1928 Tarih, ve 1219 Sa
yılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tar
zı İcrasına Dair Kanunun 41 inci Mad
desinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 15 
Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim; Sağlık ve Sosyal İş
ler komisyonları raporlarının görüşmesi
ne başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerinde mi 
efendim? Yerinde. 

Raporun okunup okunmaması husu
sunu oylarınıza sunuyorum: Raporun 
okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Raporun okunmaması kabul edilmiştir. 

Teklifin tümü üzerinde, Anavatan 
Grubu adına, Sayın Mümtaz Güler söz is
temiştir. 

Buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA MÜMTAZ 

GÜLER (Uşak) — Sayın Basan, Yüce 
Meclisin saygıdeğer üyeleri: tıp ve yardım
cı tıp mesleklerinin uygulamasını sağlayan 
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatları
nın Tarzı icrasına dair Kanun, 1928 yılın
da kabul edilmiştir. Cumhuriyetin ilk yıl
larında kabul edilen bu kanun, günün 
şartları içinde, sağlık sorunlarına olduk
ça iyi bir şekilde cevap verebiliyor, tıp ve 
yardımcı tıp mesleklerinin haklarını yete
rince koruyabiliyordu; fakat, zaman geç
tikçe, hızla büyüyen ve süratle gelişen bu 
meslek gruplarının ihtiyacına cevap vere
mez hale geldi. 

Bu Kanunun değiştirilmesi için geç
miş iktidarlar zamanında pek çok girişim-

(1) 144 S. Saydı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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lerde bulunuldu; gerek meslek teşekkülle
rimizin ve gerekse Sağlık Bakanlığımızın 
bu mevzudaki çeşitli gayretleri maalesef 
başarıya uluşamadı. Geçmiş dönemlerde 
günün şartlarına göre hazırlanmış teklif
ler veya tarasılar bazen ilgili komisyonla
rın gündeminde kalmış, bazen de komis
yonlardan geçtiği halde Meclis Genel Ku
rullarının gündeminde bir türlü görüşü-
lemeyerek, seçim dönemleri sona ermiş ve 
böylece teklif ve tasarılar kadük olmuştur. 

Bu teklifler, çok geniş ve kapsamlı 
olan, hemen hemen bütün sağlık problem
lerinin halline matuf bulunuyordu. Bu 
Yönde de başarı sağlanamamıştı. Kanu
nun tümünün değiştirilmesi uzun ve çok 
yönlü bir çalışmayı gerektireceğinden, 
bu Kanunun tümünü değiştiremesek bi
le, aciliyet gösteren bazı maddeleri değiş
tirilerek, bazı ek maddeler ilave edilerek, 
bir meslek grubunun problemlerinin hal
ledilmesi istenmiştir. 

Adından söz ettiğimiz 1219 sayılı Ka
nunda diş hekimlerinden ve diş hekimle
rine yardımcı personelden çok fazla bah
sedilmemiş; bu meslek grubunun yetki ve 
sorumluluklarının sınırları açık bir şekil
de belli edilememiştir. Mesela, adı bile pek 
çok genç milletvekili arkadaşımız tarafın
dan tam anlamıyla anlaşılamayan, 1219 
sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tar
zı İcrasına Dair Kanunda, diş hekimliği 
mesleğinden, " Dişçilik sanatı: Dişlerin ve 
dişetleriyle esnanın tedavisi ve dişlerin ik
mal ve ıslahına ait ameliyelerin icrasına 
münhasırdır" şeklinde bahsedilmektedir. 

Kanunun bu şekliyle, diş hekimleri, 
sadece dişlerin ve dişetlerinin tedavisiyle, 
eksik olan dişlerin tamamlanmasıyla uğ
raşır, bundan başka bir işle uğraşamaz. 
Oysaki bugün, yurt çapma dağılmış 9 diş 
hekimliği fakültesinden mezun olan, sa
yılan 10 binleri bulan diş hekimleri, ağız 
ve çevresindeki dokular üzerinde her tür

lü cerrahî müdahaleyi yapabildikleri gibi, 
diş tedavisi, protez ve ortodontik müda
haleler yapmakta; çene ve yüz cerrahisiy-
le ilgili bütün operasyonlan gerçekleştire
bilmektedirler. 

Bugün artık, bu meslek grubumuz, 
1985 yılında çıkarılan 3224 sayılı Türk Diş 
Hekimleri Birliği Kanununuyla, meslekî 
sorunlarını halletmiştir; ancak, 1219 sayı
lı Kanunda varlığından hiç bahsedilmeyen 
ve fakat bir meslek olarak uzun yıllar fii
len hizmet veren diş teknisyenlerini huku
kî bir statüye oturtmak, diş hekimlerine 
yardımcı bir meslek grubunun mağduri
yetini önlemek, bu kanunda bazı madde
leri değiştirmek ve bazı ek maddeleri ila
ve etmekle mümkün hale gelecektir. Böy
lece, sayılan 10 binleri aşan, hiçbir huku
kî statüye bağlanmamış bu cefakâr sanat 
erbabının bundan böyle, artık, yasal bir 
güvenceleri olacaktır. Tabiri caizse, alaylı 
olmaktan kurtanlarak mektepli olacaklar
dır; gelişen ve hızla değişen teknolojiye 
ayak uydurarak, sanatlannı daha güvenli 
bir şekilde yapabileceklerdir. 

Bilindiği gibi, 1219 sayılı Kanun ka
bul edilince (1928 yılında) Türkiye Cum
huriyeti dahilinde Darülfünuna bağlı Diş
çilik Okulundan mezun olan diş hekim
lerinin sayısı az oludğundan ve ihtiyaca ce
vap veremediğinden, zamanın hükümeti, 
pratikten yetişmiş teknisyenleri de bir kur
sa tabi tutarak, permi almalaları halinde 
icrayı sanat edebileceklerini, yani dişçilik 
yapabileceklerini bir defaya mahsus ola
rak kabul etmişti. Zamanla yurdumuzda 
diş hekimlerinin adedi arttıkça ve yeni fa
külteler açıldıkça bu ihtiyaç da kendiliğin
den ortadan kalkmıştır. 

Geçmişte, diş teknisyenliği hizmeti, 
diş teknisyenlerinin bu hizmeti yapabile
ceği gerekçesiyle pek önemsenmemiştir. 
Hakikatte ise, son otuz yıl içinde, diş tek
nisyenliği mesleği büyük gelişmeler gös-
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termiştir. Bilimsel tabana dayalı diş he
kimliği mesleği ile teknik ve teknolojinin 
süratle geliştiği teknisyenlik mesleğinin bir 
arada yürütülmesi ihtimali artık kalma
mıştır. Bu bakımdan, son on yıl içinde, ön
ce Sağlık Bakanlığımızın attığı gayet ye
rinde adımlar, daha sonra üniversiteleri
mizin açtığı önlisans yüksekokuüarıyla, diş 
protez teknisyenliği, özlenen ve beklenen 
yerini almıştır. Ancak, bu gelişmeler ön
ceden iyice planlanamadığı için, bazı 
mahzurları da beraberinde getirmiştir. Ar
tık günümüzde bir tür yükseköğretimle 
kazanılan bu mesleğin, on oniki yaşların
dan itibaren çırak olarak laboratuvarlara 
giren ve beş altı yıl sonunda teknisyenlik 
sıfatını kazanan gençlerimiz tarafından 
paylaşılması büyük bir sosyal adaletsizlik 
yaratmış ve çelişkiler meydana getirmiş
tir. Bu durum, kanunî tedbirler almamı
zı icap ettirmiştir. 

Bu bakımdan, bu teklifle getirilmek 
istenen; sayıları 10 binleri aşan, modern 
teknolojiye ayak uydurmuş, genç, kabili
yetli diş teknisyenlerini birtakım kanununî 
haklara kavuşturmak ve mesleklerini bir 
manada meşrulaştırmak; diğer yandan da, 
Sağlık Bakanlığımıza ve üniversitelerimi
ze birtakım vecibeler yükleyerek, bu mes
lek mensuplannı alaylılıktan kurtatarak, 
mektepli hale getirmesini temin etmektir. 
Bunun en kestirme yolu, 1219 sayılı Ka
nunun genel değişikliğinin beklenmeden, 
bu alanda gerekli değişikliklerin ve ekle
rin yapılmasıdır. Değişiklik teklifi, diş he
kimliği mesleğiyle çok yakından ilgili ol
duğu için, uyum sağlaması bakımından, 
3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği Ka
nununun bazı hükümleriyle paralellik arz 
etmektedir. 

Teklifin Yüce Heyetinizce tasvip gör
mesi halinde, yıllardır büyük bir feragat 
ve fedakârlıkla mesleklerinde hizmet ve
ren büyük bir teknisyen kitlesi mağduri
yetten kurtarılacak, bazı sosyal haklara ka-
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vuşturulacak ve gelecekleri teminat altına 
alınacaktır. 

Yüce Heyetinize saygıyla arz ederim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Güler. 

Efendim, 131 sıra sayılı kanun tasa
rısının açık oylamasında oyunu kullanma
yan sayın üye var mı? \bk. 

Oylama işlemi bitmiştir. 

Oy kupaları kaldırılsın. 

(Oyların ayrımına başlanıldı) 

7. — Avrupa ikamet Sözleşmesinin Onay-
lanmasmtn Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Ta
sarısı ve içişleri ve Dışişleri komisyonları raporla
rı (1/468) (S. Sayısı : 126) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
Avrupa ikamet Sözleşmesinin Onaylan
masının uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısının açık oylamasına 219 milletve
kili katılmış; 216 kabul, 1 çekimser, 2 ge
çersiz oy kullanılmıştır. 

Böylece, tasarı kanunlaşmıştır, hayırlı 
olsun. 

10. — İstanbul Milletvekili Ercüment Ko-
nukman'tn, 11.4.1928 Tarih ve 1219 Sayılı Ta
babet ve Şuabatı Sanatlartnm Tarzı icrasına Da
ir Kanunun 41 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna 15 Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Tkkl$i ve MÜH Eğitim; Sağlık ve Sosyal 
İsler komisyonları raporları (2/8) (S. Sayısı: 144) 
(Devam) 

BAŞKAN — DYP Grubu adına Sa
yın Baran, buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA DOĞAN 
BARAN (Niğde) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; 11.4,1928 tarih ve 1219 sa-
yılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tar
zı İcrasına Dair Kanunun 41 inci madde
sinin değiştirilmesi ve bu Kanuna ek ge-
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cici maddeler eklenmesine dair kanun tek
lifi üzerinde Doğru Yol Partisi Grubunun 
görüşlerini açıklamak için söz almış bu
lunuyorum. Yüce Meclisi saygıyla se
lamlarım. 

Sayın milletvekilleri, bundan tam 61 
yıl önce yürürlüğe konan ve 1928 yılından 
bugüne dek tıp ve yardımcı tıp meslekle
rinin uygulanmasını düzenleyen ve artık 
ismi bile anlaşılmaz hale gelen 1219 sayılı 
Kanun, günümüzün gereksinimlerine ce
vap veremez durumdadır. Haliyle, en ide
ali, bu kanunun tümüyle ele alınması ve 
günün şartlarına uygun yeni bir yasa dü
zenlenmesidir. Zira bugün, ileri ülkeler
de tıp teknolojisi çok kısa süreçlerde bü
yük ilerlemeler kaydetmekte, üçüncü dün
ya ülkeleri ise bu gelişmeleri çok geriden 
takip etmektedir, -J 

Bu Hükümet ise halen, 1928 yılında 
çıkan bir kanunun sadece bir maddesini 
değiştirmeyi, geçici maddeler eklemeyi 
kapsayan bir teklifi, çok olumlu bir çalış
ma gibi göstermeye matuf gereksiz çaba
lar içindedir. 

Gerçekten de, insan sağlığını giderek 
hiçe sayın İktidarın genel sağlık politikası 
karşısında bu teklifle karşılaşmak o kadar 
şaşırtıcı değildir. Genel gerekçede âdeta, 
gerçekte bu kanunun tümünün değişme
si gerekir, ancak biz bir iki madde ile ye
tiniyor, bu kadarını becerebiliyoruz gibi 
acı bir itirafla bulunulmaktatır. İşte bu acı 
itiraf da Anavatan Partisi İktidarının in
sana, insan sağlığına, anneye, anne sağlı
ğına, çocuğa, çocuk sağlığına bakış açısı
nı vurgulayan bir belge anlamındadır. İk
tidar, bu gerçek sorunların temeline inme
yen teklifle neyi hallettiğinin iddiasında
dır?.. Aslında, İktidar, temel sorunlardan 
fevkalade uzakta, teferruatla uğraşmakta
dır. Sağlık politikası da, diğer politikaları 
gibi tamamen iflas etmiştir. Çünkü bu ik
tidar, "Parası olmayan ölsün" anlayışını 
sağlık politikasırfa hâkim kılmıştır. 
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Sayın milletvekilleri, teklifi tümüyle 
ele aldığımızda, Sağlık ve Sosyal İşler Ko
misyonunda aldığı son şekliyle şu husus
ları düzenlediğini görmekteyiz. 

1 inci madde ile, 1219 sayılı Kanunun 
41 inci maddesi değiştirilmektedir. Bu de
ğişikliğe göre, diplomasız olarak diş he
kimliği yapan, işyeri açan, ağız, çene, yüz 
protezleriyle, ortodontik tedavi aygıtları
nı imal eden veya imal ederek satanlara 
ceza! hüküm getirilmektedir. Böylece, 
3224 sayılı Kanunla, 1219 sayılı Kanun 
arasındaki tezat giderilmekte, paralellik 
sağlanmakta ve yasal boşluklar doldurul
maktadır. 

. 2 nci maddeyle, 1219 sayılı. Kanuna 
7 madde eklenmektedir. 

Söz konusu maddelere göre, ek mad
de 4 ile, diş protez teknisyenliğinin tanı
mı yapılmaktadır. 

Ek madde 5 ile, diş protez teknisyen
liği unvanını kazanmak için bitirilmesi ge
reken okullar sayılmaktadır. 

Ek 6 ncı madde ile, yurt dışında öğ
renim görenlerin Türkiye'de çalışabilme 
şartları düzenlenmektedir. 

Ek madde 7 ile, diş protez teknisyen
lerinin yetki ve sorumlulukları düzenlen1-
mektedir. 

Ek madde 8 ile, diploması veya mes
lek belgesi olmaksızın diş protez teknisyen
liği mesleğini icra edenlere hapis cezası ge
tirilmektedir. 

Ek madde 9 ile, diş hekimlerine, diş 
protez laboratuvarı açma imkânı ve şart
ları düzenlenmektedir. 

Ek madde 10 ile de, diş protez labo
ratuvarı açmanın başvuru şekli düzenlen
mektedir. 

Geçici 1 inci madde ile, üniversitele
rin önlisans diş protez teknikerliği okul-
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larını bitirenlerin durumu, sağlanan hak
larla, halen öğrenci olanlara sağlanabilen 
haklar düzenlenmekte ve bu kanunla do
ğacak boşluk giderilmektedir. 

Geçici 2 nci madde ile, meslek lisesi 
mezunlarının Sağlık Bakanlığınca düzen
lenecek kursları bitirmeleri hali düzenlen
mektedir. 

Geçici 3 üncü madde ise, bizce, tek
lifin en önemli maddesidir. Bu madde, kü
çük yaşta hiçbir öğrenim görmeksizin diş 
hekimlerinin yanında çıraklık yapan ve 
gerçekten mesleği öğrenen diş teknisyen
lerinin durumunu düzenlemekte, onlara 
büyük bir imkân tanımaktadır. Bu du
rumda olan diş teknisyenleri iki yıldır bu 
mesleği sürdürdüklerini ispat ettiklerinde, 
Bakanlıkça bir sınava tabi tutulacaklar, 
başarı gösterenler diş protez teknisyeni un
vanını alacaklar ve meslekî yönden de iti
bara kavuşmuş olacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, teklif, diş pro
tez teknisyenlerinin durumunu düzelt
mekte, yasal boşlukları gidermekte, özel
likle diplomasız diş teknisyonlerinin du
rumlarını sınav esasına ve meslek belge
sine bağlamakta, sahte diş hekimliğini ön
lemeye matuf bulunmaktadır. Teklif, bu 
haliyle olumludur. Ancak, başta belirtti
ğimiz genel sağlık sorunlarından uzaktır; 
çünkü, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğı bütçesinin görüşüldüğü 19.12.1988 gü
nünden bu yana, çok fazla bir zaman geç
memiştir; ancak, bu kısa süre içerisinde 
en ufak bir iyileşme görülmemiş; fakat her 
yeni gün, yeni sorunları da beraberinde 
getirmiştir. 

3 0.61 sağlık ocağında ve ana çocuk 
sağlığı merkezlerinin pek çoğunda diş he
kimi yoktur. Halen 6 100 kişiye 1 diş he
kimi düşmektedir. Hastanede hayatını 
kaybedenler yine rehin kalmakta, tedavi 
ücretini ödeyemeyenler senet karşılığı ta
burcu olabilmekte, "fakir olandan ücret 

alınmayacaktır" sözünün de hiçbir geçer
liliği bulunmamaktadır. 

İlaç fiyatları füze hızıyla artmaya yi
ne devam etmekte, SSK'nın reçeteleri ec
zanelerden geri çevrilmekte, Kurum prim 
alacaklarını tahsil edemediği için eczane
lere ilaç bedellerini maalesef ödeyeme
mektedir. 

Sorunlar böylesine ortada dururken, 
hiç de acil olmayan hususları kapsayan 
tekliflerle Yüce Meclis uğraşmakta, öte 
yandan, kararnameyle Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı ikiye bölünmektedir. İş
te Hükümetin genel sağlık politikası ve ic
raatı... Tabiî ki, buna icraat denirse... 

Sayın milletvekilleri, burada bir hu
susa daha değinmek istiyorum; o da: Türk 
Böbrek Vakfı. Yeşilköy Lions Kulübü ve 
Ahmet Emiş isimli vatandaş tarafından, 
Bakırköy Belediyesince bağışlanan bir arsa 
üzerinde, Böbrek Sağlığı ve Diyalisz Mer
kezi Hastanesi yapılmıştı. Emeği geçenleri 
kutluyoruz. Ancak, bu hastane, 8 Ekim 
1988 günü, Uluslararası Lions Kulübü 
Başkanı Austin Jenigs'in katıldığı bir tö
renle açılmış ve bazı kişilere de, hatırlar
sınız, madalyalar verilmişti. Ancak, Hü
kümet hızını alamamış olacak ki, mahallî 
seçimler arifesinde, Sayın Başbakan tara
fından, aynı hastane ikinci defa açıldı; hat
ta, açılış töreni, televizyonun her iki ka
nalından da defalarca yayınlandı. İşte, 
Anavatan İktidarının sağlık politikası an
layışı... Hastanenin iyi hizmet verebilme
si için, iki kez açılış töreni yapılması ge
rektiğini, kamuoyu da böylece anlamış 
oldu. 

Sayın milletvekilleri, böbrek deyince, 
İstanbullu Ferhat Usta'nın, hasta kızının 
derdine çare bulabilmek için böbreğini İn
giltere'ye satışı aklıma geldi. İktidarın ge
nel sağlık politikasının, sosyal ve ekono
mik politikasının iflasının delilidir bu olay. 
Ferhat Usta, bir matbaa işçisi, Türk va-
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tandaşı... Bu Hükümet zamanında, kızı
nın derdine çare bulamıyor ve bu İktida
rın yarattığı iş bitiriciler sayesinde, bir 
böbreğini İsrailli bir muhasebeciye satıyor. 
Aldığı para, 6 milyon. Muhasebecinin eşi, 
Ferhat Usta'ya verilmesi için 20 bin ster
lin, aracılık yapan doktora verilmesi için 
20 bin sterlin olmak üzere, Vellington 
Hastanesine yaklaşık 132 milyon Türk Li
rası ödüyor-Ferhat Usta'nın aldığı 6 mil
yon. Üzücü ve düşündürücü bir olay. 
Anavatan İktidarının sağlık politikası, 
"Paran yoksa, ben karışmam" olmasay
dı, Ferhat Usta böbreğini satar mıydı? 

Acaba, bu İktidar, ihracat kalemleri 
içine böbrek ihracatını da koyacak rmdır? 
"Böbrek ihracını ilk kez ben gerçekleş
tirdim" diyerek, ihracat rakamlarına, Fer
hat Usta'nın böbrek bedelini de dahil ede
cek midir? 

Yüce Meclise saygılar sunarım, (DYP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Baran. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına, Sayın Kâzım Özev; buyurun. 

SHP GRUBU ADINA KÂZIM 
ÖZEV (Tokat) •— Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; görüşülen teklif üzerinde
ki görüşlerimizi açıklamak üzere, grubu
muz adına söz almış bulunuyorum. He
pinizi saygıyla selamlarım. 

Şu bir gerçek ki, ANAP İktidarının 
sağlık konularına bakış açısı, gerçekten 
acınacak bir durumda. Türkiye'deki in
sanlar, sağlık açısından tamamen yoksun 
durumdalar. 1928 yılında çıkartılan bir ya
sa ile ancak yardımcı sağlık hizmetlerine 
ağırlık verilmektedir ve bugünkü mevcut 
yasalar da yardımcı sağlık personelinin ih
tiyacına cevap verecek nitelik taşıma
maktadır. 

Ülkemizde, yardımcı sağlık personeli 
açığı oldukça fazladır. Sağlık Bakanlığı, bu 
açığı, meslek okullarıyla kapatmak yeri
ne, lise mezunlarına kurslar açarak kapat
maya çalışmaktadır. Dolayısıyla, Hükü
metimizin sağlık konusuna bakış açısı da 
gözler önüne serilmektedir. 

Ülkemizin 67 ilinin 51' inde sağlık 
müdürü yoktur. Gene, ANAP İktidarının 
sağlık politikasına bakış açısı da bize bir 
fikir vermektedir. 

İşte, bu teklif, bugüne kadar, yardım
cı sağlık personelinin sorunlarına cevap 
vermeyen konuları; bir nebze de olsa, diş 
teknisyenlerinin durumunu düzeltecek.ni
teliktedir. Bu bakımdan, bu yasa teklifine 
olumlu oy vereceğiz. Ancak, şu bir gerçek
tir ki, adı geçen diş teknisyenlerinin soru
nu bununla da gene tamamen giderilme-
mektedir. 

Teklifin 2 nci maddesi diş teknisyen
lerinin tanımını yapmakta, geçici 4 üncü 
maddesi de, gene bu teknisyenlerin me
zun olacağı okulları ve yetkilerini ortaya 
koymaktadır. 

Sevgili milletvekilleri, şu bir gerçek
tir ki, ülkemizdeki yardımcı sağlık perso
nelinin çoğaltılması, ancak meslek okul
larının daha fazla açılmasıyla sağlanabi
lir. Bu okulların açılması da, ülkemizdeki 
sağlık personeli ihtiyacının karşılanması 
açısından faydalı olacaktır. 

Demin de söylediğim gibi, bu yasa 
teklifine olumlu oy vereceğiz; çünkü, bir 
nebze de olsa, diş teknisyenlerinin duru
mu düzeltilmeye çalışılmakta ve bunlar 
belli bir güvenceye kavuşturulmaktadır. 

Bu düşüncelerle, hepinizi saygıyla se
lamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Özev. 

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. 
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Maddelere geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum: 

11.4.1928 Tarih ve 1219 Sayılı Tababet 
ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına 
Dair Kanunun 41 inci Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Bu kanuna 7 Ek ve 3 Ge

çici Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 11.4.1928 târih ve 1219 
sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tar
zı İcrasına Dair Kanunun 41 inci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Madde 41. — Kişisel çıkar amacı 
olmasa bile diplomasız olarak diş hekim
liği mesleğine ilişkin herhangi bir muaye
ne veya müdahale yapan, diş hekimliği kli
nik hizmetleri ile ilgili işyeri açan, diş he
kimliği veya diş protez teknisyenliği ile il
gili ağız veya çene yüz protezleri ile orto-
dontik tedavi aygıtlan nı imal eden veya 
imal ederek satan kimselerin, meslek ic
rası durdurulur, işyerlerinde bulundur
dukları diş Hekimliği ile ilgili araç ve ge
reçleri müsadere olunur ve bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Bu 
suretle meslek icrası sonucunda Türk Ce
za Kanunu itibariyle daha ağır cezayı 
müstelzim bir fiil işlenmiş olduğu takdir
de, o fiile mahsus ceza verilir." 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 2. — 11.4.1928 tarih ve 1219 

sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tar
zı İcrasına Dair Kanuna aşağıdaki mad
deler eklenmiştir. 

"EK MADDE 4. — Diş protez tek
nisyenliği, diş hekimliği eliyle hastadan el

de edilen ölçü, model ve kayıtlar üzerin
de, meslek bilgisinin gerektirdiği kuralla
ra bağlı kalarak ve diş hekiminin verece
ği bilgilerle istekler dikkate alınarak, ağız 
protezleri, çene yüz prqtezleri, ortodon-
tik aygıtlar yapmak ve gereğinde yapılmış 
protezlerle aygıtlan onarma işlemleri ile 
sınırlıdır. 

BAŞKAN — Ek 4 üncü madde üze
rinde söz isteyen?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ek 5 inci maddeyi okutuyorum: 

EK MADDE 5. — Türkiye Cumhu
riyeti dahilinde diş protez teknisyenliği un
vanını taşımak ve mesleğini icra edebil
mek için, Sağlık Bakanlığı bünyesinde ve
ya denetiminde açılan sağlık meslek lise
leri diş protez teknisyenliği bölümünü bi
tirmek ve diploma almak ya da hareketli 
protezler, sabit protezler, çene yüz protez
leri, ortodonti aygıtlan veya diş protez 
maddeleri üretimi dallarında yüksek eği
tim ve öğretim veren, Sağlık Bakanlığının 
sağlık meslek liseleri diş protez teknisyen
liği bölümü mezunlannı öğrenci olarak 
kabul eden üniversitelerin, en az iki yıllık 
diş protez teknisyenliği ile ilgili meslek 
yüksekoküllannda eğitim görmek ve me
zuniyet diploması almak gerekir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ek 6 ncı maddeyi okutuyorum: 

EK MADDE 6. — Öğrenimlerini 
yurt dışında diş protez teknisyenliği ile il
gili devletçe tanınan bir okulda tamam
layarak Türkiye'ye dönüş yapanlar, denk
likleri Sağlık Bakanlığınca onaylandığı 
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takdirde, eksikleri varsa Türkiye'deki diş 
protez teknisyenliği okullarında eksik kı
sım ve süreleri basan ile tamamladıktan 
sonra onaylanmak suretiyle mesleklerini 
icra edebilirler ve diş protez teknisyeni un
vanını kullanabilirler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. "Vbk. 

önerge yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ek 7 nci maddeyi okutuyorum: 

EK MADDE 7. — Diş protez teknis
yenleri, sahip olduktan diploma veya bel
gelerin hak kazandırdığı unvanlardan baş-
kalannı kullanamazlar, hastalarla doğru
dan doğruya meslekî ilişkiye giremezler, 
laborutavarlannda münhasıran diş klinik
lerinde kullanılması gereken araç ve ge
reçleri bulunduramazlar, keza diş protez 
teknisyenliği unvanını kazanan ve belgesi 
olanlardan gayri kişileri laborutavarlann
da istihdam edemezler, Ek 4 üncü mad
denin belirlediği sınırlar dışında herhan
gi bir çalışma yapamazlar, tavsiyede bu
lunamazlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Madde üzerinde verilmiş bir önerge 
vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 144 Sıra Sayılı 
Kanunun Ek 7 nci maddesinde sekizinci 
satırda başlayan "Keza diş protez teknis
yenliği unvanını kazanan ve belgesi olan
lardan gayri kişileri laboratuvarlannda is
tihdam edemezler" ifadesinin metinden 
çıkanlmasını arz ve teklif ederiz. 

Hayrettin Elmas 
İstanbul 

Ercüment Konukman 
İstanbul 

Nuri Gökalp 
İstanbul 

Şakir Şeker 
Sivas 

M. Necat Eldem 
İstanbul 

Gökhan Maraş 
Kırşehir 

Gerekçe : 

Dis protez laboratuvarlannda ölçü
nün hekimden alınıp, protez haline geti
rilinceye kadar pek çok eleman çalışır. 

Bu elemanlann bir kısmının teknis
yen unvanını taşımasına da hacet yoktur. 
Yaptıklan işler basit ve vasıfsız işlerdir. 
Ancak yapılması zorunludur. 

Madde metninden bu fıkra çıkartıl
madığı takdirde, bu gibi elemanlann diş 
protez laborutavarlannda istihdam edil
meleri imkânsız hale gelecektir. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet ve 
Komisyon katılıyorlar mı efendim? 

SAĞLIK BAKANI HALİL ŞIVGIN 
(Ankara) — Katılıyoruz. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Katılamıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye Komisyon 
katılamıyor, Hükümet katılıyor. 

önergeyi oylannıza sunuyorum] Ka
bul edenler... Etmeyenler... Önerge kabul 
edilmiştir. 

Kabul edilen önergeyle birlikte, Ek 
7 nci maddeyi oylannıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Ek 8 inci maddeyi okutuyorum: 
EK MADDE 8. — Diploması veya 

meslek belgesi olmaksızın diş protez tek-
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nisyenliği mesleğini icra edenlerle, geçici 
4 üncü madde hükümlerine aykırı davra
nışta bulunan diş protez teknisyenleri hak
kında, bir yıldan üç yıla kadar hapis ce
zasına hükmolunur. Ayrıca işyerlerinde 
meslekleri ile ilgili olmadığı tespit edilen 
araç ve gereçler müsadere edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz 
isteyen?.. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BALr 
CILAR (Eskişehir) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Komisyonun bir talebi 
vardır. 

Buyurunuz. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Sayın Başkan, bir 
maddî hata var, İçtüzüğün 86 ncı madde
sine göre, tashih etmek istiyorum. 

Üçüncü satırda, "Geçici 4 üncü 
madde" ifadesinin, maddelerin sıralan 
değiştiği için, "Ek 7 nci madde" olması 
gerekiyor. 

BAŞKAN — Efendim, bu duruma 
göre, Başkanlık olarak onu düzelteceğiz. 

SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KO
MİSYONU BAŞKANI MUSTAFA BAL
CILAR (Eskişehir) — Bir tashihim daha 
olacak Sayın Başkan. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
ismi "Sağlık Bakanlığı" olarak değiştiği 
için, metindeki bütün "Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı" ifadelerinin "Sağlık 
Bakanlığı" olarak değiştirilmesi gerekiyor. 

BAŞKAN — Oldu efendim. Başkan
lık olarak onu resen nazara alacaktık 
zaten. 

Evet, bu şekliyle ek 8 inci maddeyi 
oylannıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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Ek madde 9'u okutuyorum: 
EK MADDE 9. — Diş hekimleri, 

kendi klinik hastalannın protezlerini ya
pabilmek için diş protez laboratuvarı aça
bilirler. Ancak bu laboratuvarda başka he
kimlerin her türlü protez yapımı istekleri 
karşılamak durumunda laboratuvar so
rumlusu olarak en az bir diş protez tek
nisyenini istihdam etmek zorundadırlar. 
Diş protez teknisyeni çalıştırmaksızın ken
di klinikleri dışından protez başvuruları
nı bizzat çalışarak karşılamak istedikleri 
takdirde, ister kamu kesiminde isterse özel 
işyerinde olsun mesleklerinin klinik hiz
metlerini yürütemezler. Yürüttükleri tak
dirde ek madde 8'de uygulanan esaslar da
hilinde 1 yıldan üç yıla kadar hapis ceza
sına hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Önerge?.. Yok. 

Oylannıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Ek 9 uncu madde ka
bul edilmiştir. 

Ek 10 uncu maddeyi okutuyorum: 

EK MADDE 10. — Diş protez tek
nisyenleri veya diş hekimleri, diş protez la-
boratuvan açmak istedikleri takdirde, ma
hallin en büyük mülkî amirine başvurmak 
ve bu makamın belirteceği şartlara uymak 
zorundadırlar. Diş protez laboratuvarla-
nnın sahip olmalan gereken şartlar ile bu-
lundurmalan gereken asgarî araç ve ge
reçlerin sayılan ve nitelikleri, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığınca yayımlanacak 
bir yönetmelikle belirtilir. Laboratuvarla-
nn yönetmelik ve kanuna uygun çalışıp 
çalışmadıkları, İl Sağlık ve Sosyal Yardım 
Müdürlüklerince denetlenir. 

BAŞKAN — Efendim, madde üze
rinde söz isteyen?.. Yok. 

Önerge?.. Yok. 
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Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Efendim, 2 nci maddeyi ek madde
leriyle birlikte oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum: 

MADDE 3. — 11.4.1928 tarih ve 1219 
sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tar
zı İcrasına Dair Kanuna aşağıdaki geçici 
maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihte üniversite
lerin ön lisans diş protez teknikerliği okul
ları mezunları diş protez teknisyeni unva
nına sahip olurlar ve sağlık meslek lisele
ri diş protez teknisyenliği bölümünün de
vamı olan meslek yüksekokullarına bir yıl
lık hızlandırılmış eğitim için sınavsız gir
me hakkını kazanırlar. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te üniversitelerin ön lisans diş protez tek
nikerliği okullarında öğrenci olanlardan 
mezun oldukları tarihte diş protez teknis
yenliği unvanına sahip olurlar ve sağlık 
meslek liseleri diş protez teknisyenliği bö
lümünün devamı olan meslek yüksekokul
larına bir yıllık hızlandırılmış eğitim için 
sınavsız girme hakkını kazanırlar. 

Hızlandırılmış eğitimler için özel 
program yapılmış eğitim dönemlerinin il
gili yüksekokullarca ilanından sonra ilk 
döneme başvurmamış olanlar hızlandırıl
mış eğitim haklarını kaybetmekle beraber 
bu dönemin başlangıcından itibaren iki yıl 
süre ile bu yüksekokullara sınavsız girme 
haklan saklı kalır. 

BAŞKAN — Efendim, bu madde 
üzerinde söz isteyen?.. Sayın Tbpçu, söz 
mü?.. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Madde 
üzerinde değil. Oylanmış madde üzerin

de olmaz. Sadece, teklif üzerinde son ko
nuşma yapacağım. 

BAŞKAN — Peki, oldu efendim. Te
şekkür ederim. 

Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanu
nun yürürlük tarihinden önce sağlık mes
lek liseleri mezunları olup, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının diş protez teknis
yenliği kurslarından mezun olanlar veya 
dengi okullardan birinin mezunu olup 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 12 
aylık diş protez teknisyenliği kurslarından 
mezun olanlar, bu Kanunun yayımı tari
hinden itibaren diş protez teknisyenliği 
unvanına sahip olurlar ve kendilerine Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca kanu
nun yayımı tarihinden itibaren en geç üç 
ay içinde belgeleri verilir. Ayrıca diş pro
tez teknisyeni olarak en az üç yıl meslek 
icra ettikten sonra ve bu üç yılın bitimin
den itibaren en geç iki yıl içinde başvur
maları şartı ile diş protez teknisyenliği ile 
ilgili meslek yüksekokullarına ön kayıt ve 
yeterlik sınavı ile girme hakkını kazanırlar. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum: 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanu
nun yayımı tarihine kadar mezuniyet bel
gesine sahip olmadan mesleklerini icra et
mekte olan diş teknisyenleri, bu Kanunun 
yayımlandığı tarihte en az iki yıldan beri 
bu mesleği yürüttüğünü Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığına verecekleri BAĞ -
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KUR, SSK, vergi kaydı gibi resmî belge
lerle kanıtlamak, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca hazırlanacak bir yönetmelik
le; sınav komisyonu, yerleri ve şekli belir
tilmiş olan ehliyet sınavlarına, bu Kanu
nun yayımı tarihinden itibaren en geç iki 
yıl içinde başvurmak ve başarı kazanmak 
şartı ile diş protez teknisyeni unvanını ka
zanırlar ve Bakanlıkça düzenlenecek mes
lek belgelerini alırlar. 

Yukarıda belirtilen sınavlara katıla
cak ilgililer sınavların gerektirdiği gider
leri kendileri karşılarlar. 

İki yıl içinde girecekleri en çok 4 sı
navda başarılı olamayanlar ile sınav için 
başvurmayanlar, iki yıllık sürenin bitimin
den sonra mesleklerini icra edemezler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok. 

Madde üzerinde önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi, kabul edilen geçici 
maddelerle birlikte oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum: 
MADDE 4.'— Bu Kanun yayımı ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Önerge de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum: 
MADDE 5. — Bu Kanunu Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 

Önerge de yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

9. — Uydular Aracılığı ile Deniz Haber
leşmesi Uluslararası Teşkilatı Sözleşmesi ve işlet
me Anlaşmasının Onaylanmastnm Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı ve Baymdtrhk, imar, 
Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri komisyonları ra
porları (1/356) (S. Sayısı : 131) (Devam) 

BAŞKAN — Efendim, biraz önce 
yapmış olduğumuz, 131 sıra sayılı, Uydu
lar Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Ulus
lararası Teşkilatı Sözleşmesi ve işletme 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna dair Kanun Tasarısının açık 
oylamasına 149 sayın milletvekili katılmış, 
146 kabul 1 çekimser, 2 geçersiz oy kulla
nılmıştır; böylece, tasan kanunlaşmıştır; 
hayırlı olsun. 

10. — İstanbul Milletvekili Ercüment Ko-
nukman'm, 11.4.1928 Tarih ve 1219 Saydı Ta
babet ve Şuabatı Sanatlartnm Tarzı icrasına Da
ir Kanunun 41 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve 
Bu Kanuna 15 Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Mült Eğitim; Sağlık ve Sosyal 
îşler komisyonları raporları (2/8) (S Sayısı: 144) 
(Devam) 

BAŞKAN — Sayın Topçu, oyunun 
rengini belli etmek üzere söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Topçu. 
YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; ya
sadaki bir boşluğun doldurulması amacıy
la getirilmiş olan kanun teklifinin görüşül
mesi ve alelacele çıkarılması sırasındaki, 
-bu boşluğun doldurulması bütün grup
lar tarafından da benimsenmiştir, hepimiz 
parmak kaldmyoruz- kanaatimizce çok 
büyük ve fahiş bir hata işlenmiştir. Olan 
oldu, sadece, Yüce Meclisin bilgisine su
nuyorum. Parmak kaldırmıştık; ama, Sa
yın Başkan görmedi. 
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Şimdi, bir mesleğin icrasını, bir mes
leğin yerine getirilmesini, belli kurala, belli 
bir eğitim şartına, belli bir diploma veya 
belgeye bağlayabilirsiniz; bu, işin en ta,biî 
yönüdür. Nitekim, getirilen yasa teklifinin 
ek 7 nci maddesinde, "Diploması veya 
meslek belgesi olmaksızın diş protez tek
nisyenliği mesleğini icra edenlerle, geçici 4 
üncü madde hükümlerine aykın davranışta 
bulunan diş protez teknisyenleri hakkında, 
bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur" denilmektedir. Bu cezaî mü
eyyideye bağlanmakla doğru yapılmıştır, 
hatalı bir tarafı yoktur, ancak, hata şura
dadır Aynen okuyorum; ek madde 9'da, 
"Diş hekimleri, (yani, diş hekimliği yük
sekokulundan, fakültesinden diploma almış 
diş hekimleri) kendi klinik hastalannın pro
tezlerini yapabilmek için diş protez labo-
ratuvan açabilirler -doğrudur-. Ancak bu 
laboratuvarda başka hekimlerin her türlü 
protez yapımı isteklerini karşılama duru
munda laborutavar sorumlusu olarak en az 
bir diş protez teknisyenini istihdam etmek 
zorundadırlar. Diş protez teknisyeni çalış-
tırmaksızın kendi klinikleri dışından pro
tez başvurulannı bizzat çalışarak karşıla
mak istedikleri takdirde, ister kamu kesi
minde isterse özel işyerinde olsun meslek
lerinin klinik hizmetlerini yürütemezler. 
Yürüttükleri takdirde ek madde 8 de uy
gulanan esaslar dahilinde 1 yıldan üç yıla 
kadar hapis cezasına hükmolunur.'' Türk
iye Cumhuriyetinde bir üniversiteyi bitirip, 
o mesleğin icrası için diploma aldıktan son
ra mesleğini icra ederken, meslek mensu
bunu cezalandıran ilk hüküm olmalıdır bu 
hüküm. Bu, tabir yerinde ise, benzetmek 
yerinde ise, avukatın dilekçe yazmasının ce-
zalandınlması anlamına gelir; aynıdır. Bu
na bu şekilde müeyyide konamazdı. Bu 
müeyyide konmuştur, fevkalade yanlıştır. 
Diş hekimi, bir başkasının protezini labo-
ratuvannda yaptı diye hapis cezasına çarp-
tınlamaz. Onun müeyyidesinin başka türlü 
getirilmiş olması lazımdı. 

Benim arz etmek istediğim de budur 
zaten. Bir insana üniversiteden diploma 
verip, sonra da, o diplomasına dayalı mes
leğini icra etti diye onu hapse atarsanız, 
bu yanlış olur. Anlatmak istediğimiz bu; 
demin de parmak kaldmşımın sebebi bu 
idi. Siz bu yanlışlığı kabul ediyorsanız, 
eğer sindirebiliyorsanız, benim diyeceğim 
bir şey yok; zaten geçti, geri dönmesi de 
mümkün değil; ama fevkalade yanlış bir 
şey oldu. 

Benim söz alışımın sebebi de, bu tür 
yasalarda böyle acele edilmemesini defa-
atle, bu Meclise geldiğim günden beri söy
lüyorum; sonunda büyük hatalar oluyor, 
ta Anayasa Mahkemesine kadar gidiyor, 
oralardan dönüyor, hadi tekrar uğraşıyo
ruz. Sonra, polemik konusu oluyor; yok 
buradan çıkan yasalar Anayasa Mahke
mesinde bozuldu, bozulmadı, gitti, geldi, 
gelmedi... Ya da dışanda tenkit konusu 
oluyor; Meclis beş maddelik kanunu doğ
ru dürüst yapamıyor, deniyor, hep biz töh
met altında kalıyoruz. 

Benim maruzatım bundan ibarettir. 
Saygı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 

Topçu. 
Efendim, teklifin tümü üzerindeki 

görüşmeler tamamlanmıştır. 
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Etmeyenler...'Tek
lif kabul edilmiştir; hayırlı olsun. 

Sayın milletvekilleri, gündemimizin 
bundan sonraki maddeleri hususunda 
grupların hazır olmadığı Başkanlığımız
ca istihbar edilmiştir. 

Bu itibarla, kanun tasan ve teklifle
rini sırasıyla görüşmek için 13 Nisan 1989 
Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Hayırlı akşamlar dilerim. 

Kapanma Saati : 18.03 
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Avrupa İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Koruma 
tokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 

Sözleşmesine Ek 8 Sayılı Pro-
Kanun İksarısına verilen oy-

ADANA 
Ledin Barlas 
Mehmet Can 
Mahmut Keçeli 
Ersin Koçak 
İbrahim Öztürk 

ADIYAMAN 
Zeynel Aslan 
AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdı Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 

Üye 
Oy 

ların sonucu : 
Sayısı 

Verenler 
Kabul Edenler 

•Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

Mehmet Tahir Köse 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Kamil Ateşoğullan 
Muzaffer Atılgan 
Kâmil Tuğrul Coşlı 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taş 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 

:unoı 

ar 

(Kabul Edenler) 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
İbrahim Demir 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Cengiz Altmkaya 
Mustafa Bözkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Özalp 
Hilmi Ziya Postacı 
Mehmet Yüzügüler 

BALIKESİR 
İ. Önder Kırlı 

BİLECİK 
Mehmet Seven 

BİNGÖL 
İlhamı Binici 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
* Kâmran İnan 

Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet ŞamU Kazokpglu 
Kâzım Oksay , 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 

Kanunlaşmıştır. 
450 
248 
241 
—. 

5 
' 2 

: 199 
3 

İbrahim Özel 

BURSA 
İlhan Aşkın 
Cavit Çağlar 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Oruç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Ayhan Uysal 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 
Hüdai Oral 
DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Hikmet Çetin 
EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Şener İşleten 
Erdal Kalkan 
İsmail Üğdül 
ELÂZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Mehmet Tahir Şaşmaz 
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ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
İsmail Köse 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Tannöver 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Burhan Kara 
Rüştü Kurt 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
Mahmut Oltan Sungurlu 

HAKKÂRİ 
Naim Geylani 

HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mehmet Dönen 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
Öner Miski 
Mehmet Pürdeloğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Ertekin Durutürk 
İbrahim Gürdal 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 

Ali Bözer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
Bedrettin Doğancan 
Akyürek 
Abdülbaki Albayrak 
İmren Aykut 
Orhan Demirtaş 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
R. Ercüment Konukman 
Aytekin Kotil 
Hüsnü Okçuoğlu 
Turgut Özal 
Mustafa Hilmi Özen 
Ali Tanrıyar 
Ali Topuz 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 

İZMİR 
Türkân Akyol 
M. Turan Bayazıt 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Kemal Karhan 
Birgen Keleş 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 

KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Ali Topçuoğlu 
Ahmet Uncu 
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KARS 
İlhan Aküzüm 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
Abdulmecit Yağan 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Talat Zengin 
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MANİSA 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Önal Sakar 
Münir F. Yazıcı 
M. Erdoğan Yetenç 

MARDİN 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
MUĞLA 
Musa Gökbel 

MUŞ 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Haydar Özalp 

ORDU 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 

AFYON 
Baki Durmaz 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 

DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 

B : 76 12 . 

Ahmet Neidim 

SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
Kemal Birlik 

SİÎfOP 
Hilmi Biçer 
Özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Ekrem Kangal 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Mustafa Demir 
«Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Enis Tütüncü 

TOKAT 

Metin Gürdere 

(Çekimserler) 

ÇORUM 
Rıza Ilıman 

(Geçersiz Oylar) 

. 1989 O : 1 

Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
Mehmet Çakıroğlu 
Necmettin Karaduman 
Fahrettin Kurt 

TUNCELİ 
Kamer Genç 

UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
ihsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Mu8İih Görentaş 
Selahattin MumcuoğUı 

» 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

İSTANBUL 
Yüksel Çengel 
Talat Içöz 

İSTANBUL 
Mustafa Sarıgül 
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ADANA 
Ahmet Akgûn Albayrak 
Mehmet Ali Bilici 
Cüneyt Cânver 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Selahattin Kılıç 
Mehmet Perçin 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 

AFYON 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
Kâzım Ulu soy 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Beşer Baydar 
Onu rai Şeref Bozkurt 
Mehmet Çevik 
Ömer Çiftçi 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
levfik Koçak 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Arif Sağ 
İbrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 

(Oya Katılmayanlar) 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer (B.) 

ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 

AYDIN 
Nabt Sabuncu 

BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİLECİK 
Tayfur Ün 

BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 

BOLU 
Nevzat Durukan 
Turgut Yaşar Cülez 

BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alp-
temoçin 
Abdulkadir Cenkçiler 
Fehmi Işıklar 

ÇANAKKALE 
Mümin Kahraman 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. 
Adnan Keskin 

İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa Kul 

ERZURUM 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 

GAZİANTEP 
Hasan Celâl Güzel 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 

HAKKÂRİ 
Cumhur Keskin 

HATAY 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Abdullah Aykon Doğan 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 

V.) Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
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İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Mehmet Necat Eldem 
M. Ali Eren 
Hasan Fehmi Güneş 
Ömer Ferruh Ilter 
Adnan Kahveci 
Akan Kavak 
Mehmet Cavit Kavak 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
İsmail Hakkı Önal 
İbrahim Özdemir 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner (B.) 
Mustafa Timisi 
Namık Kemal Zeybek (B.) 

İZMİR 
Veli Aksoy 
K. Kemal Anadol 
Işın Çelebi 
Halil Çulhaoğlu 
Ahmet Ersin 
Erdal İnönü 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Atilla İmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Şahin 

KARS 
Mahmut Alinak 
Vedat Altun 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Beşesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 

KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Nuh Mehmet Kaçıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
Mustafa Şahin 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
Bülent Atasayan 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıba§ı 
Alaettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Ömer Şeker 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Gürbüz. Şakranlı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Tufan Doğu 
Lat^f Sakıcı 
Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Alaattin Fırat 

NİĞDE 
Doğan Baran 
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Raşit Daldal 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz Özkök 
Ayhan Reyhan Sakalhoglu 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
İlyas Aktaş (Bşk. V.) 
Mehmet Aydın 
Nafiz Kurt (İ. A.) 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 

SİNOP 
Yaşar Topçu 

SİVAS 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Murat Batur 
Osman Doğan 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Kâzım Özev 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 
Erkan Yüksel 
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TRABZON 
ibrahim Cebi 
Hayrettin Kurbetli 
TUNCELİ 
Orhan Veli Yıldırım 

YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 

(Açtk Üyelikler) 

ÇORUM 
DİYARBAKIR 
SİİRT 

Ömer Barutçu 
Tfevfik Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Mustafa Tınaz Titiz 

: 1 
: 1 
: 1 
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Avrupa İkamet Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

ADANA 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Mehmet Can 
Yılmaz Hocaoğlu 
Mahmut Keçeli 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 

I 

Üye 
Oy 

Tasarısına Verilen Oyların Sonucu : 
: Sayısı 
Verenler 

Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geç 
Oya 

ersiz Oylar 
Katılmayanlar 

Açık Üyelikler 

Mehmet Deliceoğlu 
AFYON 
Metin Balıbey 
Baki Durmaz 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Kamil Ateşoğullan 
Muzaffer Atılgan 

(Kabul Edenler) 
Tevfik Koçak 
Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Halil Şıvgın 
Ercan Vuralhan 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
ibrahim Demir 
ARTVİN 
Ayhan Arifagaoğlu 
AYDIN 
Cengiz Altmkaya 
Ömer Okan Çağlar 
Hilmi Ziya Postacı 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
İ. Önder Kırlı 
Necat Tiınçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 

Onural şeref Bozkurt Mehmet Ali Doğuşlu 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu BİTLİS 
Ömer Çiftçi 
Eşref Erdem 

Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 
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: 45Qttânunlaşmıştır. 

: 219 
: 216 
: — 

1 
: 2 
: 228 
: 3 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
ibrahim Özel 
BURSA 
İlhan Aşkın 
Beytullah Mehmet Gazioğlu 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örûç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 
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DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Hikmet Çetin 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Şener İşleten 
Ismali Üğdül 
ERZURUM 
Nihat Kitapçı 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Erol Zeytinoğiu 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 
Mustafa Hikmet .Çelebi 
Ünal Yaşar 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 

HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Kâmran Karaman 
Öner Miski 
Mehmet Pürdeloğlu 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Ertekin duru t ürk 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ekin dikmen 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
İmren Aykut 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Ali Haydar Erdoğan 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Adnan Kahveci 
Akan Kavak 
Recep Ercüment Ko-
nukman 
Hüsnü Okçuoğlu 
Turgut özal 
ibrahim Özdemir 
Yusuf Kenan Sönmez 
Ali Topuz 

İZMİR 
Veli Aksoy 
Türkân Akyol 
M. Turan Bayazıt 
Işın Çelebi 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Kemal Karhan 
Birgen Keleş 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Atilla İmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 
Ahmet Uncu 
KARS 
İlhan Al "ızüm 
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Mahmut Almak 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KAYSERİ 
Recep Orhan Ergun 
Mustafa Şahin 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
Cemal Özbilen 

KOCAELİ 
Erol Köse 
Alaattin Kurt 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Talat Zengin 

MANİSA 
Sümer Oral 
Ekrem Pakdemirli 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 
M. Erdoğan Yetenç 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
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NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Cemal Seymen 

NİĞDE 
Doğan Baran 
Raşit Daldal 

ORDU 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAMSUN 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 

DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Abdullah Sedat Doğan 
Selahattin Kılıç 
Ersin Koçak 
Orhan Şendağ 
AFYON 
Abdullah Ulutürk 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
Kâzım Ulusoy 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Enis Tütüncü 

TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 

(Çekimser) 

ADIYAMAN 
Abdurrahtnan Karaman 

(Geçersiz Oylar) 

(Oya Katılmayanlar) 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Beşer Baydar 
Mehmet Çevik 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Tevfık Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Alpaslan Pehlivanlı 
Arif Sağ 
Mehmet Sağdıç 
Mustafa Rüştü Taşar 
ibrahim Tez 
Zeki Yavuztürk 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
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Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir, Ergin 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Pertev Aşçıoğlu 
Güneş Müftüoğlu 
Koksal Toptan 

İZMİR 
Halil Çulhaoğlu 

ANTALYA 
Adil Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer (B.) 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 

SAKARYA 
Mehmet GÖlhah 
Ahmet Neidim 
Mümtaz Özkök 
Ayhan Reyhan SakaUıoğlu 
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BİLECİK 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
İlhami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Turgut Yaşar Gülez 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alp-
temoçin 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
Fehmi Işıklar 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral (Bşk. V.) 
İsmail Şengün 
DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 
EDİRNE 
Erdal Kalkan 

ELÂZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
İsmail Köse 
Rıza Şimşek 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 

GAZİANTEP 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
M. Oltan Sungurlu "(B.) 

HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Mehmet Dönen 
M. Murat Sökmenoğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
İbrahim Gür dal 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
B. Doğancan Akyürek 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
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İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ. A.) 
Orhan Demirtaş 
M. »Ali Eren 
Temel Gündoğdu 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytekin Kotil 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
İsmail Hakkı Onal 
Mustafa Hilmi Özen 
Mustafa Sarıgül 
Güneş Taner (B.) 
Ali Tannyar 
Mustafa Timisi 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek (B.) 

İZMİR 
K. Kemal Anadol 
Ahmet Ersin 
Erdal İnönü 
Fuat Kılcı 

KAHRAMANMARAŞ 
Ali Şahin 

KARS 
Vedat Altun 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekine! 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Ahmet Servet Hacıpaşaoglu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 
Abdulmecit Yağan 
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KIRKLARELİ 
İrfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan M araş 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. 
Bülent Atasayan 
Onur Kumbaracıbaşı 
A. Rıza S irmen 

KONYA 
Adil Küçük 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener (İ.A.^ 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 

MALATYA 
ibrahim Aksoy 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 

MANİSA 
Ümit Canuyar 
Onol Sakar 
Gürbüz Şakranlı 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 

Süleyman Şükrü Zeybek 

MUŞ 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Sevdagil 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
Ih#an Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 

RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 

SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
İlyas Aktaş (Bşk. V.) 
Cemal Alışan 
Mehmet Aydın 
İrfan Demiralp 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 

(Açık Üyelikler) 
ÇORUM 
DİYARBAKIR 
SİİRT 

SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ömer Günbulut 
Ekrem Kangal 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Kâzım Özev 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Hayrettin Kurbetli 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
VAN 
Muslih Görentaş 
YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Lutfullah Kayalar (B.) 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfîk Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Mustafa 11 naz Titiz 

1 
1 
1 

v. 
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Uydular Aracılığı İle Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı Sözleşmesi ve İşlet
me Anlaşmasının Kanun l isansına Verilen Oyların Sonucu : 

._~ Kanunlaşmıştır. 
Uye Sayısı : *50 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimser 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

149 
146 

1 
2 

298 
3 

ADANA 
Ahmet Akgûn Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Abdullah Sedat Doğan 
Yılmaz Hocaoğlu 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
AĞRI 
Yaşar Eryılmaz 
AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Onural Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkun oğlu 
Ömer Çiftçi 
Tevfik Ertürk 
Hazım Kutay 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Halil Şıvgın 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 

(Kabul Edenler) 
AYDIN 
Cengiz Altmkaya 
Mustafa Bozkurt 
Ömer Okan Çağlar 
Hilmi Ziya Postacı 
Mehmet Yüzügüler 

BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni Islimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuştu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
ibrahim Özel 

BURSA 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örûç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 

Mustafa ErtuğruLÜnlü 

ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 

DENİZLİ 
Ayçan Çakıroğulları 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Abdulkadir Aksu 
Hikmet Çetin 

ERZURUM 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Abdulkadir Ateş 

GİRESUN 
Rüştü Kurt 

GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 

HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
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Mustafa Kemal Duduoğlu 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 

İSPARTA 
Abdullah. Aykon Doğan 

İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
•Ali Bozer 

İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Avni Akyol 
İmren Aykut 
Mehmet Necat Eldem 
Ali Haydar Erdoğan 
İsmail Safa Giray 
Hasan Fehmi Güneş 
Talat İçöz 
Altan Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Hüsnü Okçuoğlu 
Turgut Özal 
Ali Topuz 

İZMİR 
Türkân Akyol 
HalU Çulhaoğlu 
Birgen Keleş 

KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Ahmet Uncu 

KARS 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KAYSERİ 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 

KOCAELİ 
Alaettin Kurt 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Vefa Tanır 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 

MANİSA 
Ekrem. Pakdemirli 
Münir F. Yazıcı 
Mehmet Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 

NEVŞEHİR Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu ... D
T . M _ _ . . ^ ö Alı Babaoğlu Mustafa Şahın 

Abdulmecit Yağan NİĞDE 
Mehmet Yazar Doğan Baran 

(Çekimser) 

ORDU 
Şükrü Yürür 
RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
SAMSUN 
Ali Eser 
Nafiz Kurt 
SİNOP 
Hilmi Biçer 
SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
Güneş Gürseler 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Kâzım Özev 
Mehmet Zeki Uzun 
TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
Hayrettin Kurbetli 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Koksal Toptan 

ADIYAMAN 
Abdurrahman Karaman 
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EDİRNE 
Erdal Kalkan 

(Geçersiz Oylar) 

(Oya Katılmayanlar) 

İSTANBUL 
Mustafa Sangûl 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Mahmut Keçeli 
Selahattin Kılıç 
Ersin Koçak 
Orhan Şendağ 

ADIYAMAN 
Mehmet Deliceoğlu 

AFYON 
Baki Durmaz 
Nihat Türker 
Abdullah Ulutürk 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Mehmet Yaşar 

AMASYA 
İsmet Özarslan (B.) 
Hasan Adnan Tutkun 
Kâzım Ulu soy 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 
Beşer Baydar 
Mehmet Çevik 
Rifat Diker 
Hüseyin Barlas Doğu 
Eşref Erdem 
Göksel Kalaycıoğlu 
Tevfik Koçak 
Alpaslan Pehlivanlı 
Arif Sağ 
Mehmet Sağdıç 
Mustafa Rüştü Taşar 
ibrahim Tez 

Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 

ANTALYA 
Adil. Aydın 
Zekeriya Bahçeci 
Deniz Baykal 
Haşan Çakır 
Abdullah Cengiz Dağyar 
ibrahim Demir 
Hasan Namal 
Cengiz Tuncer (B.) 

ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İ. Önder Kırlı 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
Tayfur Ün 
BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
Ilhami Binici 
BİTLİS 
Muhyettin Mutlu 
BOLU 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Sait Ekinci 
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BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Abdulkadir Cenkçiler 
Cavit Çağlar 
BuytuUah Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 

ÇANKIRI 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
İlker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Nevzat Aksu 
Rıza Ilıman 
Mustafa Namlı 
Cemal Şahin 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Esat Yıldırım Avcı (Bşk. V.) 
Adnan Keskin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Ferit Bora 
Nurettin Dilek 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Mehmet Fuat Erçetin 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 

'Mehmet Tahir Şaşmaz 
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ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa Kul 
Metin Yaman 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
İsmail Köse 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
M. Cevdet Selvi 
Zeki Ünal 
Erol Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 
Mustafa Yılmaz 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 
(B.) 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 

HATAY 
Mehmet Dönen 
Turhan Hırfanoğlu 
Öner Miski 
M. Murat Sökmenoğlu 
Ali Uyar 

İSPARTA 
Süleyman Demirci 
Ertekin Durutürk 

İbrahim Gür dal 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Ali Er 
Durmuş Fikri Sağlar 
M. İstemihan Talay 
Ali Rıza Yılmaz 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İSTANBUL 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
B. Doğancan Akyürek 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
Abdullah Baştürk 
İsmail Cem 
Yüksel Çengel (İ.-A.) 
Orhan Demirtaş 
Hayrettin Elmas 
M. Ali Eren 
Halil Orhan Ergüder 
Nuri Gökalp 
Temel Gündogdu 
Ömer Ferruh İlter 
Adnan Kahveci 
Mehmet Cavit Kavak 
Aytekin Kotil 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Mehmet Moğultay 
İsmail Hakkı Önal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Yusuf Kenan Sönmez 
Güneş Taner (B.) 
Ali Tanrıyar 
Mustafa Timisi 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek (B.) 

İZMİR 
Veli Aksoy 
K. Kemal Anâdol 
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M. Hıran Bayazıt 
Işın Çelebi (B.) 
H. Hüsnü Doğan 
İsmet Kaya Erdem 
Ahmet Ersin 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
Kemal Karhan 
Fuat Kılcı 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Atilla İmamoğlu 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Şahin 
Ali Tbpçuoğlu 

KARS 
İlhan Aküzüm (B.) 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Seyit Halil Özsoy 

KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 

KOCAELİ 
Abdulhalim Araş (Bşk. V.) 
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Bülent Atasayan 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
A. Rıza Sirmen 
Ömer Türkçakal 

KONYA 
Ömer Şeker 

KÜTAHYA 
H. Gavit Erdemir 
Mehmet Rauf Ertekin 
Mustafa Kalemli 
Mehmet Korkmaz 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
Cemal Seymen 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Yalçın Koçak 
Ahmet Neidim 
Mümtaz Özkök 
Ersin Taranoğlu 

SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Kemal Akkaya 
İlyas Akta§ (Bşk. V.) 
Cemal Alişan 
Mehmet Aydın 
İrfan Demiralp 
Hüseyin Özalp 
SİİRT 
İdris Arıkan 
Kemal Birlik 
Zeki Çeliker 
Kudbettin Hamidi 
SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ömer Gûnbulut 

(Açık Üyelikler) 
ÇORUM 
DİYARAKIR 
SİİRT 

Ekrem Kangal 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 
ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 
TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Kenan Süzer 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Işık 
İbrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
UŞAK 
Mehmet Topaç 
VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 
YOZGAT 
Seyit Ahmet Dalkıran 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Barutçu 
Tevfık Ertüzün 
Ömer Faruk Macun 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 

1 
1 
1 

MALATYA 
İbrahim Aksoy 
Mehmet Bülent Çaparoğlu 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Önol Sakar 
Gürbüz Şakranlı 
M. Erdoğan Yetenç 
Hasan Zengin , 
MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 
Tufan Doğu 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

76 N O BİRLEŞİM 
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Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

3. 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLtS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — izmir Milletvekili Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen 
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36) 

2. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın imar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan 
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec

lis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37) 

3 < — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak 
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38) 

4. — Sakarya Milletvekili Mehmet 
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük 
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarını geliştirmek 
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/39) 

5. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu 
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak 
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için 
kalıcı vç tutarlı bir politika tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/40) 

6. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki 



mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41) 

7. — Niğde Milletvekili Mahmut 
öztürk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

8. — İsparta Milletvekili Erteikin 
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/42) 

9. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki uygulamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8) 

10. —Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yolları 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğüm 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9) 

11'. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik ile il
gili iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin 
ülke ekonomisine ve ortaklarına hizmet 
veren bir kuruluş haline 'getirilmesini Gag

a 
lamak amacıyla Anayasanın 98 inoi, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkim önergesi (10/43) 

12. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması içki gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca hir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

13. — Hatay Milletvekili 'Mustafa Mu
rat Söıkmemoğlu ve 19 arkadaşımın, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
rumları ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

14. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Brtüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye > politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inoi, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

15. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarım tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 



16. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sis
temindeki sorunları ve bu sorunlara* ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48) 

17. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

18. — Sivas Milletvekili Ekrem Kan
gal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın 
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/50) 

19. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafine
risine ait pay senetlertinin yabancılara 
satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalarla neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

20. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve 
bu sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 

102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/52) 

21. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larının nedenlerini ve trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

22. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 10,1 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10) 

23. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz ve 9 arkadaşının, akaryakıta 
sık sık zam yapılmasının nedenlerini tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/54) 

24. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, İzmir Büyük Ka
nal Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

25. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner ve 9 arkadaşının,-elektrik enerji
sinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 



26. — İçel Milletvekilli Durmuş Fikri 
Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum olayı 
ve Türkiye Emlak Bankası eski Genel 
Müdürü ile ilgili iddiaların gerçeklik de
recesini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi ((10/56) 

27. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlü vıe 45 arkadaşının, 
dış politika konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca 'bir Meclis araştarması açıl
masınla lişkıin önergesi (10/57) 

'28. —Antalya Milletvekili ibrahim 
Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/12) 

29. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 24 arkadaşının, sosyal güvenlik 
programlarındaki çöküşün önlenmesi ve 
ulusal sosyal güvenlik sisteminin kurul
ması için alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/58) 

30. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 35 arkadaşının, İzmir Büyükşehir 
Belediyesince kurulan veya kuruluşuna iş
tirak edilen şirketlerin yaptıkları işleri, 
Belediyeden aldıkları ihalelerin koşulları
nı ve bu ihalelerin son durumlarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/59) 

31. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 3p arkadaşının, SEKA gre
vinin nedenleri ile ekonomik ve sosyal 
boyutlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/61) 

32. — Gaziantep Milletvekili Abdul-
kadir Ateş vse 33 arkadaşının, kamu ban
kalarının içinde bulundukları sorunları, 
bu konuda lahnacalk tedbirleri ve olayın 
sorumlularını tespit ötmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/62) 

33. — Balıkesir Milletvekili 1. önder 
Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda 
kullanılmak üzere kiralanan ve satın alı
nan helikopterler için hangi kurumca ne 
miktar ödeme yapıldığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/63) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1) 



3̂  — Denizli Milletvekili Adnan Kes-
kin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi 
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/15) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
«özlü soru önergesi (6/77) (1) 

5. — İstanbul Milletvekili Mehmet 
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira bedellerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20) 

6. — Sakarya Milletvekili Ahmet Nei-
dim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar 
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller 
için Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/57) (1) 

7. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde, borcu bulunup da 
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

8. — Hatay Milletvekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki 
taşkınlar nedeniyle Hatay tüne bağlı bazı 
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve 
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir. 

9. — Hatay Mıiilötveklili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku 
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakarımdan sözlü soru öner-
jesi (6/28) 

10. — Esiklişehlir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumılar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve fica* 
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

12. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lıahara işe alınanlara arada geçen süre için 
aylık ve özlük haklarının verilmediği 
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44) 

13. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın Tunceli iline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

14. — Antalya Milletvekilli Hasan 
Namarın, Antalya İli Bektibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerime 
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

15. — Çorum Milletvekilli Rıza Hı-
mıan'ın, Çorum tli Ortaköy ilçesi Yay-



lacık Köyünde yap tınlan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48) 

16. — Hatay Milletvekilli Öner Mıis-
ki'nin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Baş balkandan sözlü soru önergesi (6/49) 

17. — Zonguldak Milletvekili Şimasi 
Alüner'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

18. — Samsun Milletvekilli. Ali Eser' 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

19. — Samsun Milletvekilli İrfan De-
miralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü sora 
önergesi (6/62) 

, 20. — Samsun Milletvekilli İrfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden iran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63) 

21. — Afyon Milletvekili Bak/i Dur-
maz'm, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

22. — Artvin Milletvekili Ayhan Arif-
ağaoğlu'nun, Artvin İl merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile §avşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komuLanlıklannca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/95) (1) 

23. — Sakarya Milletvekilli Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67) 

24. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

25. — Zonguldıalk Millet vekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli 
tedbirlere İlişkin Millî Eğitim Gençlik Vv 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/69) 

26. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahihi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
nım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/70) 

27. — Hatay Milletvekili Öner Miski' 
nin» 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin içimleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

28. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

29. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba* 
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

30. — Kocaeli Millet vekili Alaettin 
Kuırt'un, Gebze * Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

31. — Ankara Milletvekilli Kâmil 
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru-' 



mumun prim alacaklarına ilişkin Çahf * 
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü toru önergesi (6/97) (1) 

32. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 

33. — Gaziantep Milletvekilli Mustafa 
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia 
edilen kamu görevlilerine ilişkin içişleri 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/102) (1) 

34. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

35. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasma 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

36. — Zonguldak Millet vekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

37. — îzmıir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazııt'ın, Foça Belediye Başkam 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

38. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büıyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

39. — Bursa Milletvekilli Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yuh Mart 

ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

40. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

41. — Bursa Millet vekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Mıillî, Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

42. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

43. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'num, fişlenen yurttaş sayışma ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara Mis
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

44. — Ankara Milletvekilli Rıza Yü-
maz'ın, Aydıntıkevler Körler ilkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atamaı 
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) 
(D 

45. — Ankara Miletvekii Ömer Çift-
çi'nin, Türk - tş Yapı Kooperatif ince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko^ 
mit inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanımdan sözlü soru önergesi (6/86) 



46. — Diyarbakır Milletvekili Fuat. 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan 
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) (1) 

47. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

48. — Kiırkılanedli • Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Onmam ve Köyişleri Baka-
nınıdam sözlü soru önergesi (6/89) 

49. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in Türk Kadınımı Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs 
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/91) 

50. — İzmir Milletvekili K. Koma! 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6,4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

51. —Manisa Milletvekilli Hasan Zeh-
gin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri 
Giyim Sanayii A. §. ile ilgili iddialara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/94) 

52. — Tunceli Milletvekilli Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan maların alımı için Sümer bank' 
la bir mutabakat imzalanıp ın^alanmodı-

gına ilişkin Milli Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

53. —' İçel Milletvekili Durmuş Fikirli 
Sağlar'm, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü son1 

önergesi (6/136) (1) 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu-
/at Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde İstanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin İçim
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

55. — Ankara Milletvekilli Ömer Çift
çimin, Ankara İli Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Biriliğine ait olan 
okulun bahçesinin imarından doğan ve 
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba-, 
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

56. — İzmir Milletvekili Neccar Türk-
can'ın, ödemiş tlçesinde yetiştirilen yaz 
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarrım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/137) (1) 

57. — Zonguldak Miietvekii Şimıasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü İmlet
mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin 
yerleştirildiği ve Karabük Demir » Çelik 
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği 
iddialarıma ilişkin Devlet Bakanından «öz
lü soru önergesi (6/100) 

58. — ArtVin Miietvekii Hasan Ekin-
ci'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nımdan sözlü soru önergesi (6/108) 
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59. — Zonguldak MıMetvekiılıi Şimasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik işlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli* bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
iözlü soru önergesi (6/109) 

60. — Samsun Mıilletvekiiıli İrfan De-
mıiralpUn, Tokat İlindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsiy 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

61. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

62. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişilenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 
(D 

63. — Tekirdağ Milletvekilli Güneş 
Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğünce 
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/144) (1) 

64. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 
(D 

65. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunup 
itamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef

liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
»özlü soru önergesi (6/110) 

66. — İstanbul Milletvekilli Mustafa 
SarıgüTün, spor sahalarında meydana 
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler 
alındığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

67. — Zonguldak Milletvekili Sjinaısi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük llçe-
finin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Sinop Milletvekilli Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
mun yaptığı toplantılara ye gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü «örn 
önergeti (6/112) 

69. — Manisa Mlidilıetvekiılıi Hasan Zen-
gin'in, Manisa İÜ Kula İlçesindeki San
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol' 
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/114) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkili 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
,06/115,1 

71. — Hatay Millet vekili Turhan Hır-
fanoğlu'nun, Türkiye Zirai Donatım Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ye 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satif fiyatına ilişkin Tarım Orman 
ye Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 



72. — Zonguldak Milletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, SEKA ilcilerimin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt Han 
edilmeslinin gayesine ilifkin Başbakan" 
dan sözlü soru önergesi (6/117) 

73. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Saıriıgül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (l) 

74. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
'getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

75. — Edime Mıiietvekii Erdal KaJ1-
kan'm, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

76. — Antadya MülıetvekM İbrahim 
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6 /122) 

77. —' Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

78. — Ankara Milletvekilli Tevfik 
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için 
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1) 

79. — Izrriir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
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ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232) 
(D 

80. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/233) (1) 

81. — Zonguldak Mıiletvekilli Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123) 

82. — Adana MaletvekMi Cüneyt 
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve 
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak 
kullanımı destekleme primi ödendiğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) (1) 

83. — Balıkesir Milletvekilli 1. ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satm alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

'84. — Mamdin Milletvekilli Süleyman 
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/245) (1) 

85. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canvör'in, İnsan Hakları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/246) (1) 



86. — Ankara Milletvekilli Ömer Çtift-
Çİ'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski Be
lediye Başkanı ile İmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125) 

87. — Ankara Mıüetveküıi Ömer Çift-
çi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerine Yardım Derneği öğrenci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak T.K.I. Orta Anadolu Linyit İşlet-
meşince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

88. — Diyarbakır Miılılıetvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt 'İlline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulanıal arının yöredeki va
tandaşları mağdur ettiği iddiasına (ilişkin 
İçişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

89. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Sümerbank'ta «Turgut özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/127) 

90. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor ©akanından sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

91. — İzmıir Milletvekilli K. Kemal 
Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik samtrallar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

92. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ve 
nasıl ödeneceğine ilişkin Barbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) (1) 

93. — Adana Milletvekilli Cüneyt Can-
ver'in, ülkemizdeki ortak savunma tesis
lerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) (1) 

94. — Kütahya Mile t vekili Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/129) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da 7,10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana gelen olaya ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

96. — Denizli. Milletvekili Adnan 
Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

97. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Sellıvi'oiın, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sayısına ve sorunlarına Mlişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanım
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

98. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'ın 
yurt dışı gezüerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

99. — Kocaeli Milletvekilli Ömer 
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

100. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Finans 
Kurumu A.§.'nin ortaklarına ve şirket 
anasözleşniesinde yer alan bazı hüküm
lere ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/257) (1) 

101. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 



Kaynaklar Bakanından sözlü soru önerge
mi (6/258) (1) 

102. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani İlçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

103. — İsparta Milletvekili Eritekin 
Duruıtürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 

, bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

104. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
KorkrrMz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak faiz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği soı unlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

105± — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir vergisi 
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne 
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi 
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/134) 

106. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135) 

107. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ukıtürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. (6/138) 

108. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İzmir Büyükşehir Belediye Baş
kanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak Bü-
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rosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda bu
lunmaları nedeniyle herhangi bir soruş
turma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 
01 

109. — İçel Milletvekili M. tstemihan 
Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorunlarına 
ilişiklin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/2,61) (1) 

110. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler tertibin
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapüdığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

111. — Hatay Milletvekili Turhan, 
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBtRLlK'ce gerçekleştirilen kütü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
(D 

112. — Balıkesir Milletvekili t önder 
Kırlı'nın, eğitim önlıisans programına 
katılarak Açıköğretim Fakültesini biti
ren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

113. — Adana- Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap 
Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun 
olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/300) (1) 

114. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/301) (1) 

115. — Kütahya MilletveKili Mehmet 
Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tükıetimiınıe 
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ve canlı koyıun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner* 
gesi (6/139) 

116. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'm olağanüstü hal uygulaması ne
deniyle yapılan harcamalara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/302) (1) 

117. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet-
meliğMn Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 

118. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, İskenderun De
mir ve Çelik Fabrikalarınca son üç ayda 
belediyelere ve diğer resmî kurumlara 
yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
(D 

119. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Çankırı İli ELdivan İlçesi ara
zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve 
Saraycı'k köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/148) 

120. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve 
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149) 

121. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Cizre -. Midyat karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/150) 

122. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'm, Köy Hizmetleni Üçüncü Bölge ve 
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge

çici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile 
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

123. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında 
geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

124< — Adana Milletvekili Orhan §en-
dağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski Ko
zan yolunun, Misis hududu Göztepe mev
kiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

125. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunlarına iliş
kin Sağlılk ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/154) 

126. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana Organize Sanayi Bölgesi
nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/155) 

127* — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, Adana İli Yüreğir İlçesi Kâzım 
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptırıtaıayacağına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/156) 

128. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın. Adama İli Yüreğir İlçesi Yunus-
oğlu Köyümde sağlık ocağı yaptırılıma-
masının nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157) 

129, — Adana Milletvekili Orhan §en-
dağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya 
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kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158) 

130. — Adana Milletvekili Orhan Şen 
dağ'm, Silifke İlçesinde 1981 yılından 
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia 
edilen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çalışmalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/159) 

131. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, üniversite öğrencileri için çıka
rılacak affın geciktirilmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1) 

132. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal 
yayınlarının Zonguldak 11 Merkezinde iz
lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/160) 

133. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, İlköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

134. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların
dan yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

135. — İsparta Milletvekiliv İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tah
sisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/163) 

136. — İsparta Milletvekili İbrahim 
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
Gürdal'ın,. ondan fazla işçi çalıştıran iş-

toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

137. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165) 

138. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

139. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

140. — Trabzon Milletvekili Mehmet' 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

141. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler -
Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

142. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yüında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170) 

143. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

144. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe-
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sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173) 

145. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık ocaklarına ait inşaatların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/174) 

146. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 

147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

148. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

149. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/178) 

150. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

1.51. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman içme -suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

152. — Samsun Milletvekili Ali Eser* 
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 

153. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 

154. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı
karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

155. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altmer'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

156. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

157. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin 



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi. (6/187) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

160. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/189) 

161. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve Güç
lendirme Vakfının şubelerine, 1987 yılı 
kârına ve 1986 yılından bu yana vakfa 
yapılan bağışlara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/305) (1) 

162. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 
fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

163. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

164. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin 
Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

165. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 

166. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
İKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

167. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 

168. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Amasya İli Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete 
maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve tskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

169. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

170. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

171. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının 
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/197) 

172. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/198) 

173. — içel Milletvekili M. Istemi-
han Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik 
il yapılmasının düşünülümediğine» dair 
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31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

174. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli ili Gebze ilçesinin öğ
retmen ihtiyacına iLişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

175. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

176. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

177. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/206) 

178. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) 

179. — Ankara Milletvekili Tevfik Ko-
çak'ın, Ankara ili Şereflikoçhisar ilçesi
ne bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören 
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1) 

180. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergeler-

den bir kısmının Gebze - Çayırova'daki 
Tarım Meslek Lisesinde istihdam edile
ceği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

181. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

182. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

183. — izmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk ilkelerini yeren 
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
(D 

184. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta t'li Yalvaç ilçesine 
bağlı Karıkkaya ve Kuırusarı köylerimin 
içme suyu sorununa ilişjkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

185. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürfc'ün, GülıbirliJk'çe 1988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan 
ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

186. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Senirkent ilçesine 
ait kanalizasyonun, bazı köylerin tarım 
arazilerini olumsuz yönde etkilediği iddi
asına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/211) 

187. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç ve Şarki-

(76 ncı Birleşim) 
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karaağaç ilçelerine bağlı bazı kasaiba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köylüleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

188. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Dunutürk'ün, Eğridir Gölünde üretilen ke
revit balıklarında görülen haftalığın gide-
rilimesi için ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/213) 

,189. — İsparta Mıidılietvelkiilliii Eribekin 
Duruıtürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerine ve harcama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

19(X — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin 
ve Diyarbakır illerinde köy korucuları 
tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) (1) 

191. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siverek ilçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1) 

192. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Ata'bey ilçesi Kapıcak Köyü
nün başka bir mahalle taşınmasına dair 
projenin 1988 yılında gerçekleştirilememe-
sinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/215) 

193. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

194. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nm, British Airways uçaklarıyla 
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden 

yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaç
landıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

195. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın Niğde Merkez ilçesine 'bağlı Karga-
sekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

196. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde İli Ulukışla ilçesinde ya
pılması düşünülen Imrahor Göletine iliş
kin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

197. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde 
görev yapan akademik personelin yapılan 
kadro düzenlemesinden yararlandırma
dığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/219) 

198. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Mansurlu-Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/220) 

199. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Çatalan Barajından Imamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

200. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Banka
sına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

201. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle-
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rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

202. — Afyon Milletvekili Baki Dur
maz'in, Avrupa Ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

203. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

204. — İsparta Milletvekili Abdullah 
Aykon Doğan'ın, İstanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/226) 

205. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer 
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

206. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana ilinde askerî birliklere 
akaryakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayi
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/331) (1) 

207. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cenkçiler'ın, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin ir 
şasinin durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

208. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Başbakan Turgut Özal'ın, Gö-
cek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın 

kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/332) (1) 

209. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere ilçesi Ka-
yadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir va
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/333) (1) 

210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri ili Yüksekova ilçesi Esendere Bu
cağından sınırı geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele 
geçirilen vatandaşlara ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 

211. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri ili Uludere ilçesi 
Şen oba Köyü Tabur Komutanının bazı 
uygulamalarına ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) (1) 

212. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri ili Yüksekova ilçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yay
lasında otlatılmakta bulunan koyun sü
rüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince 
el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

213. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç İlçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 

214. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba-
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kanının İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

215. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Mardin Hinde 15.11.1988 ta
rihine kadar açılmamış olan okullara iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 

216. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

217. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Habur Gümrük Kapısındaki 
araç kuyruğunun önlenmesi için ne gibi 
Önlemler alınacağına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/243) 

218. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) 

219. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli ilindeki belediyelere 
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/337) (1) 

220. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi iktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye 
zorlandığı, iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 

221. — izmir Milletvekilli Ahmet Er-
sin'in, Denizli ili Honaz İlçesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınırlandırıldığı 
ve fişlendiği iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

222. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

223. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı illerin 
yakacak sorununa ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/254) 

224. — Bursa Milletvekilli Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından istanbul özel idare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia
sına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) 

225. — Ankara Milletvekili ibrahim 
Tezdin, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/266) 

226. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/267) 

227. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) (1) 

228. — izmir Milletvekili Veli Aksoy' 
un, Anadolu Bankasınca 100 milyon li
ranın üzenimde kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ve bu kredilerin geni ödenip 
ödenmediğine ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

229. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş -
Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/2683 
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230. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi. (6/269) 

231. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Adatepe ve Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

232. — Kahramanmaraş Milletvekilli 
Atilla İmamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/271) 

233. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu ll'de ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/272) 

234. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) 

235. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş İline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş1 

da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/274) 

236. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

237. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapılıp 
yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

238. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
rabük Hastanesinde vefat eden emekli bir 
işçinin cesedinin fareler tarafından tah
rip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/277) 

239. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Söıkmenoğlu'nun, hükümetin Kıbrıs 
politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

240. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpazarı 
Şubesince Öztur Anonim Şirketine veril
diği iddia edilen krediye ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/343) (1) 

241. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, seçimlere katılan siyasî parti
lerin radyo ve televizyon gibi haberleşme 
araçlarından eşit olarak faydalandırılma
sına dair Avrupa Konseyi Kararına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

242. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon İli Sandıklı İlçesi Ak-
harım Kasabası Ortaokulunun öğretmen 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/344) (1) 

243. — Hatay Milletvekili Ali Uyar' 
in, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka-
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ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

244. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice ilçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı va
tandaşlara koruculuk için başvuru formu 
imzalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 
(D 

245. — Hatay Milletvekili öner 
Miski'nin, TEK Toroslar İşletmesinin 
Çukurova Elektrik A. Ş.'ne devredilme-' 
sinden doğacak bazı sorunlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/348) (1) 

246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alınan vatandaşlara ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/349) (1) 

247. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İli Merkez 2 No. lu Sağ
lık Ocağında görevli iki hemşirenin gö
rev dönüşü Dicle Nehrinde boğulmaları 
olayına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/350) (1) 

248. — Bursa Milletvekili Beytulllah 
Mehmet Gazioğlu'nun, Marmara Deni
zinde trol ve algarina ile balık avcılığı 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/280) 

249..— Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Samsun - Havza İlçesi 25 Ma
yıs Ortaokulu Müdürlüğüne usulsüz ata
ma yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/351) (1) 

250. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı* 
nın, gece bekçilerine de silah tazminatı 

verilip verilmeyeceğine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/281) 

251'. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı* 
nın, Ödemiş İlçesinin ne zaman il yapı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282) 

252. — Diyarbakır Milletvekili Fuat* 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Vali
liğinin kurulmasından sonra bölgede kaç 
kişinin korucu olarak görevlendirildiğine 
ve korucuların karıştıkları adlî olaylara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/352) (1) 

253. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihana İmam Hatip 
Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/283) 

254. — Sakarya Milletvekilli Ahmet 
Neidim'in, AIDS'li hastaların sayısına 
ve bu konuda ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 

255. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gül-
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/285) 

256. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/286) 

257. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve 
Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman 
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/287) 
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258. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Senirkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 

259. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Seııirkent İlçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

260. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama pro
jesine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

261. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
Pire'deki Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/291) 

262. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, 2.12.1988 tarihinde öğretmen ön-
Lisans bitirme sınavına katılan bazı öğ
retmenlere bir görevli tarafından haka
ret edildiği iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/356) (1) 

263. — Bilecik Milletvekili Tayfur Ün' 
ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana 
büyükşehir belediyelerinin yurt dışından 
borç alıp almadıklarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/357) (1) 

264. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şeker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için 
ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/292) 

265. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen 

ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/293) 

266. — Samsun MMetvekili Ali Eser' 
in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce 
güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

267. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.R.T.'nin, büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz
lediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307) 

268. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri ili Şemdinli ilçesi 
Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/358) (1) 

269. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yuh Ni
san ayından bugüne kadar İmar Uygula
ma Fonundan aldığı kredilerin miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/359) (1) 

270. — Çorum Milletvekili Cemal Şa-
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı Ni
san ayından bugüne kadar İller Banka
sından aldığı avans borçların miktarı
na ilişkin Bayındırdık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

271. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldı
ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

272. — Antalya Milletvekili Zekeriya 
Bahçeci'nin, 20.8.1988 tarihinde yapılan 
öğretmen yeterlik sınavına eğitim fakül-



belerimde tek dersten bütünlemeli öğren
cililerin kabul edilip «dinmediklerine Mis
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka-. 
oından sözlü soru önergesi (6/361) (1) 

273. — Konya Milletvekili Ömer Şe
kercin, Etibank Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Tesisle
ri Satınalma Müdürlüğünde yapıldığı 
iddia edilen soruşturmaya üişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296) 

274. — Bingöl Milletvekili Haydar 
Bayiaz'ın, Sivas İli Gürün İlçesi Çayboyu 
Mahallesinde inşa ettirilen afet konutla
rının hak sahiplerine verilip verilmedi
ğime diskin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/298) 

275. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta İli Sütçüler İlçesinde
ki Sağlık Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve 
araç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakamından sözlü soru önerge
si (6/299) 

276. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, İstanbul Millî Eğitim Müdü
rünün özel bir firmanın reklam kampan
yasına katıldığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/368) (1) 

277. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebli'nin, Karakaya Barajı için kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma bedel
lerine Miskin Başbakandan sözlü sora 
önergesi (6/308) 

278. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Çeşme Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihbar ve şikâyette bulunulup bulu
nulmadığına Miskin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 
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279. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Karadeniz Bakır İşletmeden Samsun 
İzabe Tesislerindeki rehabMitasyon çalış
malarına ilişkin Devlet Bakanımdan sözlü 
soru önergesi (6/310) 

280. — Edirne MMletvekili Erdal Kal-
kan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kaynak 
Kullanımını Destekleme Fonundan ya-
rarlarnabıimıek için yatırım .amacıyla teş
vik belgesi alanlara ve adı geçen Fon' 
dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/370) (1) 

281. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Mardin İli Midyat İl
çesinde görevli bir komiser yardımcısı 
hakkındaki iddiaya ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

282. — İsparta MiUetvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta - Eğridir ilçesi En
düstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne 
zaman yapMacağına üişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

283. — Manisa Milletvekili Ümit Ca-
nuyar'ın, heyelan bölgesi Man edilen Mani
sa İli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü Ha
cılar Mahallesindeki vatandaşların yeni 
yerleşim alanına nakledilmeleri için çalış
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312) 

284. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Tuneeli-Geyiksuyu YatMı İlk
öğretim Bölge Okuluna İMşkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 

285. — İstanbul MiUetvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüpleri
nin maç hâsılatlarından elde ettikleri ge
linlere Miskim Millî Eğitim Gençlik ve 



Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) (1) 

286. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, Altınkaya Barajı sahasında ka
lan Samsun İli Vezirköprü ilçesindeki 
arazilerin kamulaştırma bedellerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/315) 

287. — Antalya Milletvekili Adil Ay-
dın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi 
Açık Öğretim Fakültesi mezunları ile di
ğer fakülte mezunları arasında ayrım ya
pıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/326) 

288. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ve 
bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/373) (1) 

289. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, doğal gaz santrallarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

290. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı ba
ca gazı arıtma tesislerine ve Karlıova 
Termik Santralına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/376) (1) 

291. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, haberleşme hür
riyetinin ihlal edildiği iddiasına ve MİT 
raporunun akıbetine 'ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/327) 

292. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait telefon
ların güvenlik güçlerince dinlendiği iddi
asına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/377-) (1) 
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293. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 
1988 yılında ikram faslından yapılan 
harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kam
panyasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/378) (1) 

294. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Topçular İskelesinin ne zaman 
hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/379) (1) 

295. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, elektrik üretim yollarına ve mali
yetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/380) (1) 

296. — Konya Milletvekili Vefa Ta
nır'in, 1988 yılında akaryakıta yapılan 
zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/381) (1) 

297. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına 
dağıtıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak 
Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya 
ilişk'in Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/382) (1) 

298. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/383) (l) 

299. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fi
yatlarına yapılan zamlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/384) (1) 

300. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak 
bankalarınca gerçekleştirildiği iddia edi
len arsa alım ve satımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/385) (1) 



301. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Ercan 
Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî 
ve Malî tşler Daire Başkanı iken MİT 
Müsteşarlığına verdiği iddia edilen mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/386) (1) 

302. — Diyarbakır Milletveküi Fuat 
Ataılay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları 
tarafından yabancı kuruluşlara yaptırılan 
araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
som önergesi (6/387) (1) 

303. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt 
illerinde 25.12.1988 tarihinden bugüne 
kadar göz altına alınan vatandaşlara iliş
kin îçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/388) (1) 

304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılında 
uluslararası danışmanlık firmalarından 
alınan hizmetlere ve yapılan ödemelere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/389) (1) 

305. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satı^ 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/390) (1) 

306. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, günlük bir gazetenin 14.1.1989 
tarihli nüshasında yer alan laikliğe ay
kırı faaliyetlerle ilgili haberlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/391) 
0) 

307. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklı mül
tecilere yapılan yardımlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6 392) (1) 

308. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in^ Türk Kadınını Tanıtma ve 
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Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlara 
ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/393) (1) 

309. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'na ve elek-
rik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

310. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ın, organize sanayi bölgeleri 
kurmak amacıyla Samsun İline bağlı 
Asiaraağaç Kutlukent ve Çırakman köy
lerinde 1985 - 1986 yıllarında kamulaş
tırılan arazilerin bedellerine ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/404) (1) 

311. — İstanbul Milletvekili Hüsnü 
Okçuoğlu'nun, 1978 - 1988 yıllarında top
lanan gelir vergilerine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakamndan sözlü soru önerge
si (6/395) (1) 

312. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacı'nın, T. C. Ziraat Bankasınca ta
rım satış kooperatiflerine kullandırılan 
krediler için farklı faiz oranları uygulan
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/405) (1) 

313. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sİK'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/396) (1) 

314. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, «İcraatın İçinden» ve 
«Gelişen Türkiye» adlı programların An
kara Video Ajans A. Ş.'ne yaptırılması
nın nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/406) (1) 

315. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Ya
tağan bölgelerinde termik santralleri bes
leyecek kömür ocaklarının özel sektöre 
devredileceği iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/397) (1) 



316. — İstanbul Milletvekili Ay tekin 
Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince 
kurulan şirketlere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/398) (1) 

317. — İstanbul Milletvekili Aytekin 
Kotil'in* İstanbul Anakent Belediyesince 
25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere 
verilen ilanlar için yapılan ödemelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/399) (1) 

318. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edi
len doğal gazın hangi amaçlarla kullanı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/400) (1) 

319. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUKSA' 
da çalışan işçiler hakkında emniyet mü
dürlüklerince albüm düzenlendiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/401) (1) 

320. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile 
ilgili çalışmalara ve bu nedenle yapılan 
ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/328) 

321. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin* İstanbul Emniyet Müdürlüğün
de meydana geldiği iiddia edilen olaya 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/329) 

322. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, ülkemizde traktör üreten fir
malara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üre
tim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/330) 

323. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Altunkaya Barajı sahasında kalan 
Vezirköprü İlçesi Düzce Köyüne ait 
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş-
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kin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/339) 

324. — Diyar bakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, doğal gaz ithali ile ilgili söz
leşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/402) (1) 

325. — İzmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının 
ambleminin bir Amerikan firmasına çiz-
dirildiği iddiasına ve amblem değişikliği 
nedeniyle yapılan harcamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

326. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile iliş
kilerimize, Türk kadınlarına askerlik 
eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savun
ma Sanayii Fonuna ilişkin Millî Sa
vunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/340) 

327. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'm, Kütahya İli köylerine bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik 
bulunmadığına ve bu yerlerin ne zaman 
elektriğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/407) (1) 

328. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesin
de sözleşmeli olarak çalışmak isteyen 
sağlık personeline imzalattırılan hizmet 
akdine -ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/408) (1) 

329. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, Emlak Bankası eski Ge
nel Müdürünün Amerika'ya gidiş nede
nine ve hakkında soruşturma açılması 
için Cumhuriyet Savcılığınca istenilen 
iznin geciktirildiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/409) (1) 

330. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sanatçı-
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lann konserlerinin yasaklandığı iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/410) (1) 

331. — Tunceli Milletvekili Orhan 
Veli Yıldıtım'ın, Tunceli ili Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser 
ile bir polis memuru haklarındaiM iddia
ya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/411) (1) 

332. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında ha
yali ihracat yaparak haksız vergi iadesi 
•alan firmalara ne gibi müeyyideler uygu
landığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/412) (1) 

333. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, Ankara Demirlibahçe Ortaoku
lu İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa 
Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasınla iliş
iklin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

334. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Fiskobirlikçe 1988 yılında 
gerçekleştirilen fındık alımlarına ve bu 
nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/414) (1) 

•335. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnıan Ekmen'in, Ankara Balhçeiievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen 
olaya ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/415) (1) 

336. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitini 
Fakültesinde can güvenliği olmadığı ge
rekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğren
ciler hakkında soruşturma açıklığı iddi
asına İlişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/416) (1) 

337. — Adana Milletvekili M. Sela-
hattin Kılıç'ın, -19.7.1988 tarihli ve 88/ 

13161 sayılı kararnameden istifade eden 
firmalara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/417) (1) 

338. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, MfT ile ilgili bazı iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/418) (1) 

339. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Turizm Ban
kası Genel Müdürünün İsviçre gezisine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/419) (1) 

340. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelen
dirilen grupların son günlerde neden ol
dukları olaylara İlişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/420) (1) 

341. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Gençlin, Anadolu ve Türkiye Emlak 
Kredi bankalarının 1987 ve 1988 yJları-
na ait kârlarının yüksek gösterildiği id
diasına ilişkin Bas'balkandan sözlü soru 
önergesi (6/421) (1) 

342. — TuncefSiı Mllletvekillıi Kamer 
Genc'ini, Iklaımu bantalıarınan 1987 ve 1988 
yJIlaırandıakıii bazı harcamalarınla ve Em!!âk 
İBatnlka&ıma ait arıazli ve blimallardam bir kıs-
munııo ıs&tuM'ığt iddiasına ilişiklim Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/423) (1) 

343. — Adana 'Milletvekili Cüneyt 
Ganvar'ıkı, hayalî oMuğu taşikusuylla 
Merkez Bankasınca incelenımelkte olan 
ihracat doısyalıaraınıın 25.2.1987 tanühlli ka-
ranmamıe gereğince Devüet PllanJliama Teş-
kıilliaıtunia dıevredlidüği ve linceilıemelıer ta-
mamillanımıaıdarii vergi liıaidelietrünıin ödendiği 
tiıddliasuna İlişiklini Başbakandan .sözlü so
ru önergesi (6/424) (1) 

344. — İsparta Müetvekii İbnahim 
Gürdal'ın, Burdur 11 merkezindeki ilk ve 
orta dereceli okularda görevli öğretmen
lerini bir kısmınım çeşitli köy ve kasaba 
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okullarına nakledildikleri iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/353) 

345. — Samsun Mliiıetvıelklillıi Alıl. Eser' 
in, Kastelli'nin iflasına neden olduğu id
dia edilen tefeciler hakkında ne gibi iş
lemler yapıldığına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/354) 

'346. — Manisıa Mıiltetvıekıiılıi Ümit Oatn-
uyar'ın, Manisa İli Selendi İlçesine bağ
lı bazı köylerin içme suyu sorununa iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/355) 

347. — Istambul Mliitetvekıillii 'Reşit Ül
ker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mü
hendislik Fakültesi öğretim üyelerinden 
birine Fakülte Dekanınea hakaret edil
diği ve görevinden alındığı iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/362) 

348. — IspiaırCa Mlilllıetvelkıiliıi, Ertelkiın 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesine 
bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/363) 

349. — İsparta Miılletvekıillıi Erteflöitı 
Durutürk'ün, İsparta İli Sütçüler İlçesi 
Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/364) 

350. — İsparta MıiMıetveMıi Ente!k);n 
Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye 
başkan adayları hakkında görüş bildir
dikleri iddia edilen vali ve kaymakam
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/365) 

351. — Hatay Müıetvekıillıi Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, yurt dışına çı
kan vatandaşların Konut Fonu için yap
tıkları ödemelere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/366) 

352. — Saımsum MıilDiiötvıefkıiHi Allıi Esler' 
in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı-
ğınca üretilen ve Rusya'dan ithal edilen 
doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

353. — Erzurum MıillıJetviekıffii Isımıai 
Köse'nin,' Teşebbüsü Destekleme Ajansı
na ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/374) 

354. — Sakarya MliıKletvdkltt Ahmet 
Nıeiıdjim'iin, Sakarya ÜnıÎMeraıitıesli Anşıaıatunıa 
ilişiklin Milî Eğitim Balkıamın'dıam sözlü so
ru ömergesli (6/422) 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER 

İSLERİ 
X I . — Çeşitli Kanun ve Kanun Hük

münde Kararnamelerde Değişiklik Yapıl
ması Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/531) (S. Sayısı : 222) (Dağıt
ma tarihi : 10.4.1989) 

2. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve 
Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifi ile 
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın 
2954 Sayilı Türkiye Radyo ve Televizyon 
Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/37, 
2/61) (S. Sayısı: 124) (Dağıtma tarihi : 
10.11.1988) 

X 3. — Avrupa İnsan Hakları ve 
Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 
8 Sayılı Protokolün Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 
ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/450) 
(S. Sayısı: 128) (Dağıtma tarihi: 
23.11.1988) 
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4. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seçimlerle İlgili Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve 
Türkiye Büyüik Millet Meclisinin XVIII 
inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi 
Hakkında Kanunun 15 inci Maddesinde 
öngörülen Cezanın Affına Dair Kanun 
Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/51) (S. Sayısı: 129) (Dağıtma tarihi: 
23.11.1988) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanu
nunun 23 üncü Maddesinin Değiştirilme
si ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Mil
lî Savunma ve Adalet komisyonları rapor
ları (2/29) (S. Sayısı: 130) (Dağıtma ta
rihi: 28.11.1988) 

6. — Millî Gurur Madalyası Hak
kında Kanun Tasarısı ve Mîllî Eğitim 
Komisyonu Raporu (1/486) (S. Sayısı: 
135) (Dağıtma tarihi: 5.12.1988) 

X 7. — Avrupa ikamet Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dış
işleri komisyonları raporları (1/468) (S. 
Sayısı: 126) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988) 

8. — 1475 Sayılı İş Kanununun 26 ncı 
Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Ba
zı Maddeler Eklenmesi Hakkında Ka
nun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (1/457) (S. Sayısı: 
137) (Dağıtma tarihi: 6.12.1988) 

X 9. — Uydular Aracılığı ile Deniz 
Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı Söz
leşmesi ve İşletme Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm; Dışişleri komisyonları rapor
ları (1/356) (S. Sayısı: 131) (Dağıtma ta
rihi : 6.12.1988) 

10. — istanbul Milletvekili Ercüment 
Konükman'ın, 11.4.1928 Tarih ve 1219 

Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının 
Tarzı icrasına Dair Kanunun 41 inci 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanu
na 15 Ek Madde Eklenmesi Hakkında 
Kanun Teklifi ve Millî Eğitim; Sağ
lık ve Sosyal işler komisyonları rapor
ları (2/8) (S. Sayısı : 144) (Dağıtma ta
rihi : 21.12.1988) 

X 11. — Türküye Cumhuriyeti ile 
Amerika Birleşik Devletleri Arasında Ya
tırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Antlaşmanın ve Eki Proto
kolün Onaylanmasının Uygun Bulundu
ğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Dışiş
leri ve Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/357) (S. Sayısı : 142) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988) 

X 12. — Avrupa Mimarî Mirasının 
Korunması Sözleşmesinin Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, imar, Ulaştırma 
ve Turizm ve Dışişleri komisyonları ra
porları (1/362) (S. Sayısı : 147) (Dağıt
ma tarihi : 21.12.1988) 

X 13. — Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti ile Belçika - Lüksemburg Ekono
mik Birliği Arasında Yatırımların Kar
şılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşma
sının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve 
Plan ve Bütçe komisyoniaı'i raporları 
(1/364) (S. Sayısı : 148) (Dağıtma tari
hi : 21.12.1988) 

X 14. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların 
Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair 
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/358) (S. Sayısı : 149) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

X 15. — Türkiye Cumhuriyeti ile 
isviçre Konfederasyonu Arasında Yatı-
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rımların Karşılıklı Teşviki ve Korunma
sı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun 
Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/454) (S. Sayısı : 150) (Da
ğıtma tarihi : 21.12.1988) 

16. — 2918 Sayılı Karayolları Trafik 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değişti
rilmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve İçiş
leri Komisyonu Raporu (1/510) (S, Sa
yısı : 152) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

17. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalı
şanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanu
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine 
Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
İşler Komisyonu Raporu (2/71) (S. Sa
yısı : 143) (Dağıtma tarihi : 21.12.1988) 

18. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 6 Arkadaşının, 1402 Sayılı Sıkı
yönetim Yasasının 17 nci Maddesinin 1 
inci Fıkrasının Yürürlükten Kaldırılma
sına İlişkin Yasa Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri komisyonları raporları (2/20) (S. 
Sayısı: 156) (Dağıtma tarihi: 21.12.1988) 

X 19. — Gemiadamlarının Eğitim, 
Belgelendirme ve Vardiya Standartları 
Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katıl
mamızın Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm ve Dışişleri komisyon
ları raporları (1/355) (S. Sayısı : 158) 
(Dağıtma tarihi : 6.1.198i)) 

20. — Nevşehir Milletvekili Ahmet 
Cemal Seymen'in Yasama Dokunulmaz
lığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet ko
misyonları üyelerinden kurulu Karma 
Komisyon Raporu ve Nevşehir Millet
vekili A. Cemal Seymen'in İçtüzüğün 

110 uncu maddesine göre Rapora itira
zı (3/552) (S. Sayısı : 186'ya 1 inci Ek) 
(Dağıtma tarihi: 16.2.1989) 

21. — 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 
Komisyonu Raporu (1/534) (S. Sayısı : 
220) (Dağıtma tarihi: 22.2.1989) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Ülkü Söylemezoğlu ve 3 Arkadaşının, 
19.6.1987 Tarih ve 3392 Sayılı 103 İlçe 
Kurulması Hakkında Kanunda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ve 
İçişleri Komisyonu Raporu (2/122) (S. 
Sayısı : 221) (Dağıtma tarihi: 22.2.1989) 

- 23. — İzmir Milletvekili Akın Gönen' 
in, 3194 Sayılı İmar Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 
ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonu Raporu (2/160) (S. Sa
yısı : 224) (Dağıtma tarihi: 24.2.1989) 

X 24. — Karayolları Genel Müdürlüğü
nün 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 
1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap 
Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Ge
nel Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğu
na İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkerele
ri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/210, 1/211, 1/212, 1/213, 1/214, 
1/215, 1/216, 1/217, 3/50, 3/225, 3/226, 
3/227, 3/228, 3/229, 3/230,, 3/51) (S. Sa
yısı: 207) (Dağıtma tarihi: 27.2,1989) 

X 25. — İktisadî ve Ticarî İlimler Aka
demilerinin 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanu
nu Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel 
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri 
ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/324, 1/325, 1/326, 1/327, 1/328, 
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1/329, 1/330, 1/331, 1/332, 1/333, 
1/334, 1/335, 1/336, 3/108, 3/109, 3/110, 
3/111, 3/112, 3/113, 3/114, 3/201, 3/202, 
3/203, 3/204, 3/205, 3/115) (S. Sayısı : 
208) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989) 

X 26. — Orman Genel Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanu
nu Tasarıları ile Bu Yulara Ait Genel 
Uygunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe iv omıisyonu Raporu (1/218, 
1/219, 1/220, 1/221, 1/222, 1/223, 1/224, 
1/225, 2/226, 1/227, 1/228, 1/229, 1/230, 
1/231, 1/232, 3/52, 3/53, 3/54, 3/55, 
3/56, 3/57, 3/58, 3/59, 3/244, 3/245, 
3/246, 3/247, 3/248, 3/249, 3/60) (S. Sa
yısı: 209) (Dağıtma tarihi: 27.2.1989) 

X 27. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 1967,1968,1969, 1970, 
1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 
1978, 1979, 1980, 198i ve 1982 Malî 
Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Gendi Uygunluk Bil
dirimlerinin Sunulduğuna İlişkin Sayış
tay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Rapora (1/163, 1/164, 
1/165, 1/166, 1/167, 1/168, 1/169, 1/170, 
1/171, 1/172, 1/173, 1/174, 1/175, 1/176, 
1/177, 1/178, 3/18, 3/19, 3/20, 3/21, 
3/22, 3/23, 3/24, 3/25, 3/26, 3/195, 
3/196, 3/197, 3/198, 3/199, 3/200, 3/27) 
(S. Sayısı: 210) (Dağıtma tarihi: 27.2.1989) 

X 28. — Hacettepe Üniversitesinin 1977, 
1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yıl
ları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu 
Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimleri
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkan
lığı Tezkereleri ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporu (1/287,1/288,1/289, 1/290, 
1/291, 1/292, 3/210, 3/211, 3/212, 3/213, 

3/214, 3/87) (S. Sayısı: 211) (Dağıtma 
tarihi : 27.2.1989) 

X 29. — İstanbul Üniversitesinin 1969, 
1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 
1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Ma
lî Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Geneli Uygunluk 
Bildirimlerinin Sunulduğuna tlişkin Sa
yıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (1/310,1/311, 
1/312, 1/313, 1/314, 1/315, 1/316, 1/317, 
1/318, 1/319, 1/320, 1/321, 1/322, 1/323, 
3/101, 3/102, 3/103, 3/104, 3/105, 3/106, 
3/189, 3/190, 3/191, 3/234, 3/235, 3/236, 
3/237, 3/107) (S. Sayısı : 212) (Dağıtma 
tarihi : 27.2.1989) 

X 30. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/233, 
1/234, 1/235, 1/236, 1/237, 1/238, 1/239, 
1/240, 1/241, 1/242, 1/243, 1/244, 1/245, 
1/246, 1/247, 3/61, 3/62, 3/63, 3/64, 

'3/65, 3/66, 3/67, 3/68, 3/69, 3/215, 
3/216, 3/217, 3/218, 3/219, 3/70) (S. Sa
yısı : 213) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989) 

X 31. — Bdden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 
1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 
1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesin
hesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara 
Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Su
nulduğuna tlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
kereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/179, 1/180, 1/181, 1/182, 1/183, 
1/184, 1/185, 1/186, 1/187, 1/188, 1/189, 
1/190, 1/191, 1/192, 1/193, 3/28, 3/29, 
3/30, 3/31, 3/32, 3/33, 3/34, 3/35, 3/36, 
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3/37, 3/206, 3/207, 3/208, 3/209, 3/38) 
(S. Sayısı ,: 214) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1989) 

X 32. — Teikel Genel Müdürlüğünün 
1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesınhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/248, 
1 ,̂249, 1/250, 1/251, 1/252," 1/253, 1/254, 
1/255, 1/256, 1/257, 1/258, 1/259, 1/260, 
1/261, 1/262, 3/71, 3/72, 3/73, 3/74, 
3/75, 3/76, 3/77, 3/78, 3/238, 3/239, 
3/240, 3/241, 3/242, 3/243, 3/79) (S. Sa
yısı : 215) (Dağıtma tarihi : 27.2.1989) 

X 33. — Ege Üniversitesinin 1967, 1968, 
1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981. ve ; 

1982 Malî Yılları Kesınhesap Kanunu 
Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uy
gunluk Bildirimlerinin Sunulduğuna İliş
kin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/293, 
1/294, 1/295, 1/296, 1/297, 1/298, 1/299,. 
1/300, 1/301, 1/302, 1/303, 1/304, 1/305, 
1/306, 1/307, 1/308, 3/86, 3/88, 3/89, 
3/90, 3/91, 3/92, 3/93, 3/94, 3/95, 3/96, 
3/97, 3/98, 3/99, 3/193, 3/194, 3/100) 
(S. Sayısı : 216) (Dağıtma tarihi : 
27.2.1989) 

X 34. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 
1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 
1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Ke-
sinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara 
Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tez
kereleri ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/194, 1/195, 1/196, 1/197, 
1/198, 1/199, 1/200, 1/201, 1/202, 1.203, 
1/204, 1/205, 1/206, 1/207, 1/208, 1/209, 

3/39, 3/40, 3/41, 3/42, 3/43, 3/44, 3/45, 
3/46,.3/47, 3/48, 3/220, 3/221, 3/222, 

.3/223, 3/224, 3/49) (S. Sayısı: 217) (Da
ğıtma tarihi : 27.2.1989) 

35. — 16.6.1964 Tarihli ve 477 Sa
yılı Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, 
Yargılama Usulü ve Disiplin Suç ve Ce
zaları Hakkında Kanunun Bir Maddesi
nin Değiştirilmesine ve Bazı Maddeleri
ne Fıkralar Eklenmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Adalet ve Millî Savunma 
komisyonları raporları (1/466) (S. Sayısı: 
226) (Dağıtma tarihi : 28.2.1989) 

36. —.3269 Sayılı Uzman Erbaş Ka
nununun 10 uncu Maddesinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma Komisyonu Raporu (1/492) (S. 
Sayısı : 227) (Dağıtma tarihi : 28.2.1989) 

37. — Konya Milletvekili Mehmet 
Şimşek ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 Ta
rihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Geçi
ci 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkrası
nın Değiştirilmesi ile Maddeye Bir Fık
ra İlave Edilmesine İlişkin Kanun Tekli
fi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(2/97) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma tarihi: 
2.3.1989) 

X 38. —Türkiye Cumhuriyeti Başba
kanlık Devlet Planlama Teşkilatı ile Sov
yet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Devlet 
Planlama Komitesi Arasında Iş'bidiğine 
Dair Anılaşman un Onaylanmaısnnın Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasa
rısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe komis
yonları raporları (1/361) (S. Sayısı : 229) 
(Dağıtma tarihi : 6.3.1989) 

X 39. — Avrupa Konseyi imtiyaz ve 
Muafiyetleri Umumî Anlaşmasına Ek 
Üçüncü Protokolün Onaıylaromasına Dair 
29.8.1961 TarihHi ve 358 Sayılı Kanuna 
Ek Kanunun 1 inci Maddesinin Değişti-
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riılmost Hakkuhıda , Kanun Tasarısı, ve 
Dışişleri ve Plan ve Bütçe komisyom'ları 
raporları (1/447) (S. ..Sayısı : 230) (Da
ğıtıma tamiıhi : 6.3.1989) 

40. — Diyarbakır Milletvekili Abdul-
kadiır Aksu ve 4 Arkadaşınım, 2972 Sayıılı 
MaılnaJİllî İıdıaraler life Mahaıle Muhtarlık
ları ve Ihliiyar Heyetleri Seçimi Hakkın
da Kanunun Bazı Maddelerinde Deği
şiklik Yapılmasınla Dair 7.12.1988 Tarih 
ve 3507 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve' 
Anayasa Komisyonu Raporu (2/162) (S. 
Sayısı : 234) (Dağıtma tarihi : 6.3.1989) 

X 41. — 3418 Sayılı Kanun ile 5422 
Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinde De
ğişiklik Yapılması Hakkında Kanun Ta
sarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Ra
poru (1/542) (S. Sayısı : 235) (Dağıtma 
tarihi : 6.3.1989) 

42. — İstanbul Milletvekili Ö. Ferruh 
Üter'in, 23.6.1965 Tarihli ve 634 Sayılı 

Kat Mülkiyeti Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
'Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/41) (S. Sayısı : 232) (Dağıtma tarihi : 
7.3.1989) 

X 43. -—Ana Maddeler İçin Ortak 
Fon Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onay
lanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında 
Kanun Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve 
Bütçe komisyonları raporları (1/363) (S. 
Sayısı : 231) (Dağıtma tarihi : 13.3.1989) 

X 44. —: Türkiye Cumhuriyeti ile 
Bangladeş Halk Cumhuriyeti Arasında 
Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korun
masına Dair Anlaşmanın Onaylanması
nın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri ve Plan ve Bütçe 
komisyonları raporları (1/408) (S. Sayısı : 
233) (Dağıtma tarihi : 24.3.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gös
terir. 

(76 ncı Birleşim) 



Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T.B . M. M. (S. Sayısı : 128) 

Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Ko
ruma Sözleşmesine Ek 8 Sayılı Protokolün Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa

rısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1 /450) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 
Sayı : K.K. Gn. Md. 07/101-2163/02726 23 . 5 . 1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
5.5.1988 talihinde kararlaştırılan «Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Ko
ruma Sözleşmesine Elk 8 Sayılı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederini. 
Turgut Özal 
Başbakan 

G E R E K Ç E 

Avrupai Konseyine üye 21 ülkeden 20'sinln Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hür
riyetleri Koruma Sözleşmesinde (A'İHS) yer alan Avrupa İnsan Hakları Komisyo
nuna (AtOK) kişiseli 'başvuru ıhaikkını tanıımış Ibulunımalları ve bu şekilde Komisyona 
yapılan kişisel ibaşvuırulıariın çoğalması, Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun iş hac
minde önemli bir artış ım)eyidana, ıgetirtaişitir. Bu durum nedeniyle, gerek Komisyo
nun gerek Avrupa insan Halkları Divanının daha hızlı ve ihtiyaca cevap verebilir şe
kilde çalışmasını teminen AîHS'ne ek bir Protokol hazırlanması kararlaştırılmıştır. 
Bu laımaçla görevlendirileni Avrupa Konseyi tasan Hakları Direktörler Komitesi 
(CÖDH)'nin hazırladığı «Avrupa insan- Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Söz-
leşmösinıe Ek 8 sayılı- Protokol» 19 Mart 1985 tarihinde üye ülkelerin iiimzasına açıl
mıştır.: 

Andan Protokol Türkiye tarafından 4 Şulbat 1986 tarihinde imzalanmıştı. 
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Halihazırda 8 sayılı Protokol Avrupa Konseyime üye bütün ülkeler tarafından 
imzalanmış; söz konusu üye ülkelerden Avusturya, Belçika, Kibre Rum Yönetimi, 
Danimarka, İzlanda, Lihtenştayn, Hollanda, Portekiz, isveç, isviçre, İngiltere ve 
Lüksemiborig tarafından onayianımış durumdadır. 

Söz fcönulsu 'Protokolün önemlıi hükümleri aşağıda özetlenmliştir : 

Protokolün 1 iindı maddesiyle, Avrupa insan Haklan Komisyonuna, ıgerek gö-
ruirse bireysel başvuruları incelemek üzere daireler halinde çalışma yetkisi tanınmakta; 

2 inci maddesiyle, Komisyon üyesi olarak göırevlemdirlecek kişilerde aranacak yeni 
vasıflar belirlenmekte; 

3 üncü maddesiyle, Komisyon üyelerinin görevleri süresince yapamayacakları 
jşlieril'e ilgili kıstaslar konulmakta; 

4 üncü maddesiyle, Sözleşmenin müracaatların İncelenme yöntemine ve dostane 
çözülmı konularına (Miskin 28 inci maddeslî tüle dostane çözüme varılması ıhainde ha
zırlanacak rapor hakkındaki 30 uncu maddesi 'biır madde halinde birleştirilmektedir. 

Protokolün 5 inci maddesiyle, Sözleşmede beDirtilen haillerde Komisyona yapılan 
kişisel 'başvuruların reddedilmesi hususunda Komisyonun oybirliği ile 'karar vermesi 
kuralı üçte tükıi çoğunluk sökünde değlş'tiirillımektedir. 

6 ncı (maddesiyle, Sözleşmeye ıgeltlirilen yeni ibir 30 uncu madde hükmü uyarınca, 
Komisyona aşağıdaki hallerde bir başvuruyu kayıttan düşürme imkânı sağlanımakıta-
dır : 

a) Müracaatçının (applıicant) başvurusunu takip etme niyetini göstertmernesi, 

b) Uyuşmazlık konusu meselenin çözüme bağlanması, 

c) Komisyon tarafından herhangi 'başka bir sebeple başvurunun incelenmesine 
devaimı edilmesinin artık haklı görülmediğinin tespit edilmesi, 

Yeni maddede 'buna rağmen, Komisyonun hu Sözleşmede tanıımianan insan hak
larına ısaygı gösterilmesinin gerektirdiği durumlarda başvuruyu incelemeye devam 
edebileceği' belıirbiknektedir. 

Protokolün 9-11 inci maddeflerli Avrupa insan Hak'ları Divanı üyelerinin yetki 
ve seçimlerini, 12-14 üncü maddeleri İde Protokolün imzalanması, yürürlüğe girişi gM 
usule İlişkin konuları düzenlemektedir. 

Hükümetimizin, Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun kişisel başvuruları kabul 
etime yetkisini 28 Ocak 1987 tarihinden itibaren tanımış olması muvacehesinde, Ek 
8 «ayılı 'Protokolün tarafımızdan onaylanması keyfiyeti daha da önem kazanmış bu
lunmaktadır. 

Söz konusu Protokol, ana Sözleşmeyi tadil eden 'bir Protokol olması nedenliyle, 
ancak Sözleşmeye taraf bütün devletlerin onay belgelerini tevdi etmeleriyle yürür
lüğe girecektir. Diğer taraftan, kişisel başvuru hakkını kabul eltmliş olan Avrupa 

(Türkiye Büyük Millet Meclisi1 ;(]S. 'Sayısı : 128) 
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Konseyi üyesi devldtler Sözleşme organlarının hızlı ve ©tikin çalışmalarını sağlaya
cak önlemler üzerinde titizlikte durmaktadıriar. 

Yukarıdaki (mülahazalar ve Türkiye'nin Avrupa İnsan Halklarını koruma siste
mindeki ortaklarının (ihtiyaçlarını karşılama çalışmalarına katılmasının olumlu ola
cağı dikkate alınarak anılan Protokolün ülkemiz ıtıarfımdn hir an önce onaylannıasının 
uygun olacağı düşünülmektedir* Protokolün hazırlık çalışmalarıma hükümetimizi terri-
siilen 'katılan uzmanımızın ve Adalet 'Bakanlığının görüşleri de bu merkezdedir. 

Protokolün tarafımızdan onayı aşamasında Komisyonun, üye ülkeler aleyhine Av
rupa İnsan Hakları Komisyonuna yapılan müracaatların hangilerinin Dairelerce han
gilerinin Komisyonun tünıü tarafından ele alınacağı hususunu İç Tüzüğünde belirle
mesini veya Komisyonla ilgili ülke arasında toıir danışma mekanizması kurulmasını 
bıelklediğ'imiz yolunda 'bir 'açıklama yapılmasının yerinde alacağı düşünülmektedir. 
Aynı ıtarz hir açıklama ahiren İngiltere tarafından Protokolün onaylanması aşama-
sınıda yapılmış bulunmaktadır. 

Trafnmızdan yapılması öngörülen söz konusu 'beyanın tam metni ekte sunulmak-
tadır. 

Beyan Metni : 
«Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Avrupa 'İnsan Hakları Komisyonuna yapılan 

kişisel başvurulanın hangilerimin Dairelerce hangilerimin Komisyonun tümü tarafın
dan ele alınacağının Komisyonun İç Tüzüğünde belirlenmesini veya 'bu hususta Ko
misyonla ilgili üye devfet arasında toir islttişarî. mekanizma (kurulmasını bdklemektedir.» 

Dışişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 
Esas No. : 1/450 

Karar No. : (1-2) 36 15 . 11 . 1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Söyleşmesine Ek 8 Sayılı 
Protokolün Onaylanmasının Uygun 'Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» Komisyonu
muzun ,1-2/5 Sayılı Birleşiminde Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakan
lığı ve Genelkurmay 'Başkanlığı temsilcilerinin katılmalarıyla tetkik ve müzakere 
edildi. 

Tasarınım gerekçesinde de tse'limtildiği gibi ülkdlerin Avrupa İnsan Hakları Ko-
mliisyonuna kişisel 'başvuru hakkını tanımış ıbulunmaları yüzünden Avrupa İnsan Hak
ları Komisyonunun iş hacminde meydana gelen artış nedeniyle Komisyonun ve Av
rupa İnsan Hakları Divanının daha hızlı ve ihtiyaca cevap verebilir şekilde çalış
masını sağlamak amacıyla hazırlanan ve Türkiye tarafından 4 Şuîbat 1986 (tarihinde 
(imzalanan dk protokol Komisyonumuzca usulüne uygun sekilide görüşülmüş ve aynen 
kaibul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet 'Mecfti1 (S. Sayısı : 128) 
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Raporumuz ek protokolün Komisyonumuzda görüşülüp fcıalbuil adilmiş ve sayfa
ları1 mühürlenmiş tercümesi ve üyelerimizin imza belıgeıslinin paraflı ve mühürlü ikişer 
nüshası ille birlikte Geneli Kuırultun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Balşkan 
M. Vehbi Dinçerler 

Hatay 

Sözcü 
M. Cavit Kavak 

İstanbul 

Üye 
Fethi Çelikbaş 

Burdur 

Üye 
M. fetemihan Tlalay 

îçel 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Leylâ Yeniay Köseoğlu 

İstanbul 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Abdulvahap Dizdar oğlu 

Mardin 

Üye 
Ali §akir Ergin 

Yozgat 

Başkanvefcilıi 
Cevdet Akçalı 

İstanbul 

Kâtip 
H. Adnan Tutkun 

Amasya 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Ayçan Çakır oğulları 

Denizli 

Üye 
İsmail Cem 

İstanbul 

Üye 
H. Cavit Erdemir 

Kütahya 

Üye 
Ali Rıfkı Atasever 

Tekirdağ 

Türkiye Büyük Millet Meolıi&i (]S. Sayısı : 128) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Avrupai İnsan Haklarımı ve Ana Hürriyetleri Korama Sözleşmesine Ek 8 Sayılı 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Buthındiuğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Türkiye tarafından Sfcrasbourıg'da 4 (Şubat 1986 tarihlinde imza
lanan Avrupa İnsanı Halklarını vıe Anıa ıHüırriıyetteri Koruma Sözleşmesine Ek 8 Sa
yılı Protokolün onıaylianmaısı uygun 'bulunmuştur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihimde yürürlüğe girer. 
'< 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu; yürütür. 

Turgut Özal 
Başlbıalkan 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Adalet Bakanı 
M. O. Sungurlu 

İçişleri Bakanı 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

[Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 
F. Kurt 

5.5.1988 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı Y. 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Balkanı 
N. Kitapçı 

Devlet Bakam 
C. Çiçek 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı Y. 
A. Bozer 

Millî Eğt. Genç. ve Spor Bak. 
H. C. Güzel 

Sağ. ve Sos. Yard. Bakanı 
B. Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
§. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 

Türkiye Büyük Mıilleit Meclisi (S. Sayısı : 128) 
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DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Avrupa İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine Ek 8 Sayılı 
Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Taşanının 1 imdi maddesi Komisyonumııızca aynetı (kabul •edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 ncıi maddesü Komisyonumuzca aynen Ikalbul edilmiştir. 

MADDE 3i — Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca aynen fcaıbul ediil-
miştlir. 

Türkiye 'Büyük Millet Medıisi (S. Sayısı : 128) 
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AVRUPA İNSAN HAKLARINI VE ANA HÜRRİYETLERİ KORUMA 
SÖZLEŞMESÎ'NE EK 8 SAYILI PROTOKOL 

4 Kasım 1950 tarihlinde Romıa'da imzalanmış olan Avrupa İnsan Haklarını ve 
Ana Hürriyetleri Koruma Sözieşımesine (bundan böyle «Sözleşme» düyie anılacaktır) 
dk üişibu Protokolü imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Devletler, 

Avrupa insan Halkları Komisyonunun çalışma usulünün geliştirilmesi ve özellikle 
süratlendirilmesi amacıyla Sözleşmenin bazı hükümlerinin değiştirilmesinin arzu edilir 
olacağımı düşünerek, 

Aynı şekiilde, Sözleşmenin Avrupa İnsan Halkları Divanının çalışma usullerine 
ilişkin bazı hükümlerinin değiştirilmesinin tavsiyeye şayan olacağını düşünerek, 

Aşağıdakıi ıhususllarda mutabık (kalmışlardır. 

Madde il; 
Sözleşmenin 20 nei maddesıinin ihalihazur melfcni, aynı maddenin 1 indi paragrafı 

haline gelecek ve buna aşağıdaki 4 paragraf eklenecektir: 

«2< Komisyon, genel ikurul sekimde toplanacaktır. Bununla birlikte, herbliri en az 
7 üyeden oluşan daireler kurabilir. Daireler müesises içtihatlara dayanarak ele alınabilecek 
veya Söyleşmenin yorumllanımıasıni! veya uygulanmasıını etlkileyecek ölçüde ciddî sorun 
çıkarmayan, Sözleşmenin 25 inci maddesine göre yapılmış olan başvurulan inceleye-
bilir. Bu Ikısutliaıma ve iişlbü maddenin 5 imci paragrafındaki bükümler baric'inde, daire
ler, Sözleşme ile Komisyona tevdi edilmiş tüm yetkileri kullanacaklardır. 

Aleyhinde başvuruda bulunulan bir Yüksek Âkit Tarafın Komisyona seçilmiş bu
lunan üyesi, baş vurunun havale, edildiği dairede üyelik haklkına saMp olacaktır. 

3. (Komisyon, 25 inci maddeye göre yapılmış olan 'bir başvuruyu, daha fazla 
incelemeyi gereiktirmediği hallerde, oybirliği ile kabul edilemez, ilan edebilme veya 
kayıttan düşürülmesine karar verebilme iyetikis'inii haiz her biri en az 3 kişiden oluşan 
komiteler teşkil edebilir, 

4. 'B'ir Daire veya (komite, her zaman Komlisyon genel kurulu lehine yetlkii sinden 
vazgeçebilir; aynı şekilde, Komisyon genel kurulu bir Daireye veya komiteye havale 
edilmiş ıbiir dayanın kendisine gönderilmesi talimata! verebilir, 

5. Aşağıdaki yetikleri sadece Komisyon genel kurulu kullanabilir.! 
a) '24 üncü madde uyarınca yapimış olan başvuruların incelenımesii; 
b) 48 inci ımiaddenlin (a) paragrafı uyarınca bir davanın Avrupa İnsan, Hakları 

Divanı'na getirilmesi; 
c) 36 ncı madde uyarınca usul kuralarının düzenlenmesi., 

Madde 2) 
Sözleşmenin 21' inci maddesine aşağıdaki şelkildje düzenlenmiş bir 3 üncü parag

raf dMenecektir : 
«3. Adaylar yüksek aihlâkî vasıfiarila mücehhez ve yüksek hukukî göreve atan

mak için gerekli nitelikleri haiz ya da millî, yahut milletlerarası hukuk alanındaki eh-
liyetlerliıyle itananmış kişierden olacalklardır.» 

Türkiye 'Büyük MıiHe* Meclisi! '(S. Sayısı : 128) 
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Maıdde 3) 
Sözleşmenin 23 üncü maddesine aşağıdaki şeklide düzenlenmiş Ibir cümlıe ekle

necektir:' 
«Görevleri süresince, Komisyon üyeleri olarak, ıbağımsızlılkları, tarafsızlıkları veya 

bu görevin gerekleriyle bağdaşmayan görevleri üstlermeyeceklerdir.» 

Madde 4| 
Sözleşmenin 28 inci maddesinin değişik metni, aynı maddenin 1 inci paragrafı ola

cak; 3Q uncu mıaidderiin değişik metali lise 2 nci paragrafı olacaktir. 28 inci maddenin 
yeni metni aşağıdaki şekildedir. 

«Madde 28 
1. Komisyon, kendisine havale edilen bir başvuruyu kabul ettiği takdirde: 
a) Olaylan tespit ötmek amacıyla, .tarafiların temsilcileriyle 'birlikte başvuruyu 

inceleyecek ve gerekirse, ilgili Devletlerin, Komisyon ile fikir teatisinde bulunmala
rından sonra, etlfcinllıiği (içim gerekti tüm kolaylikları sağlayacakları bür tahkikat yapa
caktır; 

b) Aynı zamanda Komisyon, işibu Sözleşmede fcanumlaean sekiliyle insan Hakla
rına saygı esasından hareketle, davanın dostane bir çözüm ile sonuçlandırılması için 
ilgili taraflara hizmet sunmaya amade olacaktır. 

2. Komisyon, dostane bir çözüme varılmasını başarabilirse, konuya ilişkin ola
rak bir rapor hazırlayıp ilgili Devletlere, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine ve 
yayınlanmak üzere Avrupa Konseyi Genel Sekreterine gönderecektir. Bu rapor yal
nızca olayları ve varılan sonucu kısa olarak içerecektir.» 

Madde 5 
Sözleşmenin 29 uncu maddesinin İJk paragrafındaki «Oybirliği ile» ibaresi, «Üye

lerin üçte iki çoğunluğu ile» şeklinde değiştirilecektir. 

Madde 6 
Aşağıdaki hüküm Sözleşmeye dercedilecektir : 

«Madde 30 
1. Dava sürecinin herhangi bir aşamasında, Komisyon, aşağıdaki sonuçlara v;v 

rılması halinde başvurunun kayıttan düşürülmesine karar verebilir : 
a) Başvuru sahibi başvurusunu takip etme niyetinde değilse, veya 
!b) Sorun çözümlenmişse, veya 
c) Başka herhangi bir nedenden ötürü, başvurunun incelenmesine devam edil

mesi hususunda artık haklı bir gerekçe görmezse. 
Ancak, Sözleşme tarafından tanımlanan insan haklarına riayet öyle gerektiriyorsa, 

Komisyon başvurunun incelenmesine devam edecektir. 

2. Komisyon, bir başvuruyu önce kabul edip, sonra kayıttan düşürmeye karar 
verirse, olaylan anlatan ve kayıttan düşürme kararını sebepleri ile birlikte içeren bir 
rapor hazırlayacaktır. Söz konusu rapor, bilgi için' taraflara ve Bakanlar Komitesine 
iletilecektir. Komisyon faporu yayınlayabilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi1 (S. Sayısı : 128) 
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3. Komisyon koşulların haklı kıldığı kanısına varırsa, bîr başvuruyu yeniden 
ele almayı kararlaştırabilir.» 

Madde 7 
Sözleşmenin 31 inci maddesinin 1 inci paragrafı aşağıdaki şekilde olacaktır : 

«1. Şayet ibiır başvuru 28 İnci (2 ncii paıriagraf), 29 uncu vie 30 uncu maddeler uyanınca 
bir sonuca bağlanmamış ise, Komisyon olaylar hakkında bir rapor hazırlar ve tespit edi
len oliayil'ann, ilgili Devletlin, Sözleşmede öngörüldüğü sekiliyle üzerin© düşen yüküm
lülüklerinin ihlalini teşkil edip etmediği hususunda görüşünü bildirir. Raporda, Ko
misyon üyelerinin bu konudaki kişisel görüşleri belirtilebilir.» 

Madde 8 
Sözleşmenin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde olacaktır : 
«Madde 20 (3 üncü paragraf) ve 29'un hükümleri haricinde, Komisyon kararla

rını mevcut ve oylamaya katılan üyelerin çoğunluğu ile alacaktır.» 

Madde 9 
Sözleşmenin 40 inci maddesine, aşağıdaki şekilde düzenlenen yedinci paragraf ek

lenecektir : 
«7. Divan üyeleri, Divanda kendi şahsî sıfatlarıyla yer alacaklardır. Görevleri 

süresince, Divan üyeleri olarak bağımsızlıkları, tarafsızlıkları veya bu görevin gerek
leriyle bağdaşmayan başka görevler üstlenmeyeeeklerdir.» 

Madde 10 
Sözleşmenin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde olacaktır : 
«Divan, Başkanını ve bir veya iki Başkan Yardımcısını 3 yıllık bir süre için se

çecektir. Bunlar tekrar seçilebilirler.» 

Madde 11 
Sözleşmenin 43 üncü maddes'iniın 'birinci cümlesindeki «yedi» kıelhnesli, «dokuz» 

kelimesi ile değiştirilecektir. 

Madde 12 
i. İşbu Protokol, Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi Üyesi Devletlerin im

zasına açılacaktır. Bu Devletler, Protokolün bağlayıcılığı hususundaki rızalarını aşağı
daki şekillerde beyan edebileceklerdir : 

a) Onay, kabul veya uygun bulma şartına bağlı olmaksızın imza, veya 
b) Onay, kabul veya uygun bulma şartına bağlı imza ve imzayı takiben onay, 

kabul veya uygun bulma. 

2. Onay, kabul veya uygun bulma belgeleri, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine 
tevdi edilecektir. 

Madde 13 
İşbu Protokol, Sözleşmeye Taraf otenların tümünün, 12 ncii madde hükümlerinle 

uygun olarak, Protokolün bağlayıcılığı hususundaki rızalarını beyan ettikleri tarihten 
sonraki üç aylık devrenin sona ermesini takip eden ayın ilk günü yürürlüğe girecektir. 

Türkiye Büyük Mtilet Meclisi ((ıS. Sayası : 128) 
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Madde 14 

Avrupa Konsey1! Genel Sekreteri, Konseye üye Devletlere : 
a) Her imzayı; 
b) Her onay, kabul veya uygun bulma belgesinin tevdiini; 
c) 13 üncü maddeye göre, işbu Protokolün yürürlüğe giriş tarihini; 
d) tşbu Protokole ilişkin her türlü işlemi, bildirimi veya haberleşmeyi bildire

cektir. 
Yukarıdaki hükümleri kabul zımnında gereği gibi 'yetkili Ikılınmi'ş aşağıda (imza

ları bulunanlar, işbu Protokolü imzalamışlardır. 
Avrupa. Konseyi arşivlerinde saklanacak olan işbu Protokol, İngilizce ve Fransızca 

olarak ve her iki metin aynı derecede geçerli olmak üzere, tek nüsha halinde, 19 Mart 
1985 tarihinde ViyanaMa düzenlenmiştir. Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Avrupa 
Konseyine üye Devletlerin her birine bu Protokolün aslına uygun tasdikli örneklerini 
tevdi edecektir. 

Avusturya Cumhuriyeti Hükümetli adınai 
Onaylama veya Itoabul ötme bakımından çelklimce ile) 
DeopoM GRATZ1 

Belçika Krallığı Hükümeti adına; 
Onaylama veya kabul etme bakımından çekince ile! 
Jan Robent VANDEN BLOOOK! 

Kıbrıs Cumhuriyeti Hükümleti adına) 

Danimarka Kiralığı Hükümeti adıma1 

Erik NINN HANSEN 

Fransa Cumhuıriyeti Hüfcüıme'tii adına 
Onaylama veya kabul etme bakımından çektince ite 
Jean - Michel BAYLET 

Federal1 Almanya Cumhuriyeti Hükümeti adınai 
Onaylama veya kabul etme 'balkımandian çekince ale 
Haris A. ENGELHARD! 
Hans A. NOEBEL,1 

Yunanistan Cumhuriyeti HüJcünıeti adınai 
Onaylama veya kabul etme batanından çekince ile 
YAannlis CAiPSIS! 

falanda Cumhuriyeti Hükümeti adana) 
Onaylama veya taabul etme bakımından çekince ile 
J0N HELGASON 

İrlanda Hükümeti adınai 
Onaylama veya (kabul etmje bakımından çekince ile 
Viyana, 20 Mart 1985 
John ROGERS 

Türkiye (Büyük Millet Meclisi (S- Sayısı : 128) 
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İtalya Cumhuriyeti Hükümeti adına 
Onaylama veya kabul etmıe bakımından çekince ila 
Feraıo Miino MARTINAZZOU 

Libtenştayn Prensliği HÜiküımetli adına 
Onaylama veya kabul etme bakımından çekince ile 
Humar OSPELTİ 

IJülkseımlburg Büyük Dukalığı Hükümeti adına 
Onaylama veya kabul etme 'bakımından çekimce ile" 
Robert G'OEBBEUSt 

Malta Hükümeti adına 
Hollanda Krallığı Hükümeti adıma, 

Onaylama veya kabul etme bakımından çekince ile 
Viyana, 20 Mart 1985 
Hanıs VAN den BROEK 

Norveç Krallığı Hükümeti adına 
Onaylatma veya kabul etme talkımından çelkince İlle 
Monia R0KKE 

Portekiz Cumhuriyeti Hükümeti adına! 
Onaylama veya kabul etme bakımımdan çefciınce ile 
Mark) RAPOSOI 

İspanya Krallığı Hükümeti adına 
Onaylama veya Ikabul etme bakımından çekliınce ile 
Javier MOSCOSO DEL PRADO 

İsveç Krallığı Hükümeti adıma; 
Onaylama veya kabul etme bakımımdan çekimce ile 
Lfemmart BODSTROM 

İsviçre Konfederasyonu Hükümeti .âfdınıa] 
Onaylama veya 'kabul etme bakıımaindan çelkince ile 
Pierre AÜBERTı 

Türkiye Cumıhuriyeti Hükümeti adına! 
Büyük (Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti adına 

Onaylama veya kabul lötme bakımından çelkıimce ile 
Timothy RENTON 

Avrupa Konseyi arşiv'lerimde saiklianiacalk olan işbu Sözleşme, İngilizce ve Fran
sızca olarak, tek orijinal belgenin aslına uygun nüshası olarak tasdik edilmiştir. 

Strasbourg, 12 Nisan 1985 
Avrupa Konseyi Hukuk İşleri Müdürü 

Erik Harıremoes 
NOT : İşjbu Sözleşme, Balkanlar Kurulunun 3.1.1986 tarih ve 86/10231 sayılı Kararma 

(istinaden, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına Avrupa Konseyi Nezdinde 
Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Filiz DİNÇMEN tarafından Strasbourg'da 
4 Şubat 1986 tarihinde imzalanmıştır. 

•••>—•«>•<& •<•" 

•Türkiye 'Büyük Millet Mecfei ;(S. Sayısı : 128) 



Dönem : 18 Yasama Yıh : 2 

T.B.M.M. (S. Sayısı : 129) 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun, Se
çimlerle İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıl
ması ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin XVIII inci 
Dönem Milletvekili Genel Seçimi Hakkında Kanu
nun 15 inci Maddesinde Öngörülen Cezanın Affına 
Dair Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu 

(2/51) 

TÜRKJtYE ÛBÜYÛK MİLLET IMECLtol BAŞKANLIĞINA 

XVIII ümidi Dönem Mıilletivıelkıiılüı Genel Seçiimilerinde oy kı#aninıayaın)larMi affına 
•dair Kanun telldıifi iîişıiktıe sıınuılınııuış'tuır. 

Gereğiinıi anz edenim. 
Saıygülarıııılia. 29 . 3 < 1988 

Güne^ Müftüoğlu 
Zo'ttgıMak MiSetvefeili 

GENEL (GEREKÇE 

3403 Sayılı ve 10.9.1987 Tarilhlti Kanunun 15 inci Maddesi 29 Kasını 1987 Mıii-
letveıkil'i Genel Seçimlerinde oy kulla|nrnayan|liara 12 5CI0! TL. para cezası verüime&ini 
öngormek'tediır., ıHerndkadaır, madlde ımetnıinde ihulkuikî ivteya fiilî mazareıtfeniı ibulumıanılaıra 
bu cezanın verilımeyeceğine amlirseoe, igerelk mıazanetün tövısilkinıin zorluğu, ilçe Seçıkn 
Kurulu Başkanının takdirine .'bırakılması' ve belli süreye tabi olması nedeniyle seçmen
lerin ıbu takanı kullanması |güıçleştir!iilm%tir. Seçimler hadilsesiz yapılmış, !kialtıılım yük
sek olmuştur. Artık, maharetli ıveyaj mazeretsiz katıtaayanların cezaîlaımdırılmasında 
bir fayda fcaîmajmıştiir. 

Bu dunumda, katılamayan seçmenfin cezaisinin affının uygun olacağı düşünülmek-
ted/ir. 



MAIÜDE GEREKÇeLERİ 

Madde 1. — Genel gerekçede gerekli izahat yaipılımıştıtr. 

Madde 2, Yürürlük ve Yürütme Maddesidir. 

ZONGULDAK MİÎLLETVEKİLÎ GÜNEŞ MÜFTÜOĞLU'NUN TEKLtFİ 

Selimlerle (ilgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin XVIII inci Dönem Milleitvekili Genel Seçlimi Hakkında Kaaıunun 15 inci 

Maddesinde öngörülen Cezanın Affına Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — XVIII imci Dönem Milletvekili Genel 'Seçimlerinde oy kullan-
mayanılara ıveriliecelk para cezası aff edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarilh!iın|de yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanun Hükümlerini! Bajkanlar Kurulu yürütür. 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 16 . 11 . 1988 

Esas No. : 2/51 
Karar No. : 34 

{ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğillu'nun; Seçimlerle tlgiili Bazı Kanunlarda 
Değiş.HkilİTk Yapılması ve Türkiye Büyük Miıfieıt Mecffısi XVIII inci Dönem Mffien-
vekilli Genel Seçimi Hakkında Kanunun 1(5 (incıi Maiddelskıde Öngörülen Cezanın Affına 
Dair Kanuın) Teklifi Adalet fitalkatnlığı temsilcilerinim de kaltılmallaruyliaj lîncelemip gö
rüşüldü. 

Teklifle, XVIII incil Dönem Milletvekili Genel Seçimlerimde oy kuıllanmayan
lara verilecekpara cezasının affedilmesi öngörülmektedir. 

3'40ı3 Sayılı Kanunun 1:5 inci ımaddesiın|de öngörülen ceza; hükmü, seçme görevı'ni 
yerime getirme alışkanlığını sağlayarak, miıliî iradenin en iyi şekilde gerjçekljeşıme&ini 
temin ımakısadıylla vazedim'iş bulıınmak'tadıır. 

Çıkarılması öngörüleni af, cezaların caydırıcı vasfını zedeleyeceği gibi, yapılacak 
seçimlere ırştiralk oranının da azalmasına sebebiyet verecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı' : 129) 
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Yukarıda arz olunan nedenlerle Kanun1 Tekiifii, Komisyonumuzca olumlu mütalâa 
edilememiş ve (maddelerine geçilmeden reddedilmesine oıy çokluğu ile kapar •verilımliş-
tir. 

Raporumuz Geneli Kurulun onayına sunulmak üzıeıne saygı die arz olunur. 

' Baışkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Amkanaı 

«Sözcü 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

Sakarya 

Üye 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankanaı 

Üye 
Muhittin Karaman 

Gümüşhane 

Üye 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 

Üye 
Ahmet Ersin 

Hlzmiır! 
Muha l i f im Redd ine 

Başfcanvefcidıi 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Kâtip 
Gökhan Maraş 

Kırşehir 

Üye 
Mustafa Cumhur Ersümer 

Çanakkale 

Üye 
Naim Geylani 

Hakkâri i 

Üye 
Ay tekin Kot il 

İstanbul 

Üye 
Murat Başesgioğlu 

K a s t a m o n u 

Üye 
Güneş Gürseler 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 129) 





Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 130) 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın, 1402 Sayılı 
Sıkıyönetim Kanununun 23 üncü Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Savunma 

ve Adalet Komisyonları Raporları (2 /29 ) 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 23 üncü Maddesıimin Değiştiriılmeisıine ve 'Bu 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifim gerekçesiyle 'birlikte 
sunulmuştur. 

Gereğini) saygılarımla arz ederim. 
Fuat Atalay 

Diyarbakır Milletvekili 

G E R E K Ç E 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 23 üncü maddesidin 230ıl Sayılı Kanunla 
değiştirilmesinden sonra ısılkıyömetim askerî mahkemeleri, bakılmakta olan davalarla 
sınırlı olıma'k üzere (görevlerine devam edebilmektedirier. 

Aıncak, sıkıyönetim dönemine özgü yetkilerden ıbir 'bölümünün 'bu dönemin 'bit
mesinden sonra da uygulama alanında kalmasının kanunla sağlanmasına Anayasanın 
122 nci maddesi hükümleri elvermez. Anayasanın 145 inci maddesinin 3 üncü fıkrası, 
aslkerî mahkemelerin sıkıyönetim yönünden yetkilerinin sıkıyönetimin devam ettiği 
süre file sınırlı bulunduğu ve sıkıyönetim kaldıırılınca 'bu yetkinin de sona ereceği 
kurallını (kendi içinde taşır. Olağanüstü durum artık yoksa olağanüstü yoların ve 
tedbirlerin de sona ermesi ve olağan hukuk düzeninin tüm gerekleriyle geri gelmesi 
doğaldır. Sıkıyönetim kalkınca askerî mahkemeler artık sıkıyönetim suçları ve suç
luları yönünden bir kimsenin kanunen tabi olduğu mahkeme niteliğini yitirir ve sıkı
yönetimle özgü yetkileri uzatmakla bir kimsenin kanunen tabi olduğu mahkemeden 
ıbaşka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü 
merciler kurulması gibi bir yola gidilmiş olur. Böylece Anayasanın değişik 37 nci 
maddesi hükümleriyle de çatışma ve çelişme durumu ortaya çıkar. 

Öte taraftan 1402 Sayılı Kanunun 18 inci maddesi; sıkıyönetim askerî mahke
melerinde 353! Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
savaş hali hükümlerinin uygulanacağını öngörmektedir. Oysa savaş hali bir yana, sı
kıyönetimin (bile 'bulunmadığı ıbir zamanda toir davaya savaş hali hükümlerine göre 
ibaikıilimasım objektif ölçülerle açıklayabilmek mümkün değildir. 
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Aynı şekilde, bık davanın sanığı olup da hıalklkımdıaki soruşturma tefrik edilen 
bir (kimsenin sikıyöndttiımı ısoınıa erdikten sonra sorgulanıp hakkında dava açılması 
hallinde, davanın bir kısım sanlıklarının sıkıyönetim mahkemelerinde bir kısım sanık-
liarıınıın ise 'adiliye mahkemelerimde yargılanmaları, Anayasanın 37 inci ve 10 uncu 
maddeleri iıle ibağdaşltırılıamıaz. Halen uygulamada görülen 'bu tür örneklerde, sıkı
yönetim mahkemelerinde bakılan davalarda hükmedilecek ceza, para cezasına veya 
tedbirlerden 'birine çevrilemeyecek ve ertelenemeyecek, daha önemllisi hu cezalar üçte 
birden iki katına kadar artırılarak verilecektir. Oysa aynı durumda bulunup da adliye 
mahkemelerinde yargıllaınıan Ibir kimseye ceza artırılarak hükmedilmeyecek ve hâkim 
tedbir hakkını geniş ölçülerle kullanabilecektir. 

Bu nedenlerle Kanunun 23 üncü maddesi değiştirilerek, sıkıyönetimin sona er-
rmesinden sonra, slkıyönetlim mahkemderinin devam etmesi halinde sıkıyöınetim ted-
Ibirleriniın de bm anlamda devamına olanak tanıyan hükmün kaldınitaııası ve sıkıyö
netim mahkemelerinin görev ve yetkileri sona erdiğinde, mahkemelerde bakılmakta 
olan davalar ite Yaflgiitay aşamasında bulunanı davalara ne gilbi bir istem uygulana-
cağı kanun metnimde gösterilımliştir. 

iDİYARBAKIR MİLLETVEKİLİ FUAT ATALAY'IN TEKLİFİ 
14Ö2 SAYILI SIKIYÖNETİM KANUNUNUN 23 ÜNCÜ MADDESİNİN 

DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BİR GEÇİCİ MADDE EKLENMESİ 
HAKKINDA KANUN TEKLİFt 

MADDE 1. — il 402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2301 sayılı Kanunla değişik 
23 üncü rnaddesıi aşağıdaki şekilde değişitıiıriılmişitir. 

Sıkıyönetimin sona ermesi halinde sıkıyönetim askerî mahkemelerinin görev ve 
yetkisi 

MADDE 23. — Sıkıyönetimim sona ermesüyle sıkıyöınetim askerî mahkemeleri 
ye sıkıyönetimi askerî savcılıklarının görev ve yetkileri de sona erer. 

Bu mahkemeler ve savcıılıklardalki dava ve soruşturma dosyaları, ilgili kanun 
hükümlerine ıgörie görevli ve yetkili yangı merciılerime gönderilir. 

MADDE 2. — 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununa aşağıdaki geçici madde ek-
lenımişıtir : 

GEÇllCt MADDE, — 12 Eylül 1980 tarihimde ilan edilen sıkıyönetimin kaldı-
rı'lmasundan sonra faıalüyetıleri devam eden sıkıyönetimi askerî mahkemelerinin görev 
ve yetkileri, hu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sona erer. Bu mahkemelerde bakıl
makta olan davalar, iıligii kanun hükümlerine göre görevli ve yötıkili adliye mahke
melerime! gönderilir. 

Askerî Yargıtaya initikal eden davalarda bozma kararı verildiği takdirde, dava 
dosyası 'ibiırinoi fıkra hükümlerine göre 'belkılenecek ıgörevıli ve yetkili mahkemeye 
gönderilir. 

MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 4. —> Bu Kanun hükümleri Bakanlar Kurulunca yürütülür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi <S« Sayısı : .130) 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Millî Savunma Komisyonu 12.5.1988 

Esas No. : 2/29 
Karar No. : 8 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECLISI BAŞKANLIĞINA 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ın; 1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanununun 23 
üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkın
da Kanun Teklifi, Komisyonumuzun 11.5.1988 tarihli 5 inci Birleşiminde ilgili teklif 
sahibi ve bakanlıklar temsilcilerinin iştirakiyle görüşüldü. 

Teklifte, sıkıyönetimin sona ermesi halinde sıkıyönetim askerî mahkeme ve sav
cılıklarının görev ve yetkilerinin de sona ermesi ve sonuçlandirılamayan dava dosya
larının ilgili kanun hükümlerine göre görevli ve yetkili yargı mercilerine gönderilmesi 
öngörülmektedir. 

Malumları olduğu üzere, sıkıyönetim askerî mahkemeleri dayanağını Anayasanın, 
kanunî hâkim güvencesini düzenleyen 37 nci ve askerî yargıyı düzenleyen 145 inci 
maddelerinden almaktadır. Anayasanın 37 nci maddesinde, hiç kimsenin kanunen 
tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamayacağı hükmü mevcuttur. 
145 inci maddede ise, askerî mahkemelerin savaş ve sıkıyönetim hallerinde bakacak
ları suçlar ile hangi kişileri yargılayabileceği, kuruluşlarının nasıl olacağı ve gerekti
ğinde bu mahkemelerde adlî yargı hâkim ve savcılarının görevlendirilmeleri gi'bi hu
susların kanunla düzenleneceği hükmüne yer verilmiştir. 1402 sayılı Kanunun sıkıyö
netim yargısına dair bölümleri hu meyanda 23 üncü maddesi de Anayasanın sözü 
edilen hükümlerine dayanılarak vazedilmiştir. 

Askerî mahkemelerdeki hâkimlik ve savcılık görevleri meslekten yetişmiş adlî 
yargı hâkim ve savcıları ile aralarında önemli bir farklılık bulunmayan hâkim subay
lar tarafından yürütülmektedir. Kaldıki sıkıyönetim askerî mahkemelerinde adlî yargı 
hâkim ve savcıları da görev almaktadırlar. Bu mahkemelerde yargılama usulleri, 1412 
sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa paralel hükümler ihtiva eden 353 sayılı 
Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda düzenlenmiştir. 1402 
sayılı Kanun savunma hakkını zedelemeden yargılamayı çabuklaştıran hükümler ge
tirmiştir. 

Sıkıyönetimin sona ermesine rağmen, sıkıyönetim askerî mahkemelerinin, görül
mekte olan davalar sonuçlandırılıncaya kadar göreve devam etmeleriyle ilgili bir dü
zenlemeden amaç, başlanmış bulunan yargılamanın kesintiye uğramadan ve sürünce
mede bırakılmadan aynı mahkemede sonuçlandırılmasıdır. 

Diğer taraftan, çok sanıklı ve kapsamlı dava dosyalarının adlî yargı organlarına 
devri halinde, yeni mahkeme heyetlerinin dava dosyalarını incelemeleri ve sanıkların 

Türküye Büyük 'Mffiet Meclisi (S. Sayısı : 130) 



kişisel durumlarını yeniden değerlendirmelerine sebep olacağından davaların sonuç
landırılması uzayacak, 'bunun sonucunda da bir çok dava zamanaşımına uğrayarak 
ortadan kalkacaktır. 

Teklifin tümü üzerinde yapılan uzun müzakerelerden sonra kifayet kabul edilmiş 
ve maddelere geçilmesi oylandığında, yukarda açıklanan gerekçeler ışığında, teklifin 
maddelere geçilmesi kabul edilmediğinden teklif Komisyonumuzca reddolunmuştur. 

Havalesi gereğince Adalet Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Başlkan 
Recep O. Ergun 

Kaıyısdrİ 

Kâtıip 
Mehmet Gürbüz Şakranlı 

Mamfeıa 

Üye 
Sabahattin Araş 

Erzurum 

Üye 
İsmail Dayı 

Balıkesir 

Üye 
Ali Şahin 

Kahramanmaraş 

Üye 
Hasan Zengin 

Manisa 
1402 Sayılı Kanun değişiklliğünin 

reddine karşıyım. 

Üye 
İrfan Demiralp 

Samsun 
İmzada bulunamadı. 

Sözcü 
Burhan Cahit Gündüz 

İzmir 

Üye 
Hilmi Ziya Postacı 

Aydın 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Rüştü Kâzım Yücelen 

İçel 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Ramiz Sevinç 

İzmir 

Üye 
M. Erdoğan Yetenç 

Manisa 
1402 Sayılı Kanun değişikliğinin 

reddine karşıyım. 

Üye 
Latif Sakıcı 

Muğla 

Üye 
Mümtaz Güler 

Uş'ak 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 17 . 11 . 1988 

Esas No. : 2/29 
Karar No. : 35 

TÜRKİYE (BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'ım; 14Cİ2 Sayılı Sılkıyöneltoiım Kanununun 23 
üncü Maddesinin Değiştirilmesi ive Bu Kanumıa; ©ir 'Geçici Madde 'Eklenmesıiı Hak
kında Kanom Teklifli Adalet ve Millî Savunıma ©afkamlılkları temsilcileri ile teklif sa
hibinin de kati'lmajlari'yla Koımisıyonumıuzca incelenip görüşülıdü. 

Anayasamı izim Î1'22 nci maddesi «Anayasanın tanıdığı hür demokrasi düzenimi 
veya temel halk ive hürriyetleri ortadan Ikaldırmaıya yönelen ve olağanüstü hal ilamını 
gerektiren faallerden daha valhiiım şiddet faarelkefclerimim yaygınlaşması veya savaş hali, 
savaşı geciktirecek bir durumun başjgöstermeisıi, ayalklanıma olması veya vatan veya 
Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bıir kalkışmanın veya ülkenin ve milletin ıbö-
lümmezliğiıni içten veya dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerimin yayıgıınlaşması...» 
hallerinde sıkıyönetim ilan edileceğine amir bulunmaktadır. 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kanonunun 15 İnci malddesıi ilse, sılkıyönetim mahkeme
lerimin görev ve yetkilerimjî tesipit eıtımiştiır. Sılkıyömetimı ilanı üzerine kurulan, sıkıyö
netim mahkemeleri; Devletin kişiliğine ıkajrşı işlenen suçları, suç işlemeye tamdık ve 
cürüm ikan için cemiyet Ikunmalk ısuçlarıınıi, Devlete ait mühür, damga vesaiır alamet
lerin talkKdi makkındalki suçları, kamu mallarıma karşı işlenen suçları, vatan ve millete 
karşı ıhiyanet suçlarımı işleyenleri yargılamaktadır. 

1402 Sayılı Sıkıyönetim Kamumununj !23 üncü (maddesinde 23CI1 Saıyıiı Kanunla 
yapılan değişiklikle; sıkıyönetiımln Ikaldırılıması durumunda, sıkıyönetim askerî mahke
melerinde görülmelkte olan davalar sonuçlandırılıncaya ikadaır bu mahkemelerim görev 
ve yetkileri devam 'edeceği tarafa gefciırilımiştıir. 

Kamu davası açılmamış dosyalar ile duruşmanın tatiline karar verilmiş davaların, 
durumlarına, mahiyetlerime ve kanun 'hükümlerime göne, görevli ve yetkili mercilere 
gönderileceği faüfcmü de ıgeHirimüştir. 

Bu madde hükümlerinden de anlaşılacağı büzere kanun vazıı sıkıyönetimi askerî 
mahkemelerinim görev ve yetiklerimin sıkıyönetimin (kalldırıllrnası halinde de devam 
edeceği taralımı sınıırlı olaıraik sadece görülmekte olan davalara faasretmiş bulunmak
tadır. 

Asikerî mahkemeler ile sıkıyönetim 'bölgelenimde tarulan sıkıyönetim askerî mah
kemeleri dayanağını Anayasamın 37 ve 145 kııcsi maddelerinden almaktadırlar. 

•Bilindiği üzere, An!aya;sanıın< 37 noi ımaddeısıimıde; hiç ıkimsenin kanunen tâbi oldu
ğu mahkemeden başka ıbir tmıerei önüne çılkıarılamayacağı ıhükımü mevcuttur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 130) 
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Anayasanın 11145 imci maddesinde de; asikerî 'mahkemelerin, savaş ve sıkıyönetim 
hallerinde !bajka|cajkları suçlar |ile hangi ıkişileri yargılayabilecekleri, kuruluşlarınmı na
sıl 'olacağı ve gerektiğinde Ibu mahkemelerde adlî yangı hâkim ve savcılarının görev-
lendirilmelerıi ıkeyifliıyötinin ikanumla düzenleneceği lilfade olumımakıtadır. 

Askerî malhlkeımelerddki hâkiımlıiık ve ısajvcılik görevleri rtıesileiktem yetişmişhâkimi 
subaylar tarafından: yiirütülımökıtedlîr. Bu hâkimlerim kaymalk, yetiştirilme esasları, mes
lekî eğitjlmleri, >hâıkixnlik teminatı ve benzeri huisuslar da adlî yarağı hak/im ve savcıları 
ille aralarımda herhangi bir farklılık bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, askerî mahkemelerdelki yargılama usuller imi düzenleyen 353 sayılı 
Askerî Mahkemeler Kuruluşu 've Yargılatma Usulü Kamur.|u, 141İ2 Sayılı Geza Muha
kemeleri Usulü Kanunuma paralel 'hükümleri ihtiva dtmektedjlr. iBu mahkemelerin 
kararları Asikerî Yargıtayın denetimime tabiidir. < 

.Sıkıyönetim Askerî Mahkemelerimde de, savunma halkkı itam anlamıyla muha
faza edilmekte ve ayrıca yargılamayı çalbufcılaşturıcı nitelikli hükümlerim yamıısıra as
kerî yargılama usulleri ıtatbiık ödillmeiktedir. Bü mahkemelerde askerî hâkimi ve savcı
larla 'bilirlikte adlî yargı hâkıiım ve savcıları da, görev yapmaktadırlar, 

Sıkıyönetimim soma ermesvme rağmen, sısıtkııyömeitiımiın askerî mahıkemesimiiın sıkıyöne
tim dönemindeki davalara bakarak ısomıuçlandırmaları, 14CI2 Sayılı Siıkıyöınıetiım Kamu-
nununun 23 üncü maddesindekıi hülkümdeını kaynafclanmıalktadıır. Nitekim, 19ı6llı Ama-
yasajsına 115.3.1973 tarih ve ıl(699 ısayılı Kanunla eklenen Geçici. 121 imci maddede de, 
bu nitelikte bir düzenleme yapılmış ve uygulaması devamı lettidıknıiiştdır. Bu maddetıiin 
Anayasaya aykırılik iddiası, Anayasa Mahkemesinin 15.4.1975 tarih ve 1973/19 esas, 
1975/88 ısayılı kararıyla reddedilmiştir. 

'Bu düzenlemeler im amacınım yargıllamamın lkesin|bisiz ve sağlılklı şekilde yapılması 
görüşlerinden (kaynaklandığında hiçbir tereddüt olmaması gerekir., 

iBu sebeplerde, sıkıyönetim asikerî mahkemclerı'ımin, açılmış dava|lar ısanjuçlanın-
caya İkadır göreve devam etmeleri Anayasaya aykırı olmadığı gihi, adaletimi sürünce
mede kalmaması, Ikesintiye uğramaması ıbalkıımımdan da isağliııkh bir uygulamadır. Esa
sen davalarımı açıllmış bulunduğu mahkemelerce sonuçlandırılması muihalkemıe huku-
kuınpn genel (prensiplerime uygum bulunmaktadır. 

Yukarıda arz olunan nedenlerle Kamun Tdkllifi, Komıisyomıumuzca ohıımlu müta
lâa, edilememiş ve maddelerime geçilmeden reddedilmıesime -oyçolkıluğu ile karar ve
rilmiştir. 

ıTürkıiye Büyük Mıület Meclisi (S. Sayısı : 130) 
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Raporumuz Genel Kurutum onayına suınplmaık üzere saygı l e arz öluınuf. 

Başkan 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Sözcü 
A. Reyhan Sakallıoğlu 

Salkarya 

Üye 
Kâmil Ateşoğulları 

Ankara 
Muhalifim. 

Muhalefet şerhim ekilidir. 

Üye 
Muhittin Karaman 

Gümüşhane 

Üye 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 
Muhalifim. 

Muhalefet şerhim eklidir. 

Üye 
Ahmet Ersin 

îzrrtir 
Teklifin reddine muhalifim. 

Başkanvdkilii 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

ıKâtip 
Gökhan Maras 

Kırşehir 

Üye 
Mustafa Cumhur Ersümer 

Çanakkale 

Üye 
Naim Geylani 

Hakkâri 

Üye 
Aytekin Kotil 

İstanbul 
Teklifin reddine muhalifim. 

Üye 
Murat Basesgioğlu 

Kastamonu 

Üye 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 
Teklifin reddine muhalifim. 
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T. B. M. M. ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 
KARŞI OY YAZISI 

1402 sayıh yasanın 23 üncü maddesi, 13.5.1971 tarihinde yapılan değişiklikle, sıkı
yönetim mahkemeleri sıkıyönetim kalkınca ellerindeki işlerle sınırlı olarak kalıyor, 
yetki ve görevi devam ediyordu. 

Bu maddenin Anayasaya aykırı olduğu savı ile Anayasa Mahkemesine götürül
müş ve Anayasa Mahkemesi 15.6.1972 gün ve E. 1971/31, K. 1972/5 sayılı kararlarıyla 
bu hükmün 1961 Anayasasının 32, 124 ve 138 inci maddelerine aykırı olduğunu sap
tayarak iptal etmiştir. 

Anayasanın iptal ettiği bu hükmün 12 Mart döneminde yapılan Anayasa değişik
liği ile 15.3.1973 tarihinde geçici 21 inci madde olarak eklendi. Aşağı yukarı iki ay 
sonra da 1402 sayılı Yasaya geçici 2 nci madde olarak eklendi. An c ak bu madde yal
nızca 26 Nisıan 1971 tarihinde ilan edilen sıkıyönetimle ilgili özel, istisnai bir durumdu. 
19 Eylül 1980'de Sıkıyönetim Yasası MGK.ce 2301 sayılı Yasa ile değiştirilirken eski 
yasanın geçici 2 nci maddesinde yer alan özel durum - ki yalnızca 1971 sikıyönetimiyle 
ilgili - genelleştirilerek 'bugünkü durum yaratılmıştır. 

1982 Anayasasının 145 inci maddesi Askerî Mahkemelerin savaş ve sıkıyönetim 
hallerinde hangi suçlar ve kişiler 'bakımından yetkili ve görevli olduklarının yasa ile 
gösterilmesini buyurmuştur. 

Bu hüküm aynı zamanda Askerî Mahkemelerin sıkıyönetim yönünden yetkileri
nin, sıkıyönetimin devam ettiği süre ile sınırlı bulunduğunu, sıkıyönetim kalkınca bu 
yetkinin de sona ereceği gerçeğini kendi içinde taşımaktadır. Olağanüstü durum yoksa 
olağanüstü yol ve önlemlerin de sona ermesi, olağan hukuk düzeninin tüm gerekleri 
ve kurumları ile geri gelmesi gerekir. 

Bu gerçek karşısında, sıkıyönetim kalkınca askerî mahkemeler artık sıkıyönetim 
suçları ve suçluları yönünden «bir kimsenin yasal olarak tabi olduğu» mahkeme nite
liğini yitirerek ve sıkıyönetime özgü yetkileri uzatarak «bir kimseyi yasal olarak tabi 
olduğu mahkemeden başka bir mercii önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetki
sine sahip olağanüstü merciler kurulması» gibi bir yola gidilmiş olur. 

Askerî mahkemelerin, sıkıyönetimin kalkmasından sonra, ellerindeki davalarla 
sinim olarak, göreve devam etmelerini öngören yasa kuralı, hükmü vardır, ancak 
Anayasa hükmü yoktur. Çünkü 19 Eylül 1980'den iki yıl sonra kabul edilen 1982 
Anayasasında 1973'te değiştirilen hüküm yoktur. 

Anayasanın «Hiç kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet 
yetkisini kullanamaz» hükmünü koyan 6/3 üncü madde ve 11 inci miadde karşısında, 
yine Anayasanın 37, 122/6 ve 145 inci maddeleri karşısında Sıkıyönetim Yasasının 
23 üncü maddesi Anayasaya aykırıdır. Ancak, Anayasanın geçici 15 inci maddesi engeli 
nedeniyle Anayasa Mahkemesine gidilemediğinden tek çözüm 23 üncü maddenin de
ğiştirilmesidir görüşümüzle karşı oy yazımızı sunuyoruz. 

Ali Haydar Erdoğan Kâmil Ateşoğulları 
İstanbul Ankara 
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T. B. M. M. (S. Sayısı : 126) 

Avrupa İkamet Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri 

ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1 /468) 

T.C, 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 8.7. 1988 
Sayı : K. K. Gn. Md. 07/101-2183/03549 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 
24.6.1988 tarihinde kararlaştırılan «Avrupa İkâmet Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

G E R E K Ç B 

Avrupa İkâmet Sözleşmesi, Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanarak, 13.12.11955 
tarihinde üye üyeliklerin imzasına açılmış ve aynı tarihte tarafımızca imzalanmıştır. 
Avrupa Topluluğuna ttam üyelik müracaatımız muvacehesinde, Avrupa Topluluğunu 
kuran anlaşmanın öngördüğü yabancılara ayrımcı muamele yapılmaması prensibi önem 
arz ettiği için, hu prensibi kalbul eden Avrupa İkâımat Sözleşmesinin 2 nci maddede 
yazılı beyanlar yapılmak suretiyle onaylanması amaçlanmaktadır. 

Sözleşmenin 21 feci maddesinin (1) numaralı fıkrasında ibelirfcilen «benzer durum
larda» deyiminin karışıklıklara sebebiyet vermemesi için bu deyimden ne anladığımızın 
kayıt altına atamasına lüzum 'görülmüştür, 

Ayrıca, sözleşmenin 31 ikici maddesinin (1) numaralı fıkrasındaki, taraflardan bi
rinin başvurusu ile anlaşmazlıkların Milletlerarası Adalet Divanında çözümlenmesine 
ilişkin hükümle Türkiye'nin kendini bağlı (saymadığı ve sözleşmenin uygulanması ve 
yorumlanması bakımından Âkit Taraflar arasında çıkabilecek herhangi bir anlaşmaz
lığın Milletlerarası Adalet Divanının kararına •sunulmıasıinda tarafların her olayda mu
vafakatinin gerektiği hususu hükme bağlanmaktadır. 
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AVRUPA İKÂMET SÖZLEŞMESİ 

G E R E K Ç E 

1. Avrupa Konseyi çerçevesinde hazırlanarak 13.12.1955 tarihinde üye ülkelerin 
imzasına açılan «Avrupa İkâmet Sözleşmesi» tarafımızdan aynı tarihte imzalanmıştır. 
Sözllıeşmıe, onaylanmasının uygun ıbulunduğuına dair Ikanunun çıkarılması içlin 1959'da 
TBMM'ne sevk edilmiş ancak görüşülmesi mümkün olmamıştır. Daha sonra yeniden 
ele ahnan sözleşmenin millî mevzuatımızla çeliştiği gerekçesiyle tasdiki yoluna gidil
memiştir. 

2. Avrupa Topluluğuna tam üyelik müracaatımız muvacehesinde, Avrupa Top
luluğunu ıkuran anlaşmanın öngördüğü yabancılara ayıırıımcı muamele yapılmanıası 
prensibi önem arz etmektedir. Bu bakımdan, söz konusu prensibi kabul eden ve im
zalamış olduğumuz Avrupa İkâmet Sözleşmesinin onaylanması konusu yeniden ele 
alınmıştır. 

3^ Avrupa İkâmet Sözleşmesi ile yabancıların üye ülkelere girişten, orada ikâ
metleri kolaylaştırılmakta, medenî haklar bakımından eşit muamele öngörülmekte, 
hukukî ve adlî himaye sağlanacağı beltritlilım'ekte, yabancıların gelir getiren işleri hangi 
şartlarda yapabilecekleri düzenlenmektedir. 

4. 1955 tarihli Avrupa İkâmet Sözlöşimesini aynı tarihte imzalayan ülkemiz 1956 
Şubatında 'bir kısıtlamalar listesini sekreteryaya iletmiştir. 

Bu kısıitliamalar listesinde 6 ncı madde ile ilgili olarak Türlk uyruklulara tahsis 
edilen mülk katagorileri belirlenmiş, 13 üncü madde ile ilgili olarak Millî Savunma 
ve Güvenlik ile İlgili kamu görev ve mesleklerin icr'aasındalki sınıriaımaılar, 14 üncü 
madde ile ilgili olarak sadece Türk uyruklulara tahsis edilen meslek katagorileri belir
lenmiştir. 

Benzer kısıtlamalar sözlieşımleye taraf diğer ülkeler tarafından da blldirilımiş bu
lunmaktadır. Sözleşmenin amacı ülkelerdeki bu gibi kısıtlamaları sözleşmenin imzası 
sırasında dondurmak ve daha sonra yemi kısıtlamalar getirilmeyip mevcut kısıtlama
ların azaltılmasına çalışılmasını sağlamaktır. 

5. Avrupa İkâmet Sözleşmesi Dışişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde, ilgili Ba
kanlık ve Kuruluşlar tetasillcilleninlin iştiraki ille yapılan toplantılarda incelenmiş olup 
Sözleşmenin onaylanmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır. İlgili Bakanlık ve Ku
ruluşlarımızın kendi bünyelerinde mevcut uygulamalar açısından krsıtlamalarıın haliha
zır durumu tespit edilmiş olup 1956 yılında verilen listedeki kısıtlamalardan sonra yeni 
kısıtlamalar getirilmemiş olduğu tespit edilmiştir. Sözleşmenin çeşitli bölümleri ile ilgili 
dieğerlenldiırmöleır aşağıda sunulmaktadır. 

a) Giriş, ikamet ve sınır dışı etme konularını düzenleyen 1, 2 ve 3 üncü madde
lerin mevzuatımız açısından bir aykırılık yaratmayacağı anlaşılmıştır. 

b) Medeni hakların kuüllanıtaasıı konusundaki 4, 5 ve 6 ncı maddelerden 6 ncı 
madde ile ilgili olarak Sözleşmenin imzası tarihinde Hükümetimiz tarafından Avrupa 
Konseyine ıbazı mal kaitegoriltorinin sadece Türlk uyruklulara tahsis edildiğini belirten 
bir kısıtlamalar listesinde iyileştirmeler olduğu görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi' (S. Sayısı : !26) 
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c) Adlî ve İdarî Teminatlar konusundaki 7, 8, ve 9 uncu maddeler esasen ikili 
adlî yardım «özleşmelerimize paralel hükümler getirtmesi bakıımın'dan uygun görül
müştür. 

d) Gelir getiren uğraşlar konusundaki 10 ilâ 17 nci maddelerin içindeki kayıt ve 
şartların, 14 üncü madde çerçevesinde Hükümetimüz tarafından verilmiş kısıtlamalar 
üstesi muvacehesinde bir sakınca yaratmayacağı tespit edilmiştir. 

e) Özel haklar kısmındaki Ticaret, Sanayi ve Ziraat odalarında seçme hakkının 
yabancılara tanınması konusunda Türkiye Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları 
v,e Ticaret Borsalar Biriliği hailen mevcut tüzüğe göre oda ve 'borsalarda yapılacak se
çimlerde oy kullanabilmek ve seçilebilmek için Türk vatandaşı olmak gerekmekle bir
likte seçme hakikinin yalbancıilara tanınması için tüzükte gereklıi değişikliğin yapılma
sının uygun olacağını belikıtmiş'tir. Yabancı hakem ıtayiin'in'in ise rnürnikün olduğu Ada
let Bakanlığımızca bildirilmiştir. 

f) Vergi, zorunlu hizmetler ve kamulaştırma ile ilgili bölümdeki yabancıdan alı
nan vergünkı vatandaşınkinden daha ağır olmayacağına dair 21 inci madde, Türkiye' 
de mukim olan yabancı ile vatandaş arasında fark gözeti'lmediğinden mesele yaratma
maktadır. 

Ancak Sözleşmenin 21 inci maddesi ile ilgili olarak «benzeri bir durumda bulu
nan» 'teriminden nıe 'anladığımızın kayıt ©tttirilımesiinin faydalı olacağı Maliye Bakan
lığımızca lüzumlu görülmüştür. 

6. Sözleşmenin amacı vatandaşlar ile yabancılar arasındaki statü farkını mümkün 
mertebe gidermeye çalışmaktadır. Sözleşme bu konuda üye ülkeler arasında yapılmış 
olan ikili ikamet sözleşmeleri ile kabul edilmiş bulunan hükümlerde birlik sağlanmasını 
öngörmektedir. Esasen 'başlıca Avrupa ülkeleri ile Devletimizin kuruluşunu takip eden 
ilik yıllarda ikili ikâmet sözleşmeleri aktedilmiş olup bu sözleşmelerde daha da liberal 
hükümler mevcut bulunmaktadır. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 11 . 10 . 1988 
Esas No. : 1/468 
Karar No. : 18 

TÜRKİYE BÜYÜK MİİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Kcımfisyonumuza gönderilen, «Avrupa İkamet Sözleşmesinin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğuna Dlalir Kanun Tasarısı» İçişleri ve Dış'işleri Bakanlıkları temsilcilerinin 
de katılmalarıyla incelenip, görüşüldü. 

Kanun tasarısının öngördüğü sözleşmeyle yabancıların üye ülkelere girişleri, arada 
ikametleri kolaylaştırılmakta, medenî haklar bakımından eşit muamele öngörülmekte, 
'hukukî, ve adlî himıaye »ağlanacağı beliirü'lmelkte, yabancıların gelir getiren işleri hangi 
şartlarda yapabilecekleri düzenlenmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi1 (S. Sayısı : 126) 
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Sözleşmenin anılan hükümleri Kbmisıylonumuzca da ben'imsenerek tasarı aynen ka
bul ed'iltaİtşltiir. 

Raporumuz Dışişleri Komisyonuna sunulmak, üzere saygıyla arz olunur. 

Başkan 
Galip Demirel 

Malatya 

Kâtip 
Hasan Çakır 

Antalya 

Üye 
Abdurrahman Karaman 

Adıyaman 

Üye 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 

Çankırı 

Üye 
Ertekin Durutürk 

İsparta 

Üye 
Ali Rıza Yılmaz 

içel 

Üye 
Ömer Şeker 

Konya 

Üye 
Kudbettin Hamidi 

Siirt 

Üye 

Başkanvekili 
Necat ^Tunçsiper 

Balıkesir 

Üye 
Ersin Koçak 

Adana 

Üye 
Ayhan Arifağaoğlu 

Artvin 

Üye 
Mustafa Namlı 

Çorum 

Üye 
İbrahim Gürdal 

İsparta 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Mehmet Adnan Ekmen 

Mardin 

Üye 
Necati Akıncı 

Şanlıurfa 

Selahattin Mumcuoğlu 
Van 
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Dışişleri Komisyonu Raporu 

> Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 15 . 11 . 1988 

Esas No. : 1/468 
Karar No. : (1 - 2) 35 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎS* BAŞKANLIĞINA 

«Avrupa Ikalmet $azleşmösıinıin Onaylanmasının Uygun Burunlduğuna Dair Kanun 
Tasarısı» Komisyonumuzun 19.10.11988 Tarihli I - 2/2 sayılı ve 9.111.1988 tarihi I - 2/5 
sayılı Birleşfailerirıfde Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı tem'silcilerinin katılmalarıyla tetiklik ve müzakere ddiild/i. 

Tasarının gerekçesinde de beliritiUdiğİ gibi Avrupa Topluluğuna tam üyelik, mlüra-
oa'aitımız muva'cdrıesinlde, Avrupa Topluluğunu kuran anlaşımlanın öngördüğü, yalbancı-
lara ayrımcı muamele yapılmaması prensibini kalbul eden «özleşmenin onaylanması amaç
lanmaktadır. 

Tasarı Komisyonumuzca usulüne uygun şekilde görüşülmüş; Sözleşmenin 26 ncı 
röald'desi hükümlerinin, 31 inci maddeye konulması düşünülen ve tasarı metninde yer 
alan çelklineeyi koymaya yeterli olmadığı ve bu nedenle çekÜncenıin hukukî dayanağtnın 
belirlenmesddde zaruret olduğu görülmüş, ileride taraf ülkelerle ve Avrupa Konseyi ile 
ihtilaf vukuunda Türkiye Büyük Millet Meclisinin ydllki veren iradesi ile Hülkümelıin 
onaylama ve belge teaıüi etme irafdesinİn askıida kalabileceği ihtimali öne sürülmüş, buna 
karşılık Hükümet Temsilcisi, gerekli tedlbİrlerin alındığım beyan ite rapiorumuz ekinde 
yer alan belgeleri Komlisıyona tevdi etlmiştir. 

Komisyonumuz bu belgelerin rapora eklenmesi ve Dışişleri Blakanlığının geniş şekilde 
müzakere edilen bu konudaki tedbirleri artırması temennisiyle ve tasarı methinin 1 inci 
mıa^esttcfe; paranföez içffinlde yer alan «ortaklıklar ve dernekler» ibaresinin çıkarılmasıyla 
Tasarının kabulüne karar vermiştir. 

Raploruîmuz, Sözleşmenin Komisyonumuzda görüşülüp kalbul edilmiş sayfalarının 
mühürlenmiş tercümesi, Dışişleri Bakanlığının mütalaası ve üyderimizin imza .belgesinin 
paraflı ve mühürlü ikişer nülshası ile birlikte Genel Kurulun onayına sunulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

EK : 1. Dışişleri Bakanlığı Komsolso-
İuk, Hukuk ve Sbsyal işler Gn. Mid. Büyük
elçi Zekfi ÇeikJk'ol'un tevdii ettiği Dışişleri 
Bakanlığında yapılan toplantı özet zaptı ve 
Dışişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinin 
mütalaası, 

2. (AET Başkanlığı Hukuk İzleme Eği
tim Dairesi Başkanı Hüseyin Pazarcı'nın 
«evidi ettiği belge. 
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(DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDA YAPILAN* TOPLANTI ÖZEL ZAPTI 

TBMM Dışişleri Komisyonunda görüşülen ve bazı maddeleri üzerinde tereddüt 
hâsıl olan Avrupa İkamet Sözleşmesi 28.10.1988 günü ilgili Bakanlık ve Kuruluşların 
temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda tekrar gözden geçirilmiş ve şu sonuçlara varıl
mıştır: 

Madde 2. — Söz konusu maddenin yurt dışındaki vatandaşlarımıza bir kolaylık 
getirip getirmeyeceği hususunda kesin yargıya varmanın mümkün olamayacağı, zira 
sözleşmede ekonomik ve sosyal şartların müsaade ettiği ölçüde deyiminin kullanılması 
ile âkit tarafa diğer âkit taraf uyruklularının kendi ülkesinde ikametlerine izin vermesi 
hususunda hareket serbestliği getirdiği kanaatına varılmıştır. Bu husus, sözleşmenin 
tümü için geçerlidir. 

Madde 4. — Türkiye'nin akdetmiş olduğu ikili ikamet anlaşmalarıyla söz konusu 
sözleşme kıyaslandığında örneğin F. Almanya ile Türkiye arasındaki İkamet Sözleş
mesi nazarı itilbare alındığında aynı tür hükümler ihtiva ettiği örneğin ikili anlaşmanın 
1. maddesinin Avrupa İkamet Sözleşmesinin 4. maddesine tekabül ettiği görülmüştür. 
İkili Anlaşmada şahıslar ve şirketler söz konusu iken sözleşmede sadece gerçek şahıs
lardan bahsedilmektedir. 

Madde 6. — Söz konusu Sözleşmenin imzalanması sırasında tevdi edilen kısıtla
malar listesinin geçerliliği konusu tartışılmış, birçok kanunun değiştiği, bazılarında 
iyileştirme olduğu saptanmıştır. Ancak yapılan müzakerelerde bu aşamada bu listenin 
güncel hale getirilmesinin gereksiz olduğu, dalha sonra onay belgemizin tevdii sırasında 
güncel kısıtlamalar Üstesinin iyileştirmelerle birlikte Konsey Sekreteryasına sunul
masına karar verilmiştir. Bu husus kısıtlama getirdiğimiz 13 ve 14. maddeler için de 
geçerlidir. 

Madde 8. — Meccani Adli Yardımın devlete önemli bir külfet getirip getirmeye
ceği tartışılmıştır. Ancak Meccani adlî yardımın çok taraflı sözleşmeler kadar, iç hukuk 
ve ceza kanunumuzda da belli durumlarda öngörüldüğü saptanmıştır. Ayrıca, yarar
lanacak Türklerin sayısı ile yararlanacak yaibancıların sayısı açısından durumun bizim 
lehimize olduğu kanısına varılmıştır. 

Madde 10. — İki durum söz konusu olan: a) Yabancı, bir işverenin yanında ça-
lışacaksa DPT izin vermektedir, b) Şirket kuracaksa onun için de DPT'nin izni gerek
mektedir. (yatırım, yabancı sermaye girişi, çalışma izni) 10 ve 11 inci maddeler de eko
nomik ve sosyal nitelikteki ciddî sdbepler müsaade ettiği ölçüde talbiri kullanıldığından 
yoruma açık ollımaktadır. Madde 12 ise, bir objektif hüküm getirmektedir. 6224 sayılı Ya
bancı Sermaye Teşvik Kanunu ile 10. madde arasında bir tutarsızlık bulunmamaktadır. 
Yalbancı sermaye ithali serbesttir. İkili yatırım anlaşmaları mevcuttur. Yatırım yapa
cak uyrukların izne talbi olaca:ğı karşılıklı olarak tespit edilmiştir. Madde 14 ile sadece 
uyruklulara bazı mesleklerin talhsis edilmesi sdbebiyle 6224 sayılı kanun açısından 10. 
madde bir rahatsızlık getirmektedir. 

Madde 12. — Âkit taraf uyruklarının diğer âkit taraf ülkesinde bulunduğu, âkit 
tarafın uyrufciarıyla eşit olarak gelir getiren her türlü faaliyette bulunması konusunda, 
5 veya 10 yıl ikamet süresi şartı hakkında tercih yapılmasına gerek bulunmadığı İçişleri 

Türkiye Büyük Mıilldt Meclisi (S. Saynsı : 126) 
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Bakanlığı yetkilisince belirtilmiştir. Çünkü ülkemiz mevzuatına göre çalışma izni şart
ları DPT'ce tespit edilmektedir. Yabancıların özel olarak ne iş yapabilecekleri bu ku
ruluş tarafından saptanmaktadır. 

Madde 18. — Ticaret Odalar Birliği seçimlerinde seçmek ve seçilebilmek için Türk 
vatandaşı olunması gerekmekte ise de bu kuruluşların organ seçimlerine yalnız seçmen 
olarak (belli şartlar içinde) yabancıların katılmalarında bir sakınca görülmemektedir. 
Sözleşme onaylandığı takdirde iigili tüzük hükmü değiştirilecektir. 

Madde 21. — Adalet Bakanlığı yetkilisi vergi konusundaki bu hükme ilişkin olarak 
yapılan beyanın, beyandan daha ağır olduğu mütekabiliyet esasına göre tepki doğurabU 
leceğini belirtmiştir. Maliye Bakanlığı yetkilisi Türkiye'de vergilendirmenin mukimlik 
esasına göre yapıldığını belirtmiştir. Mevcut vergi kanunumuz dar ve tam mükellefiyet
leri mukimlik esasına göre belirlemektedir. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmala
rında da OECD modeli kullanılmaktadır. Bu modelde de mukimlik esas alınmaktadır. 

Âkit taraf ülkelerin hiç birinde mukim olmayan âkit taraf uyruklarından birinin 
diğer taraf ülkesinde nasıl vergilendireceğine açıklık getirmek amacıyla bu beyanın 
yapılmasının yerinde olacağı hususunda Maliye Bakanlığı görüşünde ısrar etmiştir. 

Madde 31.— 
Viyana Anlaşmalar Sözleşmesine göre söz konusu maddeye çekince koymak müm

kündür. 1964 tarihli uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesi Avrupa Sözleşmesini 
Türkiye onaylamamıştır. Çünkü Sözleşme Divanının zorunlu yargı yetkisini öngör
mektedir. Bu da bizim tutarlı olduğumuzu gösteriyor. 1972 yılına kadar 5'er yıllık 
sürelerle zorunlu yargı yetkisini kabul ettik. Siyasî sebeplerle bu süre yenilenmemiştir. 
Türkiye uyuşmazlıklarını bu tarihten itibaren karşılıklı görüşmelerle çözmeyi tercih 
etmiştir. Bu itibarla 31. maddeye çekince konması yararlı olacaktır. Sözleşmeye ilişkin 
olarak bir ihtilaf vukuunda anlaşmazlığa taraf olanlardan birinin başvurması ile uyuş
mazlığın Adalet Divanına götürülmesi konusunda bir ön anlaşma (tahkim) şartı getiril
mektedir. 

Gerekli ise, Laihey Adalet Divanına katılmamıza ilişkin kanun, kaynak olarak 
gösterilebilir. Kaldıki, Avrupa Konseyi, Hukuk Müşavirliği, bu şekilde bir çekince 
koymayı deneyebileceğimizi taraf ülkelerden itiraz gelirse çekincenin tatbikatta değer 
kazanıp kazanmayacağının bu itirazlar çerçevesinde şekilleneceğini, ancak örneğin 
temel maddelerden birisi olan 31. madde ile ilgili bir çekince konusunda kendi 
mütalaasının menfî olacağını ifade etmiştir. 

DPT yetkilisi devletler ve diğer devletlerin vatandaşları arasındaki yatırım uyuş
mazlıklarının çözümlenmesi hakkındaki sözleşmenin yatırım uyuşmazlıklarının Laihey 
Adalet Divanına götürülmesine ilişkin 64. maddesine çekince koyduklarını belirtmiştir. 
(ilişik kanun metni örneği.) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : ,126) 
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DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNİN MÜTALAASI 

MİLLETLERARASI ADALET DİVANININ ZORUNLU YARGI YETKİSİ 
HAKKINDA İÇ HUKUK MEVZUATIMIZ VE UYGULANMASINA 

İLİŞKİN HUKUK MÜŞAVİRLIĞİİJNCE HAZIRLANAN NOT 

I. — Milletlerarası Adalet Divanının yargı yetkisini önceden ve zorunlu olarak 
kalbul etmenin yol ve usulü, Divan Statüsünün 36. maddesinin ikinci paragrafında 
şöyle düzenlenmiştir: «Bu statüye taraf olan Devletler, herhangi bir zaman, aynı yükü
mü kabul eden herhangi başka Devlete karşı, konusu aşağıda gösterilmiş olan hukukî 
uyuşmazlıkların hepsi hususunda Divanın yangı yetkisini bihakkın ve özel anlaşma 
olmaksızın, mecburî olarak tanıdıklarını beyan edebilirler.» Bu paragraftaki hükme 
36. maddenin ihtiyarî kaydı denilmektedir. Aynı maddenin üçüncü paragrafına göre, 
«bu beyanlar, kayıtsız şartsız olarak yahut mütekabiliyet şartı ile birkaç veya bazı 
Devletlerce veya muayyen bir müddet için yapılabilecektir.» 

II. — Türkiye Milletlerarası Adalet Divanının Statüsünü 15 Ağustos 1945 tarih 
ve 4801 sayılı Kanunla onaylamış, Statünün 36. maddesinin! ikinci fıkrasındaki ihtiyarî 
kaydı ise 12 Mayıs 1947 tarih ve 5047 sayılı Kanunla kabul etmiştir. Konuya açıklık 
getireceği düşüncesiyle Kanunun I. maddesinin metnini aynen yazıyoruz: 

«Madde I. — San Franciskolda 26 Haziran 1945 tarihinde imzalanmış ve 4801 
sayılı Kanunla onaylanımş olan Milletlerarası Addet Divanı Statüsünün 36. maddesi 
hükmünce, Statüye taraf olan Devletlerin, herhangi bir zaman, aynı vecibeyi kabul 
eden herhangi bir başka Devlete karşı, mevzuu: 

A) Bir andlaşmanın yorumlanması, 
B) Devletlerarası hukuka ait her husus, 

C) Sabit olduğu takdirde, milletlerarası taahhütlerin ihlalini teşkil edebilecek 
her olayın gerçekliği, 

D) Milletlerarası bir taahhüdün ihlalinin gerektirdiği tazminatın mahiyet veya 
vüs'atı; 

olan hukukî uyuşmazlıkların hepsi hususunda Divanın yargı hakkını bihakkın 
ve özei anlaşma olanaksızın mecburî olarak tanıdıklarını beyan edecekleri hakkındaki 
kayda, aşağıdaki şartlar altında iltihak olunmuştur: 

1) Mütekabiliyet, 
2) Beş yıllık bir süre için, 
3) Uyuşmazlığın ve onu doğuran yakanın işbu iltihak tarihinden sonra tahaddüs 

etmiş olması, 
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4) Uyuşmazlığın Divan Statüsünün 36. maddesinde yazılı uyuşmazlıklar zümre
sinde olması. 

Aşağıdaki uyuşmazlıklar bunun dışında kalır: 
Türkiye'nin akd ve kalbul etmiş olduğu uyuşmazlıkların çözülmesi hususunda başka 

bir usul derpiş etmekte bulunan sözleşme ve andiaşmaların uygularmasuu doğrudan 
doğruya veya bil vasıta ilgilendiren uyuşmazlıklar.» 

!Beş yıl süreli olan bu Kanun, 6357 ve 7153 sayılı Kanunlarla ve 1961 Anayasası 
yürürlüğe girdikten sonra da 25 Şulbat 1964 tarih ve 423 sayılı Kanunla ve son olarak 
27 Temmuz 1967 tarihli ve 929 sayılı Kanunla (yürürlük tarihi 23 Mayıs 1967) beşer 
yıllık sürelerle uzatılmıştır. 929 sayılı Kanunun öngördüğü beş yıllık süre 23 Mayıs 
1972 günü dolmuş ve yeniden uzatılmamıştır. 

Bilgilerine saygıyla arz ederim. 
Dr. Bozkurt Süral 
Hukuk Müşaviri 

AVRUPA İKAMET SÖZLEŞMESİNE KONULMASI DÜŞÜNÜLEN ÇEKİNCE 
İLE İLGİLİ NOT 

Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı 
DPT Müsteşarlığı 
AET Başkanlığı 
Hukuk, Eğitim ve İzleme Dairesi 
Başkanı 
ye 
Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi 
1. Avrupa İkamet Sözleşmesinin 26 ncı maddesinin 1 inci fıkrası taraf devlet

lerin, imza ya da onay sırasında, kanunları Sözleşmeye aykırı hükümler içeriyorsa bu 
konularda Sözleşmeye çekince konulmasına izin vermektedir. Buna karşılık, aynı fık
ranın »on cümlesi Sözleşmeye genel bir çekince konulmasını yasaklamaktadır. 

2. Yukarıda belirtilen hükümlerin objektif yorumu, anılan Sözleşmenin ikamet 
konularına ilişkin mevcut kanunları Sözleşme ile bağdaşmayan taraf devletlere bu tür
den yalnızca konunun esasına ilişkin alanlarda çekince koyma hakkını tanıdığı ve Söz
leşmenin genel hükümleri ile ilgili çekinceleri yasakladığı şeklinde anlaşılmasını gerek
tirmektedir. 

3. Oysa, sözkonusu sözleşmenin onaylanması amacıyla hazırlanan ve T.B.M.M. 
Dışişleri Komisyonuna sunulan uygun bulma kanunu tasarısı, Sözleşmenin 31 inci mad
desinde düzenlenen ve uyuşmazlık halinde gerektiğinde Uluslararası Adalet Divanına 
tek - taraflı başvuru hakkını da öngören hükmüne bir çekince koymaktadır. Yukarıda 
belirttiğimiz gibi, Sözleşmenin 26 ncı maddesi genel nitelikli çekince konulmasını ya
sakladığından ve uyuşmazlıkların çözümünü düzenleyen maddenin normal olarak genel 
bir hüküm şeklinde değerlendirilmesi gerektiğinden Türkiye'nin koyduğu bu çekince
nin Sözleşmeye uygun olarak konulmuş bir çekince değerini taşımaması söz konusu
dur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : ,126) 
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4. Dışişleri Bakanlığının Divanın zorunlu yargı yetkisini tanımama konusunda 
bilinen ve anlaşılır nedenlerle istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü ve tutumunu anlamakla 
birlikte, eldeki konuda konulan çekincenin (ki kullanılan terimler itibariyle bunun yal
nızca bir beyan olarak anlaşılması ve değerlendirilmesi ihtimali de vardır) Türkiye'nin 
birgün tek taraflı bir başvuru nedeniyle Divan önüne gitmesi gereğini de hukuken or
tadan kaldırmamaktadır. Şöyle ki, 26 ncı maddede yalnızca ikamet konusunda mevcut 
kanunlara ilişkin olarak çekince konulmasına izin verilmesi nedeniyle, birgün herhangi 
bir uyuşmazlık halinde ilgili devletin sorunu tek - taraflı olarak Uluslararası Adalet Di
vanına götürmesi karşısında ilk önce yetkisini değerlendirmek zorunda olan Divanın 
Türkiye'nin koyduğu çekinceyi genel bir çekince olarak değerlendirmesi ve dolayısıyla 
Sözleşmeye aykırı bularak kaale almaması sonucu kendisini yetkili ilan etmesi ihtimali 
büyüktür. 

5. T.B.M.M. Dışişleri Komisyonunun ve Yüce Meclisimizin, söz konusu uygun 
bulma kanunu ile konulan çekinceyi bu ihtimalin ışığında değerlendirmesini ve siyasal 
ve belirli ölçüde hukukî nedenlerle anılan çekincenin konulmasında yarar görüldüğü tak
dirde bunun etkisinin kesin olmadığı ve birgün Divan önünde tek - taraflı bir başvuru 
sonucu herhangi bir davanın muhatabı olunması ihtimalinin bulunduğunu hesaba kat
masını takdirlerinize sunarım. 

- Ankara, 11.11.1988 
Prof. Dr. H. Pazarcı 
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HÜKÜMETIN TEKUÎ(F ETTIĞI MBTÎN 

Avrupa İkamet Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı 

ıMADDE 1. — 13.12Jİ955 tarihinde imzalanan «Ajvrupa tlkamöt S'öz!leşmes(i»nin, 2 noi 
mariidelcfe yazılı bbyanilar yapimak sureltiyle onaylanması, uygun bulunmuştur. 

MADDE 2. — a) Türkiye, Sözleşmenin 21 indi maddesinin (1) numaralı fıkrasın
da belirtilen «benzer durumlarda» deyimi bakımından tultumunu saklı tutar ve bu de
yimi, olağan vergi kanunlarının ve düzenlemeleririin uygulanması açısından hukuken 
ve gerçekte önemli ölçüde benzer şartlara sahip mükelleflerin (igerçek kişiler, tüzel kişi
ler, ortaklıklar ve dernekler) kaisltediildiğÜ şeklinde yorumlar. 

Diğer taraftan bu deyim, bir âklilt devletin ülçüncü bir dielvlette mukim olan ve bu 
âkil devlette faaliyet gösteren kendi Vatandaşlarına, vergileme ve buna bağlı mükellefi
yetler yönünde uyguladığı .muamelenin aynısını, bu âklilt desvMlte faaliyet gösteren ve 
üçüncü devlette mukim olan diğer âkit deyietıin vatandaşlarına, da uygulayacağı anla
mına gelir. 

b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sözleşmenin, taraflardan birinin başvuruisu ile 
anlaşmiazlıkların Milleltileraraisı Adalet Divanında çözlümleflrnesine ilişkin 3!1 inci madde
sinin (1) numaralı fıkrası hükümleri ile kendini bağlı saymaz ve sözleşimıenin uygulan
ması ve yorumlanması bakımından âk'ilt taraflar arasında olalblJlecek herhangi bir anlaş
mazlığın Milletlerarası Adalet Divanının kararına sunulmasında anlaşmazlığa taraf olan
ların her olayda muvafakatinin gerektiğini beyan eder. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : ıl26) 
* 
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İÇİŞLER1! KOMİSYONUNUN KlABUL 
ETTÎÖİ METHİN 

Avrupa İkamet Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Taftamın 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 inci mad
desi K^mİsy ı̂ımfUiZîca aynen kabul edül-
miştir. 

DIŞİİŞUERİ KOMİSYONUNUN 
KABUU ETTİĞİ METİN 

Avrupa İkamet Sözleşmesinin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen klaibul edıil-
m'iştir. 

MADDE 2. — a) Türkiye, Sözleş
menin 21 inci maddesinin (1) numaralı 
fıkrasında .bMMlilen «Ibenzer durumfl)artJa>> 
deyimi bafcıimınldan tutumunu saklı tutar 
ve bu deyimi, olağan vergi kanunlarının 
ve dıüzfenleinıeleranıin uygulanması açısın
dan hukuken ve gerçekte önemli ölçüde 
'benzer şartlara salhfip mükelleflerin (geüçek 
kimiler, tüzelkişiler) kastedidliği şeklinde 
yorumlar. 

Diğer taraftan bu deyfim, bir âklit dev-
fetiin üçüncü bir dbvleltte mukıim olan ve 
'bu âkîfti dövMtie faaliyet gösteren kendi 
vatandaşlarınla, vergileme ve buna bağlı 
mülkdletfJyetler yönünlde uyguladığı mua
melenin aynısını, bu âkit devlette faaili-
yet gösteren ve üçüncü devlette mukim1 

olan diğer âkit devlettim vatandlaşlarma 
da uygulayaüağı anlamına gelir. 

'b) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 
Sözleşmenin, taraflardan birinin başvuru
su ile anlaşjmiazlılkl'arın Milletlerarası Alda-
let Divanında çözüimlenmes'ine ilişkin 
31 inci malddesiriin (1) numaralı fıkrası 
hülkümled ile kendini bağlı saymaz ve Söz
leşmenin uygulanması ve yorumlanması 
b'akıımınıdan âkit taraflar arasındla olabile
cek herhangi bir anlaşmazlığın Milletler
arası Adalet Divanının kararına sunulma
sında anlaşmlaızlığa taraf olanların her 
olayda muvafakatinin gerektiğini beyan 
eder. 

Türkiye Büyük MÜllet Meclisi '(S. Sayısı : 126) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Bu Kanun yatyımı tarilhMîe yiirürlüğe .gjker. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Ba.% 

Başbakan 
T. Özal 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
İ. K. Erdem 

Devlet Balkanı 
A. Tenekeci 

Devlet Bakanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakanı 
C. Çiçek 

Adalet Bakanı V. 
M. Kalemli 

içişleri Bakanı 
M. Kalemli 

lanlar Kurulu yürüitür, 

24 . 6 .1988 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
V. Atasoy 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Bakanı 
İV. Kitapçı 

Millî Savunma Bakanı 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
Aı K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/. S. Giray 

Ulaştırma Bakanı 
E. Pakdemirli 

Çalışma ve Sosyali Güvenlik Bakanı 
jf. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
F. Kurt 

Milli! Eğitim Gençlik ve Spor 'Bakanı 
H. C. Güzel 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam 
B. Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. H. Doğan 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Ş. Yürür 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 

Türküye Büyük Millet Meclisi! (S. Sayısı : 126) 
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(İçişleri Komisyonunun Kabul (Dışişleri Komisyonunun KJa'bul 
Ettiği Metin) Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Körnıisyonuımuzjca aynen kaJbul edil-
mıişltir. 

'MADDE 4. — Taslarının 4 üncü miad-
desii Komisyonuımuızıcia aynen kaıbul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Kcjmfeyionuimıuzca aynen kalbul edil
miştir. 

;MADDE 4. — Tasarının 4 üncü mad
desi Komlîsyönuimuzıca aynen klalbul edil
miştir. 

Türkiye Büyük Mıillet Meclisi (S. Sayısı : 126) 
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AVRUPA İKAMET SÖZLEŞMESİ 

Bu sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi Hükümetler, 
Avrupa Konseyinin amacının, üyelerinin ortak mirası olan ideal ve ilkeleri koru

mak ve geliştirmek, ekonomik ve sosyal ilerlemelerini kolaylaştırmak olduğunu dikkate 
alarak; 4 Kasım 1950 de imzalanan tnsan Halkları ve Temel Hürriyetleri Koruma Söz
leşmesi, 20 Mart 1952 de imzalanan bu sözleşmeye Ek Protokol, Avrupa Sosyal ve Tıb
bi Yardım Sözleşmesi ile sosyalgüvenlik hakkında 11 Aralık 1953 de imzalanan iki Av
rupa Geçici Anlaşması gibi Konsey çerçevesi içerisinde şimdiye kadar aktedMmiş bulunan 
sözleşme ve anlaşmalarda da teyit edildiği üzere Avrupa Konseyi üyesi ülkeler arasın
daki bağların özel niteliğini kabul ederek; 

Bir bölgesel sözleşme akdi suretiyle, üye ülkelerden herbirinin uyruklarına diğer üye 
ülkelerde uygulanan muamelelere ilişkin olarak ortak kurallar ihdasının birleşme hare
ketini daha da ileri götüreceğine inanarak; 

Uyruklarına karşılıklı olarak bahşettikleri hak ve ayrıcalıkların, yalnızca statüsü 
gereği Avrupa Konseyi üyesi ülkeleri bir araya getiren sıkı ortaklık nedeniyle tanınmış 
olduğunu teyid ederek, 

Sözleşmenin kapsamı itibarıyla Avrupa Konseyi teşkilatı çerçevesine girdiğini kay
dederek, 

Aşağıdaki hususlarda anlaşmışlardır. 

BÖLÜM I 

GİRİŞ - İKAMET VE SINIRDIŞI EDİLME 

Madde 1 

Âkit Taraflardan herbiri, kamu düzenine, millî güvenliğe, kamu sağlığına veya ge
nel ahlaka aykırı olabilecek haller dışında, diğer taraf uyruklarının geçici olarak ika
met amacıyla kendi ülkesine girişlerini kolaylaştıracak ve orada serbestçe dolaşmaları
na izin verecektir. 

Madde 2 

işbu Sözleşmenin 1 inci maddesinde öngöruW koşullar altında, Âkit Taraflardan 
herbiri, ekonomik ve sosyal şartlarının müsaade ettiği ölçüde, diğer taraf uyruklarının 
ülkesinde ikametlerini uzatmalarını veya bunların devamlı ikametlerini kolaylaştıracak
tır. 

Madde 3 

1. Âkit Taraflardan birinin, diğer âkit ülkesinde yasal olarak ikamet eden uyruk
ları ancak millî güvenliği tehdit ettikleri veya kamu düzenine veya genel ahlâka aykırı 
davrandıkları takdirde sınırdışı edilebilirler. 

2. Âkit Taraflardan birinin, diğer herhangi bir Âkit Taraf ülkesinde yasal ola
rak iki yıldan fazla bir süredir ikametetmekte olan uyruğu; millî güvenlik açısından 
kesin zorunluk yoksa, kendisi hakkındaki sınırdışı kararına karşı itirazda bulunmasına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : ,126) 
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ve bu amaçla yetkili makama veya yetkili makamca özel olarak belirlenmiş kişi veya kişi
lere başvurmasına ve bu organlar önünde temsil olunmasına müsaade edilmeksizin sı-
nırdışı edilemez. 

3. Âkit Taraflardan birinin, diğer bir Âkit Taraf ülkesinde on yıldan fazla bir 
süredir ikamet eden uyrukları, yalnızca millî güvenlik nedeniyle veya bu maddenin birin
ci bendinde zikredıilen diğer nedenlerin, özellikle ciddî bir nitelikte olması hallerinde 
sınırdışı edilebilir. 

BÖLÜM II 

MEDENİ HAKLARIN KULLANILMASI 

Madde 4 

Âkit Taraflardan birinin uyrukları, diğer bir Âkit Taraf ülkesinde gerek şahsî, ge
rek aynî mahiyette olsun, medenî halklardan yararlanma ve bunları kullanma hususunda, 
o devlet uyruklarına uygulanmakta olana eşit bir muameleden faydalanır. 

Madde 5 
Bu Sözleşmenin 4 üncü maddesi hükümleri hilafına her Âkit Taraf, millî güvenlik 

veya savunma nedenleri ile her kategorideki mallara ilişkin iktisap, zilyetlik veya yarar
lanma haklarını kendi uyruklarına hasredebilir veya diğer taraf uyruklarım yabancılara 
uygulanan özel şartlara tabi tutabilir. 

Madde 6 

1. Millî Güvenlik veya savunma ile ilgili haller dışında 
a) Bazı kategori malların iktisap, zilyetlik veya yararlanma hakkını ıkendi uy

ruklarına hasreden veya diğer taraf uyrukları da dahil bu konuda yabancılar hakkında 
özel düzenlemeye giden veya bu malların iktisap, zilyetlik veya yararlanma hakkını kar
şılıklılık esasına bağlayan her Âkit Taraf işbu Sözleşmenin imzası anında bu kısıtlama
nın bir listesini, bunları tesis eden iç hukuk hükümlerini belirterek, Avrupa Konseyi Ge
nel Sekreterine bildirecektir; Genel Sekreter bu listeleri diğer imzalayanlara iletecektir. 

b) Âkit Taraflardan biri, işbu sözleşmenin kendisi hakkında yürürlüğe girme
sinden sonra, ekonomik ve sosyal nitelikte zorunlu nedenlerle veya memleketin hayatî 
kaynaklan üzerinde tekelleşmeyi önlemek amacı ile, kendisini mecbur hissetmedikçe, 
diğer taraf uyruklarının bazı kategori malları iktisap, zilyetlik veya faydalanma hak
kına ilişkin yeni kısıtlamalar koymayacaktır. Âkit Taraf kısıtlama koyduğu takdirde alı
nan önlemlerden, bunlara ilişkin iç hukuk hükümlerinden ve bunları gerektiren neden
lerden tamamen Genel Sekreteri haberdar edecek; Genel Sekreter bunu diğer taraflara 
bildirecektir. 

2. Her Âkit Taraf, kısıtlamalar listesini diğer tarafların uyrukları lehine azaltma
ya çalışacaktır. Bu değişiklikler Âkit Tarafça Genel Sekretere bildirilecek ve Genel Sek
reter bunları diğer taraflara iletecektir. 

Her Âkit Taraf, yabancılarla ilgili genel düzenlemelere kendi mevzuatınca tanınan 
istisnalardan diğer taraf uyruklarını yararlandırmak için de gayret sarf edecektir. 

Türfoiya Büyük Mfflet Meclisi . {S, Sayısı : ,126) 
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BÖLÜM m 

ADLÎ VE İDARÎ TEMİNATLAR 

Madde 7 

Âkit Taraflardan birinin uyrukları, diğer taraf ülkesinde şahıslarının, mallarının, 
hak ve menfaatlerinin hukukî ve adlî himayesinden o ülke uyruklarıyla aynı şartlar altın
da yararlanacaktır. Özellikle, yetkili adlî ve idarî makamlara başvurmak hakkı ile kendi 
seçtikleri ve ülke kanunlarına ehil olan bir kimsenin yardımını sağlayabilmek hakkına 
o ülke uyruklarıyla aynı şekilde sahip olacaktır. 

Madde 8 

1. Âkit Taraflardan birinin uyrukları, diğer taraf ülkesinde, o ülkenin uyrukla
rıyla aynı şartlar altında meccani adlî yardımdan yararlanacaklardır. 

2. Âkit Taraflardan birinin yoksul uyrukları, diğer ıtaraf ülkesinde o ülkenin yok
sul uyrukları ile aynı koşullar dahilinde kişi haillerine ilişkin belgeleri meccanen alabi
leceklerdir. 

Madde 9 

1. Davacı veya müdahil olarak Âkit Taraflardan birinin mahkemeleri önüne çı
kan diğer bir Âkit Taraf uyruğundan, Âkitlerden birinin ülkesinde ikametgâhı veya 
mutad meskeni bulunduğu takdirde, gerek yabancı sıfatından dolayı, gerek o memle
kette ikametgâh veya meskeninin bulunmaması sebebiyle, ne şekil altında olursa olsun, 
hiç bir teminat veya depozito akçesi talep edilmez. 

2. Ayni kural, mahkeme masraflarını teminat altına almak için davacı veya mü 
dahilden yapması istenecek ödeme için de uygulanır. 

3. Yukarıdaki bentlerden birine göre veya davanın görüldüğü ülkenin hukuku 
uyarınca teminat, depozito veya ödemelerden bağışık tutulmuş da davacı veya müda-
hile hükmedilen mahkeme masrafları ve sair giderlere ilişkin mahkûmiyet kararları dip
lomatik kanaldan yapılacak istem üzerine, diğer Akit Taraflardan birinin ülkesindeki yet
kili makamca, herhangi bir harç ödenmesi gerekrnefcsizin yerine getirilebilir. 

BÖLÜM IV 

GELİR GETİREN FAALİYETLER 

Madde 10 

Ekonomik ve sosyal nitelikteki; ciddi sebepler müsaade verilmesine engel olmadığı 
takdirde, Âkit Tarafların herbiri diğer taraf uyruklarının, kendi uyruklarıyla eşit ola
rak, ülkesinde Gelir getiren her tülü faaliyette bulunmasına izin verecektir. İlgili şahıs 
gerek kendi hesabına çalışırsa gerek bir işverenin hizmetinde bulunursa bu hüküm, bun
larla kayıtlı kalmaksızın sınaî, ticarî, malî, ziraî faaliyetler ile küçük sanatlara ve ser
best mesleklere de uygulanır. 

Türküye Büyülk Mlület MeoW (S. Sayısı : 126) 
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Madde 11 

Bir Âkit Tarafça Gelir getirir nitelikte bir faaliyete bulunmasına belirli bir süre 
için izin verilen diğer herhangi bir Akit Taraf uyruğu izin veren Âkit Tarafın benzer 
şartlara içinde bulunan uyruklarına aynen uygulanmadığı takdirde, kendisine izin veril
mesi sırasında mevcut olmayan kısıtlamalara bu süre içinde tabi tutulamaz. 

Madde 12 

1. Diğer herhangi Âkit Taraf ülkesinde yasal olarak ikamet eden bir Âkit taraf 
uyruğuna, aşağıdaki şartlardan birini yerine getirdiği takdirde işbu sözleşmenin 10 uncu 
maddesinde öngörülen sınırlamalara bağlı tutulmaksızın, ülkesinde bulunduğu Âkit Ta
rafın uyruklarıyla eşit olarak, gelir getiren her türlü faaliyette bulunmasına izin verilir. 

a) O ülkede yasal olarak kesintisiz 5 yıl süre ile gelir getiren bir faaliyette bu
lunmuş olmak, 

b) O ülkede yasal olarak kesintisiz 10 yıl süre ile oturmuş olmak, 
c) Sürekli ikametine müsaade edilmiş olmak. 
Her Âkit Taraf, işbu Sözleşmenin imzalanması veya onay belgesinin verilmesi anın

da, yukarıdaki şartlardan bir veya ikisini kabul etmediğini beyan edebilir. 
2. Keza Âkit Taraf, aynı usule göre (a) fıkrasında öngörülen süreyi en çok 10 

yıla çıkarabilir. §u şartla ki, beş senelik bir ilk devreden sonra, o zamana kadar icra 
edilen faaliyet bakımından iznin yenilenmesi hiçbir şekilde reddedilemez, veya bu yeni
leme o faaliyetle bir değişiklik yapılmasına bağlanamaz. Her Âikt Taraf, ücretli bir faa
liyetten bağımsız bir faaliyete geçiş hakkını her halükarda otomatik olarak tanımaya
cağını beyan edebilir. 

Madde 13 

Her Âkit Taraf, kamu görevlerini veya Millî güvenlik veya savunma ile ilgili faa
liyetleri uyruklarına hasredebilir veya bu faaliyetlerin yabancı uyruklular tarafından ifa
sını özel şartlara tabi tutabilir. 

Madde 14 

1. tşbu Sözleşmenin 13 üncü maddesinde öngörülen hususlardan ayrı olarak, 
a) Bazı faaliyetleri uyruklarına hasretmiş veya bunların, diğer taraf uyrukları 

da dahil olmak üzere, yabancılar tarafından yürütülmesini kaidelere veya mütekabi
liyete tabi kılan, her Âkit Taraf, işbu Sözleşmenin imzası esnasında, bu kısıtlamaların 
bir listesini, bunların dayandığı iç hukuk hükümlerini belirtmek suretiyle, Avrupa Kon
seyi Genel Sekreterine tevdi edecek ve Genel Sekreter de bu listeleri diğer imzalayan ta
raflara gönderecektir; 

b) Âkit Taraflardan biri bakımından işbu sözleşmenin yürürlüğe girmesinden son
ra o Âkit Taraf, ekonomik ve sosyal nitelikte mücbir sebeplerle kendilerini zorunlu 
hissetmedikleri sürece, diğer taraf uyruklarının gelir getiren faaliyette bulunmalarına 
yeni kısıtlamalar getirmeyecektir. Yeni kısıtlamalar getirdikleri takdirde, alınan önlem
lerden, bunlara ilişkin iç hukuk hükümleri ve bunları gerektiren saiklerden Genel Sekr 
reteri tamamen haberdar edecek ve Genel Sekreter de bunları diğer taraflara bildirecek
tir. 
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2. Her Âkit Taraf, diğer taraf uyruklarının yararına olarak; 
— Uyruklarına tahsis ettiği veya yabancılar tarafından ifasını kaidelere veya mü

tekabiliyete tabi kıldığı faaliyetlerin listesini azaltmaya çalışacaktır; bu değişiklikleri 
Genel Sekretere bildirecek ve genel sekreterde (bunları diğer Âkit Taraflara iletecektir. 

— Mevzuatının öngördüğü ölçüde, yürürlükteki hükümlerden ferdî istisnalar ta
nımaya çalışacaktır. 

Madde 15 

Âkit Taraflardan birinin ülkesinde o ülkenin uyrulklarınca ifası belirli meslekî ve 
teknik vasıflara sahip olunmasını veya teminat gösterilmesini gerektiren bir faaliyetin, 
diğer bir Âkit Taraf uyruğunca yürütülmesi aynı teminatın gösterilmesini, aynı vasıf
lara veya yetkili millî makamca onlara eşdeğer olarak tanınan diğerlerine sahip olun
masına bağlı olacaktır. 

Bununla birlikte, Âkitlerden birinin ülkesinde mesleklerini yasal olarak ifa eden 
Akit Taraf uyrukları, belirli bir durumda kendilerine yardım maksadiyle meslekdaş-
larından biri tarafından diğer herhangi bir Âkit Taraf ülkesine davet edilebilirler. 

' Madde 16 

Asıl faaliyet merkezi taraflardan birinin ülkesinde olan müesseselerden biri hiz
metinde bulunan ve ticaret amacı ile seyahat eden Âkit Taraflardan birinin uyruk
larının altı ay içinde iki aydan fazla oturmamak şartıyla, diğer bir Akit Taraf ülkesin
de faaliyette bulunması için herhangi bir iizin gerekli değildir. 

Madde 17 

1. Herhangi bir Akit Tarafın uyrukları diğer Âkit Taraf ülkesinde, genel olarak 
ücret ve çalışma şartları ile ilgili olarak, kamu makamlarınca konulan kaideler bakı
mından o ülke uyruklarına uygulananandan daha az elverişli olmayan bir muameleden 
yararlanacaklardır. 

2. Bu bölümün hükümleri, Âkit Taraflarından birinin ülkesinde gelir getiren bir 
faaliyet icrası bakımından, diğer taraf uyruklarına, kendi uyruklarına uygulanandan 
daha elverişli bir muamele yapmalarını gerektirdiği şeklinde yorumlanmayacaktır. 

BÖLÜM V 

ÖZEL HAKLAR 

Madde 18 

Âkit Taraflardan hiç biri, ülkesi üzerinde yasal olarak en az beş yıldan beri uy
gun bir faaliyette bulunmuş olan diğer bir Âkit Taraf uyruklarının ticaret, ziraat ve 
meslek odaları gibi ekonomik veya meslekî nitelikteki teşekküllerin seçimlerine bu 
konuda anılan teşekküllerin yetkileri dahilinde alabilecekleri karar saklı kalmak kay-
diyle, seçmen sıfatıyla, o ülke uyruklarıyla eşit şartlar altında katılmalarını yasaklaya-
maz. 
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Madde 19. 

Hakem seçimlinin tamamen ilgili tarafların ihtiyarına bırakıldığı hakemlik durum
larında, Âkit Tarafların uyruklarının, diğer taraf ülkesinde o ülkesinde o ülke uyruk
larına uygulanandan maada kısıtlamalara tabi olmaksızın, hakemlik görevli yapma
larına izin verilecektir. 

Madde 20 

Eğitimden yararlanma devletin yetkisinde olduğu hallerde, bir Âkit Taraf ülkesin
de yasal olarak oturan diğer bir Âkit Tarafın okul çağındaki uyrukları, o ülke uyruk-
larıyla tam bir eşitlik içinde, ilk ve orta öğretüm ile teknik ve meslekî eğitim kuruluş
larına kabul edileceklerdir. Bu hükmün burs verilmesine teşmili Âkit Taraflardan her 
birinin takdirine bırakılmıştır. 

Bir Âkit Taraf ülkesinde eğitim mecburiyeti varsa o ülkede oturan ve okul ça
ğındaki diğer taraf uyrukları da bu mecburiyete tabi olacaktır. 

BÖLÜM VI 

VERGİ, ZORUNLU HİZMETLER, KAMULAŞTIRMA, MİLLÎLEŞTİRME 

Madde 21 

1. Akdetilmiş ve akdedilecek anlaşmalarda mevcut mükerrer vergi ile ilgili hü
kümler saklı kalmak kaydıyla, Âkit Taraflardan birinin uyrukları, diğer taraf ülkesin
de benzeri bir durumda o ülke uyruklarından istenenden başka, daha yüksek veya daha 
masraflı, ne isim altında olursa olsun, resim, harç, vergi ve malî mükellefiyetlere tabi 
olmayacaklardır. Özellikle, vergi ve resim indirim veya bağışıklıklardan, aile mükel
lefiyetlerinde yapılan indirimler de dahil, matrahta yapılan indirimlerden istifade ede
ceklerdir. 

2. Âkit Taraflar, kendi uyruklarından talep etmedikleri herhangi bir ikamet res-
mİRİ diğer taraf uyruklarıma tahmiil etmeyecektir. Bu hüküm, yabancılardan istenen 
izin ve yetki belgelerinin verilmesine ilişkin idarî formalitelerin tamamlanması amacı 
ile gerektiği takdirde harç alınmasına engel olmayacaktır. Ancak, bu harçlar, bu for
malitelerin gerektirdiği masraflardan fazla olmayacaktır. 

Madde 22 

İÂkit Taraflardan birinin uyruklar, diğer taraf ülkesinde, hiç bir ahvalde, gerek 
Şahsı, gerek mal yarlığı bakımından o ülkenin aynı durumundaki uyruklarına uygula
nandan başka veya daha ağır mükellefiyete tabi tutulmayacaktır. 

Madde 23 

İnsan Haklan ve Ana Hürriyetleri Koruma Sözleşmesine ek Protokolün birinci 
maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, Akiit Taraflardan birinin uyrukları mallarının 
diğer bir Âkit Tarafça kamulaştırılması veya millileştirilmesi hainde asgari bu Âkit 
Taraf uyruklarına uygulanan muameleye tabi olacaktır. 

Tttokıiıye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : ,126) 
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BÖLÜM VII 

DAİMÎ KOMİTE 
Madde 24 

1. işbu Sözleşmenin yürürlüğe girişini izleyen yıl içinde bir Daimî Komite ku
rulacaktır. Bu komite, Sözleşmemin uygulama şartlarını iyileştirmeye ve gerekirse hü
kümlerini değiştirmeye veya tamamlamaya yönelik öneriler de bulunacaktır. 

2. Bu Sözleşmenin 6 ncı maddesinin 1 (b) bendi ile, 14 üncü maddesinin 1 (b) 
bendi hükümlerinin yorumlanması veya uygulanması hususunda görüş ayrılıkları olması 
halinde, Komite, taraflardan birinin isteği üzerine, tarafları uzlaştırmaya gayret ede
cektir. 

3. Komite, tarafların ülkesinde yürürlükte bulunan ve bu Sözleşmede yer alan 
konulara ilişkin kanun ve düzenlemelerin durumu ile (ilgili bütün bilgileri içeren dev-
revî bir rapor yayınlayacaktır. 

4. İşbu Sözleşmeyi onaylayan, Avrupa Konseyinin her üyesi bu Komiteye bir tem
silci atayacaktır. Konseyin diğer her üyesi söz hakkına sahip bir gözlemci tarafından 
bu Komite de temsil olunabilecektir. 

5. Komite, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından toplantıya çağrılır. 
ilk toplantı, kuruluşunu izleyen ilk üç ay içinde yapılacaktır. Müteakip toplantı

lar, her iki yılda en az bir defa yapılacaktır. Komite, Konseyin Bakanlar Komitesinin 
gerekli gördüğü hallerde de toplanacaktır. İki yıllık süre son toplantının kapanış tari
hinden itibaren işlemeye başlayacaktır. 

6. Daimî Komitenin görüş ve tavsiyeleri Balkanlar Komitesine sunulur. 
7. Daimî Komite içtüzüğünü kendi düzenler. 

BÖLÜM Vffl 

GENEL HÜKÜMLER 
Madde 25 

işbu Sözleşmenin hükümleri, diğer Âkit Taraflardan bir veya birkaçının uyruk
larına daha elverişli bar işlem sağlayan ve halen yürürlükte bulunan veya yürürlüğe gi
recek olan millî mevzuat, ikili veya çok taraflı antlaşma, sözleşme ve anlaşma hüküm
lerine halel getirmez. 

Madde 26 

1. Her Avrupa Konseyi Üyesi, işbu sözleşmenin imza veya onay belgesinin tevdi sı
rasında sözfeş.mıenin belirli, bir hükmüne, ancalk ülkesinde halen yürüdükte bulunan 
bir kanunun bu hükme uygun olmaması halinde bir çekince koyabilir. îşbu madde ge
reğince genel mahiyetteki çekincelere müsaade edilemez. 
2. îşbu maddeye uygun olarak konulan her çekince sözkonusıı kanunun kısa bir açık
lamasını da içerir.. 
3. İşbu ımadde gereğince bir çekince koyan her Konsey üyesi, koşullar elverişli olur 
olmaz bunu geri alacaktır. Çekincelerin geri alınışı Konsey Genel Sekreterine hitaben 
bir bildirim ille yapılacak ve bu bildirimin alındığı tarihten itibaren hüküm ifade ede
cektir. Genel Sekreter bu bildirim metnini 'Sözleşmeyi imzalayan taraflara iletecektir. 
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Madde 27 
Sözleşmenin 26. maddesi uyarınca sözleşmenin belirli bir hükmü hakkında bir çe

kince koyan Âkit Taraf, diğer Âkit Taraflardan bu hükmün uygulanmasını ancak ken
disinin .kabul ettiği ölçüde isteyebilir. 

Madde 2t 
1. (Harp veya millet hayatını tehdit eden diğer genel tehlike hallerinde, her Akit ta
raf, durumun kesim olarak gerektirdiği ölçüde, işbu Sözleşmede öngörülen yükümlü-
lüiklıere uymayan önlemler alabilir. Şu şartla iki, bu önüemlıer, Devletller Hukukundan 
doğan diğer bütün yükümlülüklere aykırı olamaz. 
2. Bu uymama hakkını kullanan her Âkit Taraf, aldığı önlemlerden ve bunları ge
rektiren nedenlerden, Avrupa Konseyi Genel Sekreterini tamamen haberdar edecektir. 
Bu önlemlerin yürürlükten kalktığı ve Sözleşme hükümlerinin yeniden tamamıyla uy
gulamaya konulduğu tarihi de Konsey Genel Sekreterine bildirecektir. 

BÖLÜM K 

SÖZLEŞMENİN UYGULAMA ALANI 

Madde 29 

1. Bu Sözleşme Âkit Tarafların anavatanlarında uygulanır. 
2. Her Konsey üyesi bu SözOeşmenıin imzası veya onaylanması sırasında veya bunu 
izleyen herhangi bir zarflarda, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine hitaben bir bildi-
rimıle bu sözleşmenin, sözkcnusu bildiri de belirtilen ve milletlerarası ilişkilerinden so
rumlu olduğu ülke veya ülkelere de uygulanacağını açıklayabilir. 
3. Yukarıdaki bende uygun olarak yapılan bildirimler, bu bildirimlerde belirtilen bü
tün ülkeler bakımından, bı söz'Jeşmenin 33. maddesinde öngörülen şartlara uyularak 
geri alınabilir. 

4. Genel Sekreter, bü maddenin ikinci veya üçüncü bentleri uyarınca kendisine ileti
len her bildirimi diğer Konsey üyelerine bü'direcektir. 

Madde 30 
1. Bu Sözleşme hükümlerime göre, Âkit Taraflardan birinin uyrukluğuna sahip ger
çek kişiler uyruk addedi ir. 
2 .Âkit Taraflardan hiçbiri sözleşmenin uygulanmadığı anavatan dışı topraklarında 
mutad meskenleri bulunan diğer bir Âkit Taraf uyruklarını işbu Sözleşmeden yarar
landırmak zorunluluğunda olmayacaktır. 

BÖLÜM X 

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

Madde 3U 

1'. iîşbu Sözleşmenin yorumlanması veya uygulanması hususunda Âkit Taraflar ara
sında çıkabilecek anlaşmazlıklar, taraflar başka bir barışçı çözüm yöntemi üzerinde 
uyuşamadılkları takdirde, özel surette varıllacak bir anlaşma ile veya anlaşmazllığa ta
raf olanlardan birinin başvurması ile Milletlerarası Adalet Divanına götürülecektir. 
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2. Anlaşmazlıkların Barışçı Yollarla Çözümlenmesi konusundaki Avrupa Sözleşme
sinin yürürlüğe girmesinden sonra bu sözleşmeye taraf olanlar., işbu Sözleşme ile ilgili 
olarak aralarında çıkabilecek bütün anlaşmazlıklarda anılan sözleşmenin kendilerini 
bağlayıcı hükümlerini uygu!ayacaklardır. 

3. Yukarıdaki bentlerde öngörülen bir usule tabi olan her anlaşmazlık, ilgili taraf
larca derhal Avrupa Konseyi Genel Sefere terinin bilgisine sunulacak ve genel sekre
ter de, vakit geçirmeksizin, diğer Âkit Tarafları haberdar edecektir. 
4. Anlaşmazlığa dirin i l bir taraf, Milletlerarası Adalet Divanının bir hükmü veya bir 
hakem mahkemesin im kararı gereğince kendisime düşen mıtikdlefıiyetleri yerine getir
mediği takdirde, diller taraf Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine başvurabilecek ve 
Komite, gerekli görürse, Komitede bulunmak hakikini haiz temsilcilerin üçte iki ço
ğunluğunun oyu ile, hüküm veya kararın yenine getirilmesini sağlamak amacı ile tav
siyelerde bullunabileoektir. 

BÖLÜM XI 

NİHAÎ HÜKÜMLER 

Madde 32 

İşbu Sözleşmeye ekli protokol, sözleşmenin ayrıilmaz bir bölümüdür. 

Madde 33 

1. ©ir Âkit Taraf işbu Sözleşmeyi sadece, sözleşmenin kendi bakımından yürürlüğe 
girdiği tarihten baş'ayarak beş yıllık süre sonunda, Konsey Genel Sekreterine altı ay 
önceden ihbarda bulunmak suretiyle feshedebilir. Genel Sekreter de bu ihbardan diğer 
Âkit Tarafları haberdar edecektir. Yukarıda öngörülen fesih hakkını kullanmıayan bir 
Âkit Taraf, müteakip iki yıllık sürelerle Sözleşmeye bağlı kalacak ve sadece bu süre
lerin bitiminden altı ay önce ihbarda bulunmak suretile bu sözleşmeyi feshedebilecektir. 
2- Fesih, ilgili Âkit Tarafı, feshin hüküm ifade ettiği tarihten önce yaptığı herhangi 
bir fiil bakımından işbu Sözleşmede yeralan sorumluluklarından ıkuftariamaz. 
3. Avrupa Konsey' üyeliğinden çıkan her Âkit Taraf, aynı koşullarla, bu Sözleşmeye 
de taraf olmaktan çıkar. 

Madde 34 

1. İşbu Sözleşme Avrupa Konseyi üyelerinin imzasına açık tutulacak ve onaya tâbi 
olacaktır. Onay Belgesi Avrupa Konseyi Genel Sekreterine: verilecektir. 
2. işbu Sözleşme, beşinci Onay Belgesinin verildiği tarihte yürürlüğe girecektir. 
3. Sonradan onaylıınacak her imzalayan bakımımdan Sözleşme, Onay Belgesinin ve
rilmesi tarihinde yürürlüğe girecektir. 
4. Genel Sekreter Sözleşmenin yürürlüğe girişini, onaylayan Âkit Taraflarım isimle
rini, konulan çekinceleri ve sonradan verilecek Onay Belgelerini bütün Konsey üyele
rime büldireoelktir. 

Yukarıdaki hükümleri tasdiiken, aşağıda imzaları bulunan yetkili temsillciler işbu 
Sözleşmeyi imzalamışlardır. 
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İşbu Sözleşme, İngilizce ve Fransızca olarak 13 Aralık 1955 tarihinde Paris'te dü
zenlenmiştir. Her ilki metin aynı şekilde geçerli olacaktır. Tek nüsha haCıinde Avrupa 
Konseyi arşivine tevdi edilecektir. Genel Sekreter aslına uygun örneklerini bütün im
zalayan taraflara gönderecektir. 

PROTOKOL 

KISIM I 

Madde, 1, 2, 3, 5, 6. bent 1 (b), 10, 13 ve 14. bent 1 (b) 
(a) Her Âkit Taraf aşağıdaki hususları kendi ımililî ölçülerime göre talkdir hakıkına sa
hiptir : 

(1) 'Diğer taraf uyruklarının kendi ülkesine girmesine engel1 olabilecek «kamu dü
zeni, güvenlik, halik sağlığı veya geneli ahlâka ilişiklin sebepleri»; 

(2) Diğer taraf uyruklarının kendi ülkesinde uzum süre veya devamlı ikametine 
yahut gelir getiren bir iş yapmasına izin verilmesine engel olabilecek «ekonomik veya 
sosyal» koşullan; 

(3) Millî güvenliğe karşı bir tehdit veya kamu düzeni yahut genel ahlâka karşı 
bir suç teşkili eden durumları; 

(4) Sözleşmede, belirli kategorideki malların iktisap, mülkiyet veya kullanılma
sını yahut belirli hakların kullanılmasını ve faaliyetlerin yapılmasını uyruklarına tah
sis etmek veya bu hususlarda diğer taraf uyruklarını özel koşullara tâbi tutmak yet
kisine sahip olduğunu belirten sebepleri; 
<b) Sınırdışı etme sebeplerinin «bilhassa ciddî mahiyette» olup olmadığını takdir her 
Âkit Tarafa aittir. Bu takdir keyfiyetinde, ilgilinin bütün ikamet süresindeki davranışı 
dikkate alınacaktır. 
(c) Bir Âkit Taraf diğer Âkit taraf uyruklarının haklarını ancak, işbu Sözleşmede be
lirtilen sebeplere dayanarak ve taraflarca üstlenilen yüküm1'ülükllerle uzlaşabildiği öl
çüde, kısıtlayabilir. 

KISIM If 

Madde 1, 2, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 20 
(a) Yabancıların kabulüne, oturumuna ve dolaşımına ve hatta gelir getiren faaliyet
lerde bulunmaJİariına iLişkin düzenlemeler, Sözleşmeye aykırı olmadıkça, işbu Sözleş
meden etkilenmez. 
(b) Bu düzenlemelere uydukları takdirde, Âkit Taraflardan birinin uyrukları diğer 
taraf ülkesinde yasalara uygun ovarak mukim telâkki edilirler. 

KISIM III 

Madde 1, 2, ve 3 
(a) ı«Kamu düzeni» kavramı genel olarak kıta ülkelerinde kabul edilen geniş anlamı 
ile anlaşılmalıdır. Taraflardan biri, örneğin siyasî sebeplerle veya oturma masraflarını 
karşılamak gücü olmadığına yahut gerekli izin o'ımıaksızam gelir getiren bir faaliyette 
bulunma niyetinde olduğuna dair inandırıcı sebepler varsa diğer taraf uyruğunun mem
lekete girmesini reddedebilir. 
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(b) Âkit Taraflar kendilerine tanınan hakların kullanılmasında, aile bağlarını dikkate 
almayı taahhüt eder. 
(c) Sınuıdışı etme hakkı ancak ferdî haillerde kullanılabilir. 

Akit Taraflar sınırdışı etmie hakikini Avrupa Konseyi üyeleri arasında var olan 
özel ilişkileri dikkate alarak kullanacaklardır. Özellikle ilgili şahsın aile bağlarını ve 
ülkelerindeki oturma .süresini dikkate alacaıklardur. 

KISIM IV 

Madde 8 ve 9 
ıtşbu Sözleşmenin 8 ve 9. maddeleri hükümleri, Huikuik Usulüne dair Lahey Söz

leşmesi hükümlerinden doğan yükümlülükleri hiçbir suretle etkilemez. 

IKISIM V 

Madde 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 
(a) İşbu Sözleşmenin 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17. maddeleri hükümleri, bir ve 
ikinci maddelerde öngörülen giriş ve oturma ile ilgili şartlara bağlı olarak uygulanır. 
(b) Âkit Taraflardan birinin bir diğer taraf ülkesinde yasallara uygun oılarak oturan 
uyruklularının sorumluluğu altında bulunan ve kendilerine refakat veya iltihak etme
ye izin verilmiş bulunan eş ve çocuklara işbu Sözleşmenin öngördüğü şartlar altında 
ve mümkün olduğu nisbette, o ülkeye girebilecek ve bir iş tutabilecektir. 
(c) Diğer bıir taraf ülkesinde özel statülere dayanarak ikamet eden veya özel kural ve 
anlaşmalar gereğince gelir getiren bir faaliyet icra eden bir Âkit taraf uyrulkilarına; 
diplomatik veya konsolosluk misyonlarının mahallen işe alınmamış mensupları veya 
personöli, milletlerarası teşkilat memurları, stajyerler, çıraklar, talebeler, meslekî for
masyonlarını geliştirme gayesiyle çalıştırılan kişiler ile gemi ve hava gemisi mürette
batı da dahili olmak üzere, işbu Söz'leşımenin 12. madde hükümleri uygulanmayacaktır. 
(d) tşbu Sözleşmenin 16. maddesi gereğince Âkit Taraflar, iç mevzuat veya düzen-
lemd'erinde, seyyar tacirlik mesleğini, seyyar endüstri veya işportacılıkla eş tutmaya
caktır. 

(e) 16. maddenin sadece, kabul eden memleket dışında kâin bir teşebbüsün emrinde 
çalışan ve münhasıran bu teşebbüs tarafından ücreti verilen seyyar tacirlere uygula
nacağı anlaşılmalıdır; 
(f) tşbu Sözleşmenin 17. maddesinin birinci fıkrası hükümleri, ücretler bakımından 
stajyerlerin: özel durumlarına uygulanmaz. 

KISIM VI 

Madde 2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ve 25. 
(a) Sözleşme sınaî, ebedî ve sanatsal mülkiyete ve yeni nebatî ürünlere uygulanmaz; 
bun'ar yürürlükte bulunan yahut yürürlüğe girecek oilan milletlerarası sözleşmeler veya 
diğer ilgili bütün anlaşmalara konu teşkil eder. 
(b) Üyesi bulunan ülkelerin uyruklarının istihdamını yöneten Avrupa İktisadî İşbir
liği Teşkilâtı Konseyinin Kararları •ille bağlı bul'junan veya bağlı bulunacak olan işbu 
Sözleşmeye Âkit Taraflar, karşılıklı münasebetlerinde ve ücretli faaliyetlerin ifası hu-
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susunda, bu anlaşmanın hükümlerinden veya söz konusu kararlardan hangisi ücretli 
işlerde çalışanların daha lehinde ise onu uyglayaeaklardır. İşbu Sözleşmenin 2, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, ve 17. madde eri hükümlerinim uygulanmasında ve 10 ve 14. mad
delerde belirtilen ekonomik ve sosyal sebeplerin takdirinde taraflar, ücretlilerin daha 
lehinde oldukları takdirde, yukarıda zikredilen kararlara ruh ve lâfzıyle uyacaklardır. 

KISIM VII 

Madde 26, fıkra 1. 

Âkit Taraflar, ,iç mevzuatının temel hükümlerinim' gerektirdiğine kanaat getirdik
leri ölçüde çekince koyma hakkını kullanacaktır. 

KISIM VIII 

Madde 29, fıkra 1. 
(a) işbu Sözleşme, Fransa bakımından Cezayire ve deniz aşırı ülkelerine de uygulanır. 
(b) Federal Almanya Gumhuriyeti, Avrupa Konseyi Genel Sekreterine yapacağı bir 
beyanla işbu Sözleşmenin uygülanmasıını Berlin Landına da teşmil edebilecektir. Ge
nel Sekreter bu beyanı diğer Âkit Taraflara bildirecektir. 
Madde 29, fıkra 2. 

İşbu Sözleşmenin 29. maddesinin 2. fıkrası gereğince bir beyanda bulunan her 
Avrupa Konseyi üyesi, bu beyanda belirtilen her ülke bakımından 6. maddemin 1. fık
rasında ve 14. maddenin 1. fıkrasında öngörülen sınırlama listeleri ve 12. madde ge
reğince yapılan her beyanı ve işbu Sözleşmenin 26. maddesi gereğince serdedilen har 
çekinceyi aynı zamanda Genel Sekretere bildirecektir. 

Madde 30 

«Mutad Mesken» deyimi ilgilinin uyruğu bulunduğu ülkede uygulanmakta olan 
kurallara göre tanımlanacaktır. 

KISIM IX 

Madde 31, fıkra 1. 
Milletlerarası Adalet Divanı Statüsüne taraf olmayan Âkit Taraflar Divana katıl

mak için gerekli tedbirleri alacaklardır. 

Madde 21 

Türkiye, Madde 21 paragraf 1 de belirtilen «benzer durumlarda» deyimi bakı
mından tutumunu saklı tutar ve bu deyim:!, olağan vergi kanunlarının ve düzenleme
lerinin uygulanması açısından hukuken ve gerçekte önemli ölçüde benzer koşullara 
sahip mükelleflerin (gerçek kişiler, tüzelkişiler, ortaklıklar ve dernekler) kastedildiği 
şeklinde yorumlar. 

Diğer taraftan bu deyim, bir Âkit Devletin üçüncü bir devlette mukim olan ve 
bu Âkit Devlette faaliyet gösteren kendi vatandaşlarına, vergileme ve buna bağlı mü
kellefiyetler yönünde uyguladığı muamelenin aynısını, bu Âkit Devlette faaliyet gös-
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teren ve üçüncü Devlette muikiım olan diğer Âkit devletin vatandaşlarına da uygula
yacağı anlamına gelir. 
Madde 31, Paragraf 1. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sözleşmenin, taraflardan birinin başvurusu ile 
anlaşımıazlıkSarın Milletlerarası Adalet Divanında çözümlenmesine ilişkin 31. madde
sinin 1. paıragrafı hükümleri ile kendini bağlı saymaz ve Sözleşmenin uygulanması ve 
yorumlanması baikımından Âkit tarafilıar arasında olabilecek herhangi bir anlaşmazllı-
ğtn Milletlerarası Adalet Divanının kararına sunulmasında anlaşmazlığa taraf olanla
rın her olayda muvafakatinin gerektiğini beyan eder. 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T . B . M . M . (S. Sayısı : 137) 

1475 Sayılı İş Kanununun 26 ncı Maddesine Bir 
Fıkra ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 

Komisyonu Raporu (1 /457) 

T.C. 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü 27 . 6 . 1988 
Sayı : K. K. Gn. Mâ. 07/101-2177/03041 

TÜRKÜYE BÜYÜK' MÎLLET MEOLÎSl BAŞKALIĞINA 

Çalısına ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza {arzı Ba
lkanlar Kurulunca 28.5.1988 tarihinde kararlaştırılan «1475 Sayıfc İş Kanununun |26 
ncı Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 
Tasarısı» üe gerekçesi {ekte gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut Özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

Anayasamızın 49 uncu maddesi; «Devlet, çalışanların, hayat seviyesini yükselt
mek, çalışma foıaıyatııniı gelıiştiırımek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek 
için gerekliı tedbirleri adır, 

Devlet, işçi-işveren ilişkilerinde çalışma (barışının sağlanmasını kolaylaştırıcı ve 
koruyucu tedbirler ata".» hükmünü vazetmiştir. 

Ferdî iş iiiışkileılinli düzenfeyen kanunlariımızdan 'biri olan 1475 sayılı îş Kanu
nunda, son olarak 29.7.1983 [tarihli ve '2869 sayılı Kanunla önemli değişiklikler ya
pılmıştır. 

Ancak, Ücretin Korunması 'Hakkındaki 95 Sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleş
mesinin Onanmasına Dair 109 Sayılı Kanuna göre ücretin korunmasına iişfcin 'bazı 
Ihtükümfalin 1475 ısaıyılı îş Kanununa konulması zarureti doğmuş 'bulunduğundan ve 
kurma izni alınmadan açıllimış olan eski işyerleri bakımından düzenleme yapılması 
uygun Ibulunduğundan ıbu tasarı hazırlanmıştır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 
Maidde 1. •— Milletlerarası Çalıışma Teşkilatının Ücretin Korunması Hakkın

daki 95 sayılı 'Sözleşmesinin 13 üncü maddesinin liikıinci ibendi, ücretin meyhane ve 
benzeri •yedenle eğlence yerllerinde yahut (benzeri müesseselerde ve perakende eşya 
satış mağazalarında ödenmesini yasaklamış, ancak bu ıgîbi müesseselerde çalışan işçi
lerin durumuna İstisna getirmiştir. 

İBu İtibarla, 1475 sayılı îş Kanununun 26 ncı maddesine eklemen toiiır fıkrayla 
24.10.1960 tarilhli ve 109 sayılı Kanunla onaylanan söz konusu Sözleşmenin ücretlin 
korunmasına ilişkin hükümleri arasımda norm bidliğinliın (sağlanması amaçlanmıştır. 

Madde 2. — Kanuna eklenen ek 3 üncü madde ile; istisnalarla ilgili 5 inci mad
denin 'birindi fıkrasının 2 nci ve 5 ineıi 'bentlerinde şayian tarım1 işlerinde (Orman taLi 
yolları dahil) ve 507 sayiı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesi
nin tarifine uygun 3 kişinin çalıştığı işyerlerıinde çalışan İşçiler hakkında da yiın© 
Ücretin Korunması Hakkındaki 95 sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesinin Onan
masına Dair 109 sayılı Kanuna göre 1475 sayılı îş Kanununun ücretin korunmasına 
dair 26, 28, 31 ve 32 nci maddelerinin uygulanması, bu maddelere muhalefet ha
linde de, ilgililer hakkında muhalefete ilişkin ceza hükümlerinin tatbiki öngörülmüştür. 

Geçici Madde ,12 ile de, Kanunun 74 ündü maddesinin ikinci fıkrasına göre 
Çıkarılması ıgereken «'İşyerlerini Kurma İzni ve İşletme Belgesi Verilmesine İlişkin 
Tüzük» yürürlüğe igirmeden önce kurma izni alınmadan açılmış bulunan işyerlerine 
gerekli şartları haiz olması kaydıyla kurma üznıi aranmaksızın işletme belgesi verile
bilmesi mümkün kılınmıştır. Bu suretle, kurma izni ve işletme belgesi alınmadan açıl
mış olan eski işyerlerine birinci derecede noksanlığın bulunmaması halinde işletme 
'bblgesi verilmesi suretiyle faaliyette bulunma, dolayısıyla ülke ekono'mliısine katkı sağ
lama ve işsizliği önlemede çare olma niteliği kazandırılmıştır. 

Madde 3,4. — Yürürlük ve yürütme ile ilgilidir. 

Sağlık ve Sosyal îşiler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İsler Komisyonu 25 . 11 ., 1988 

Esas No. : 1/457 
Karar No, : 5 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSit BAŞKANLIĞINA! 

Yüksek Başkanlılkça '2.8.1988 'tarihinde Komisyonumuza havale edilen «1475 Sa
yılı İş Kanununun 26 ncı Maddesine Bur Fıkra ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Tasarısı», Komisyonumuzun 2I4.1I1J1988 Tarihli 6 ncı Bir-
Teşnmıiıhde Çalışıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerinin de katılmasıyla) in
celenip görüşülmüştür. 

Gerekçesi ve tümü Komisyonumuzca uıygun bulunan Tasarının 1 inci madde
sinde yer alam «kumarhaneler» ibaresi, kanunlarımızda ve uygulamada yer alan iş-
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letme hanımında böyle bir lişletmıe türü 'buiümmadığıındaınj madde metaiındem çıkartıl
mış; diğer taraftan, fıkramın. sonumda yer alam «ücret ödenemez» ibaresi, hiç ücret 
ödenemez anlamıma gelebileceğinden, tfılkıraya açıMılk getirebilmek amacıyla «buralar
da çalışanlar ıhariç, üıcret ödenmesi yapılamaz» hükmüne yer venilmiş ve madde deği
şik bu şekliyle ıkabull ediiknıiıştir. 

Taişarnnın 2 mcd maddesine 'bağlı dk ve 'geçici madde (ille yürürlük ve yürütme 
maddeleri aynen ıkabul edilmiştir. 

Raporumuz Gendi Kurulum onayına sumuillma|k üzere Yüksek Başjkanlığa saygı ile 
arz oluınur. 

Başkan 
Mustafa Balcılar 

•• (Eskiişdh'iıt 

Kâtip 
M. Rauf Ertekin 

[Kütahya 

Üye 
Yaşar Eryılmaz 

Ağrı 

Üye 
Sait Ekinci 

BuirduiH 

Ü/ye 
Mehmet Akdemir 

Gaziantep 

Üye 
/. Hakkı Önal 

istanbul 

Üye 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 

Üye 
Kazım özev 

Tokat 

BaşltoanvıeMllıi 
Burhan Kara 

Giresun 

Üye 
Hamdi Özsoy 

Afyon 

Üye 
Mehmet Özalp 

Aydım 

Üye 
Nizamettin Özdoğan 

Efllazığ 

Üye 
Ali Uyar 

Hatay 

Üye 
Kerem Güneş 

Kars 

Üye 
Ömer Günbulut 

Sivas 

Üye 
Talat Sargın 
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HÜKÜMHnîN TEKLİF ETTıİÖİ IMETİN 

1475 Sayılı İş Kanununun 26 ncı Maddesine bir Fıkra ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Hakkımda Kıanun Tasarısı 

MADDE 1, — 1475 sayılı İş Kaınuınuinıum '26 meı maddesine aşağıdaki fıfcraj eklen-
miştııır. 

«Meyhane ve 'benzeni yerlerle eğlence yerlerji, kumarhaneler ve perakende mal sa
tan dükkân ve mağazalarda; buralarda çalışanlar hariç, ücret ödenemez.» 

MADDE 2. — '1475 sayılı tş Kanonuna aşağıdaıkd ek ve geçici madde eMen-
mişıbir. 

«EK MADDE 3. — 5 imci maddenii'ni ıhiırinci fılkrasının 2 numaralı ıbendi ile 5 
numaralı 'bendinde saıyıiaını (işyerlerinde çalışan işçiler hakıkında;, 26, 28, 3>1 ve 32 nci 
madde hükümleri uygulanır. Bu maddelere rnıulhalefet halimde (ilgûlLiler hakkında mu
halefete ilişkin cıeza hükümleri tatbik edilir.» 

ı«jGElÇtCt MADDE 11(2. — 74 übıcü maddenin tilkine! fıkrasına iglöre çıkıartılllması ge
reken Işyerlerinıi Kurma İzimi) ve İşletime Belgesi Verilmesine İlişkin Tüzük yürüdüğe 
girmeden, önce kuırıma 'iıznıiı ateımajdiaa açılmış buluınan işyerlerine, kurma izni aran-
makısızın ve gereklliı şartlıaırı ıhaıiız iolımaılıan kaydıyla işletime belgesi verilebilir.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 137) 
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SAĞLIK VE SOSYAL ÎŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1475 Sayın tş Kanununun 26 ncı Maddesine Bir Fıkra ve Bu Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesi Haikkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 1475 «ayılı İş Kanununun 26 ncı maddesine aşağıdaki fıkra ek-
lenmiıştif., 

«'Meyhane ve 'benzeri eğlence yerleri ve perakende mal satan dükkan ve mağa-
zalamda, 'buralarda çalışanlar hariç, ücret ödenmesi yapılamaz.» 

MADDE 2. — 1475 saydı İş Kanununa aşağıdaki ek ve ıgeçici madde eklen
miştir. 

EK MADDE 3. — Tasarının Ek 3 üncü maddesi aynen kaibul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 12. — Taşanının geçici maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 3. —• Bu Kanun yayımı itarihiınde yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümleriınli Bakaralar Kuruılu yürlütür. 

Başibalkan 
Turgut Özal 

Devlet Bak. Başbakan Yrd. 
/. K. Erdem 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Balkanı 
A. Bozer 

Devlet Bakanı 
A. Kahveci 

Devlet Bakam 
C. Çiçek 

Adalet Bakam 
M. O. Sungurlu 

içişleri Bakam 
M. Kalemli 

Maliye ve Gümrük Bakam 
A. K. Alptemoçin 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
/ S. Giray 

Ulaştırma Bakam. Y. 
H. H. Doğan 

Çalışma ve Sos. Güvenlik Bakanı 
/. Aykut 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak. 
F. Kurt 

28 . 5 . 1988 

Devlet Bakanı 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
V. Atasoy 

Devlet Bakanı 
Y. B. Özal 

Devlet Bakanı 
M. Yazar 

Devlet Balkanı 
İV. Kitapçı 

Millî 'Savunma Bakam 
E. Vuralhan 

Dışişleri Bakanı 
A. M. Yılmaz 

Millî Eğt. Genç. ve Spor Bak. 
H. C. Güzel 

Sağ. ve Sos. Yard. Bakanı 
B. Akarcalı 

Tarım Orman ve Köyişleri Bak. 
H. H. Doğan 

Sanayii ve Ticaret Bakanı Y. 
Y. B. Özal 

Kültür ve Turizm Bakanı 
M. T. Titiz 
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(Sağlık ve Sosyal İşler Kiomisyonıanun Kialbul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — Taslarının 3 üncü maddesi aynen kabuıl edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi aynen kaibuıl edilmiştir. 
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Dönem : 18 Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 131) 

Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslar
arası Teşkilatı Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm; 

Dışişleri Komisyonları Raporları (1 /356) 

T.C. 
Başbakanlık 8.1.1988 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 07/196-1311/01055 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
önceki Hükümet döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 78 

inci maddesi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarıla
rının yenilenmesi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 
Eki : 

1/777 Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı Sözleş
mesi ve İşletme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair 
Kanun Tasarısı. 

T.C. 
Başbakanlık 22. 5, 1986 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı: K. K. Gn. Md. 18/101-1997/03590 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 

15.5.1986 tarihinde kararlaştırılan «Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Ulus
lararası Teşkilatı Sözleşmesi ve İşletme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kanun Tasarısı» ve gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 
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SÖZLEŞMESİ HÜKÜMETİMİZ, İŞLETME ANLAŞMASI İSE PTT İŞLETMESİ 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA 21 TEMMUZ 1978 TARİHİNDE İMZALANAN 

UYDULAR ARACILIĞI. İLE DENİZ HABERLEŞMESİ ULUSLARARASI 
TEŞKİLATI (INMARSAT) ANLAŞMALARININ ONAYLANMASINA 

İLİŞKİN GEREKÇE 

Haberleşme hizmetlerinde uydulardan yararlanma düşüncesi 1945 yılında ortaya 
çıkmış olmasına rağmen teknolojik alanda meydana gelen süratli gelişme sayesinde 
kısa bir süre içerisinde uygulamaya sokulmuştur. Tüm dünya ülkelerinin üye olabil
mesine ve telekomünikasyon (hizmetlerinden yararlanmasına imkân veren Uydular 
Aracılığı ile Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INTELSAT) 1964 yılında kurulmuş 
ve 1965 yılından itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Ülkemiz INTELSAT'a 1968 
yılında üye olmuş ve milletlerarası kamu haberleşme hizmetinde çalışmak üzere 1979 
yılında Ankara Yer istasyonu işletmeye açılmıştır. Haberleşme yapılacak ülkelerle 
aracı hiçbir ülke olmaksızın doğrudan irtibat sağlayan uydu sistemi ayrıca kaliteli ve 
güvenli bir servisi de 'beraberinde getirmektedir. 

Uydu sistemlerinin sağladığı bu avantajlar sebebiyle sadece Avrupa ülkelerini 
kapsam alanına alan ve 1977 yılında kurulan Uydular Aracılığı ile Haberleşme Av
rupa Teşkilatı (EUTELSAT)'a 1977 yılında üye olunmuştur. INTELSAT Anlaşmaları 
19 Nisan 1973, EUTELSAT Anlaşmaları ise 26 Mart 1985 tarihlerinde TBMM'ce 
onaylanmışür. 

Uydular aracılığı ile yapılan haberleşme hizmetlerinin, deniz taşıtları ile kara 
arasında sağlanması amacıyla uluslararası bir teşkilatın kurulması çalışmalarına 1966 
yılında başlanılmıştır. IMO (Uluslararası Denizcilik Teşkilatı) tarafından yürütülen 
çalışmalar sonunda 3 Eylül 1976 tarihinde Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi 
Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) Sözleşmesi ve işletme Anlaşması hazırlanarak 
ülkelerin imzalarına açılmış ve 15 Temmuz 1979 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ülke
mizce 21 Temmuz 1978 tarihinde imzalanan Anlaşmalar henüz onaylanmamıştır. IN-
MARSAT'a üye ülke sayısı ise G. Kore'nin de katılmasıyla birlikte 44'e ulaşmıştır. 
Üye ülkelere ait liste ekte sunulmuştur. 

Deniz taşıtlarının kara ile haberleşmesi 1976 yılına kadar kıyı telsiz istasyonları 
aracılığı ile telsiz cihazları kullanılması suretiyle yapılmaktaydı. MOF (orta frekans), 
HF (yüksek frekans) ve VHF (çok yüksek frekans) bandlarındaki telsiz haberleşmesi; 
deniz taşıtlarının bulunduğu yer ile haberleşmeye aracı olacak kıyı telsiz istasyonları 
arasındaki mesafelere, hava şartlarına, geceye, gündüze, mevsimlere bağımlı olan, 
atmosferik olaylardan ve güneşten kaynaklanan enterferanse maruz kalan bir ortam 
İçinde gerçekleştirildiğinden, kıyı telsiz istasyonları ile temas kurulmasında gecikme
lere, sinyallerin zayıflamasına hatta zaman zaman kesilmesine neden olmaktadır. Bu 
durum günün 24 saatinde kaliteli ve güvenilir bir haiberleşme sistemi kurulmasında 
çeşitli zorluklar çıkarmakta, değişik frekans bandlarında birçok frekansın kullanıl
masını gerektirmektedir. 

Türküye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 131) 
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1976 yılında ABD tarafından yörüngeye yerleştirilen MARISAT uydusu aracılığı 
ile ilk defa olarak gemilerle kara arasındaki deniz haberleşmesi uydu aracılığı ile 
gerçekleştirilmiştir. 1 Şubat 1982 tarihinden itibaren MARISAT uyduları INMARSAT 
sistemine devredilmiştir. INMARSAT ayrıca Atlantik, Hint ve Pasifik Okyanusu Böl
gelerindeki INTELSAT uydularından yararlanma yoluna gitmiştir. 1989 - 1990 yılla
rında ise INMARSAT kendi uydularını yörüngeye yerleştirmeyi ve hizmete vermeyi 
planlamaktadır. 

INMARSAT'ın amacı; uydulardan yararlanılmak suretiyle, denizde can güven
liğinin artırılması, arama - kurtarma faaliyetlerinin sağlanması, deniz haberleşmesinin 
kaliteli, güvenilir, süratli ve daha basit hale getirilmesi, gemilerin sevk ve idaresinin 
kolaylaştırılması, radyo ile yer tespitinin geliştirilmesi gibi çok değişik hizmetlerin 
tüm dünya ülkelerinin istifadesine sunulmasıdır. 

INMARSAT siteminin mevcut telsiz haberleşmesine göre kıyaslanmayacak de
recede üstünlükleri bulunmaktadır. Gemilere monte edilecek anten ve teçhizatı saye
sinde INMARSAT sisteminde çalışan kıyı yer istasyonları aracılığı ile; geceye, gün
düze, mevsimlere, atmosferik şartlara bağımlı olmadan günün 24 saatinde aynı kali
tede, güvenli ve süratli bir şekilde telefon, teleks, faksirriil, data haberleşmesi gibi tele
komünikasyon hizmetleri, gizlilik de sağlanmak suretiyle, tam otomatik veya yarı oto
matik olarak temin edilebilmektedir. 

INMARSAT S'özfeşmesli ve İşletme Anlaşmasının onaylanması halinde, PTT îş-
Sietmesi Genel Müdürlüğü INMARSAT sistemimden yararlanacak bir İkiyi yer istas
yonu kurup işletebilecek tir. Ancak böyle bir istasyonun (kurulmasına kadar diğer 
ülke kıyı yer istasyonlarından faydalanılması mümkün bulunmaktadır. 

INMARSAT Anlaşmaları uyarınca üye ülkeler sahip olMu'klan yatırım hissesi
ne göre (malî katkıda bulunmakta ve elide edilen gelinden de aynı oranda pay almak
tadırlar. Buna göre, yatırım hissesi ile INMARSAT uzay ikesiımli kullanma oranı aynı 
olduğu takdirde; ısadece işletme giderleri karşılığında sistemden yararlanma imkânı 
oiîmaiktadır. Yatırım hissesinin daha büyük olması halinde ise yıllık •% 14 civarında 
bir ek gelir temin edilmektedir, 

En az yatırım hissesi olan '% 0,05 hisse lile üye olunduğu takdirde; 1985-1989 
yıllarında ödenmesi gerekecek toplam yatırım miktarı yaklaşık 210 bin ABD doları 
olacaktır. Ancak yukarıda arz edildiği gibi tespit edilecek plan ve programa göre 
yatırımlara ana para iadesi yanında % 14 civarında gelir de sağlanabilecektir. Uygu
lamada üye ülkeler INMARSAT'ın tüm varlığına yatırım hisseleri oranında ortak 
olmakta, üyelikten ayrıldıkları takdirde hisselerimin 'karşılığı olan bedelli geri ala
bilmektedir. INMARSAT'ın faaliyetleri ve geleceği üye ülkelerin belirleyecek'leri plan 
ve program doğrultusunda gelişecektir. 

TürMye Büyük Millet Meclisi '(S. Sayısı : 131) 
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rNMARSAT'a ÜYE ÜLKELER 

(Ekini 1985 itibariyle) 

ABD 
Arjantin 
Avustralya1 

Belçika 
Beyaz Rusya 
BMeşik Arap Elmlidikleri 
Brezilya 
Bulgaristan' 
Cezayir» 
Çin Halk Cumhuriyeti1 

Danknaırkai 
Federal Almanya 
Finlandiya 
Fıiılip'inleır 
Fransaı 
Gabon 
G. Kor© 
Hindistan! 
Hollanda 
Irak 
İngiltere 
İran 

İspanya 
İsveç 
ttiaİyıaJ 
Japonya 
Kanada 
Kuveyt 
Liberya' 
Mısır 
Norveç 
Pakistan 
Polonya1 

'Portekiz 
Singapur> 
Sovyetler Birliği 
Sri) Lanka 
Suudî Arabistan 
ıŞilii 
Tunusı 
Ukrayna 
Umman 
Yeni Zelenda 
Yunanistan 

TürMye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı 
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EK : 2 

Halen Çalışmakta Olan INMARSAT Kıyı Yer) İstasyonları 

(Eldim 1985 
Ülke Yer İstasyonu Adı Servis 'Sahası itibariyle) 

Danimarka1 

Finlandiya/Norveç 

İsveç 

Japonya 

Japonya 

İngltere 

ABD1 

ABD 

Kuveyt 

Fransa 

Brezilya 

SSCB 

SSCB 

Singapur 

İtalya' 

Yumatıiısıtanı 

\ 
Eik' 

Ibaıraki 

Yaımagueni 

Gootthiilily 

Santa Paulai 

Southfbury 

Uimm-Al-Aish 

Pteumeur Boidou 

Tongua 

Odessai 

Odessa 

Singapur 

FudnO 

Thenmopylıaıe 

Hint Okyanuso 

Pasifik! 

Hint 

Atlantik 

Pasiflik 

Atlantik 

Atlantik 

Atlantik1 

Atlantik 

Atlantik 

Hint 

Pasifik . 

Atlantik 

Hint 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Bolıg 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Türkiye Büyük Miieıt Meclis! (S. Sayısı : il 31) 
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Bayındırhlk, tımar, Ulaştumıaı ve Turizm Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 

Komisyonu 
Esas No. : 1/356 

Karar No, : 11 
5 . 10 . 1988 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuz, Uydular Aracılığı ile Deniz HaberLeşmesi Uluslararası Teşkilatı 
Sözleşmesi!) ve Iskatım© Anılaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dalir Ka
nun Tasansını ıMıgli Balkanilık ıtemsilcditerinin hazır bulunduğu 5.10.1988 tarMi 4 üncü 
Bideşimlindö görüşüp incelemiştir. 

Tasarının gerekçesi Komiısyionuniıuzca uygun 'bulunmuş ve maddelerine geçilmesi 
kabul ediılımıiışitir. 

Tasarının 1, 2 ve 3 üncü maddeleri Komisyonumuzca aynen ıkaıbul edilmiştir. 
İşbu rapor 'havalesi gereği! Dışişleri Komisyonuna tevdi ediilmek üzere Yüksek 

Baştkanlığa saygıyla arz olunur. 

Başkan 
lşüay Saygın 

İzmir 

Üya 
Abdullah Sedat Doğan 

Adana 

Üye 
Haydar Baylaz 

Bingöl 

Üye 
Hüsamettin Örüç 

BurSa 

Üye 
Mustafa Hikmet Çelebi 

Gaziantep 
İmzada bulunamadı. 

Üye 
Ahmet Uncu 

K ahramanmaraş 

Üya 
Kaya Opan 

Sivas 

Başkanvekdlli 
Hayrettin Elmas 

İstanbul 

Üya 
Mehmet Yüzügüler 

Aydın 

Üye 
İbrahim Özel 

Burdur 

Üye 
Ayhan Uysal 

Çanakkale 

Üye 
Fuat Kılcı 

İzmir 

Üye 
Musa Gökbel 

Muğla 

Türikiye Büyük Millet Meclisi (S, Sayısı : Ol ) 
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Dışişleri Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Dışişleri Komisyonu 

Esas No. : 1/356 17 . 11 s 1988 
Karar No. : (1 - 2) 38 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Uydular Aracılığı rile Deniz Haberleşmesi! Uluslararası Teşikillaıtı Sözleşmesi vd İş
letme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı Komis
yonumuzun 16.11.1988 tarihli 1 -2/6 siayıilı Bideşiilmiinde IDrşiişleri Bakanlığı, Ulaştırma 
Bakanlığı ve PTT yeıtlkililerıidin- kaMımalaoyla tetiklik ve ımıüzakere edildi. 

Gerekçesinde de belirtildiği gibi m'evcuit telsiz ihalberieşmösıine göre kıyaslanmaya
cak derecede üstünlükleri olan uydular aracıhğıyla yapılan haberileşme hizmetlerinden 
yaraıiaıııma ammemi taşıyan Tastan Komisyonumuzca usulüne uygun şekilde görüşül
müş ve aynen kalbul iedilmişür. 

Raporumuz, Anlaşmanın Komlisyomda gönüşülüp kalbul edilmiş sayfalarının mü
hürlenmiş tercümesii ve üyelerimizin imza belgesinin paraflı ve mühürlü ikişer nüshası 
ile birlikte Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ilesunıılur. 
ile birlikte Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkain 
M. Vehbi Dinçerler 

Hatay 

Üye 
Fethi Çelikbaş 

Burdur 

Üye 
H. Cahit Aral 

Elazığ 

Üye 
Erol Güngör 

İzmir 

Üye 
Ali Rıfkı Atasever 

Tekirdağ 

Üye 
Tevfik Koçak 

Ankara 

Üye 
Ayçan Çakıroğulları 

Denizli 

Üya 
İsmail Cem 

İstanbul 

Üye 
Abdulvahap Dizdar oğlu 

Mardin 

(Türikiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 131) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ iMETİN 

Uydular Aracılığı İle Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı Sözleşmesi ye İşletme 
Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuma Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 3 Byfliült 1976 tarihinde Londra'da tiımzaya açılan ve 21 Temmuz 
1978 tarihlinde üımzallanan «Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teş
kilatı (INMARSAT) Sözleşmesi» ve «Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Ulus
lararası -Teşkii'laltı (INMARSAT) İşletmıe Ain!laşimiası»nıın onaylianmıası uygun buiiun-
muşitur. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinıde yürüdüğe ıgirer̂  

MADDE 3, — Bu Kanun ıhülktümlenini Bakıanllar Kurulu yürütür. 

T. Özal 
Başbakan 

Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı 
İ. K. Erdem 

Devlet Balkanı V.; 
K. Oksay 

Devlet Bakanı 
A. Tenekeci 

Devlet Balkanı 
A. Karaevli 

Millî Savunma Balkanı V. 
V. Halef oğlu 

Dışişleri Balkanı 
V. Halef oğlu 

Millî Eğitüm Gençlik ve Spor Bakanı 
M. Emiroğlu 

Sağlılk ve Sosyal Yafdlım Balkanı 
M. Aydın 

Tarım Orman ve Köyişlerii Balkanı 
H. H. Doğan 

Sanayii ve Ticaret Bakanı 
H. C. Aral 

15.5.1986 

Devlet Balkanı 
K. Oksay 

Devlet Balkanı 
M. V. Dinçerler 
Devlet Balkanı 
M. T. Titiz 

Adalet Baklam 
M. N. Eldem 
İçişleri Balkanı 

Y. Akbulut 
Maliye ve Gürnırfük Balkanı 

A. K. Alptemoçin 
Bayındırlık ve iskân Bakanı 

1. S. Giray 
Ulaştırma Balkanı 

V. Atasoy 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Balkanı 

M. Kalemli 
Enerji ve Talbiî Kaıynaklar Bakanı 

S. N. Türel 
Kültür ve Turizm Bakanı V. 

H. H. Doğan 

Türikiye Büyük Miılet Meclisi (S. Say» : 13,1) 



BAYINDIRLIK, İMAR, ULAŞTIRMA 
VE TURİZM KOMİSYONUNUN 

KABUL ETTtöî METİN 

Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşme
si Uluslararası Teşkilatı Sözleşmesi ve 
İşletme Anlaşmasınm Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

DIŞİŞLERİ KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşme
si Uluslararası Teşkilatı Sözleşmesi ve 
İşletme Anlaşmasının Onaylanmasuıın 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü mad
desi Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

ıTüıMye Büyük MMet Meclisi (Ş. Sayısı : 131) 
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UYDULAR ARACILIĞI İLE DENİZ HABERLEŞMESİ ULUSLARARASI 
TEŞKİLATI (INMARSAT) SÖZLEŞMESİ 

BU SÖZLEŞMEYE TARAF DEVLETLER : 
iBirteşmıiş Milletler Genel Kurulunun, »dünya 'miifetlerıime' uydular laraeılığı ile 'ha

berleşmenin mümkün olduğu kadar kısa sürede, küresel ve ayırımsız bir şekilde sağ
lanması gereküiğinli 'belirten 1721 (XVI) sayılı Kararında öngörülen 'ülkeyi GÖZ ÖNÜ
NE ALARAK, 

27 Ocalk 1967 yıılınlda soinuçlandır-ıilan «Ay ve Diğer Gök Cisimleri de Dahil At
mosfer ötesi Uzayın Keşfedilmesi ve Kullamılımaısı Alanımda Devletlerin Faaliyetlerıine 
Yön Veren İlkelerle ilgili Anlaşmanın Igili ihiiküımilerini ve özellikle atmosfer ötesi 
uzayın, bütün ülkelerin iyiliği ve çıkarı için kullanılması gerektiğini belirten 1 inci 
maddesini GÖZ ÖNÜNE ALARAK, 

Dünya ticaretinin çok büyük bir kısmının gemilere bağlı olduğunu DİKKATE 
ALARAK, 

Denizcilik sorunlarında ve denizcilik güvenliği sistemlerinde, ve gemideki mürette
bat veya yolcularla -Ikaradalkiler 'arasında 'dliduğu ikadar gemiler ariasımdalki ve gemi
lerle bağlı olduğu şirketler arasındaki halberleşme sisteminde uydulardan yararlanarak 
Önemli gdişmelerliıı sağlamaJbileeeğiınıkı 'BİLİNCİ 'İÇİNDE, 

(Radyo frekans spelktrumunun ve uydu yörünge olanaklarımın en etkin ve adıil 
kullanımına uygun olan ve bütün ulusların gemilerinin yararı için, mevcut en ileri uy
gun teknolojinin kullanımıyla en etkin ve en ekonomik teçhizatı sağlamaya KARAR
LI OLARAK, 

Uydular aracılığı (ile demiz faaiberleşimesi sistemlimin, uzay ikesiım'inı olduğu ka
dar, hareketli yer istasyonlarını ve karadaki yer istasyonlarını da kapsamına aldığım 
KABUL EDEREK, 

AŞAĞIDAKİ MUTABAKATA VARMIŞLARDIR : 

(Madde l\ 
Tamııımlliaıil 

Bu Sözleşmede1 kullanılan :\ 
a) «İşletme Anılaşması», Ek'i de dahil olmak üzere, «Uydular Aracılığı ile Deniz 

Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) İşletme Anlaşmasını ifade eder. 
b) «Taraf» Sözleşmenin kendisi için yürürlüğe girdiği bir Devleti ifade eder. 
c) «İmzacı», İşletme Anlaşmasının kendisi için yürürlüğe girdiği bir Tarafı ya 

da 2 (3). madde uyarınca tayin ©dilen bir kuruluşu ifiaide ©der. 
d) «Uzay kesimi», Uydular lillle ıbu uydularım işletımeleri 'için gerekli izleme, uzak

tan ölçme, uzaktan kumanda, kontrol, «monitoring» ve bunlarla ilgili diğer imkânları 
ve teçhizatı ifade eder. , 

e) «INMARSAT uzay (kesimli», INlMARSAT'ın sahibi olduğu veya kiraladığı 
uzay kesimini ifade eder. 

Türküye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 131) 
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f) «Gemi», deniz ortamında çalışan bütün deniz araçlarını ifade eder. Hidrofil 

botüıarı, hava yaıstalklı araçları, denizaılrtıllan, su üzerinde giden uçakları- ve sa'bıit ol
mayan platformları içine alır. 

g) «Mülk», mukavele hakları da dahil olmak üzere, mülkiyete konu olabilen her 
şeyi ifade eder. 

Madidld 2 
INMARSAT 'm Kuruluşu 

1. Uydular aracılığı ile Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT), 
bu sözleşmede «Teşkilat» olarak belirtilen ve bu 'belge ile kurulan teşkilattır. 

2. İşletme Anlaşması, 'bu Sözteşımıenin hükümlerine uygun olarak düzenlenecek 
ve sözleşme ile aynı zamanda imzaya açılacaktır. 

3. Her 'bir Taraf, İşletme Anlaşmasını imzalar, veya İşletime' Anlaşmasını imza
lamak üzere kendisine bağlı yetkili bir kamu veya özel kuruluşunu görevlendirir. 

44 Telekomünikasyon 'idare veya kuruluşları, kendi m'illî -kanunlarına uygun, ol
mak kaydı ile, bu Sözleşme ve İşletme Anlaşması gereğince sağlanan telekomünikasyon 
(iırnikânlarınıo kullanımı life lilgilü trafik anlaşmalarını veya kamu hizmetlerini imkânla
rını, gelir bölüşümünü ve bununla ilgili diğer ticarî düzenlemeleri doğrudan doğruya 
müzakere edebilir ye anlaşmaya varabilirler, 

Madde 3 
Aıma# 

1. Teşkilatlın) amacı, ideniz haberleşmesini geliştirmek liçim gerekli uzay kesiı-
mini hizmete koymak ve böylece deniz haberleşmesinde can güvenliğini germilerini sevk 
ve idaresinin etkinliğini, (kamu ideniz halberteşmesini ve radyo ille yer tespitti olanak
larını geliştirmeye katkıda ibullunımaktır. 

Z. Teşkilat deniz haberleşmesine lihtiyaç olan ıbütün bölgelere hizmet etmeye 
çalışacaktır. 

3. Teşkilat münhasıran barışçıl amaçlar için çalışacaktır. 

iMadlde 4 

Taraf ve Atadığı Kuruluş Arasındaki İlişkiler 
İmzacı, şayet Tarafın atadığı 'bir kuruluş ise : 
a) Taraf ive <lmzacı iârasıindakıi ilişikliler, üigili millî kanunlar çerçevesinde yürü

tülecektir. 
ıb) Taraf, İmzacımın kendisin© düşen soruırnM'ulklaırı yerine getirebilmesi için 

milî kanunlara uygun gerekli güdüm ve Yönergeleri sağlayacaktır. 
c) Taraf, İşletime Anlaşmasından doğan yükümlülüklerden sorumlu olımayapak-

tır. Bununla 'birlikte Taraf, 'İmzacının, Teşkilat içimdeki yükümlülüklerimi yerine ge
tirirken, Tarafın tw Sözleşme ide veya illgüii uluslararası anlaşmalar ile kabul! ettiği 
yükümlülükleri ihlal etmemesini temin edecektir. 

d) Şayet İmzacı üyelikten çekilirse yada üyeliği sona erdirilirse, Taraf 29 uncu 
Maddenin (3) üncü fıkrası veya 30 uncu maddemieı (6) ncı fıkraısı hükümlerıi uyanınca 
hareket edecektir. 
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Madde '5 
Teşkilajtım İşletene vâ Malî (tikeleri 

I. Teşkilat, İmzacıların malî katkıları ile finanse edilecektir. Her İmzacı, Teşki
latta İşletime Anlaşması- uyapnca ibeMenmiş olamı yaltırırn hissesi ile orantılı bir malî 
hisseye sahip olaoajkitıır. 

i2. Her İmzacı, Teşkilatım sermaye ihtiyacına fcatlkıda bulunacak ve İşletme An-
laşmasıma uygun olarak sermaye iadesi ile ısermayıe değer kaybı telafi payı alacaktır. 

3. Teşkilat, yerieşıniiş ticarî prensipleri dilkkate alarak, tamamen ekonomik ve 
malî prensipler esasına göre çıalışaicakltıır. 

Madde 6 
lUzay (Kesimiiın|in Temini 

Teşkilat uzay (kesimimin maliki olabilir veya onu kiralayabilin 

Madde 7 
iUzaıy Kesimini! Kullanabilme 

1. INMARSAT uzay kesimi, Konseyce belirlenecek şartlar lajltında, iher ulusun 
gemilerimin kullanımıma açık olacaktır. IBu şartları belirlerken, Konpey (gemililer arasın
da uyrukluk esasıina göre bir ayrım lyapmaıyacalktır. 

2. Konsey, her özel durumu ajyrı ayrı ıgbzöınüne alarak, deniz ortamında dişleti
len, gemlî dışındaki yapılar üzerimdeki yerİsta&yonlarıtnıa uzaıy kesimlinden yararlanma 
izni verebilir. Şu kadarla iki, ıbu yer liısitaısyomlaınınım işletilmeleri, gemilere sağlanan 
hizmeti önemli ölçüde etkilemernıelidk. 

3. INMARSAT uzay kesimi vasıtası ile haberleşen 'karadaki yeriıstasyonları, 
Tarafların eıgemeniliği altındaki topraklar üzeninde kurulacaktur ve mülkiyetleri! tama
men Taraflara yada kendilerime «bağlı kuruluşlara; ait olacaktır. Konsey, şayet Teşki
latın çıkarlarıına uylgun bulursa, bu kuralın dışına çıkılmasına yetki verebilir. 

Madde 8 
{Diğer Uzay Kesimleri 

1. Taraflar kendileri, ya da kenidierıinıe bağlı herhaınigiı bir kuruluşun, INMAR
SAT uzay kesiminin amaçlarımdan herhangi birisimi yada tamamını karşılamak ama
cı ile, ayrı ayrı veya hepbirlikte diğer İbiır uzaıy kesıimiı imkânlarımın temini feiını ha
zırlık yapması vıeya kullanımı için girişimlerde Ibullunması hallinde teknik uyumu sağ
lamak ve INMARSAT ısiistemlıne gelebilecek bir ekonomik zararı önlemek amacı ile 
Teşkilatı haberdar edecektir. 

2, Konsey, teknik uyum ıkoınjuısunda|ki görüşlerini, bağlayıcı olmayan nitelikteki 
tavsiyeler halinde belirtecek ve ekonomik sakıncalar konusundakiı görüşlerini! Genel 
Kurula sunacaktır. 

3̂  Genel Kurul, görıüşlerin|i, bağlayıcı oilmayan nitelikteki tavsiyeler hal'iınide, bu 
maddede belrtaılıemı işlemlerim başladığı tarihten sonraki dokuz ay içinde bindirecektir. 
Bu amaçla olağanüstü bir Genel Kurul toplantısı yapılabilir. 
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4) İlgili teknik bilginin temini ve Teşkilatı ile daha sonra yapılan istişareleri de 
içine alan (1). Tıfcradalki biMirim, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin, Radyo Tü
züğünün ilgili şartlarını da göz önüne alacaktır. 

5) Bu madde, diğer uzay kesimi olanaklarının, mlillî güvenlik amaçları ile ilgili 
ojtaizjajk! Icuıtulkulaisı, tielmlkıi, kullanımı veya devamı durumlarına veya bu Sözleşmenin yü
rürlüğe girmesünden önce ihale, tesis, tem'in ddi'lmiş veya kullanılmış olması durumla
rına uygulanmayacaktır. 

Madde 9 
Yapısı 

Teşkilatın organları şunlar olacaktır : 
a) Genel Kurul 
b) Konsey 
c) Genel Müdür başkanlığındaki Genel Müdürlük 

Makide 10 
Genel Kurul - Teşekkül Tarzı ive Toplantıları 

1) Genel Kurulda her bir Tarafın bir oyu olacaktır. 
2) Genel Kurulun olağan toplantıları iki yılda bir yapılacaktır. 

cdıağaııîîslttü! toplantılar Tarafların üçte birinin veya Konseyin taldbi üzerine yapılacaktır. 

Maidde 11 
Genel Kurul - Usul 

1) Genel Kurulda her bir Tarafın bir oyu olacaktır. 
2) Esasa iişlkin konularda kararlar üçte iki çoğunlukla ve usulle ilgili konularda 

kararlar, mevcut olup oy kullanan, Tarafların Ibasıit çoğunluğu ile alınır. Çekimser ka
lan Taraflar oy kullanmamış addedileceklerdir. 

3) Herhangi bir sorunun esasa veya usule ilişkin olduğu kararı Toplantı Başkanı 
tarafından verilecektir. Bu karar mevcult olan ve oy kullanan Tarafların üçte iki çoğun
luğu ile hükümsüz kılınabilir. 

4) Genel Kurulun herhang'i bir toplantı için gerekli en az üye sayısı Tarafların 
çoğunluğudur., 

(Madde 1'2 
Genel Kurul - Görevleri 

1) Genel Kurulun görevleri: 
'a) Teşkilatın faalıiyetleririi, amaçlarını, genel politikasını ve uzun dönem hedefle

rini belirlemek, gözden geçirmek ve bu konularda Konseye görüş bildirmek ve tavsiye
lerde bulunmûJk. 

!b) Teşkilatın faaliyetlerinin, bu SÖzleışimelye ve Birleşmiş Milletler Yasasının amaç 
ve prensıip'leıüne ve Teşkilatın verdliği kararlarda bağımlı olduğu herhangi bir başka an
laşmaya uygun olmasını temin etmek. 
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e) Kionseiyin tavsiyesi üzerine, özel amacı veya esas amacı raldyo ile yer tespitini, 
tehlike haberleşmesini veya can güvenliği hizmetlerini tendin ötmek olan ilave uzay ke
simi imkânları tesis edilmesine yetki vermek. Ancak, kamu deniz haberleşmesi hizmet
leri için tesis ödil'mliş, olan uzay kasilmü imkânları böyle bir yötikli olmaksızın dıa tehlike 
haberleşmesi, can güvenliği ve radyo ile yer tespiti hizmetleri için kullanılabilir. 

id) Konseyin diğer tavsiyeleri hakkında karara varmak ve Konseyin raporları 
hakkında görüş bildirmek. 

<e) 3 üncü maddemin (1) (1b) fıkrası uyarınca Konseyde dört tömisliM seçmek. 
f) Taralf olsun veya olımaısın Devlötlerie ve Uluslararası Teşkilatlarla arasındaki 

resmî ilişkilerle ilgili sorunlarda karar vermek. 
g) 34 üncü madde uyarınca bu Sözleşmede, XVIII inci madde uyarınca işletme 

Anlaşması da değişiklik yapılmasınla karar vermek. 
h) 30 uncu maidlde uyarınca üyeliğin sona erdÜrü'lip erdirilimeyeoeğini görüşmek 

ve karar vermek. 
d) Bu Sözleşmenin ya da îşlötime Anlaşimalsının herhangi bir maddesinde kendisi

ne verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
2) Genel Kurul görevlerini yürütürken Konseyin konu ile ilgili tavsiyelerini göz 

önüne alacaktır. 
MaJdde 13 

Konsey - Teşekkülü 

1) Konsey, imzacıların yirmÜM temsilcisinlden şu şekilde oluşacaktır : 

a) Teşjkilaltita en yüksek yaltırılm hisselerine salhip olan İmzacılardan veya başka 
türlü temsil edilemediklerinden grup olarak temsil edilmeyi isteyen imzacıların oluşltur-
duğu gruplardan onsekiz temsilci. Bir İmzacılar grulbu Ee tek bir İmzacının eşit yatırım 
hissesine sahip olması halinde, İkincisinin öncelik halklkı oHacalktır. Ikli yada daha faızlia 
İmzacının eşit yatırım his'sesine siaMp olması nedeni ile Konseydeki temsildi sayısı yir-
miikiyi geçerse özel durum olarak bütün hepsi temsil edileceklerdir. 

b) Gelişmelklte olan ülkelerlin çıkarları göz önüne alınarak, sadece coğrafi esasa 
göre temsil prensibinin dikkate alınmasını teminen, yaltırım hisselerine bafcılmalksıtzın, 
Kjoraseyde başka türllü temsil edilemeyen İmzacılardan Genel Kurulca seçilmiş dört üye. 
Bir coğrafî bölgeyi temsilen seçilmiş olan İmzacı, bu coğrafî bölgedeki, bu şekilde temsil 
edilmeyi kabul eltmiş ve Genel Kurulda başka türlü temsil edilmeyen, her İmzacıyı tem-
öü ddecekJtlir. Bir seçim, bu seçimi takilben yapılan ilk Konsey toplantısından iıtÜbaren yü
rürlüğe girecek ve Genel Kurulun bir sonraki olağan toplantısına kadar yürürlükte ka-
laCalktır. 

2) Konseiyideki temsilcilerin sayısındaki eksiklik, bu eksiklik giderilinceye kadar 
Konseyin teşekkül tarzını geçersiz kılmayacakltır. 

ıMaUde 14 • 
Konsey - Usul 

1) Konsey, yılda üç kereden aiz olmamak üzere, görevlerini gerekltiği gilbi yerline 
getirebilmesi için gerekli sayıda toplanacaktır. 
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2) Konsey kararlarını oybirliği ile almaya çalışacak'tır. Oyibirliğinin sağlanmaması 
halinde, kararlar şu şekilde alınacaktır : Esasa ilişkin konularda kararlar, Konseyde tem
sili edilen bütün İmzacı ve İmzacı gruplarının toplalm ağırlıklı oylarının en az üçte iikMni 
elinde tutan basit çoğunluk tarafından alınır. Usule ilişkin konularda kararlar, herbiri 
bir oy hakkına sahip oknak üzere, melvcuit olumlu oy kullananların basit çoğunluğu ta
rafından alınır. Herhangii bir konunun usul konusu veya esasa ilişkin bir konu mu ol
duğu husuısunda ortaya çıkan uyuşmazlıklarda konunun ne olduğuna dalir kararı Kon-
>.yin Toplantı Başkanı verecektir. Başkanın bu kararı, herbiri bir oy hakkına sahip ol
mak üzere, mevcut olian ve ay veren temsilcilerin üçte ilki çoğunluğu tarafından bozu
labilir. Görevlilerinin seçiminde. Konsey başka bir oylama usulü uygulayabilir. 

3) (a) Herlb'ir temsilci, sahip olduğu yatırım hissesÜne veya temsil etltiği hisselere 
tekabül eden ağırlıklı oy hakkına sahip olacaktır. Ancak; hliçbir temsilci bir İmzacı adına, 
(b) (iv) fıkrası hükümleri dışında, Teişkilattalkli ağırlıklı ay toplamının yüzde 25'inden 
fazla bir oy hakkı kullanamaz. 

b) İşletme Anlaşması'nın V (9), (10) ve (12). maddesi hükümlerinden bağımsız 
olarak:' 

(i) Şayet bir İmzacı, yatırım hissesinden dolayı, Töşkilat'taiki ağırlıklı oy hakkı 
toplamının yüzde 25'inden fazla oy hakkına sahip olmaya hak kazanmışsa, yüzde 
25'den fazla olan yatırım hissesinin bir bölümünü veya tamamını diğer imzacılara ve
rebilir. 

(ii) Diğer İmzacılar bu fazla yatınım hissesinin 'bir bölümünü veya tamamını 
almayı istediklerini Teşkilata bildirebilir. Eğer Teşkilata bildirilen miktarların toplamı 
dağıtılacak muikıtandan fazla değilse, bu miktar Konsey tarafından billd itlimde bulunan 
İmzacılara, bildirdikleri miktar esas alınarak dağıtılacaktır. Eğer bildirilen miktarla
rın toplamı dağıtılacak miktardan fazila 'ise, bu miktar Konsey taraflından, bildirimde 
bulunan İmzacıların aralarında anlaştıkları oranda ya da anlaşma sağlanamamışsa bil
dirilen miktarlarla orantılı olarak dağıtılacaktır. 

(iii) Böyle bir dağıtım, İşletme Anlaşması'nın V. maddesi uyarınca yatırım his
sellerinin belirlendiği tarihde Konsey tarafından yapılacaktır. Hiçbir dağıtım bir Im-
zacı'nım yatırım hissesini yüzde 25'in üstüne çıkarmayacaktır. 

(liv) Şayet bir 'İmzacı'nın yatırım hissesinin yüzde4 25'i geçen ve dağıtımı için 
arz edilen kısmı bu paragrafdalki usul uyarınca dağıtilmamışsa İmzacı temsilcisinin 
ağırlıklı oy oranı yüzde '25'i aşabilir. 

c) Şayet İmzacı, yatınım hissesimdeki fazlalığı diğer İmzacı'lara devrefcmemeye karar 
verirse, o İmzacı'nın yatırım hissesine 'tekabül eden oy hakkının yüzde 25'ıi aşan kıs
mı, Konsey'deki diğer bütün temsilciler arasında eşit olarak dağıtılacaktır., 

4. Konsey toplantılarında gerekli en az üye sayısı; Konseydeki bütün imzacı ve 
İmzacı gruplarının toplam ağırlıklı oylarının en az üçte ikisini elinde tutan basit ço
ğunluğu loluşturan üye sayışadır. 
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Madde 15] 

Konsey - Görevleri! 

Konsey, Genel Kurul'un d'a görüş ve tavsiyelerini göz önüne allaralk bu Sözleşme 
ve işletme Anlaşması hükümleri uyarınca, Teşkilat'ın amaçlarına ulaşabilmesi için ge
rekli uzay kesiminin 'en dkonoımülk, en etlkin ve en verimdi şfelkilde temininden sorumlu 
olacaktır. Bu sorumluluklarını 'yerine gefciririkeın Konsey aşağıda belirtilenler de dahil 
olmak üzere yükümlendiği görevlerde gerekli yetkiye sahip olacaktır. 

a) Uydular aracılığı ile deniz haberleşmesinin 'ihtiyaçlarının belirlenmesi ve po
litika, plan, program ve usullerin ve INMARSAT uzay kesiminin gerekli uydu fırlatma 
servislerinin tedariki de dahil olmak üzere, 'dizaynı, geliştirilmesi, inşaası, tesisi, kira 
veya satın alınması yoluyla sağlanması, işletmesi^ bakımı ve kullanılması ile ilgili hu
susların benimsenmesi,-

b) Teşkilat. için 'daha avantajlı olduğu ıtaikdirde, Genel Müıdür'ün teknik ve iş
letme ile ilgili olarak kontrat yapmasını gerektirecek idarî işlemlerin tespiti ve uygu
lanması, 

c) INMARSAT uzay kesiminden faydalanabilecek karadalki, gemilerdeki ve de
niz ortamındaki tesislerin üstündeki yeristasyonlarını onaylaması ve INMARSAT uzay 
taliminden faydalanan ve bu Ikesiımi kullanan yeristasyonların çalışma özelliklerinim 
denetimi ile ilgili kıstas ve usulleri tayin etmek. Gemilerdeki yeristasyonları için bu 
kıstaslar; lisans vermeye yetikili millî kuruluşlarca yapılacak onaylamalarda kullanı
labilecek ölçüde ayrıntılı olacak ve istenildiğinde gönderilecektir. 

d) 12. maddenin (1) (c) fıkrası uyarınca Genel Kurul'a tavsiyeler sunmak, 

e) Genel Kurul'a, malî konular da dahil olmak üzere, Teşkilat faaliyetleri hak
kında peryodik olarak: rapor sunmak-

f) Bu Sözleşme v,e İşletme Anlaşması hükümleri uyarınca ihalelerim yapılışında-
ki usul, kural ve mukavele şartlarını tespit etmek ve ihaleleri onaylamak. 

g) Malî politikayı tespit etmek, mali konularla ilgili yönetmelikleri, bütçeyi ve 
yıllık hesapları onaylamak, INMARSAT uzak kesimini kullanma ücretlerini peryodik 
olaralk tespit etmek, ve bu Sözleşme ve İşletme Anlaşıması hükümleri uyanınca yatırım 
hisseleri ve sermaye tavanı da dahil olmak üzere, diğer bütün malî konularda karar 
almak. 

Ih) Gemi sahiplerini, gemi personelini ve deniz haberleşmesinden yararlanan di
ğer şahısları temsil etmeye yetkili oldukları Konsey'ce kabul edilen şahıs ve kuruluş
larla sürekli olarak istişare için düzenlemeleri tespit etmek. 

(i) Teşkilat'ın hakem kararı ile halledilecek bir uyuşmazlığa taraf olması halin
de, hakem tayin etmek. 

j) Bu Sözleşme veya işletme Anlaştması'nın diğer herhangi bir maddesinde ken
disine verilmiş bulunan görevleri veya Teşkilat'ın amaçlarına ulaşması için gerekli di
ğer görevleri yerine getirmek. 
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Madde 16 
Genel Müdürlük 

(1) Genel Müdür Tarafların, yada Taraflar vasıtası ile İmzacıların teklif ettiği 
adaylar arasında, Taraflar'ın onayına tabi olarak, Konsey tarafından atanacaktır. 
Müstevdi atamayı derhal Taraflara bildirecektir. Atama, bildirimin yapılmasından 
sonraki altmış günlük süre içinde, Tarafların üçte birinden fazlasının Müstevdi'ye 
yazılı olarak itirazlarını iletmedikleri takdirde, teyid edilmiş olur. Genel Müdür, atan
masını takiben, teyide kadar geçen süre içinde görevine başlayabilir. 

(2) Genel Müdür'ün görev süresi altı yıl olacaktır. Ancak, Konsey kendi yet
kisi ile Genel Müdürü daha önce görevinden alabilir. Konsey, görevden alma ile il-
,gili kararın gerekçelerini Genel Kurul'a sunacaktır. 

(3) Teşkilatın en yüksek dereceli görevlisi ve kanunî temsilcisi Genel Müdür 
olup, Konsey'e karşı sorumlu ve onun emrinde olacaktır. 

(4) Teşkilatın yapısı, yönetici kadroları ile memur ve işçilerin, danışman ve Yö
netim Organı müşavirlerinin çalışma koşulları standartları Konsey'ce onaylanacaktır. 

(5) Genel Müdürlük üyeleri, Genel Müdür tarafından tayin edilecektir. Doğ
rudan doğruya Genel Müdür'e bağlı olan üst kademe yöneticilerinin atanmaları Kon
sey'ce onaylanacaktır. 

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

Madde 17 
Toplantılarda Temsil 

Bu Sözleşme ve işletme Anlaşması uyarınca, Teşkilat'ın toplantılarında bulun
maya ve/veya katılmaya yetki verilmiş bütün Taraflar ve tmzacı'lar toplantının 
nerede yapılacağına bakılmaksızın, toplantılarda ve Teşkilat'ın himayesi altında ya
pılan diğer toplantılarda bulunabilecek ve/veya katılabileceklerdir. Herhangi bir ev
sahibi ülke ile yapılacak düzenlemeler bu şartlara uygun olacaktır. 

Madde 18 
Toplantı Masrafları 

1) Her bir Taraf ve îmzacı, Teşkilat'ın toplantılarına katılması ile ilgili mas
raflarını kendisi karşılayacaktır. 

2) Teşkilat toplantılarının masrafları, Teşkilat'ın idare masrafları olarak sayı
lacaktır. Bununla beraber; muhtemel evsahibi ülke ilgili ilave harcamaları kendisi 
karşılamadığı takdirde, Teşkilat'ın hiçbir toplantısı genel merkezden başka bir yerde 
yapılmayacaktır. 

Madde 19 
Kullanma Ücretlerinin Belirlenmesi 

1) Konsey, INMARSAT uzay kesiminin çeşitli kullanım tipleri için ölçü birim
leri tayin edecek ve bu kullanımlar için ücret tespiti yapacaktır. Bu ücretler; Teşki
lat'ın işletme, bakım ve idarî masraflarını karşılamak, Konsey'in gerekli göreceği 
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işletme fonlarını temin etmek, İmzacıların yapmış oldukları yatırımları amorti etmek 
ve İşletme Anlaşması uyarınca sermayenin değer kaybının telafisini karşılamak için 
yeterli geliri kazanma amacına yönelik olacaktır. 

2) Herhangi bir kullanım tipi için belirlenen kullanma ücreti, bütün İmzacılara, 
o kullanım tipi için aynı olacaktır. 

3) İmzacı'ların dışında, 7 nci madde uyarınca INMARSAT uzay kesimini kul
lanmalarına yetki verilen kuruluşlar için, Konsey, İmzacılar için belirlenen kullanma 
ücretlerinden daha farklı kullanma ücretleri belirleyebilir. Böyle bir kullanmada her-
bir kullanma tipine ait ücretler, bütün bu kuruluşlar için aynı olacaktır. 

Madde 20 
Tedarik 

1) Teşkilat'ın tedarik poltikası, Teşkilat yararına olarak mal ve hizmet arzı 
konusunda dünya çapında bir rekabeti özendirmeye yönelik olacaktır. Bu amaçla : 

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

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

c) Kalite, fiyat ve en uygun teslim tarihini sağlayan birden fazla kıyaslanabilir 
teklifin olması halinde, Konsey, ihaleyi yukarıda belirtilen tedarik politikasını ger
çekleştirecek şekilde yapacaktır. 

2) Aşağıdaki durumlarda, Konsey Teşkilat yararına olarak, mal ve hizmet ar
zında dünya çapında bir rekabeti özendirecek ise milletlerarası düzeyde teklif mek
tubu şartından Konseyce belirlenecek usuller uyarınca vazgeçilebilir. 

a) Tahmini bedeli 50.000 ABD Dolarını aşmıyor ise ve ihalenin verilmesi, bu 
vazgeçme nedeni ile müteahhidin, Teşkilat'ın yukarıda belirtilen tedarik politikasının 
etkin olarak uygulanmasına daha sonraki bir tarihte zarar vermesine neden olmayacak 
ise Konsey, ilgili fiyat endekslerinden görülebilecek olan dünya fiyatlarındaki oynama
lar nedeniyle malî sınırı değiştirebilir. 

b) Tedarikin acil bir ihtiyacı karşılamak için derhal yapılması gerekiyorsa. 

c) Teşkilat ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli özelliklere cevap veren arz kay
nağı sadece bir tane ise veya, arz kaynağının birden fazla olması halinde, herbirinin 
eşit şartlarda teklif verebilmesi şartı saklı kalmak kaydı ile, arz kaynağı sayısı mil
letlerarası ihaleye çıkmanın Teşkilat için, yapılacak masraf ve alacağı zaman dolayısı 
ile, ne makul ne de yarar olacak derecede çok kısıtlı ise, 

d) İhtiyaç, milletlerarası ihaleye çıkmanın ne pratik ile de makul olmayacağı, 
idarî bir nitelikte ise, 

e) Tedarik personel hizmetleri için ise, 
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Madde 21 
Buluşlar ve Teknik (Bilgiler 

1) Tarafından veya masrafları kendisine ait olmak üzere adına yapılan bütün 
işlerde Teşkilat buluşlar ve teknik bilgiler ile ilgili olarak, Teşkilat'ın ve sahip olduğu 
sıfatları ile îmzacılar'ın ortak menfaatleri için gerekli olandan fazla olmamak üzere 
hak elde edecektir. Mukavele ile yapılan işlerde elde edilen bu haklardan bir istisna 
olmayacaktır. 

2) Bu maddenin (1) inci fıkrasındaki hükmü gerçekleştirebilmek amacı ile Teş
kilat, prensiplerini, hedeflerini ve genel kabul görmüş endüstriyel uygulamaları göz 
önüne alarak, önemli bir çalışma, araştırma ve geliştirme faaliyeti gerektiren bütün 
işlerde kendisi için şu hakları garanti edecektir : 

a) Bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan bütün buluş ve teknik bilgilerin ücretsiz 
olarak kendisine verilmesi, 

b) Buluş ve teknik bilgileri Taraflara ve îmzacı'lara ve Tarafların nüfuzu al
tındaki diğerlerine vermesi veya verdirilmesinin temini, bu buluş ve teknik bilgileri 
INMARSAT uzay kesimi ve kara yer istasyonları veya bunlarla birlikte çalışan gemi 
yer istasyonları ile ilgili olarak, ücretsiz kullanması ve Tarafların ve îmzacı'ların ve 
bunun gibilerin kullanmalarına yetki vermesi veya verilmesinin temini. 

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

4) Teşkilat ayrıca, bu kullanımın, Teşkilat'ça finanse edilen bir mukavele ile 
meydana getirilmiş imalatın yeniden yapılması veya tadil edilmesi için gerekli olması 
ve bu işi yapmış olan kişinin bu hakkı vermeye yetkili olması koşulu ile, adil ve makul 
şartlarla, kendi adına yapılmış fakat (2) nci fıkrada belirtilmemiş çalışmaların yürü
tülmesinde doğrudan doğruya kullanılan buluş ve teknik bilgileri kullanma ve kullan
dırma haklarını kendisi için garanti edecektir. 

5) Görüşmeler sırasında (2) (b) ve (4) üncü fıkralarda belirtilen politikadan sap
mamanın Teşkilat çıkarlarına zarar vereceği ortaya konan bazı münferit durumlarda, 
Konsey bu sapmayı onaylayabilir. 

6) Münferit durumlarda ve istisnaî şartların bunu gerektirmesi halinde, aşağıdaki 
bütün şartların sağlanması kaydı ile Konsey, (3) üncü fıkrada öngörülen politikadan 
sapmayı onaylayabilir : 

a) Konsey'e sözkonusu sapmanın yapılmamasının Teşkilat çıkarlarına zarar ve
receği ispatlanır ise. 

b) Konsey, Teşkilat'ın herhangi bir ülkede patentlerin korunmasını sağlayabil
mesi gerektiğine karar verir ise. 

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

7) (2) nci fıkra gereğince olanlar dışında, hakları Teşkilat'ça kazanılmış olan bu
luş ve teknik bilgiler için, Teşkilât, hakkı olduğu takdirde, istek üzerine : 

a) Açıklama hakkının kullanılması için kendisi tarafından yapılan bütün ödeme
lerin veya kendisinden istenen bütün meblağların kendisine ödenmesi şartı ile sözko
nusu buluş ve teknik bilgileri herhangi bir Tarafa verebilir veya verdiröbilir. 
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b) Buluş ve teknik bilgilerin Taraflar ve İmzacılara veya Tarafların nüfuzu al
tındaki diğer şahıslara verilmesi veya verdirilmesi ile adıgeçen diğer şahısların bu bu
luş ve teknik bilgileri kullanmalarına yetki verilmesi veya verdirilmesi hakkını : 

i) INMARSAT uzay kesimi veya karadaki herhangi bir yer istasyonu ile veya 
bunlarla çalışan gemi ile ilgili olanları ücretsiz olarak. 

ii) ıDiğer herhangi bir amaçla ilgili olanları, İmzacı'lar veya Tarafların nüfuzu 
altındaki diğer şahıslar ve Teşkilât veya sözkonusu buluş ve teknik bilgilerin sahibi, 
veya sözkonusu buluş ve teknik bilgilerde mülkiyet hakkı olan yetkili kuruluş veya 
şahıslar arasında belirlenecek adil ve makul şartlarla ve Teşkilat tarafından bu hakla
rın kullanılması için yapılan bütün ödemelerin veya kendisinden istenilen bütün meb
lağların iadesi kaydı ile, bütün İmzacılara verebilir. 

8) İçinde Teşkilat'ın herhangi bir hak kazandığı tüm buluş ve teknik bilgilerin 
açıklanması ve kullanılması ile bu açıklama ve kullanımın usul ve şartları, bütün İm
zacılara veya Tarafların nüfuzu altındaki diğerlerine hiçbir ayırım yapılmaksızın uy
gulanır. 

9) Bu madde hükümlerinden hiçbirisi, şayet istenirse Teşkilat'ın teknik bilgilerin 
açıklanması ile ilgili olarak üçüncü şahıslarla, millî kanunlar ve tüzükler uyarınca, mu
kaveleler yapmasına engel olamayacaktır. 

Madde 22 
Sorumluluk 

Taraf ile, temsil etmekte olabilecekleri Taraf-olmayanlar veya gerçek veya tüzel
kişiler arasındaki ilişkilerden doğan sorumlulukları dışında, (ki bu sorumlulukları, Ta-
raf-olmayan ile arasında yürürlükte olan anlaşmalardan doğabilir) Taraflar, bu sıfat
lan ile Teşkilat'ın fiilî yükümlülüklerinden sorumlu olmayacaklardır. Ancak bu temsil 
etmekte olduğu bir Taraf-olmayan veya gerçek yada tüzelkişiye, böyle bir anlaşma 
ile tazminat ödemesi gereken herhangi toir Tarafın o anlaşma ile sahip olduğu herhan
gi bir hakkı bir başka Taraf aleyhine talepetmesini men edemeyecektir. 

Madde 23 
Dahil Edilmeyen Giderler 

Herhangi bir İmzacı'nın Teşkilât'tan sağladığı gelir ile ilgili vergiler Teşkilat'ın gi
derlerine dahil edilmeyecektir. 

Madde 24 
Hesapların Denetimi 

Teşkilat'ın hesapları her yıl, Konsey'in tayin edeceği bağımsız hesap uzmanları 
tarafından denetlenecektir. Herhangi bir Taraf veya İmzacı, Teşkilat'ın hesaplarını in
celeme hakkına sahip olacaktır. 

Madde 25 
Tüzelkişilik 

Teşkilat tüzelkişiliğe sahip olup, fiil ve yükümlülüklerinden dolayı sorumlu ola
caktır. Görevlerini gereği gibi yerine getirmek için, özellikle, mukavele yapmak, taşı
nır ve taşınmaz mal edinmek, kiralamak, elde tutmak ve onlarla ilgili tasarrufda bu
lunmak, dava muamelelerine taraf olmak ve Devletler ile veya milletlerarası Teşki
latlarla anlaşmalar yapmak yetkilerine sahip olacaktır. 
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Madde 26 
Ayrıcalık ve Dokunulmazlıklar 

1) Bu Sözleşme ile yetki verilen faaliyet sahası içinde Teşkilat ve Mülkü Sözleş
meye taraf olan bütün ülkelerde, tüm ulusal gelir ve ulusal vasıtasız mülk vergilerin
den ve INMARSAT uzay kesiminde kullanılmak üzere fırlatılacak haberleşme uydu
larından, bu uyduların kısım ve parçalarından alınan gümrük vergilerinden muaf ola
caktır. Her bir Taraf, Teşkilat'ın özel karakterini göz önünde tutarak yürürlükte olan 
millî usullerinin gerekli kıldığı gelir ve dolaysız mülk vergilerinde ve gümrük vergi
lerinde ilave muafiyetler sağlanması için bütün imkânlarını kullanmayı taahhüt eder. 

2) Genel Merkez'in toprakları üzerinde kurulu bulunduğu Tarafça tayin edilen 
İmzacı dışındaki bütün tmzacı'lar bu sıfatları ile, o Tarafın topraklarında Teşkilât'tan 
elde ettiği gelirler üzerindeki ulusal gelir vergilendirmesinden muaf olacaklardır. 

3) (a) Bu Sözleşme'nin yürürlüğe girmesini takiben, mümkün olan en kısa süre 
içinde, Teşkilat; genel merkezinin, diğer bürolarının, yada tesislerinin topraklarında 
kurulmuş olduğu Taraf ile, Teşkilat'ın, Genel Müdür'ün, görevli personelin, Teşkilat 
için çalışan uzmanların ve görevlerini yerine getirebilmek için evsahibi Hükümet'in 
topraklarında bulundukları süre zarfında Taraf ve îmzacı'lann temsilcilerinin ayrıca
lıkları ve dokunulmazlıkları ile ilgili olarak, Konsey'ce görüşülecek ve Genel Kurul'ca 
onaylanacak bir anlaşma yapacaktır. 

b) Sözkonusu anlaşma, bu Sözleşme'den bağımsız olacak ve evsahibi Hükümet 
ile Teşkilat arasında yapılacak bir anlaşma ile veya Teşkilat'ın Genel merkezinin ev
sahibi ülkenin topraklarından başka bir yere nakli ile sona erecektir. 

4. (3). fıkrada sözü edilen anlaşmayı yapan Taraf dışındaki bütün Taraflar, 
bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesini talkilbem, mümıkün olaını en kısa süre içinde, Teş
kilatın, Gemdi Müdürün, görevli personellin, Teşkilat içjkı çalışanı uzmanların ve görev
lerimi yerine 'getirebilmek; için Tarafların topraklarında bulundukları süre zarfımda 
Taraf ve îmzacı'lann temsilcilerinin ayrıcalıkları ve dokunulmazlıkları konusunda bir 
Protokol imzalayacaklardır. Protokol bu Sözleşmeden bağımsız olacak ve Protokolün 
sona ermesıi .ile ilgili hükümleri de taşıyacaktır. 

IMadide '27 
Diğeı* Uılulslararaısı Teşkilatlarla; İlişikler 

Teşkilajt; Birleşmiş Milletler Teşkilatı ve onun Uzayın ve Okyanus Bölgesinin, 
Barışçıl Amaçlarla Kullanılması ıfle ilgili kısımılan, ihtisas Kurulukları ve diğer ulus
lararası Teşkilatlarla tüm ulusların ortak çıkarlarını ilgilendiren konularda işbirliği ya
pacaktır. Teşkilat, özelikle, Hükünıetlerarası Danışısal Denizcilik Teşkilatımın! (IMiGO) 
ilgili Karar ve Talvsiyderiıni igözönünde ibuikmdüracaktır. Teşkilat Uluslararası Tele
komünikasyon Sözdeşmesinim i%İJ|î hükümlerine /ve tüzüklerine uyacak ve INMAR
SAT uzay Ikes'iminıiını dizayn, ıgelişltinme, inşa ve (korullmaisında ve yeriısıtaısıyonlannın 
ve INMARSAT uzay ikesimimJkı işletilmesini düzenleyen usullerin tesibitinjde, Uluslar
arası Telekomünikasyon Sidiğinin ioHganlajrıni)0 Kanarlarını, Tavsiyelerini ve usullerimi 
dikkate alacaktır. 

Türikiyıe Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 131) 



— 22 — 

Madde 28 
[Uluslararası Telekomümikasyoaiı Biriliğine iBüdıirim 

Teşkilatın talebi üzerime, 'Teşkilatım Genel Merkezimin! topraklarımda foulunıduğu 
Taraıf, uzay kesimi içtin kullanılacak frekanslarım eşgüdümü sağlayacak ve ıfeaibuil eden 
Taraflar iadıına kullanılacak .frakamısilaırı ve dıiğer ıbiillgierli, Uluslararası Tdekc^nümi-
kasyon Sözleşmesinin eki olan Radyo Tüzüğünde belirtildiği üzere, Uluslararası Tele-
komıünikasyom Birliğime iletecektir. 

iMadde 29 , 
Çekilmiâ 

1. Herhangi bir Taraf veya İmzacı, Müstevdi'ye yapacağı yazılı bir bildirim ile, 
Teşkilattan, kemdi arzusu di© istediği an çdkileibiliır. İlgili millî kanumuı uyanınca, bir 
İmzacı'nın çekilebileceğine karar evriidiğinde, çekilme ibiidirimi, o tmzacı'yı tayin etmiş 
olan Tarafça Müstevi'ye yazılı olarak yapılacaktır ve bu 'bildirim, çekilmenin ilgili 
Tarafça da kabul edildiği anlamına gelecektir. Sahip oiduğu sıfatı ile herhangi bir 
Tarafın çekilmesi; duruma göre ya Tarafça tayin edilmiş olan herhangi bir İmzacı' 
mm yada Tarafın, olduğu İmzacı sıfatınım aynı anda çekıilmesimi gerektirecektir. 

(2j) Müstevdi'niın çekilme 'bildirimini1 almasını takiben, duruma glöre,, bidirimi 
yapan Taıraf ıın vıe onun tayim tittiği herhangi faiır tmzacı'mın "veya adıma bildirimi ya
pılan bir İmzacı'nın Teşlkiilat'ın herhapgi hir orgamımdaki ıtetmiail edilme ve oy verme 
hakkı sona erecek, ve 'bu htildiriımin ailunmasundam itibaren hiçihir sorumlululk yük-
lenımeyeoektir. Ancak, Komsey'iın İşletime Anlaşması'nın XIII. maddesi hükmü uya
rımca aksime karar vermesi hali hariç, hem çekime talebinim alımımasımdam önce ya
pılmasına yetki verlilen mukaveleli taahhütleri, hem de isıözlkonuısıu talebim alınmasın-
dan önce ortaya çıkan bir fiilinden veya; ihmalimden doğamı sorıumMuklarımi karşı
lamak için sermayeye gerekli katkı hissesini ödemekle yükümlü kalacaktır. Sermayeye 
katkılar haricinde bu sözleşmenin 31. maddesi ve İşletme Anlaşması'nın XVI. 
maddesi hükümleri dışında, çekilme gerçekleşecek ve bu sözleşme ve/veya İşletme 
Anlaşması, Müstevdi'nin (1). fıkrada belirtilen yazılı ihbarı almasından itibaren 
üç ay sonra Taraf ve/veya İmzacı için yürürlükten kail/kacaktır. 

3. Bir imzacı çekliliırse, omu, tayim etmiş olan Taraıf, çefloiılmeniını gıeçerli olduğu 
tarihten önce ve o tarihten itibaren geçerli olmak üzere ya yemi bir İmzacı tayim eder, 
ya (4). fıkra uyarınca İmzacı sıfatını da üzerine alır veya çekilir. Şayet ilgili 
Taraf gerekli tarihde harekete geçmıemiişse, o tarihten) itibaren çekimiş sayılır. Yeni 
İmzacı, önceki İmzacı'nın ödenmemiş sermaye katkı hisselerinden ve bildirimin alın
ması tarihimden sonra, Teşkilat tarafımdan yetiki /verilen mukavelelli taahhütleri kar
şılamak için gereken sermaye katkısında payıma düşen hissesinden ve herhamıgıi !bk fii
linden veya ihmalinden sorumlu olacaktır., 

4. Şayet herhangi bir mıedenlie, ıbir Taraıf, tayin etaiş olduğu Jımzacım'im yerini 
almak veya başka bir İmzacı tayin etmek /istense, 'bumu yazılı olarak Müstevdi'ye bil
direcektir. Yeni İmzacı'nın, önceki İmzacı'ya ait olup ta yerine getirilmeyen (3) üncü 
fıkranın son cümlesindeki bütün yükümlülükleri kabul etmesi ve İşletme Anlaşması'nı 
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.ımzailaması üzerine, işletme Anlaşması yeni İmzacı için, yürürlüğe girer ve Önceki İm
zacı için 'yürürlükten kalkar. 

(Madde 30 
Askıya Alınma ve Sona Erme 

L Genel Mıüıdürlüğito, Taraflardan herhangi birisimiın kendisime sözleşme ile 
yüklenen yükümlülüklerden ıberhıanigi biriısimıi yeriıme getirmediği* konuşumda yazık 'bir 
ihbar almasından en az bir yıl sonra Genel Kurul, sözkonusu Taraf'ca, yapılabilecek 
bütün açıklamaları gözönüne aldıktan sonra, Tarafın yükümlülüğünü gerçekten 
yerine getirmediğini ve 'burnum Örgütüm ©tikim (bir şekı'İde çalışmasına zarar verdiğini 
belirlerse, Tarafın üyeliğine son verilmesine karar verebilir. Bu Sözleşme için, kararın 
venidiği ıtar(ih/ten iıbifoaıren, yada Geme! Kurutan befliırilieyeoeği daha sonraki bir tarihte 
yürürlükten kalkacaktır. Bu amaçla, Geneli Kurul olağanüstü bir toplantıya çağırıla-
bilir. Üyeliğin sona erdirilmesi duruma göre, ya o Tarafça tayin edilmiş olan her-
bangi bir limzacı'ının yada tımızacı sıfatı de Tarafın dıa aynı aında çek'Omeslimn gerektir 
recektir. İşletme Aınılıaışması; sona erdıiıriOme tarıilh/iınden önoe yapıllmasına Teşkfllat'ça 
yetki verilen mukaveleli taahhütleri karşılamak için gerekli Sermaye katkıları ve 
sona erdirilme tarihimden önceki fiıil ve ilhmaierimden doğam yükümlülükleri: dışımda 
bu Sözleşmenin 31. maddesi ve işletme Anlaşmasının XVI. maddesi hükümleri saklı 
kalmak kaydı ile bu Sözleşmenin ilgili Taraf için yürürlükten kalktığı tarihten itibaren, 
imzacı için yürürlükten kalkacaktır. 

2» Herhangi bir İmzacı, sahip oliduğu sıfatı ille işletme Anlaşmasımım' III. mad
desinin (!). fıkrasındaki lyülkümlüılülkleri dışında, bu Sözleşme ve işletme Anlaşmasım-
dalki yükümlülüklerden! herhangi birisimi yerime getiremez ise ve buma ilişkim oüarak 
Konsey'in kararımın yazılı olarak kendisime bildirilmesini takiben üç ay içimdie sorumu 
çözümlemezse, Konsey; ilgili İmzacı'nın ve sözkonusu ise Tarafın açıklamalarını in
celedikten sonra, Konsey yükümlülüklerin yine yerine getirilmediğini belirlerse, 
Genelkurmay, Konseyin tavsiyesi üzerine îmzacı'nm üyeliğimin sona erdirilmesine 
karar verebilir. (Bu karaırım verildiği tarihten itibaren soma: erdirilme geçedii olacak ve 
İşletme Anlaşması o imzacı liçin yürürlükten kalkacaktır. 

3. Herhangi bir İmzacı, İşletime AınÜaşmıasınım III. mıalddesiniını {il), fıkrası uya
rımca ödemesi gerekli ıhenhanıgi bir meblağı ödemez iısıe, ödemenin yapılması gereken 
tarihten dört ay sonra bu Sözleşme ve İşletme Anlaşması (gereğince İmzacı'mıım elde 
ettiği halklar otomatikman askıya alınacaktır. Asıkıya alııınma tarihimden sonraki üç 
aylık isüre içimde, İmzacı borçlu otodugu meblağı ödemez ise veya Imzacı'yı tayin edem 
Taraf 29. maddemin (4). fıkrası uyanınca omum yerimi alacak başka bir tayin, yapmaz 
ise, (Konsey 'İmzacı veya omu tayin edem Tarafın açıklamalarını inceiedfikıtem sonra, 
İmzacı'nın üyeliğinin sonıa erdirilmesini kararîaştırabilir. Bu kararım alınış taıri'hıimdem 
itibaren işletme Anlaşması sözkonusu İmzacı içjim yürüırilükten kalkacaktır. 

4. >(2). veya (3). fıkralar uyanınca tmzacı'mım halklarımın askıya alındığı süre 
boyunca İmzacı, bu Sözleşme ve işletme Anlaşması gereğince İmzacı'ya yüklenen bü
tün yükümlülükleri üstlenmeye devamı edecektir.. 
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5. Üyeliğin sona erdirilmesinden sonra tmzaci'ya; üyeliğin sona erdirilme tari
himden önce yapıllmasına yetkıi verilen mukaıvielleli Itaahhüıtleri ıkarşılamalk için gere
ken sermaye kaükısunda; payına diüşıem hissesi ve hıerhaınigi Ibiır fiıilimıdlenı veya liıhmajlıini-
den doğan sorumlulukları düşında vıe bu Sözleşmenin 31. maddesi ve istetme Anlaş-
masıınını XVI. maddesi hükümleri ısaiklı ıkalimajk kaiydı ile, hıiçbıir (yükümlülük yüıklen;-
mlyecektir, 

6. Şayet bir İmzacı'nın üyeliği sona erdirilmiş ise, onu tayin etmiş olan Taraf, 
Üyeliğin sona erdirilme tarihinden itibaren üç ay içerisinde ve o tarihten itibaren ge
çerli otaaik üzere ya 'yeni 'bir imzacı tajyim eidöreik ya 29. maddenin (4). fıkrası uyarın
ca imzacı sıfatını üzerine alacak veya çeknlecektiır. Şayet Taraf bu sürenim sonuna 
kadar bir girişimde bulunmamışsa, üyeliğin sona erdiriliş tarihinden itibaren çekilmiş 
sayacak ve bu Sözleşme, Taraf için o tarihten itibaren yürürlükten kalkacaktır. 

7. Herhangıiı !bir Taraf içini 'bu Sözleşmemin yürürlükten kaılıkmaısı nailinde, Teş
kilat ille, Tarafça itayin edülmıiış olan meııhamigıi bir İmzacı veya İmzacı sıfatına sahip 
Taraf arajsındajki malî hesaplaşmalar, İletme Amlaşımıasımam XIII. maddesi hüküm
leri uyarınca yapılacaktır. 

Madde 3llı 
1 lUyuışımazilıklan Çözümü 

1. Bu Sözleşmede belirtilen hak ve sorumluluklar ile ilgili olarak Taraflar ile 
Teşkilat arasında çıkan uyuşmazlıklar, ilgililer arasında yapılacak görüşmeler 
ile çözümlenmelıiıdir. Şayet, herhangıiı Ibpr Tarafın çözüm istediği tarihten sonraki bir 
yıl içerisinde bir çözüme ulaştırılamamışsa ve uyuşmazlığa taraf olanlar, uyuşmazlığı, 
Uluslararası Adalet Divanına götürmek konusunda veya uyuşmazlığı çözümlemek 
üzere başka bir usul üzeriınide anılaşmaya, varamaımışlarsa, uyuşmazlığa taraf olanlar 
razı olurlarsa, bu Sözleşmenin Eki uyarınca hakem usulüne başvurulur. Taraflar ara
sındaki veya Taraflar ile Teşkilat arasındaki bir uyuşmazlığa ilişkin herhangi bir hakem 
rnuhakemeisi kararı, Genel Kurulum, Sözleşmenin iillgiii Taraf içim yürürlükten, kalka
cağım1! belirten 30l„ maddesimim (1). fıkrası uyarınca vereceği karan eingellemiyecek 
ve etkilemiyecelktir. 

2. Aksi karşılıklı olarak kararlaştırılmadığı takdirde, Teşkilat ile bir ya da daha 
fazla Taraf arasında, aralarında yapılmış olan anlaşmalar ile ilgili olarak çıkan uyuş
mazlıklar, Taraflardan herhangi birisinin çözüm istemesinden itibaren bir yıl içerisin
de görüşmeler yolu ile bir sonuca bağlanamamış ise, uyuşmazlığa Taraf olanlardan 
herhangi birisinin talebi üzerine bu Sözleşmenin eki uyarınca hakem usulüne başvu
rulur. 

3. Bu Sözleşme veya lyletme Anlaşmasının verdiği hâk ve ödevler ile ilgili olup, 
bir veya daha fazla Taraf ve bir veya birden fazla imzacı arasında sahip oldukları 
sıfatları ile, ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü için, ilgili Taraf veya Taraflar ve 
imzacı veya imzacılar isterlerse bu Sözleşmenin Eki uyarınca hakem usulüne buşvu-
rulur. 

4. Bu Madde; Taraf veya îmzacüığı kalkmış Taraf veya İmzacı için, Taraf veya 
İmzacı olduğunda hak ve yükümlülüklerinde ortaya çıkan anlaşmazlıklarla ilgili ola
rak uygulanmaya devam edecektir. 
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Madde 32 

imzalama ve Onaylama 

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

a) Onaylamaya, kabul veya tasvibe tabi olmayan imzalan ile, veya 

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

c) Katılma İle 
Taraf olabilirler. 

2. Onaylama, kabul, tasvip veya katılma, ilgili belgelerin Müstevdiye teslimi ile 
yürürlüğe girecektir. 

3. Bu Sözleşmeye Taraf olduğu andan itibaren, veya daha sonraki herhangi bir 
tarihte, herhangi bir Devlet, Müstevdiye yazılı bir bildirimle, Sözleşmenin tatbik olu
nacağı, kendi nüfuzu altında çalışan gemilerin kayıtlarını ve kendi nüfuzu altındaki 
kara yer istasyonlarını beyan edebilir. 

4. Hiçbir Devlet, kendisi ya da tayin ettiği kuruluş tarafından İşletme Anlaş
masını imzalayıncaya kadar bu Sözleşmeye Taraf olamayacaktır. 

5. Bu Sözleşme veya îşletme Anlaşmasına hiçbir ihtirazı kayıt konulamaz. 

Madde 33 
Yürürlüğe Giriş 

1. Bu Sözleşme ilk yatırım hisseleri toplamının yüzde 95'ini temsil eden Devlet
lerin bu Sözleşmeye Taraf olmalarından altmış gün sonra yürürlüğe girecektir. 

2. (1) inci fıkra hükmü dikkate alınmaksızın, bu Sözleşme imzaya açıldığı tarih
ten ötuzaltı ay sonra yürürlüğe girmemiş ise, yürürlüğe girmeyecektir. 

3. Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra, onaylama, kabul, tasvip veya 
katılma belgesi veren bir Devlet içiln, onaylama, kabul, tasvip veya katılma, bu belgenin 
veriliş tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. 

Madde 34 
Değişiklikler 

1. Herhangi bir Taraf, bu Sözleşmede değişiklik teklifinde bulunabilir. Deği
şiklik teklifleri, diğer bütün Taraf ve İmzacıları haberdar edecek olan Genel Müdür
lüğe gönderilecektir. Değişiklik tekliflerinin dağıtımından itibaren altı aylık bir süre 
içinde görüşlerini Genel Kurula bildirecek olan konseyin, herhangi bir değişiklik tek
lifini görüşebilmesi için üç ay önceden haberdar olması gereklidir. Genel Kurul de-
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ğişikliği, Konseyce belirtilen görüşleri de dikkate alarak, daha sonraki altı aylık süre
den önce olmamak üzere görüşecektir. Bu süre, bazı özel durumlarda, Konseyce alı
nacak esasa ilişkin bir kararla kısaltüabilir. 

2. Genel Kurulca kabul edildiği takdirde, değişiklik, Genel Kurulun değişik
liği kabul ettiği tarihte Taraf olan ve toplam yatınm hisselerinin en az üçte ikisini 
temsil eden Devletlerin sayıca üçte ikisinin kabul belgelerinin Müstevdi tarafından 
alınmasından yüzyirmi gün sonra yürürlüğe girecektir. Yürürlüğe girmesini takiben, 
değişiklik kabul etmemiş olanlar da dahil olmak üzere bütün Taraflar ve İmzacılar 
için de bağlayıcı olacaktır. 

Madde 35 
Müstevdi 

1. Bu Sözleşmenin Müstevdisi, Hükümetlerarası Danışsal Denizcilik Teşkilatı
nın (IMCO) Genel Sekreteri olacaktır. 

2. Müstevdi bütün imzacı ve katılan Devletleri ve bütün imzacıları aşağıda be-
lirtüen hususlardan derhal haberdar edecektir. 

a) Sözleşmeye herhangi bir imza. 

b) Onaylama, kabul, tasvip veya katılma ile ilgili herhangi bir belgenin veril
mesi. 

c) Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesi. 

d) Bu Sözleşmede bir değişikliğin kabulü ve yürürlüğe girmesi. 

e) Herhangi bir çekilme ihbarı. 

f) Herhangi bir askıya alınma veya sona erdirilme. 

g) Sözleşme ile ilgili diğer ihbar ve haberleşme. 

3. Bu Sözleşmenin yürürlüğe girmesini takiben Müstevdi, Birleşmiş Milletler 
Yasasının 102 nci maddesi uyarınca, tasdikli bir nüshasını, kaydı ve yayınlanması için 
Birleşmiş Milletler Sekreteryasına gönderecektir. 

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

Bindokuzyüzyetmişaltı yılının Eylül ayının üçüncü günü LONDRA'da her biri 
eşit şekilde geçerli olmak üzere İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde 
tek bir asıl nüsha olarak hazırlanmış olup, tasdikli birer suretini Uluslararası Deniz 
Uydu Sistemi Kurulması hakkındaki Uluslararası Konferansa katılmaya devet edil
miş olan Devletlerin Hükümetlerinin herbirisine ve bu Sözleşmeyi imzalayan veya 
bu Sözleşmeye katılan Devletlerin Hükümetlerine gönderilmek üzere Müstevdiye tes^ 
lim edilecektir. 
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EK 

SÖZLEŞMENİN 31. MADDESİNDE VE İŞLETME ANLAŞMASININ 
XVI. MADDESİNDE SÖZÜ EDİLEN UYUŞMAZLDÎLARIN 

ÇÖZÜMÜ HAKKINDAKİ YÖNTEM 

Madde 1 

Sözleşmenin 31. maddesi ve İşletme Anlaşması'nın XVI. maddesi ile ilgili uyuşmaz
lıklara üç kişilik bir hakem mahkemesi bakacaktır. 

Madde 2 

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

a) Uyuşmazlığın tam bir tanımını, her bir davalının mahkemeye katılma sebep
lerini ve alınmasını istediği tedbirleri, 

b) Uyuşmazlık konusunun mahkemenin yetki alanına giriş nedenlerini ve mah
kemenin davacıyı haklı bulması halinde, talep edilen tedbirlerin neden tanınabileceği: 

c) Davacının hakem usulü dışında, görüşme veya diğer herhangi bir usulle uyuş
mazlığı çözümleyemeyişinin nedenleri konusunda bir açıklama, 

d) Mahkeme için gerekli olduğu takdirde, mahkemeye taraf olanların mutabaka
tını veya rızalarım gösterir belge. 

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

gönderecektir. 

Madde 3 

1) 2. maddede belirtilen dokümanların bütün davalılar tarafından alınmasını 
takip eden altmış günlük bir süre içinde davalılar hep birlikte, mahkeme heyetine üye 
olarak katılmak üzere bir kişi tayin edecektir. Bu süre içinde davalılar, bütün taraf 
olanlara ve Genel Müdürlüğe, hep birlikte veya tek tek, uyuşmazlık konusu İL ilgili 
karşı iddiaları da dahil olmak üzere, 2. maddede belirtilen dokümana verdikleri bireysel 
veya müşterek cevapları içeren bir doküman gönderebilirler. 

2) Görevlendirilmelerinden itibaren otuz gün içerisinde mahkemenin û i üyesi, 
üçüncü bir hakem seçmek üzere anlaşırlar. Üçüncü hakem taraflardan herhangi birisi 
ile aynı milliyete veya onunla aynı bölgede İkamet etmekte veya onun hizmetinde ça-
hşmakta olmayacaktır. 

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

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

Madıde 4 

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

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

b) Eksiklik başkanın veya 3. maddenin (3). fıkrasında belirtildiği üzere tayin 
edilen bir üyenin çekilmesi nedeni ile ortaya çıkmış ise, yeni üye 3ı. maddenin (2). 
veya (3). paragrafında belirtilen şekilde seçilecektir. 

2) Eksiklik başka bir nedenle doğmuş ise veya, (1). fıkra nedeni ile ortaya çıkan 
eksiklik doldurulamamış ise, görevde kalan mahkeme üyeleri, taraflardan birisinin 
talebi üzerine, 1. madde hükmüne bakmaksızın davaya devam etmek ve karara varmak 
yetkisine sahip olacaktır. 

Madde! 5 

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

tutulacaktır. Ancak, Teşkilat ve uyuşmazlığa taraf olan imzacıyı tayin eden Taraf, 
duruşmalarda hazır bulunmak ve sunulan belgeleri elde etmek hakkına sahip olacaktır. 
Şayet uyuşmazlığa taraf Teşkilat ise, bütün Taraf ve İmzacılar duruşmalara katılabilme 
ve sunulan bütün belgeleri elde etmek hakkına sahip olacaklardır. 

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

4) Muameleler yazılı olarak yürütülecek ve taraflar durum ve hukukla ilgili 
iddialarının desteklenmesinde yazılı deliller sunabilme hakkına sahip olacaktır. Bu
nunla beraber; mahkeme uygun görürse sözlü savunma yapılabilir ve tanıklar din
lenebilir. 

5) Dava davacının durumu delillerle, ilgili olaylarla ve hukukî prensiplere da
yanarak sunması ile başlar. Davacının beyanını davalının beyanı izller. Davacı, dava
lının beyanına karşı beyanda bulunabilir ve davalı da buna cevap verebilir. Daha son
raki beyanllar ancak mahkemenin gerekli görmesi hallinde illeri sürülebilir. 

6) Mahkeme, uyuşmazlık konusu ile ilgili karşı talepleri dinleyebilir ve sözleş
menin 31. maddesi ile işletme Anlaşmasının XVI. maddesi uyarınca, yetkisi dahilinde 
ise bu. talepller üzerinde karlara varabilir. 

7) Dava süresinde, taraflar bir anlaşmaya varırlarsa, tarafların da rızası ile ve
rilmiş bir mahkeme kararı şeklinde kayıtlara geçer. 
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8) Davanın herhangi bir aşamasında, mahkeme uyuşmazlığın Sözleşmenin 31. 
maddesinde ve İşletme Anlaşması'nın XVI. maddesinde belirtildiği üzere kendi yetki 
sının dışında olduğuna karar verdiği takdirde davayı durdurabilir. 

9) Mahkemenin görüşmeleri gizli olacaktır. 

10) Mahkeme kararları yazılı olarak açıklanacak ve yazılı bir gerekçe ile des
teklenecektir. Hüküm ve kararlar en az ilki üye tarafından desteklenmelidir. Karara 
karşı olan herhangi bir üye, ayrı bir yazılı görüş sunabilir. 

11) Mahkeme, kararını, bütün Taraflara ve İmzacılara dağıtılmak üzere Genel 
Müdürlüğe gönderilecektir. 

12) Mahkeme, bu ek ile tespit edilmiş olanlara aykırı olmamak üzere davanın 
yürütülmesi için uygun ottan usulüe ilgili ek ıkurallar koyabilir. 

(Madde 6 

Taraflardan birisi dava ile ilgili bir sunuda bulunmaz ise diğer taraf mahkeme
den kendi sunduğu deliller üzerinden karar verilmesini talep edebilir. Karar vermeden 
önce mahkeme, yetkili dlduğundan ve dava konusunun gerçeklik ve hukuk dayanak
larının sağlamlığından emin olmalıdır. 

Madde 7 

1) İmzacısının bir uyuşmazlığa taraf olması durumunda, Taraf Ülke davaya ka
tılma ve taraf olma hakkına sahip olacaktır. Bu katıilma, mahkemeye ve uyuşmazlığın 
diğer taraflarına yazılı olarak bildirilecektir. 

2) Diğer herhangi bir Taraf, herhangi bir İmzacı veya Teşkilat davaya katılma
sına ve taraf olabilmesine izin verilmesi için mahkemeye başvurahiiiıir. Mahkeme baş
vuru sahibinin davada önemli bir çıkarı olduğunu belirlerse izin verecektir. 

Madde 8 

Mahkeme, taraflardan birisimin isteği üzerine veya kendi kararı ile, kendisine yar
dımcı olmak üzere bilirkişi tayin edebilir. 

Madde 9 

Mahkemenin, herhangi bir tarafın isteği üzerine veya kendiliğinden, davanın yü
rütülmesinde veya uyuşmazlığın çözümlenmesinde gerekli gördüğü bütün bilgileri Ta
raflar, İmzacı'iar ve Teşkilat sağlayacaklardır. 

Madde 10 

Son kararın alınmasından önce, mahkeme tarafların haklarınin korunması için ge
rekli gördüğü bütün geçici önlemleri alabilir. 
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Madde 11 

1) Mahkeme kararı uluslararası hukuka uygun olacak ve aşağıdakilere dayana
caktır. 

a) Sözleşme ve İşletme Anlaşması. 

b) Hukukun genellikle kabul edilmiş prensipleri. 

2) 5. maddenin (7). fıkrası uyarınca tarafların anlaşması ile yapılan da dahil ol
mak üzere, maihkeme kararları uyuşmazlığın bütün tarafları için bağlayıcı olacak ve 
taraflarca iyi niyetle uygulanacaktır. Herhangi bir uyuşmazlığa taraf Teşkilat ise ve 
mahkeme; İşletme Anlaşması ve Sözleşmeyle uygun1 otaadığı veya İşletme Anllaşmiası 
ve Sözleşmenin yetki vermediği nedeniyle Teşkilat'ın Organlarında herhangi birisinin 
kararının hükümsüz ve geçersiz olduğuna ıkarar verir ise, mahkemenin bu kararı bü
tün Taraflar ve tmzacı'lar için bağlayıcı olacaktır. 

3) Kararın anlamı ve kapsamı konusunda herhangi bir anlaşmazlığın ortaya çık
ması halinde, taraflardan herhangi birisinin talebi üzerine mahkeme, kararı yorumla
yacaktır. 

Madde 12 

iDavanın özel durumları gözönüne alınarak, mahkemece aksine bir karar alınma
ması halinde, mahkeme üyelerinin ücretleri dahil mahkeme masrafilam, taraflar ara
sında eşit olarak bölüşülür. Herhangi bir tarafda birden fazla davacı veya birden faz
la davalla var ise, mahkeme, bu tarafın masraf hissesini, bu tarafdaki davacılar veya 
davalılar arasında paylaştırır. Herhangi bir uyuşmazlığa Teşkilat'ın taraf olması ha
llinde ise balkısın, mahkemenin Teşkilat'a dlüşen masrafları Teşkilat'ın idarî masrafları 
olarak mütalaa edilecektir. 
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UYDULAR ARACILIĞI İLE DENİZ HABERLEŞMESİ ULUSLARARASI 
TEŞKİLATI (INMARSAT) İŞLETME ANLAŞMASI 

BU İŞLETME ANLAŞMASININ İMZACILARI : 

Uydular Aracılığı ille Deniz Haberleşmesi Uluslararası Teşjkilat'ı (INMARSAT) 
Sözleşmesine taraf olan Devletlerin, bu işletme Anlaşması'nı imzalamayı yada, bu işle 
yetkilıi kıldıkları bir kuruluşa imzallatmayı taahhüt ettiklerini GÖZÖNÜNE ALARAK, 
AŞAĞIDA BELİRTİLEN HUSUSLARDA MUTABAKATA VARMIŞLARDIR : 

Maddle I 
Tanımlaır 

1) Bu Anlaşmada kullanıllan : 

ıa) «Sözleşme» ekleri .de dahili olmak üzere, Uydular Aracılığı ile Deniz Haber
leşmesi Uluslararası Teşkilat'ı (INMARSAT) Sözleşmesini, ifade eder. 

b) «Teşkilat», Sözleşme ile kurulan Uydular Aracılığı ile Deniz Haberleşmesi 
Uluslararası Teşkilat'ını (INMARSAT) ifade eder. 

c) «Amortisman» sermaye değer kaybının telafisi hariç, kıymetten düşmeyi içî  
ne alır. 

2) Sözleşmenin 1. maddesindeki tanımlar bu Anlaşma için de geçerli olacaktır. 

Madde II 

İmzacı'ların Hak ve Yükümlülükleri 
1) Herbir imzacı, Sözleşme ve işletme Anlaşması ile imzacı'lara sağlanan hak

ları elide eder ve bu ilki belgenin Ikendisine getirdiği yükümılülük'leri yerine getirmeyi 
üstlenir. 

2) Herbir imzacı, Sözleşmenin ve bu işletme Anlaşması'nın bütün şartlarına uy
gun hareket edecektir. 

Madde III 
Malî Katkılar 

1) Herbir imzacı Sözleşme ve bu işletme Anlaşması hükümleri uyarınca Konsey 
tarafından belMendiği şekilde Teşkilat'ın .sermaye ihtiyacına yatırım hissesi ile orantılı 
olarak katkıda bulunacak ve sermaye iadesi ile, sermayenin değer kaybından doğan 
telafi ödemesi alacaktır. 

2) Sermaye ihtiyacı şunları içine alacaktır : 

a) INMARSAT uzay kesiminin dizayn, geliştirme, tedarik, inşa ve tesisi ite, ve 
kira yoluyla mukaveleli haklar edinme ile, ve Teşkilat'ın diğer mülkleri ile ilgili do
laylı ve dolaysız harcamaları. 
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b) VIII. maddenin (3) fıkrası uyarınca Teşkilat'ın işletme, bakım ve idarî mas
raflarını, bu masraflar: için gerekli gelinleri sağlayıncaya kadar geçen süne içinde kar
şılayacak fonları. 

c) XI. madde uyarınca İmzacılar tarafından yapılacak ödemeleri. 
3) Konsey'ce belirlemen vadede ödenmeyen bütün meblağlara, oranı yine Kon-

sey'ce belirlenen bir faiz eklenecektir. 
4) V. Madde uyarınca, kullanım esasına göre belirlenen yatırım hisselerinin ilk 

olarak saptanmasına kadar geçen süre içerisinde, İmzacılarım herhangi bir malî yıl 
içinde ödemeleri gerekli sermaye katkılarının toplam tutarı IV. madde uyarınca be
lirlenen sermaye tavanının ,% 50 sini geçerse, Konsey, isteyen İmzacılara gelecek yıl
lardaki ilave katkıları taksitle ödeme imkânı verecek şekilde geçici borçlanma da da
hil dlmaik üzere, diğer birtakım yolları benimsemeyi gözönüne alacaktır. Konsey bu 
gibi durumlarda örgüte yansıyacak ilave giderleri de gözönüne alarak uygulanacak bir 
faiz oranı tespit edecektir. 

Madde IV 
Sermaye Tavanı 

İmzacıların sermayeye met katkıları ve Teşkilat'ın ödenmemiş mukaveleli serma
ye taahhütleri tutarı sınırlandırılmıştır. Bu tutar imzacıların, III. madde uyarınca öde
dikleri sermaye iştirakleri birikmeîi toplamından, bu İşletme Anılaşması uyarınca ken
dilerine ödenen sermaye iadeleri toplamının düşülmesi ve elde edilen neticeye, Teşki
lat'ın ödenmemiş mukaveleli sermaye taahhütleri toplamının ilave edilmesi ile elde 
edilecektir. Başlangıç sermaye tavanı 200 milyon ABD doları olacaktır. Konsey ser
maye tavanında ayarlamalar yapmak yetkisine sahip olacaktır. 

Madde V 
Yatırım Hisseleri 

1) İmzacıların yatırım hisseleri (INMARSAT) uzay kesiminim kullanılması esa
sına göre belirlenecektir. Her İmzacı, (INMARSAT) uzay kesiminin bütün İmzacılar 
tarafından kullanılmasından kendisine düşen orana tekabül eden bir yatırım hissesine 
sahip olacaktır. (INMARSAT) uzay kesiminim kullanılması, Sözleşmenin 19. maddesi 
ve bu İşletme Anlaşmasının VIfi. maddesi uyarınca, (INMARSAT) uzay kesiminin 
kulll anı İmasından dolayı Teşkilatça tahsil edilen ücretler esasına göre saptanacaktır. 

2) Yatırım hisselerini 'belirlemek amacı için, her iki yöndeki kullanımda gemi 
kısmı ve kara kısmı olarak Ski 'eşit parçaya bölünecektir. Gemi ille ilgili kısım, iki bu 
kısım 'trafiğin çıkış veya giriş yeri 'olabilir, geminin aut olduğu tarafın İmzacı'sıına ait 
olarak nitelendirilecektir. Trafiğin giriş ya da çıkış yeri olan kara kısmı, trafiğin ken
di topraklarından çıktığı veya girdiği Tarafın İmzacı'sına ait olarak nitelendirilecek
tir. Bununla beraber, herhangi bir İmzacı için, gemi kısmının kara kısmına oranı 20.11 
geçerse", o İmzacı, Konsey'© başvuruda bulunmasını takiben, Kara kısmının iiki ka
tından veya 1% 0,1 yatırım hissesinden büyük olanı geçerli olmak üzere, ona eşdeğer 
ıbir kullanıma halk kazanacaktır. Bu paragrafta, Konsay'ce INMARSAT uzay kesimimden 
istifadesine izin verilmiş olan, deniz ortamında çalışan araçlar gemi olarak nitelendiri
leceklerdir. 
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3) Yatırım hisselerinin, (1), (2) ve (4). fıkralar uyarınca kullanım esasına göre 
tespitine kadar, her İmzacı'nın yatırım hissesi, bu İşletme Anlaşması'nın Eki'ndeki hü
kümler uyarınca tespit edvlıec'dktir. 

4) Yatınım hiss'elerıinin (1). ve (2). fı'kralar uyarınca kullanım esasına göre ilk 
defa tespiti, 'kesin başlama tarihinle Konsey'oe 'karar verilmek kaydı ile, Atlantik, Pa
sifik ve Hint 'Okyanusu bölgelerindeki INMARSAT uzay kesiminin işletmeye açılı
şından itibaren iki yıldan az ve üç yıldan fazla süre içerisinde olamaz. Bu ilk tespit 
yapılırken, kullanıma, tespitten önceki son bir iyilik süreye göre değerlendiriıleceiktir., 

5) Kullanma esasına göre yapılan ilk tespitten sonra, yatırım hisseleri, 
a) Bütün tmzacı'üann ihir önceki yuldalki Ikullanumları esas alınarak, kullanıma 

esasına göre yatırım hisselerinin ilk tespitinden itibaren birer yıllık aralar ile, 

b) Bu İşletime Anlaşması'nın yeni ıbir İmzacı (için yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren, ' 

c) 'Bir İmzacı'nın çelki'ldlği, ya da üyeliğinin sona erdiği tarihten itibaren, yeni-
dıen tespit ödilecelkıtir. 

6) Yatırım hisselerinin kullanıma ©sasına ıgöre dlfc oilarak tespitinden sonra İm
zacı olan bir İmzacı'nın yatırım hissesi Konsey'ce tespit edilecektir. 

7) Bir yatırım hissesinin (5) (b) veya (c) fıkrası ya da (8). fıkra uyarınca tespiti 
halinde, diğer bütün İmzacıların yatırım hisselleri, tespitten önceki yatınım hisseleri 
oranında tekrar ayarlanır. Herhangi bir imzacı'nın çekilmesi ya da üyeliğinin sona 
ermesi halinde, (8). fıkra uyanınca tespit ©dilen yüzde 0.05'lük yatırım hisseleri artı-
rılamayacaktır.' 

8) Bu maddenin diğer hükümleri hilaf una, hiçbir İmzacı, yatırım hisseleri top
lamının yüzde 0.05'inden daha az bir yatırım hissesine sahip olamayacaktır. 

9) Yatınım hisselerinin yeniden tespitinde, herhangi bir İmzacı'nın hissıesi bir de
fada, ilk yatırım hissesinin % 50'sinden daha fazla artırılamaz ya da halihazırdaki ya
tırım hissesinin )% 50'sinden daha fazla azaliti'lamayacalktır. 

10) (2) ve (9). fıkraların tatbikinden sonra geriye kalan tahsis edilememiş yatırım 
hisseleri, Konseyce, yatırım: hisselerini artınma'k isteyen Imzacı'lar arasımda taksim edi
lebilecektir. Bu ilâve tahsis hiçbir hisseyi, İmzacı'nın halihazırdaki yatırım hissesinden 
yüzde 50 daha fazla artıırmayacaiktı^ 

11) (10). fıkranın uygulanmasın dan sonra artan herhangi bir yatırım hissesi, (8). 
ve (9). fıkra hükümleri saklı kalmak üzere, Imzacı'lar arasında, herhangi yeni bir tııisse 
tespiti yapılmış olması durumun uygulaması gereken yatırım hisseleri oranında dağı
tılacaktır. 

12) Bir İmzacı tarafından yapılan başvuru üzerine Konsey, o İmzacı'ya (1). ila 
(7). ve (9). ile (11). arasındaki fıkralar uyarınca tjespit edilmiş olan yatırım, hissesin
den daha düşük bir yatırım hissesini, şayet bu indirimin tamamı, hisseleri artan Im
zacı'lar tarafından gönüllü olarak -devir alınmışsa, tahsis edebilir. Konsey; hissdefini 
artırmak isteyen İmzacılar arasından ortada kalan hisse veya hisselerin uygun dağılımı 
hususunda gerekli usulleri tespit edecektir. 
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Madde Vlj 
İmzacılar Arasımda Mali Ayarlatmalar 

,1) Bu İşletme Anlaşması'mım yürürlüğe' girmesi 'ile, ilik olarak yapılan yatırım his
sesi tespitinden sonraki her tespitte, (2). fıkra uyarınca yapılan bu değerlendirmeye is
tinaden, Teşjkiat aracılığı ite, îmzacı'lar arasımda malî ayarlamalar yapılacater. Bu 
malî ayarlamaların miktarı, eğer tmzacı'nın yeni yatırım hissesi ile tespitten önceki 
yatırım hissesi arasında fark varsa, 'bu faikın değeriendMıl'mesii göz önüne alınarak, 
herbir îmzacı'ya göre tespit edilecektir., 

2) Değerlendirme şu şekilde yapılacaktır. 
a) Sermayeye çevrilmiş gelir ve giderler de dahil olmak üzere bütün aktifin, ayar

latma tarihinde Teşkilat hesaplarımda kayıMı, ilk alım maliyetlerimden şumların toplamı 
çıkartılır: 

(i) Ayarlama tarihimde, Teşkilat hesaplarında kayıtlı birikmiş amortismanlar. 
(ii) Ayaklama tarihlimde Teşlkilat'ça alınmış (borçlar ve diğer ödenmesi gereken 

meblağlar. 
b) Bu fıkranın (a) bendi uyarımca elde ©dillen sonuçlar, şu şekilde ayarlanır : 
VIII. madde uyarınca Konsey tarafımdan tesbilt edilen sermaye değer kaybı te

lafisi oranlarınım hangi sürelerde uygulandığı da göz önüne alınarak, işletme An
laşması gereğince öıdıeınmesi ıgerekem ıbirii'kımiş miktara kıyasla, İşletme Anlaşması'nıe 
yürürlüğe ıgiriışi ile, değerlendirmenin geçerli olduğu tarih arasındaki sermaye değer 
kaybı telafimi ödemelerimde, Teşjkilat'ça yapılan eksik veya fazla ödemeleri temsili 
eden 'bir meblağ, 'duruma 'göre, ilave edilir veya çıkartılır. Eksik veya fazıla ödeme 
miktarını belirleyebilmek aımacı ile, ıgereklli ödeme aylık olanak hesaplanacak ve (a) 
bendimde belirtilen ©lemıanlarun net tutarına uygulanacaktır. 

3) Bu madde uyarınca İmzacılara veya, îmzacılarca yapılacak ödemeler Kon
sey'ce kararlaştırılacak bir tarihte yapılacaktır. Bu tarihten itibaren yapılamayan bütün 
ödemelere, oranı Konsey'ce tespit edilen bir faiz iıiave, edilecektir. 

Madde VII 
Kullanıma Ücretlerinin Ödenmesi 

1) Sözleşmenin 19 uncu maddesi uyarınca tespit edilen kullanma ücretleri, tm-
zıacı'larca yada yetkiılıi telekomünikasyon kuruluşlarırnoa, Konsey'ce kararlaştırılan 
usuller uyarınca ödenscikbr. Bu usuıllar bilinen milletlerarası telekomüniıkasyon he
saplaşma usullerine mümkün olduğu oranda uygun olacaktır. 

2) Konsey'ce aksi kararlaştırılmadığı takdirde, Îmzacı'lar ve yetkili telekomü
nikasyon kuruluşıları Teşıkilat'a, Teşkilat'ın INMARSAT uzay kesiminin tüm kul
lanımlını ve yatırım hisselerinin tespitimi mümkün kılacak 'bilgiyi vermekle yükümlü oila-
cakılandur. Koınsey, hu bilgilerin Teşkilaıt'a veriılmesi liıle ilgili usulleri tespit edecektir. 

3) Koınsey, vadesi dört ay ya da daha fazla .geçmiş kullanma ücretleri ko
nusunda gerekli müeyyideleri tesplit edecektir. 

4) Konsey'ce ödeme için tespit edilen tarihten itibaren ödenmemiş olan meb
lağlara, onanı Konsey'ce ıbdMeneeek hür faiz ilave edilecektir. 
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MADDE VIII 
Gelirler 

1) Teşikiılat'ça kazanılan gelirler Konsey'ce aksi karariaştırılmadığı takdirde uy-
gulanaibıEiırlkleri nispetinde normal koşullarda şu öncelik sırasına göre (kullanılacaktır. 

a) İşletme, bakım ve idarî masrafların karşılanımasi, 
'b) Konsey'ce gerekli görülecek miktarda İşletme Fonu bulundurulması. 
e) İmzacılara .yatırım hisseleri ılıle orantılı olarak Konsey'ce tespit edilen ve 

Teşkilat hesaplarına istenmiş amortisıman tedarikine eşit miktarda sermaye iadesini 
temsil öden meblağların ödenmesi. 

d) Teşkıilat'tan çekilmiş yada üyeliği sona erdirillmliş herhangi 'bir İmzacı'ya 
XIII. madde uyarınca iadesi gerekebilir meblağların ödenmesi. 

e) Sermaye değer kaybının telafisi yönünde ortaya çıkan bakiyenin yatırım 
hisselerime orantılı bir şekillide, birikmiş olarak İmzacılara ödenmesi. 

2) Konsey; İmzacıların Sermayesindeki değer kaybının telafisi oranının tes
pitinde INMARSAT yatırımları jile ilgili riskleri (karşılayacak bir pay ayıracak ve 
oranı, ayrılan payı göz önüne alarak dünya piyaısasındalki para değerine, en yakın 
olacak tarzda tespit edecektir. 

3) Teşlkillat'ça kazanılan gelirlerin Teşkiiİatın işletme balkım ve idarî masraflarını 
karşılayamaması halinde, Konsey açığı kapatmak üzere; Teşkilat'm îşletme Fonunun 
kulaııılmasım, kredi temin anlaşmalarının yapılmasını, borç aılummasını, imzacı'laırda 
yatırım hisseleri oranında ısermayeye katkılarını artırmalarını veya bu tedbirlerin bi
leşimini karariaştırabilir.ı 

Madde IX 
Hesaplarını Kapatılması 

1) Imzacı'lar ile Teşkilat arasında III., VI., VII., ve VIII. maddeler gereğince 
malî muamelelerle ilgili hesaplaşmalar, Konsey tarafından gerekli görülen işletme 
Fonu miktarından fazla olarak Teşkilat'ım elinde tuttuğu meblağlar ıda dahil İmzacı' 
lanla Teşkilat arasında fonların el değiştirmesini mümkün olan en az seviyede tuta
cak şekilde yapılmalıdır. 

2) İmzacılarla Teşkilat arasında, bu İstetme Anılaşması gereğince yapılacak bü
tün ödetmeler alacaklının, kalbuıl edeceği, paraya şerbetçe çevrilebilecek herhangi bir 
para ile yapılır.. 

Madde X 
Borçlanma 

1) Konsey'ce karar verilmesi halinde, Teşkilat, yeterli gelirleri yada sermaye 
katkılarım temlin edene kadar geçen süre içinde malî açıklarını kapatabiılmeik amacı 
ile borçlanma muamelelerine girebilir. 

2) Konseyce karar verülmösi halinde, bazı İstisnai durumlarda Teşkilat Sözleşme
nin 3 üncü ıriaddeisi uyarınca Teşkilatın üstlendiği herhangi bir girişimi finanse eftmeik 
yada sorumluluklarını yerine getirmek üzere borç alabilir. Bu borçların ödenmemiş kıs
mı, IV üncü maddede sözü edilen mukaveleli sermaye taahhütleri olarak mütalaa edile
cektir. 
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(Madde XI 
Sorumluluk 

1) Teşkilatın, yötjklili bir mahkemece verilen bağlayıcı bir kanarla veya, Konseyce 
kabul edilen veya mutabık kalınan bir hesaplaşma sonucu olarak Sözleşme yada bu İş
kilime Anlaşması Uyarınca ortaya çıkan veya Teşkilatın herhangi bir faaliyet veya yü
kümlülüğünden doğan her türlü masraf veya harcamaları kapsayan herhangi bir meb
lağı ödemesi gerektiğinide, imzacılar; bu mdblağ tazMinait, sigorta veya diğer bir takım 
malî işlemler yolu ile karşılanamamışısa, karşılanamamış kısmı Teşkilata, IV üncü mad
de uyarınca tespit edilen smıriandırtnaya bakılmaksızın sorumluluğun doğduğu tarih
teki yatırım hisseleri ile orantılı olaraik öderler. 

2) 'Herhangi bir imzacının sahip olduğu sııfaıtla, yetUdili bir mahkemece verilen bağ
layıcı bir kararla, veya Konseyce kabul edilen yada mutabık kalınan bir hesap sonu
cu olarak Sözleşme yalda bu İşletme Anlaşması uyarınca ortaya çıkan veya Teşkilattın 
herhangi bir faaliyet veya yükümlülüğünden doğan her türlü maisraf veya harcamaları 
kapsayan bir ödeme yaipma'sı gereik'tiğlindie, Teşkilat, imzacıya Üdlddliği mikltar kadar öde
mekle bulacaktır . 

3) Bir imzacıya karşı bu tür bir talep ileri sürülürse, o imzacı, Teşkilat tarafından 
ödemesi için, Teşkilatı vakit geçirmeden haberdar öder ve ona savunma hakkında tav-
sîyeidö bufauna veya satvtunmayı yürtitaıe yalda diğer blir takım yollarla iddiaları cevap
landırma ve davanın baikılidığı mahkemece uygulanan hukukî rejimde öngörülen olanaklar 
çerçevesinde ya imzacı ile birlikte (muamelelere taraf olma yatia imzacının yerline taraf 
olma olanağını tanır. 

4) Teşkilatın, bu madde uyarınca herhangi bir imzacıya bir ödeme yapması gerek
tiğinde, imzacılar, bu öfcteme tazminat, sigorta yalda diğer malî işlemlerle karşılianama-
mışsa, Teşkilata karşılanamamış kısmı IV üncü madde uyarınca belirlenen sınırlandırma
ya bakılmaksızın, borcun dtağidüğu tarihteki yatırım hisseleri oranlarına göre ölderler. 

Madde XII 
Telekomünikasyon JHfemıe'd'erinlin Sağlanmasından 

Doğan iSorulmluiuktan Muafiyet 

Sözleşme yada bu işletme Anlaışiması Uyarınca sağlanan veya sağlanacak olan tele
komünikasyon hizmetlerimin sağlanamaması, gecikmesi veya arızası olması sebebi ile 
ortaya çıkacak kayıp veya zarardan ne Teşkilat ne imzacılar, sıfaltları ile, ne bunların 
memur yada işçileri, ne herhangi bir imzacının yönetim kurulundaki herhangi bir üyesi, 
ne de Teşkilatın, herhangi bir onganın/daiki bir temsildi, görevlerinin ifasında, imzacılara 
veya Teşkilatla karşı hiçhfir şekilde sorumlu tutulamaz. 

Maldde XIII 
Çekülme yalda Üyeliğin Sona Erimesi Halinlde Hesaplaşima 

1) Sözleşmenin 29 uncu ve 3ü uncu maddeleri gereğince herhangi bir imzacının 
çekilmesinin yada üyeliğinin sona ertmiesünin yürürlüğe girdiği tarihi takli'ben üç ay için
de, Konsey, İmzacıyı, çekilmenin yada üyeliğin sona ermesinin yürürlüğe giriş tarihi iti-
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barı ile Teşkilat ite ilgili malî dunumun değerlerMirMmesinlden ve (3). fıkrada öngörül
düğü üzere ödemenin ne şartlarla yapılacağından haberdar edecektir. Bu bildirim şunları 
kapsayacaktır: 

a) Çekilmenin yalda üyeliğÜn sona ermesinin geçerli olduğu tarih itibarı ile, VI ncı 
madde uyarınca hesaplanan değerle, imzacının sözkonusu tarihideki yatırım hissesinin 
çarpılması ile elde edilen, Teşkilat tarafından imzacıya ödenecek meblağ. 

>b) imzacının çekilme ihbarının alınması tarihirtden önce veya üyeliğin sona er
mesinin geçerli olduğu tarihden önce, yapılmasına münhasıran yetki verilmiş mukave
leli taaihihiülLier için sermaye kallkı hissesi olarak imzacı tarafın'dan Teşkilata ödenımesli 
gereken meblağlar ve ödemelerin hanigi tarilhleride yapılacağını belirten bir program. 

c) Çdkil'msnin yalda üyeliğin sona ermesiriin geçerli olduğu taıiiih itibarı ile imzacı 
tarafından Teşkilata ödenecek d'iğer meblağlar. 

2) (1). fıkrada öngörülen meblağları hesaplarken, Konsey çeki'lime ihbarının alın
dığı veya üyeliğin sona ermesinin geçerli olduğu tarihiden önce yapılmasına yetki venil-
miş mulkaveleM taahhütlerle ilgili olarak ken'disiine düşen sermaye katkı hissesini öde
mekten veya herhangi bir fiilinlden yada ihmalinden doğan siorumluluklardan imzacının 
kısmen veya tamamen muaf tutulmasını kararlastırabilir. 

3) tmzaeı'nın (1) ;(b) ve (e) fıkraları gereğince ödemesi gerekli miktarları öde
miş olması kaydı ile, Teşkilat VIII. maddeyi göz önüne alarak, îmzacı'ya diğer İm-
zacı'lara sermaye katkılarının iade edileceği süre ile aynı sürede, ya da Konsey'ce ka
rar verilmesi halinde daha da önce, (1) (a) ve (b) fıkralarında sözü edilen meblağları 
iade edecektir. Konsey; zamıaın zaman, îmzacı'nın ödeyeceği ya da îmzacı'ya ödenecek 
meblağlara tatbik edilecek faiz oranını tespit edecektir. 

4) Konsey'ce aksi kararlaştırılmadığı takdirde, bu madde uyarınca imzacı tara
fından yapılan ödeme, îmzacı'ya, çekilme ihbarının alınması ya da üyeliğin sona er
mesinin geçerli olduğu tarihten önce Teskilat'ın bir fiilinden veya ihmalinden doğan 
mukavelesiz taahhütlerden hissesine düşeni ödeme vecibesinden kurtarmaz. 

5) imzacı bu sıfatı ile eîde ettiği ve çekilmesinin ya da üyeliğinin sona ermesinin 
geçerli olduğu tarihten sonra da devam edecek olan ve bu madde uyarınca yapılan he
saplaşma ile herhangi bir tazminat almamış ollduğu haklarından hiçbirisini kaybet-
meyecektir, 

Madlde XDV) 
Yer İstasyonlarımın Onaylanması 

1) İNMARSAT uzay kesimini kullanabilmek için, bütün yer istasyonlarının 
Sözleşmenin 15 (c). maddesi uyarınca Konsey'ce tespit edlen kıstas ve usuller uyarınca 
Teşkilat tarafından onaylanması gerekir. 

2) Bu tür 'bir onaylama için 'başvuru, yer istasyonunun kurutanı? ya da kurula
cak olduğu topraklara sahip olan Tarafın imzacı'sı veya gemideki ya da deniz orta
mında çalışan herhangi bir araçtaki yer İstasyonunun kayıtlı olduğu Taraf veya Ta
rafın imzacı'sı, ya da 'bir toprak, gemi veya deniz orbamında çalışan herhangi bir 
araç üzerindeki yer istasyonları, herhangi bir tarafın nüfuzu altında değil ise, yetkili 
bir telekomünikasyon teşekküllü tarafından Teşktilat'a yapılacaktır, 
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3) (Herhangi bir İmzacı'nın müracaat ederek, tayin ettiği tarafın bu yükümlülü
ğü üstlendiğini, ıhildirraesi durumu dışında (2). fıkrada sözü edilen başvuru sahipleri, 
onaylanma ıtafielbinde ibüluradulklaırı yer istasyonları ille 'ilgili olarak, Teşikilat'a (karşı, 
Teşkilatça belirtilen kural ve standartlara uyulmasını temin etmekle yükümlü olacak
lardır. 

Madde XVI 
INMARSAT Uzay Kesiminin 'Kuillanıilrnas'i 

1) İNMARSAT uzay 'kesiminin kullanımı ile ilgili 'bütün talepler Teşkilat'a İm
zacı tarafından, ya da herhangi bir Tarafın nüfuzu altında olmayan topraklar üzerinde 
olması 'hailinde, yetkili 'bir telekomünikasyon teşekkülü tarafından yapılacafktır. 

2. Kullanma, Sözleşmenin 15 (c) maddesi uyarınca Konseyce tespit edilen kıs
tas ve usuller uyarınca, Teşkilatça yetki verilecektir. 

3. Herhangi bir İmzacının müracaat ederek, tayin ettiği Tarafın o İmzacıya ait 
olmayan veya onun tarafından işletilmeyen yer istasyonlarının bir kısmı veya tama
mına ait yetkilerle ilgili yükümlülüğü üstlendiğini bildirmesi durumu dışında, IN
MARSAT uzay kesimini kullanmasına yetki verilen her bir İmzacı ya da yetkili te
lekomünikasyon kuruluşu, Teşkilatça bu kullanımla ilgili olarak tespit edilen şartlara 
uymakla yükümlü olacaktır. 

Madde XVI 
Uyuşmaz! ıkl arın Çözümlerim es i 

1. İmzacılar arasında, ya da İmzacılarla Teşkilat arasında Sözleşme ve bu İş
letme Anlaşmasîndakıi haklar ve ödevler ile ilgili uyuşmazlıklar, uyuşmazlığa Taraf 
olanlar arasında görüşmeler yolu ile çözümlenmeye çalışılmalıdır. Taraflardan her
hangi birisinin uyuşmazlığın çözümlenmesi için başvuruda bulunduğu tarihten itibaren 
bir yıllık süre içinde uyuşmazlık çözümlenememişse ve uyuşmazlığa Taraf olanlar 
uyuşmazlığın çözümlenmesi konusunda özel bir yöntem kararlaştırmamışlarsa, uyuş
mazlığa Taraf olanlardan herhangi birisinin talebi üzerine, bu uyuşmazlık için Söz
leşmenin Eki uyarınca hakem usulüne başvurulacaktır. 

2. Aksi karşılıklı olarak kararlaştırılmadığı takdirde, Teşkilat ile bir ya da daha 
fazla sayıda imzacı arasında, aralarında yapılmış anlaşmalardan doğan uyuşmazlık
larda, uyuşmazlığa taraf olanlardan birisinin talebi üzerine, uyuşmazlığın çözümlen
mesi konusunda Taraflardan birisinin talepte bulunmasından itibaren bir yıl içinde, 
Sözleşmenin Eki uyarınca hakem usulüne başvurulacaktır. 

3. İmzacılık sıfatı sona eren bir İmzacı, bu İşletme Anlaşmasının daha önc^ 
İmzacısı oluşu nedeniyle doğan hak ve ödevler ile ilgili uyuşmazlıklarda bu madde 
hükmüne tabi olmaya devam edecektir. 

Madde XVII 
Yürürlüğe Girme 

1. Bu İşletme Anlaşması İmzacı için, Sözleşmenin 33 üncü maddesi uyarınca, 
ilgili Taraf için Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte yürürlüğe girecektir. 

2. İşletme Anlaşması, Sözleşmenin yürürlükte kaldığı sürece, yürürlükte kala
caktır. 
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Madde XVIII 
Değişiklikler 

1. Herhangi bir Taraf veya imzacı bu İşletme Anlaşmasında değişiklik teklifin
de bulunabilir. Değişiklik teklifleri, bunları bütün Taraf ve İmzacılara iletecek olan 
Yönetim Organına gönderilir. Konseyin herhangi bir değişiklik teklifini görüşebil
mesi için üç ay önceden haberdar olması gereklidir. Bu süre zarfında Yönetim Or
ganı İmzacıların görüşlerini alacak ve bunları diğer İmzacılara iletecektir. Konsey de
ğişiklik tekliflerini, teklifin İmzacılara dağıtılmasından sonraki altı aylık süre içinde 
görüşecektir. Genel Kurul, değişiklik tekliflerini, Konseyce onaylanmasından sonraki 
altı aylık süreden daha önce olmamak üzere görüşecektir. Herhangi bir özel durumda 
bu süre, Genel Kurul tarafından, esasa ilişkin bir kararla kısaltılabilir. 

2. Konseyce onaylanmasını takiben, Genel Kurulca da teyid edilirse, değişiklik, 
Genel Kurulun teyid tarihinde İmzacı olan İmzacıların sayıca üçte ikisini teşkil edip 
de, yatırım hisseleri toplamının üçte ikisini elinde tutan İmzacıların onayının Müs
tevdiye bildirilmesinden yüzyirmi gün sonra yürürlüğe girecektir. Herhangi bir deği
şikliğin onaylandığı ihbarı, Müstevdiye sadece ilgili Tarafça yapılacaktır ve bu ihbar, 
değişikliğin ilgili Tarafça da kabulü anlamına gelecektir. Yürürlüğe girdiği andan iti
baren, değişiklik, kabul etmemiş olanlar da dahil, bütün İmzacılar için bağlayıcı ola-
Cakti r" Madde XIX 

Müstevdi 
1. Bu İşletme Anlaşmasının Müstevdisi Hükümetlerarası Danışsal Denizcilik 

Teşkilatının Genel Sekreteri olacaktır. 
2. Müstevdi, bütün İmzacı Devletleri ve katılan Devletleri ve İmzacıları aşağı

daki durumlardan anında haberdar edecektir. 
a) Bu İşletme Anlaşmasının herhangi bir İmzacı tarafından imzalanması, 
b) Bu İşletme Anlaşmasının yürürlüğe giriş tarihi, 
c) Bu İşletme Anlaşmasında yapılan herhangi bir değişiklik ve bu değişikliğin 

yürürlüğe girişi, 
d) Herhangi bir İmzacının çekildiğinin bildirilmesi, 
e) Herhangi bir İmzacının üyeliğinin askıya alınmasrveya üyeliğin sona ermesi, 
f) Bu İşletme Anlaşması ile ilgili diğer ihbarlar ve muhaberat. 
3. Bu İşletme Anlaşmasının yürürlüğe girmesini takiben Müstevdi, Birleşmiş 

Milletler Yasasının 102 nci maddesi uyarınca, tasdikli bir nüshasını, kaydı ve yayın
lanması için Birleşmiş Milletler Sekreteryasına gönderecektir. 

BUNUN BELGESİ OLARAK aşağıda imzası bulunan ve gerektiği şekilde yet
kili kılınanlar, bu İşletme Anlaşmasını imzalamışlardır. 

Bindokuzyüzyetmişaltı yılının Eylül ayının üçüncü günü Londra'da her biri eşit 
şekilde geçerli olmak üzere İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde tek 
bir asıl nüsha olarak hazırlanmış olup, tasdikli birer suretini Uluslararası Deniz Uydu 
Sistemi Kurulması hakkındaki Uluslararası Konferansa katılmaya davet edilmiş olan 
Devletlerin Hükümetlerinin her birisine ve Sözleşmeyi imzalayan veya Sözleşmeye 
katılan Devletlerin Hükümetlerine ve her bir İmzacıya gönderilmek üzere Müstevdiye 
tevdi edilecektir. 
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EK 

KULLANIM ESASINA GÖRE YAPILAN İLK TESPİTTEN ÖNCEKİ 
YATIRIM HİSSELERİ 

a) Aşağıdaki İMede yer alan Devletlerin İmzacıların ilk yatırım hisseleri şu 
şekilde olacaktır. 

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ 17.00 
İNGİLTERE 12.00 
SSCB, Beyazmsya SSC ve Ukranya SSC 11.00 
NORVEÇ 9.50 
JAPONYA 8.43 
İTALYA 4.37 
FRANSA 3.50 
ALMANYA, FEDERAL CUMHURİYETİ 3.50 
YUNANİSTAN 3.50 
HOLLANDA 3.50 
KANADA 3.20 
İSPANYA 2.50 
İSVEÇ 2.30 
DANİMARKA 2.10 
AVUSTRALYA 2.00 
HİNDİSTAN 2.00 
BREZİLYA 1.50 
KUVEYT 1.48 
POLONYA 1.48 
ARJANTİN 0.75 
BELÇİKA 0.75 
FİNLANDİYA 0.75 
DEMOKRATİK ALMAN CUMHURlYETt 0.74 
SİNGAPUR 0.62 
YENİ ZELANDA 0.44 
BULGARİSTAN 0.33 
KÜBA 0.33 
ENDONEZYA 0.33 
IRAN 0.33 
SİLİ 0.25 
PERU 0.25 
İSVİÇRE 0.25 
LİBERYA 0.10 
CEZAYİR 0.05 
MISIR 0.05 
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GANA 
IRAK 
TAYLAND 
TÜRKİYE 
KAMERUN BİRLEŞİK CUMHURİYETİ 

Toplam 101.45 

b) Yukarıdaki listede yer alan Devletlerden herhangi birisi tarafından tayin 
edilen ve işletme Anlaşmasını imzalayan herhangi bir imzacı, Sözleşme ve İşletme 
Anılaşmasının yürürlüğe girmesinden önce, (a) fıkrasındaki listede belirtilen ilk yatırım 
hissesinden daha yüksek bir yatırım hissesine, aşağıdaki durumlarda sahip olabilecektir: 

i) Diğer İmzacılar buna eşdeğer bir ilk yatırım hissesi azalışını kabul ederlerse, 
veya, 

ii) Sözleşme ve İşletme Anlaşmasının imzaya açılışından sonraki yirmi dört ay 
içinde yürürlüğe girmemiş olması halinde. 

İlgili İmzacılar bu durumu, yeni bir ilk yatırım hissesi listesi hazırlayıp, ilk 
yatırım hissesi listesinde adı geçen bütün Devletlere gönderecek olan Müstevdiye 
bildireceklerdir. 

c) (a) fıkrasındaki listede adı olmayan bir Devletin İmzacısı, İşletme Anlaşması
nı yürürlüğe girmeden önce imzalamasınlda, INMARSAT uzay kesiminin planlanan 
oransal kullanımına tekabül eden ilk yatırım hissesini Müstevdiye bildirecektir. Müs-
tevdi, yeni İmzacıyı ve ilk yatırım hissesini (a) fıkrasındaki ilik yatırım hissesi listesine 
ilave edecektir. Bu yeni liste, listede adı olan bütün Devletlere gönderilecektir. Yeni 
İmzacının ilk yatırım hissesi Konseyin nihaî onayına veya ayarlamasına tabi olacaktır. 
Eğe; Konsey hissesinde bir ayarlama yaparsa, bütün İmzacıların, önce ilk yatırım hisse-
l'eniınli ve daha s'inra da yatırım hissellerini omansaJl oaHlnak ayarlayacaktır. 

d) İşletme Anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile birlikte, İmzacıların yatırım hisse
leri, İmzacıların ilk yatırım hissellerinin, bütün yatırım hisseleri toplamının yüzde 
100'e ulaşacak şekilde oransal olarak ayarlanması yolu ile tespit edilecektir. 

e) (a) fıkrasındaki listede yer almayan ve İşletme Anlaşmasını yürürlüğe girme
sinden sonra imzalayan herhangi bir İmzacının yatırım hissesi ile ilk yatırım hissesi 
listesinde yer alan fakat İşletme Anlaşmasının İmzaya açıldıktan sonraki otuzaltı ay 
içinde kendisi için yürürlüğe girmemiş oliduğu bir imzacının ilk yatırım hissesü 
Konseyce tespit edilecek ve bütün İmzacıların ilk yatırım hisselerini gösterir yeni 
bir listeye ilave edilecektir. 

f) Teşkilata yeni bir Tarafın girmesi veya bir Tarafın Teşkilattan çekilmesi ya da 
üyeliğinin sona ermesi halinde, bütün İmzacıların yatırım hisseleri, bütün yatırım 
hisseleri toplamının yüzde 100'e ulaşacak şekilde, bütün İmzacıların ilk yatırım hisse
lerinde oransal ayarlamalar yaparak tespit edilecektir. 

g) İşletme Anlaşmasının V. maddesinin (8). fıkrası uyarınca tespit edilen yüzde 
0.05'lik yatırım hissesi, bu Ek'in (ç), (d), (e) ve (f) fıkraları uyarınca artırılmayacaktır. 

I « i » * » JT.II I • 

0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
0.05 
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Dönem : 18 .Yasama Yılı : 2 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 144) 

İstanbul Mv. Ercüment Konukman'ın, 1 1 . 4 . 1 9 2 8 
Tarih ve 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatla
rının Tarzı terasına Dair Kanunun 41 inci Madde
sinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 15 Ek Madde 
Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim; 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonları Raporları ( 2 / 8 ) 
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1219 SAYILI TABABET VE ŞUABATI SANATLARININ TARZI İCRASINA 
DAİR KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BAZI 

MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİNİN GEREKÇESİ 

Tıp ve yardımcı tıp mıesâeıklleriniin uygulanmasına ilişkin 1219 sayılı Kanun 1928 
yılında yürürlüğe ıgirımiş, zamanının bu mesleklerle ilgili birçok sorunlarına çözüm 
getirmiş fakat zamanla eskimliş ve yenilenme gereğini uzun yılardan beri hissettir
miştir. 

Ancak bu Kanunun tümü file değiştirilmesi niyeti son on yıl içinde birçok kez 
belirtilmiş ve üzerinde çalışmalar yapılmışsa da tümü ile değiştlirillmesıinin çok yönlü 
sorunları kusa zamanda çözülememiştir. Bu nedenle Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığının ten alandaki çalışmaları ile meslek teşekküllerinin bu alandaki çabaları son 
birkaç seçim dönemi içimde sonuç vermemiş, hatta yasa değişikliği metinleri MiMet 
Meclisi (komisyonlarında gündeme gelme şansına dahi ulaşamamıştır. Oysa bu Ka
nuna ülisjtoin bazı konular artık ivedi durumdadır ve genel değişikliği 'beklemeksiizin 
geç kalmadan gerekli değişikliklerin lokal olarak yapılması veya bazı eklerin sağlan
ması! zorunlu duruma gelmiştir. Bunlardan en ivedi olanı, kanunda varlığınıdan hiç 
söz edilmeyen Oiş Protez Teknisyenlerıinin durumudur. 
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Bu meslek ülkemizde nerede ise diş hekimliği mesleği kadar eskidir. Bu mesle
ğin gerektirdiği hizmetleri diş hekimlerinin yürüteceği varsayımı ile geçmişte bu mes
leğe aynoa yer verilmesi düşünülmemiş, bugünkü sorunun meydana gelmesine yol 
açılmıştır. Bu meslek son 30 yıl içinde büyük gelişmeler göstermiş, bilimsel tabana 
dayalı ileri teknolojinin artık diş hekimliği mesleği yanısıra yürümesi ihtimali kal-
maımıştır. Diş hekimli 'eliyle yürütülmesi düşünülse bile, bu işi yüklenecek diş heki
minin artık bütünü ile bu mesleği yürütmesi ve klinik hizmetlerini bir yana bırak-
ması gibi diş hakimlerince tercih edilmeyen bir sonuç ortaya çıkmıştır. 

Böylelikle en az elli yıldan beri diş hekimlerinden ayrı olarak bu mesleği yürü-
ten kimseler, esnaf olarak meslekler yelpazesinde yerini almış, ibu görüntü arasında 
meslleğin bilimsel gelişmeleni ülkemiz ortamında yeterince yaygınlaşamamış, diş he
kimleri de dünyada hızla ilerleyen teknolojiyi, laboratuvar açısından izleme silkintisi 
çekmişlerdir. Son on yıl içinde, önce Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığımın attığı 
adıımllaıria, daha sonra isi© üniversitderimizıiın ön lisans yüksekokulları ile kendisini 
gösteren diş protez teknisyenliği eğitimi kurumları, bu ihtiyaçların ortaya çıkardığı 
'geliışmelerdir. Ne var ki hu (gelişmeler de başlangıçta ıgenel bir plana bağlı olma
dığından, ıbazı sakıncaları beraberlerinde, sümktem ektedirler. Bunun yanı sıra bir tür 
yükseköğrenimle kazanılan ta mesleğim, 10 ilâ 12 yaşlarından itibaren çırak olarak 
laboratuvarlara giren ve beş altı yıl sonunda teknisyenlik sıfatım benimseyen kimse
ler tarafımdan ıpaylaşıllmasımın çelişkileri ortaya çıkmış ve kesin olarak ivedi önlem
leri gerektirir duruma gelmiştir. 

Bu önlemin en kestirme yolu, 1219 sayılı Kanunun genel değişikliğini beklemek
sizin bu alanda gerek! değişikikleriim ve eklemelerin (bir an önce bu Kanun çerçe
vesinde sağlanmasıdır. 

(Diş protez teknisyenliği mesleğinim yanı sıra diş hemşireliği mesleğinin de daha 
fazla beklemeden kanun himayesinde gerçekleşmesi zamanı gelmiştir. Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının sağlık meslek liseleri mezunlarının sayıları ıgenel tıp uygu
lamasının1 yapıldığı sağlık tesislerine yetmemekte, diş hekimliği mesleğinin uygulan
dığı kliniklerde hemşire gereksinimi sağlanamamakta, bu durum da halkın sağlığını 
ciddî olarak tehdit etmektedir. Gerek kamu kesimi gerekse özel kesimdeki diş kli
niklerinim büyük çoğunluğunda düzenli bir asepsi ve antisepsinin sağlandığı iddia 
edilemeyecek durumdadır. Bunun en önemli nedeni ise, bu alanda yetişmiş eleman
ların mevcult olmayışıdır. Yaptıkları işin büyük bölümü kanlı ımüdahalieler olan diş 
hekimlerinin, asrımızın yaygın ve kanla bulaşan hastalıkları karşısında ivedi önlemler 
almaları ve gerekli düzememelıerıi ivedi olarak yapmaları, bu yardımcı elemanların 
ivedi olarak yetişmesi ile yakından ilgilidir. 

Diş hemşiresi yokluğu, bazı kamu kurumu sağlık ünitelerinde, idarecilerin diş 
pridfcez teknisyeınilerini kliniklerde çalışmaya zorlama eğilimlerini ortaya çıkarmış ve 
sorunların niteliği daha da sakıncalı gelişmeler yaratmıştır. Diş protez teknisyenle
rinin bu alanda yetişmemiş olmalarının halk sağlığı açısından yarattığı tehlikeler bir 
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yana, 3224 sayılı Kanunla hakimlikte sahteciliği önleme mevzuatı getirilmişken, diş 
(hekimliğinde yeni yeni sahtecilerin yaratılması için ortam hazırlayıcı eğilimler şek
lime 'bürünmüştür. 'Diş hemşirelerinin 'bir ian önce yetiştirilmeleri hem bu sorunu çö
zümleyecek, hem de ülkemizin işsizlik sorununa, çok yararlı ve geniş iş alanı olan 
bir mesleğin daha kazandırıf.ması ile büyük ölçüde olumlu katkısı olacaktır. 

1219 sayılı Kanunda diş protez teknisyenleri ve diş hemşireleri ile ilgili kısımlar 
dışındaki değişiklikler ise, kanunun genel düzenlemesinde ibu değişiklikle gereklıi uyu
mun ve 3224 sayılı Türk Diş Hekimleri Birliği (Kanununun bazı hükümleri ile pa
ralellik sağlanması amacına dayalıdır. 

MADDE GEREKÇELERİ 

1 inci Madde Gerekçesi : Bu madde liiLe getirilmek istenen değişiklik, 3224 sayılı 
Türk Diş Tabipleri Birliği Kanununda, diş hekimi olmayanları kliniklerde çalıştıran 
diş hekimleri hakkında getirilen cezaî hükümlerin, diş 'hekimi Olmadan bu klinikler
de (hizmet edenlere de yansımadır. 3224 sayılı Kanun sahte hekimlik uygulamıasına 
göz yuman veya ortam hazırlayan diş hekimine veya sağlık kurumuna hapis cezaları 
getirmiş, falkat bu Kanunun, yalnızca diş hekimlerini igilendirmesi nedeniyle, 'bu sahte 
(hekimliği uygulayan asıl suçlulara herhangi bir cezaî hüküm getirememiştir. 1219 
sayılı Yasanın hâlen yürürlükteki 41 inci maddesi 'bu gibi suçlarla ilıgili cezaları belirt
mektedir ve 3224 sayılı Yasanın benzeri suçlara verdiği cezalarla tezat durumunda
dır. Bu Kanunun 41 inci maddesinin değişiklik .teklifindeki yeni metni, aradaki uyumu 
ve paralelliği sağlamaktadır. Suça yataklık edenin ağır şekilde cezalanması durumun
da asıl suçlunun cezasız bırakılması mantıksız ve adaletsiz olacağından, 'bu değişik
liğin de ivedi olarak yapılmasında zorunluluk bulunmaktadır. 

Ek 1 İnci Madde Gerekçesi : Ülkemizde dişçilik sanatlının başladığı yüzyıllar 
öncesi dikkate alınırsa, bu mesleğin nem 'bugünkü diş hekimliğini, hem ide diş protez 
teknisyenliğini 'birlikte temsil ettiği hatırlanacaktır. Diş hekimliği mesleğin ;n 79 yıl 
önce bilimsel eğitimle verilmesi için adım atıldığı tarihlerde, gene protezi yapan ve ta
kan, basit ağız tedavilerini zamanın koşulları içinde gerçekleştiren «dişçi kalfaları» 
nın varlığı 'bilinmektedir. 1908 yılının 'başlangıcı tile oluşturulan diş hekimliği mesle
ğinin de 'bu iki fonksiyonu 'bir arada yürütmesi 'beklenmiş ve yasal düzenlemeler bu
na göre yapılmıştır. Ancak mesleğin hekimlik yönünü eğitim tabanına dayalı olma
dığı için yürütmeyen, fakat özellikle hareketli protezlerin ağız işlemleri ile beraber 
yapılmasına çalışan dişçi kalfalarının varlığı uzun süre 'devam etmiş, sonunda yemi 
yasal önlemlerin gerekliliği inancını doğuran «mütetabbipler» sorunu ortaya çıkmıştır. 
Bu nedenle diş hekimliği yanı sıra diş protez teknisyenliğinin ayrı bir meslek olması 
benimsenirken, 'bu mesleğin kesin sınırlarını da bdirlemek, klinik işlemleri ile, hasta 
ilişkileri ile ilgisinin bulunmadığını net olarak açıklamak zorunluluğu vardır. Ek mad
de l'deki meslek tanımı, bu düşüncelerin ışığı altında kaleme alınmıştır. 

Ek 2 nci Madde Gerekçesi : Bugün var olan eğitim sistemlerinin hatalı görünen 
yönü, meslek için .gerekli 'bilgilerin teoride verilebilmesi, fakat bu bilgilerin uygu
laması için yeterli zamanın bırakılmamasıdır. Bu meslek geniş ölçüde bilimseli ta-
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bana dayalı olmakla birlikte, büyük (bölümlü ile bir beceri sanatıdır. Bu becerinin, 
bu mesleğin gerektirdiği protezlerin yapımında gerekli refleksin kazanılması için, hem 
üst üste bilgi birikimleri yerine belli zıaıman araları ile uygulama çalışmaları yapmak, 
hlem de 'her ibirl için yeterli zaman bırakmak gerekmektedir. Bu eğitimi bilimsel ta
bana dayalı olarak yaklaşık beş yıldan beri yürüten eğitimcilerin dızlenimllerine göre, 
beceri kazanabilmek için en az üç yıllık bir süreye ve bu süre içinde diisiiplinli bir 
çalışmaya <gerek bulunmaktadır. Bir okul eğitimi söz konusu olduğu zaman, belli 
eğitim birimleri ile denklik de söz konusu olacağından, bu süreye ek dersler için 
yeterli surenin ide eklenmesi unutulmamalıdır. Gerçek anlamda disiplinli bir hazırlı
ğın lise, 'erginlik çağının hemen öncesine rastlayan orta okul sonrası sürelerinde en 
iyi şekilde organize edilebileceği] kuşkusuzdur. Ayrıca meslek hayatına başlangıç açı
sından da zaman kazanılmış olacaktır. Bu nedenle bu mesleğin rutin olarak uygulan
masına yetkili elemanın, liseden sonra dört yıllık sağlık meslek liseleri örneği bir 
eğitimle yetişmesi öngörülmüşıtür. 

Ancak ibu mesleğin 'de çeşitli dalları vardır ve ileri teknolojinin en gelişmişi ay
gıtlarla uygulandığı ülkelerde, diş protez teknisyenleri genellikle spesialize çalışmalar 
yapmaktadırlar, örneğin bazı teknisyenler yalnızca protezlerin metal tabanlarını mum
la modele ederler, bazıları sadece estetik tamamlama ile uğraşırlar, bazıları sadece 
döküm işlemlerini yaparlar, bazıları sadece hassas bağlantılarla meşgul olurlar. İş
lemler spesialize olmuş değişik ellerden geçerek bir ıbütün halinde en iyinin ©İde edil
mesi dile son bulur. Ülkemizin birçok gelişmiş laboratuvarında da çalişmalar aynı yön
temle yiürötütaıekte, eğitim tabanıma bağlı olmasa bile ünlü teknisyenlerimizin bir
çokları belli alanlarda spesialize olmuş bulunmaktadırlar. îşte bu igerçek, halen li
seden sonra eğitim veren bugünkü eğitim kurumlarımızın kaldırılmasına değil, prog
ram deriştirmesine gerek olduğunu göstermektedir. Bu kurumlar, standart bilgilerle 
yetişmiş ve diploma almış olan lise dengi eğitim sahibi teknisyenlerimize, iki yıl daha 
ek eğitimle, meslekte, spesialize olma şansım kazandırabilirler. Bu gelişme hem bu 
mesleklerin 'elemanları için hem de ülkemizin gelişen teknolojisıi için çok olumlu 
sonuçlar elde etmeye yarayabilecektir. Bu okulların polivalan eğitim veren liselerin 
mezunilarını öğrenci olarak akmaları elbette ki söz konusu değildir. Bu çeşit eğitim ku
rumunun örneği, halen gene Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesindeki bir 
yüksekokul olan «Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü» dür. Bu kurumda, hem
şireliğin bazı dalarında bir tür uzmanlaşma eğitimi verilmekte, hem klinik hizmetle
rinde kaliteli yardımcılar 'sağlanmakta, hem de bu kurumun mezunları ile sağlık mes
lek liselerinin öğretim kadroları takviye edilmektedir. Aynı uygulamanın diş. protez 
teknisyenliği mesleği için de yapılması, diğerlerinden daha da fazla gereklilik taşı
maktadır. Bu ikinci aşamanın mezunılarınıal ise «Diş Protez Özel Dal Teknisyeni» un
vanı uygun görülmüştür. 

Ek ' 3 üncü Madde Gerekçesi : Bu meslekte öğrenimlerini yurt dışında yapmış 
olanların ülkemizde bu unvanı kullanabilme ve mesleklerini yürütebilmeleri için, diğer 
tıp meslekl'erindie olduğu gibi benzer koşullanın getirildiği maddedir, 
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Ek 4 üncü Madde Gerekçesi : Bu kanunun getirdiği koşullar, bundan üç yıl önce 
mevcut dlımadığı için, bir plana göre değil, ivedi gereksinimler dikkate alımarafc ku
rulmuş bulunan bugünkü teknisyen okullarının da yeni düzende bir statüye oturtul
ması, bu okulların mezunlarının da yerlerinin bir defaya ımahsus olknıaik üzere belirtil
mesi gerekmektedir. Bu madde, halen üniversiteler bünyesinde ön lisans yüksek okul
ları durumundaki diş protez tekniısyenillği eğitim ıkuruımlarımıım yerini ve Jbu kurumlar
dan mezun olanların statüsü ile saklı kalacak ve bir defaya mahsus verilecek hakları 
kapsamına allmaktadır. Bu okullardan mezun olanlarım, aslında yeni kamumla İlişe den
gi eğitim mezunları olarak düşünülen teknisyenlerden bir farkları yoktur. Ancak ken
dilerime ön lisans mesllek okulu diploması verilmektedir ve yemi dtüzemlemede bü dip
loma sadece «ıDiş Protez Özel Dal Teknisyenleri» için öngörülmektedir. Bu okulların 
ivedi olarak özel dal teknisyenilıiği okulları şekline dönüştürülmesi gerekmektedir. Me
zunlarına ise, yüksek öğrenim statülerinin saklı kalması için, yeni okulların öğrencisi 
almalarında giriş koşullunun kaldırılması ve yalnız bu öğrencililer için hızlandırılmış 
özel dal eğitimi verilmesi kuralları getirilmiştir. Halen öğrenci durumunda olanlar için 
de bu halk bir başka formülle saklı tutulmuştur. Yeni düzene göre lise dengi eğitimle 
yetişecek teknisyenlerin bu yüksek eğitime başvurmaları için en az dört yıllık bir bek
leme süresi gerekli olacağıma göre, bu bekleme süresi içinde eski mezunlarım özeli dal 
teknisyenliği eğitimi yapmaları, hem öğrencilerin hakları hem de okulların kesintisiz 
devamı yönünden tek çözüm yolu olarak görünmektedir. 

Ek 5 inci Madde Gerekçesi : Üniversitelerim ön lisans yüksek okullarımdan yetişen 
mezunların benzerleri, 1984 yılından itibaren (üniversitelerin okullarının açılmasından 
önce) Sağlık Ve Sosyal Yardım Bakanlığımın diş protez teknisyenliği eğitim kurum
larımdan da yetişti. 1984 yılımdan önceki yıllarda altı aylık pratik görgü eğitimi ile ge
ne teknisyen yetiştirme faaliyetlerini sürdüren Sağlık Bakanlığı, 1984 yılımdan itiba
ren eğitim süresini resmî olarak 8 aya çıkardı ve bilimsel eğitim programına başladı. 
Fiilî dlaraik ise, 8 aylık sürenin somuma üç aylık staj süresi de ekleyerek 11 ayMe eği
timle yetişen bu öğrencilerim eğitim programları, genel olarak üniversitelerimizin bu
günkü teknisyenlik eğitim programılarından çok farklı değildi. Çümikü Sağlık Bakan
lığı, kursları 11 ay kesintisiz olarak devam ediyordu ve üniversitelerde sürenin tatil
ler dışında kalan bölümüne yakın süreler sağlamıyordu. Resmî 8 ayda, fiilen 11 ayda 
yetişen bu öğrenciler Sağlık Meslek Liseleri mezunları idiler ve bu nedenle kendilerine 
ayrıca Mikrobiyoloji, Fizyoloji, Hijyen gibi derslerim' verilmesi gereği de kallmıyordü. 
Üç yıl bu şekil de devam eden eğitimden sonra, 1986-87 döneminde doğrudan lise ve
ya dengi okul mezunları alımdılar ve bu ıkez kesintisiz 12 ay süreli eğitim uygullaması 
yaptılar. Bu mezunlara mikrobiyoloji, fizyoloji ve hijyen dersleri de verildi. 

Bu ek maddenin amacı, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının lise öğrenimi üstü
ne eğitimle yetiştirdiği ve nitelik bakımımdan üniversitelerin yetiştirdiği öğrenclerdem 
farkları bulunmayan bu öğrencilerin de statüsünü belirlemek olmuştur. Sınavsız ola
rak özel dal yüksek eğitimime alınma hakkı bu öğrencilere de tanınmış, amcaik fakülte 
ön lisans mezunlarıma tanınan hızlandırılmış kısa eğitim hakkı bu teknisyenlere ve-
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rilmemiş, ayrıca bu okullara girmeleri içim de en az üç yıl! teknisyenlik yapma gibi bir 
baraj konulmuştur. Bu barajın birinci nedeni, üniversitelerin mezuniyet diplomalarına 
sahip olan'aria bir farklılığın verilebilmesi, ikinci nedeni ise, üniversitelerin verdikleri 
mezunların hızlandırılmış eğitimlerine zaman bırakılmasıdır. Üçüncü bir neden ola
rak, benzer yüksek eğitim kurumu durumundaki Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Ensti
tüsünün, en az üç yıl meslek icra eden hemşireleri öğrenci olarak kabul ettiği göste
rilebilir. Bu uygulama ile benzer koşull sağlanmış ve Sağlık Bakanlığının bu alandaki 
politikası korunmuştur. 

'Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1984 yılından önce altı aylık kurslarla ye
tiştirdiği teknisyenTerim de bu haktan yararlanması kuşkusuz tüm olarak engdlllenıme-
miştir. Bu eski mezunlara üç veya dört aylık tamamlama kurslarının verilmesi ile bu 
mezunların da 1984 den ısonra yetişenlerlıe eşit seviyeye getirilmeleri mümkündür ve 
bu durumda aynı hak elbette ki kendiliğinden doğacaktır. 

Ek 6 ncı Madde Gerekçesi : Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının teknisyenlik 
eğitimi çabalarından önce teknisyenler gene mevcut ddiıler ve ellerinde herhangi bir 
meslek belgesi bulunmamakta idi. Esnaf derneklerine kayıt oijmak ve mal'iye ile vergi 
ilişkilerini sağlamak koşulu ile meslek icra etmekte idiler. Resmî bir sayım yapılma
mış olmakla birilikte bu gibilerin sayılarının 15 OÖO'i bulduğu tahmin edilmektedir. 
Her yeni başlangıçta olduğu gibi, eskiden var olanların haklarının saklı tutulması ge
rekmektedir. Ancak bu gibilerin gerçekten teknisyen olduklarını ve mesleğin icrasına 
yardımcı olabilecek nitelikte bilgi ve beceriye sahip olduklarını ispat etmelerinde de 
zorunluluk bulunmaktadır. Çünkü mesleğin uygulama alanı insandır ve insan haya
tının güvencesi, tüm meslek koşullarının temel nedenidir. 

Koşullar bu meslek mensuplarının kolaylıkla yerine getirebileceği şekilde düzen
lenmiştir. DeVlet memuru olma niteliğine sahip olmak koşulu ille, hangi meslekte olur
sa olsun kişi olarak gerekli güvenceyi vermeleri öngörüsü yerine getirilmiştir, tki yıl 
içinde sınav zorunluluğu iıse, esasen bu mesleğe sahip olan kişinin rahatlıkla yerine 
getirebileceği türdedir. Bu kanunun yayımı sırasında henüz 16 yaşında bulunan bir 
çırak bile, iki yıl içinde 18 yaşını dolduracak ve iki yıldanberi meslek icra ettiğini 
belgeleyerek sınava girme hakkını kazanacaktır. 16 yaşından küçük olanların ise he
nüz bu mesleği kazanmaya başl'ıaımadıkları, bu mesleği mutlaka istiyorlarsa her vatan
daş için açık olan normal eğitim aşamalarını yerine getirmeleri doğal bir sonuçtur. 

Özel dal yüksek okuluna girişte, bu formülle diş protez teknisyenliği yetkisini 
allanların ayrı bir hakka sahip olmaları düşünülmemiştir. Çünkü bu tür teknisyenler 
den ilkokul mezunu olanlar bile bulunmaktadır. Yüksek öğrenimle özel dal teknisyeni 
olacakların ise lise dengi diş protez teknisyenliği meslek okulu mezunu olmaları ge
rekmektedir. üniversitelerin ve Sağlık Bakanllığının yetiştirdiği teknisyenler bu koşul
lara sahiptirler ama eğitim tabanına dayalı olmadan diş protez teknisyenliği yetkisini 
kazananlarda bu koşullar yoktur. Yetkileri, bir geçiş döneminin bir defaya mahsus 
olarak haklarını saklı tutma formülü ile sağlanmıştır. Özel dal teknisyenliği için baş
vuruları halinde, bu eğitime başvuru için her vatandaştan beklenen yükümlülükleri 
yerine getirmeleri haklı ve âdil bir uygulama olacaktır. 
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Ek 7 nci Madde Gerekçesi : Diş protez teknisyenlerinin birinci ek maddede belir
tilen yetki ve sorumlulukları çerçevesinde, hangi işleri yapamayacaklarının açıklıkla 
belirtilmesi amacıyla kaleme a)kınımış bir maddedir. Yıllarca sahte hekimlik eğiliminin 
diş protez teknisyenlerince ortaya konduğu iddia edilmiş ve bu nedenle gerçek sah
te hekimler gizlenme şansını kazanmışilıardır. Bu maddenin varlığı hem bu kuşkuları 
giderecek, hem de teknisyenlik mesleğini yürütenleri çalışmalarının sinimi konusunda 
uyararak, sahte hekimlerin mesleklerini istismar ederek gizlenmelerine fırsat verme
yecektir. 

Ek 8 inci Madde Gerekçesi : Bu maddede yer alan ceza hükümlerdi bu kanunla de
ğiştirilen 1219 sayılı kanunun 41 inci maddesinde var gibi görünüyorsa da, bu madde 
ile yeniden ve gerekli açıklık getirilmiştir. Bu madde hükümlleri, öncelikle diş protez 
teknisyenliği mesleğini de istismar etmek isteyen sahte teknisyenler hakkında benzer 
hükümleri ilk kez getirmektedir. Ayrıca mevcut teknisyenllerin mesllek diplomalarını 
gerekçe göstererek dişhekimliği mesleğinde bazı alanlara kaymalarını önleyecek ke
sin önlem bu madde ile sağlanmaktadır. Ek madde 7'de bdlirtilen yasaklamaların da 
ne gibi cezaî hükümlere bağlı olduğu bu madde ille açıklık kazanmış durumdadır. Bu 
maddenin varlığı, kanunun 41 inci maddesini gereksiz ıkıHmaz. Çünkü dişhekimliği 
hizmet alanında hangi türde olursa olsun herhangi bir diploma veya meslek belgesine 
sıahip olmadan sahtecilik yapanlar, gene 41 inci madde hükümleri sunınları içinde bu
lunmaktadırlar. 

Ek 9 uncu Madde Gerekçesi : Dişhekimleri laboratuvar eğitimi görürler ama tek
nisyen ollarak yetiştirilmezler. Ancak elbette ki laborafcuvarda çalışıp protez üretme fa
aliyeti de gösterebilirler. Özellikle kliniklerinde protetik tedavisini yüklendikleri bir 
hastanın protezini bizzat yapmak istemeleri doğall biri davranış olabilir. Ancak labo
ratuvar faaliyeti ile dışa dönük bir gelir temini, bu kanunla yetki ve sınırları belirli diş 
protez teknisyenlerine ait bir hak dlmaiıdır. Dişhekimlleriıne böyle bir hak, ancak mes
leklerinin hekimlik bölümünü bırakıp yalnızca kboratuvarcı olarak çalışmayı tercih 
etmeleri halinde tanınabilir. Aksi hailde sermayedar olmak isteyecekleri bir laboratu-
varı, bir teknisyenin sorumluluğunda yürütmek ve laboratuvarlarında teknik eleman 
olarak ya'lnızca teknisyen çalıştırmak zorundadırlar. Madde bu amaçla kalleme alın
mıştır. 

Ek 10 uncu Madde Gerekçesi : Bu madde, diş protez ılaboratuvarlarının açılması 
için gerekli koşulları ve bu koşuların ne şekilde sağlanacağını belirtme 'amacıyla ka
leme alınmıştır, 

Ek 11 inci Madde Gerekçesi : Diş (hemşireliği meslteği gelişmiş ülkelerde uzun yıl
lardır ayrı eğitim kurumları ile verilmektedir. Ülkemiz için yeni olan ve bu kanunk 
uygulama allanma girecek olan bu mesleğin yetki ve sorumlulukları, ülke dışında daha 
önce var olan diş hemşiresi okullarının eğitim programları örnek alınarak bu madde
de belirtilmiştir. 
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Ek 12 nci 'Madde Gerekçesi : Diş 'hemşireliği mesleğimin de sağlık meslek 'liseleri 
seviyesinde verilerek elde edilmesi öngörülmüş, ancak daha spesialize bir hemşirelik 
dalı oilması nedeniyle, orta okuldan sonra üç yıllık eğitim yeterli görülmüştür. Ayrıca 
lise dengi bir eğitim düzeyi üstüne, 12 ay kesintisiz eğitim görmek koşuluyla aynı yet
kide ve denklikleri gene İlişe düzeyi olarak ıkabull edilmek üzere dJİş hemşiresi yefcişti-
rilebileceği de uygun görülerek, lise veya .dengi okul mezunlarının Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca bir yıl süre ile eğitilip diş hemşiresi olabilmelerine olanak sağ
lanmıştır. Bu ikinci formül, aynı zamanda kamu kurumu niteliğindeki diş kliniklerinin 
ivedi eleman temini gereksinimine ide büyük ölçüde yardımcı olabilecektir. 

Ek 13 üncü Madde Gerekçesi : Öğrenimlerini yurt dışındaki benzeri okullarda 
tamamlamış olan diş hemşirderiınin, Türkiye'de meslek ismine've uygulama yetkisine 
sahip olabilmeleri için gerekli koşulları, benzeni diğer sağlık mesleklerinde olduğu gibi 
belirten maddedir. 

Ek 14 üncü Madde Gerekçesi : Maddede diş hemşirelerinin faaliyet sınırları ve 
yetki alanlarının dışında kalan işler belirtilmiştir. Mevcut kanunlarda açıklık bulunma
ması nedeni ile enjeksiyonlar ıkonusundaki yetkileri de şartlı olarak belirtilmiş, ilik yar
dım hizmetleri yükümlülüklerine yer verilmiştir. 

Ek 15 inci Madde Gerekçesi : Bu maddede, diş hemşirelerinin yetkileri dışında 
faaliyet göstermeleri halinde iinsan sağlığı açısından doğabilecek tehlikeler dikkate 
alınmış ve tıpkı diş hekimliği alanına giren işlerde diğer yetkisiz kimselerin müdaha
leleri halinde öngörüldüğü gibi cezaî müeyyide getirilmiştir. Ancak etki alıanilıarını taş
maları halinde doğabilecek zararlarım, ebelik mesleğini uygulayanlarda olduğu düzey
de meydana gelebileceği gerçeği hatırlanarak, bu alandaki cezai müeyyidelerin, ebe
lere yetki dışında faaliyet halinde ceza öngören 1219 sayılı yasanın 54 üncü maddesi 
hükümleri çerçevesinde ollması öngörülmüş, bu nedenlle cezalar ayrıca belirtilmeyip 
kanunun 54 üncü maddesi hükümlerine göre cezalandırılacakları hükmü getirilmiştir. 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 11 .. 10 . 1988 

Esas No. : 2/8 
Karar No. : 7 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

' «İstanbul İMıiletvekİi Ercüment Konuifcman'ın; 11.4.1928 tarih ve 1219 sayılı Ta
babet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 41 inci Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna 15 Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» Komis
yonumuzun 6.10.1988 tarihli 5 inci 'Birleşiminde teklif sahibi ve Hükümet temsilcisinin 
ide iştirakiyle lincelenip görüşüldü. 

Teklif esas itibariyle, diplomasız olarak düş hdkimlıiği mesleği ile ilgili muayene 
veya müdahale edenlere ve bu maksatla işyeri açanlara verilecek cezaların artırılma
sını, Türk Ceza Kanunu gereğince bu 'tür müdahale sonucu daha ağır cezayı gerek
tiren bir suç işlenmesi halinde o fiile mahsus cezanın ayrıca verilmesini, diş protoz 
teknisyenlerinin işyerlerindeki diş hekimlerinin kullandığı araç ve gereçlerin müsadere 
©dilmesini, ağız vteya çene yüz protezleri ile ontodontik aygıtları limail eden veya saten 
kimselerin meslek icrasının durdurulmasını, diş protez teknisyenleri ve diş hemşirele
rinin yetiştirilmesi, yetlkü ve sorumluluklarının tespiti ile Igdli hükümlerin getirilmesini 
öngörmektedir. 

Komisyonumuz Kanun Teklifini uygun bularak, benimsemiş ve bilaihara madde-
lerimn görüşülmesine geçmiştir. 

Komisyonumuzca Kanun Teklif inin maddeten üzerinde yapılan kabul; ilave ve 
değişiklikler aşağıda sıralanmıştır. 

1. Teklifin çerçeve 1 inci ımaddesiyte düzenlenen «madde 41 »in son cümlesinde
ki «ayrıca» kelimesi cezada mükerrerliği önlemek için madde metninden çıkarılmış ve 
çerçeve 1 inci madde, madde 41'de yapılan ıbu değişik şekliyle kabuıl edilmiştir. 

2. Teklifin, ek maddeleri düzenleyen çerçeve 2 nci maddesi Komisyonumuzca 
yeniden düzenlenmiş, 1219 sayılı Kanunda 3 ek madde bulunduğundan numaralama 
sırası 4̂ üen başlatılmıştır. 'Böylece ek maddte 1, ek madde 4 olarak ek madde 2, ek 
madde 5 olarak ek madde 3, ek madde 6 olarak aynen kabul edilmiştir. 

Ek madde 8, ek madde 7 olarak ve değiştirilerek ve tek -madde 10, ek madde 9 
olarak ve değiştirilerek kabul »dimüştür. Teklifteki ek madde 11, tek madde 12, ek mad
de 13, ek madde 14, ek madde 15 yeni düzenlenen madde metinden çıkartılmıştır. Çer
çeve 2 nci madde yapılan bu değişikliklerle Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

3. Komisyonumuz yemi bir çerçeve 3 üncü madde getirmiş, böylece teklifte ge
çici madde hükmünde olan ek maddeler bu çerçeve maddede toplanmıştır, Buna göre 
teklifte çerçeve 2 ndi madde ile düzenlenmiş olan; ıdk madde 4, geçidi madde 1 olarak 
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ve değiştirilerek, ek madde 5, geçici madde 2 olarak ve değiştirilerek, ek madde 6, ge
çici madde 3 olarak ve değiştirilerek, ek madde 7, geçici madde 4 olarak ve değiştiri
lerek kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca düzenlenen çerçeve 3 üncü madde bu şekli ile kabul edilmiş
tir. 

4. Teklifin yürürlük madddsli lOİlan 3 üncü maddesi yemi madde ilavesi dolayı
sıyla 4 üncü madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

5. Tekliflin yürütme maddesi olan 4 üncü maddesi 5 inci madde olarak ve de
ğiştirilerek Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Havalesi gereği Sağlık ve Sosyal işler Komisyonuna havale ediknelk üzere Baş
kanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Avni Akyol 

İstanbul 

Üye 
Rıza Yılmaz 

Ankara 

Üye 
Cemal Şahin 

Çorum 

Üye 
Ahmet Günebakan 

Gaziantep 

Üye 
Temel Gündoğdu 

istanbul 

Üye 
A. Erdem Bayazıt 
Kahramanmaraş 

Üye 
Baki Durmaz 

Afyon 

Üye 
M. Ali Doğuşlu 

Bingöl 

Üye 
M. Fuat Erçetin 

Edirne 

Üye 
Nuri Gökalp 

İstanbul 

Üye 
Türkân Akyol 

İzmir 

Üye 
Bülent Atasayan 

Kocaeli 

Üya 
Adil Küçük 

Konya 
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Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Sağlık ve Sosyal İsler Komisyonu 21 . 11 . 1988 

Esas No. : 2/8 
Karar No. : 4 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 
Yüksek Başkanlıkça 12.10.1988 (tarihinde Komisyonumuza 'havale edıilen «istanbul 

Milletvekili Ercüment Konukman'ın; 11.4.1928 tarih ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarzı icrasına Dair Kanunun 41 'inci Maddesiinün Değiştirilmesi ve Bu 
Kanuna 15 Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» Komisyonumuzun 
9.11.1988 tarihli 5 inci Birleşiminde; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı temsilcileri 
ve teklif sahibinin de katılmasıyla incelenip görüşülmüştür. 

Görüşmelerde MİMî Eğitim Komisyonunun kabul ettiği metün esas alınmış ve bu 
metinde yapılan değişiklikler aşağıda sırasıyla gösterilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonu metninin 1 inci maddesine bağlı 41 linçi maddede «imal 
eden veya» ibaresinden sonra «imal ederek» ibaresi eklenerek maddenin kapsamı ge-
nişletilmiiş ve madde redakte edilerek ıbu değişiklikle kalbul edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonu metninin 2 nci maddesine bağlı Ek 4 üncü madde redak
te edilerek aynen kalbul edilmiştir. 

Yine aynı maddeye bağlı Ek 5 iincli maddede yer alan «Özel Dal Tefcnisyeniği 
unvanını kullanabilmek ve bu unvanla» ibaresi uygulamada güçlükler yaratabileceğin
den madde metninden çıkarılmış ve madde redakte edilerek değişiklik bu şekliyle ka
bul edilmiştir. 

Ek 6 ncı maddede yer alan «kesin» ibaresi bir fazlalık olarak görüldüğünden mad
de metninden çıkarılmış «süreleri» Usaresinden sonra «ibaşarı üle» ibaresi eklenerek 
madde değişik bu şekliyle kabul edilmiştir.. 

Millî Eğitim Komisyonu metninin tümü üzerindeki görüşmelerde 3 üncü maddeye 
bağlı Geçici 4 üncü maddenin Ek Madde 6'dan sonra Ek 'Madde 7 olarak yer alma
sı gerektiği görüşleri dile getirildiğinden Geçici 3 üncü madde Ek Madde 6'dan sonra 
Ek Madde 7 olarak kabul edilmiştir. 

Yukarıda yapılan madde değişikliği sebebiyle Millî Eğittim Komisyonunun Bk 
7 nci maddesi Ek 8 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yukarıda belirtilen madde numarası değişikliğine paralel olarak Millî Eğitim Ko
misyonu Metninin Ek 8 inci maddesine Ek Madde 9 olarak yer veriilmiş ve madde
nin sonunda yer alan «ek madde 7», «ek madde 8» olarak değiştirilmıiş'tir. 

Madde numaralarında yapılan değişiklikten sonra Ek Madde 10 olan Millî Eği
tim Komisyonu metninin Ek 9 uncu maddesinde yer alan «sağlık» ibaresi «mülkî», 
«koşullar» ibareleri de «şartlar» olarak değiştirilerek madde değişik bu şekliyle kabul 
edilmiştir. 

Millî Eğitim Komisyonu metninin 3 üncü maddesine bağlı geçici 1 inci maddede, 
daha önce de belirtildiği gibi, özel dal teknisyenliği Komisyonumuzca benimsenmedi-
ğinden ibare bu maddeden de çıkartılmış madde redakte edilerek değişik bu şekliyle 
kabul edlmiştlir. 
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Millî Eğitim Komisyonu metniniin Geçici 2 nci maddesinde yer alan «8 aylılk» 
ibaresi, Bakanlığın geçmiş uygulamalarında değişik süreli kurslarla da teknisyen yetiş-
ıtirdıiği göz önünde bulündımıüaırtafc, «özel dal ıtekmisyenliği» ibaresi de Komiisyonu-
muzca benimsenmediğinden madde metninden çıkartılmış Geçici 2 nci madde değişik 
bu şekliyle kabul edilmiştir. 

Geçidi 3 üncü ımalddede yer 'alan «'Ek 2, ek 3 ve geçücli 1 linçi ve geçici 2 nci mad
delerinde belirtilen şekilde» ibaresi metinden çıkarılmış, mesleğin iki yıldan beri icra 
edildiğini ispatlayacak belgelerle açıklık getirilmiş ve yapılacak sınavların giderlerinin 
nasıl karşılanacağıma dair bir fıkra madde metnine ilave edilmiş ve sınav sayısı da mad
de metalinde ibe&titaişfej 

Geçici 4 üncü maddeye Komisyonumuz metalinde Ek madde 7 olarak yer veril-
ıdiğinden metinden çılkartıümıştır. 

Madde numaralarında yapılan değişikliklere paralel olarak başlıkta da gerekli de-
ğişiilklilk yapılmıştır. 

Teklifin yürürlük ve yürütme maddeleri laynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı 

'ile arz olunur. 
Başkam 

Mustafa Balcılar 
Eskişehir 

Kâtip 
M. Rauf Ertekin 

Kütahyaj 

Üya 
Yasar Eryılmaz 

Ağın 

Üye 
Sait Ekinci 

Burdur 

Üye 
Mehmet Akdemir 

Gaziantep 

Üye; 
/. Hakkı Önal 

istanbul 

Üye 
Kars 

Kerem Güneş 

Başkanvekili 
Burhan Kara 

Giresun 
Üye 

Hamdi Özsoy 
Afyon 

Üye; 
Mehmet Özalp 

Aydım 

Üye 
Nizamettin Özdoğan 

EÜazığ 

Üye 
Ali Uyar 

Hatay 

Üyö 
Halil Çulhaoğlu 

îzmıifl 

Üye 
Ömer Türkçakal 

Kocaeli 

Üye 
İbrahim Cebi 

Trabzon 
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İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ERCÜMENT KONUKMANTN TEKLİFİ 

11.4.1928 'Tarih ve 1219 Sayılı Tabaıbet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanunun 41 inci Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 15 Ek Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE i, — 11.4.1928 Tarih ve 1219 Sayılı Tababet ve Şuaıbatı Sanatlarımın 
Tarzı İcrasına Dair Kanunun 41 inci Maddesi aşağıdaki şekilde değ'şıtirilmıiştiir. 

«Madde 41. — Kişiseli çılkar amacı olmasa hile diplomasız olarak Diş Hekimliği 
mesleğine ilişkin herhangi 'bir muayene veya müdahale yapan, diş hekimliği klinik 
hizmetleri ile ilgili işyeri 'açan, diş hekimliği veya diş protez teknisyenliği ile ilgili 
ağız veya çene yüz protezleri ile ortodontik tedavi aygıtlarını imal eden veya satan 
toimıselerin, meslek icrası durdurulur, iş- yerlerinde 'bulundurdukları diş hekimliği lile 
ilgili araç ve gereçleri müsadere olunur ve bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına 
hükmolunur. Bu suretle meslek icrası sonucunda Türk Oeza Kanunu itibariyle daha 
ağır cezayı nıüstelzim bir fiil işlenmiş olduğu takdirde, o fiile mahsus ceza ayrıca 
verilir.» 

MADDE 2..— 11.4.1928 Tarih ve 1219 Sayılı Ta'balbet ve Şuabaıtı Sanatlarımın 
Tarzı İcrasına Dair Kanuna aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

«EK. MADDE 1. — Diş protez teknisyenliği, diş hekimi eliyle, hastadan elde 
-edilen ölçü, model ve kayıtlar üzerinde, meslek bilgisinin gerektirdiği kurallılara ıbağlı 
kalarak ve diş hekiminin vereceği bilgilerle istekler dikkate alınarak, ağız protezleri, 
çene yüz protezleri, ortodontik aygıtlar yapmak ve gereğinde yapılmış protezlerle 
aygıtları onarımaik işlemleri ile sınırlıdır.» 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 144) 



MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

11.4.1928 Tarih ve 1219 Sayılı Tababet 
ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına 
Dair Kanunun 41 inci Maddesinin De
ğiştirilmesi ve Bu Kanuna 6 Ek ve 4 Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 11.4.1928 Tarih ve 
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatla
rının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 41 in
ci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

(«Madde 41. — Kişisel çıkar amacı 
olmasa bile diplomasız olarak diş hekim
liği mesleğin© ilişkin herhangi bir mua
yene veya müdahale yapan, diş hekim
liği klinik hizmetleri ile ilgili işyeri açan, 
diş hekimliği veya diş protez teknisyen
liği ile ilgili ağız veya çene yüz protez
leri ile ortodontik tedavi aygıtlarını imal 
eden veya satan kimselerin, meslek icra
sı durdurulur, işyerlerinde bulundurduk
ları diş hekimliği ile ilgili araç ve gereç
leri müsadere olunur ve bîr yıldan üç 
yıla kadar hapis cezasına hükm olunur. 
Bu suretle meslek icrası sonucunda Türk 
Ceza Kanunu itibariyle daha ağır cezayı 
müstelzim bir fiil işlenmiş olduğu takdir
de, o fiile mahsus ceza verilir.» 

MADDE 2. — 11.4.1928 Tarih ve 
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatları
nın Tarzı İcrasına Dair Kanuna aşağıda
ki maddeler eklenmiştir. 

«EK MADDE 4. — Diş protez tek
nisyenliği, diş hekimi eliyle hastadan el
de edilen ölçü, model ve kayıtlar üze
rinde, meslek bilgisinin gerektirdiği ku
rallara bağlı kalarak ve diş hekiminin ve
receği bilgilerle istekler dikkate alınarak, 

I 
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SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER KOMİS
YONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

11.4.1928 Tarih ve 1219 Sayılı Tababet 
ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı terasına 
Dair Kanunun 41 inci Maddesinin Değiş
tirilmesi ve Bu Kanuna 7 Ek ve 3 Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 11.4.1928 tarih ve 
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatla
rının Tarzı terasına Dair Kanunun 41 
indi maddesi aşağıdaki şekilde değişitiril-
nııişıtir. 

«Madde 41. — Kişisel çıkar amacı 
olmasa /bile diplomasız olarak diş he
kimliği mesleğine ilişkin herhangi bir mu
ayene veya müdahale yapan, diş hekimliği 
klinik hizmetleri ile ilgili işyeri açan, diş 
hekimliği veya diş protez teknisyenliği 
«ile Igilıi ağız veya çene yüz protezleri ile 
ortodonltilk tedavi aygıtlarını imal elden 
veya limal ederek satan kimselerin, mes
lek icrası durdurulur, işyerlerinde bulun-
dundulklıan dliş hekimliği ile ilgili araç 
ve gereçleri müsadere olunur ve 'bir 
yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hük-
molunur. Bu suretle meslek icrası sonu
cunda Türk Ceza Kanunu itibariyle da
ha ağır cezayı müstelzim bir fil işlen
miş olduğu takdirde, o fiile mahsus ceza 
veri'lür.» 

MADDE 2. — 11.4.1928 tarih ve 
1219 sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatla
rının Tarzı icrasına Da'ir Kanuna aşa
ğıdaki maddeler eklenımişitir. 

«EK MADDE 4. — Diş protez tek
nisyenliği, diş hekimi elliyle hastadan el
de edilen ölçü, model ve kayıtlar üzerin
de, meslek bilgisinin gerektirdiği kural
lara ıbağlı kalarak ve diş hakimlinin ve-
ıpoeği (bilgileri© istekler dikkate alınarak, 

elisi >(S. Sayısı : 144) 
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(İstanbul Milletvekilli Ercüment Kjonukman'ın Tekidi) 

EK MADDE 2. — Türkiye Cumhuriyeti dahilinde diş protez teknisyenliği un
vanlını taşımak ve mesleği icra edebilmek için, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
bünyesinde veya denetimimde, orta okuldan sanıra dört yıllık Diş Protez Teknisyenliği 
Meslek Liselerim bitirmek ve diploma aknalk gereklidir. EHıaıröketli protezler, sabit 
protezler, çene yüz protezlerıi, ortodonti aygıtları veya diş protez maddeleri üretimi 
dallarından birinde özel dıal teknisyeni unvanını kullanalb ilmek ve bu unvanla 
meslek icra 'edebilmek için ise, üniversitelerin veya Sağlık ve Sosyal Yandım 'Bakan
lığının yalnızca Diş Protez Teknisyenliği Meslek Liselerinin (mezunlarını öğrenci ola
rak kabul eden ve bu dallarda uzmanlaşma eğitimi veren ilki yıllık yüksekokullarında 
eğitim görmeik ve mezuniyet diploması almak gerekir, 

EK MADDE 3. — 'Öğreniımlletriınıii yurlt dışında diliş protez tekniısıyendiğiı 'le illlglli 
devletçe tanınan bir okullldıa tamaımlllayarafc Türkiye'ye kesıin dönüş yapanlar, denk
likleri Sağlık ve SotsyalI Yardım (Bakanlığımca onıaylaindığı takdirde, eksikleri varsa 
Türkiye'deki Diş Protez Teknıisyenlıiği oklularımdan ©kısiik kısım ve süreleri ıtamam-
lamdıkıtaın sonra onaylanmak suretiyle, mesleklerini icra; edebiiırller ve Diş Protez Tek
nisyeni unvanını kuilanalbiıliırler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi i(S. Sayısı : 144) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

ağız protezleri, çene yüz protezleri, or-
todontik aygıtlar yapmak ve gereğinde 
yapılmış protezlerle aygıtları onarmak 
işlemleri ile sınırlıdır. 

EK MADDE 5. — Türkiye Cumhu
riyeti dahilinde diş protez teknisyenliği 
unvanını taşımak ve mesleği icra edebil
mek için, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı bünyesinde veya denetiminde, or
taokuldan sonra dört yıllık diş protez 
teknisyenliği meslek liselerini bitirmek 
ve diploma almak gereklidir. Hareketli 
protezler, sabit protezler, çene yüz pro
tezleri, ortodontik aygıtları veya diş pro
tez maddeleri üretimi dallarından birinde 
özel dal tekniisyeni unvanını kullanabil
mek ve bu unvanla meslek icra edebilmek 
için ise, üniversitelerin veya Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının yalnızca diş 
protez teknisyenliği meslek liselerinin me
zunlarını öğrenci olarak kabul eden ve 
bu dallarda uzmanlaşma , eğitimi veren 
iki yıllık yüksekokullarında eğitim gör
mek ve mezuniyeti diploması almak ge
rekir. 

EK MADDE 6. — Öğrenimlerini 
yurt dışında diş protez teknisyenliği ile 
ilgili devletçe tanınan bir okulda tamam
layarak Türkiye'ye kesin dönüş yapan
lar, denklikleri Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca onaylandığı takdirde, ek
sikleri varsa Türkiye'deki diş protez tek
nisyenliği okullarından eksik kısım ve sü
releri tamamlandıktan sonra onaylanmak 
suretiyle, mesleklerini icra edebilirler ve 
diş protez tekniisyeni unvanını kullanabi
lirler. 

(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ağız protezleri, çene yüz protezleri, or-
'todonıtik aygıitlar yapmak ve gereğinde 
yapılmış protezlerle aygıtları onarmak 
işlemleri ile sınırlıdır. 

EK MADDE 5. — Türküye Cumhu
riyeti dahilinde diş protez teknisyenliği 
unvanını tapmak ve mesleğini icra ede
bilmek için, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı bünyesinde veya 'denetimlinde 
açılanı sağlık meslek liseleri diş protez 
teknisyenliği (bölümünü Ibitiirmek ve dip
loma almak ya da hareketli protezler, 
sabit protezler, çene yüz protezleri, orto
donti aygıtları veya diş protez madde
leri üretimi dallarında yüksek eğitim ve 
öğretim veren, Sağlık ve Sosyal1 Yardım 
Bakanlığının sağlık meslek liseleri diş 
protez teknisyenliği bölümü mezunlarım 
öğrendi olarak kabul eden üniversitelerin, 
en az iki yıllık diş protez teknisyenliği 
ile İlgili meslek yüksekokullarında eği
tim görmek ve mezuniyet diploması al
mak gerekir. 

EK MADDE 6. — Öğrenimlerini 
yurt dışında diş protez teknisyenliği ile 
ilgii devletçe (tanınan bir okulda tamam-
layaralk Türkiye'ye dönüş yapanlar, denk
likleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığınca onaylandığı takdirde, eksikleri 
varsa Türkiye'deki diş protez teknisyen
liği okullarında eksik kısım ve sürele
ri başarı lile tamamladıktan sonra onay
lanmak suretiyle mesleklerini icra edebi
lirler ve diş protez teknisyeni unvanını 
kullanabilirler. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 144) 
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(Istanibul Mdletvekıilıi Ercüment Kjonukrnan'ın Teklifi) 

BK MADDE 4. — Bu ıkaınuinıum yürürlüğe girdiği tarihte Üniversitelerin ön li
sans Diş Protez Teknik erliği mezunları, Diş Protez Teknisyeni unvanıma sahip olur
lar ve Diş Protez Teknisyenliği Meslek Liselerinin devamı olanı Özel Dal Tekmisyen-
liği yüksek okullarına sınavsız girime ve hızllamdırlümış eğiıtirale biır yılda mezun ol
ana hakikîni kazanırlar. Bu kanunun yüırüriüğe girdiği tarihte aynı okullarda öğrenci 
olanlar 'da, mezun oldukları tarihte varolan 'veya ilik açılacak özeli dal teknisyenlik 
okullarına sınavsız girme ve hızlandırılmış eğitimle bir yılda mezun olma hakkını 
kazanurtar. Hıalanldıırıiıimış eğütiım içitn özel program yapılmış eğitim döneminin ilgili 
yübseik okullarca ilanından sonra ilik döneme başvurmamış olanlar hızlandırılmış 
eğitim haklarını kaybetmekle beraber, ibu dönemin başlangıcından itibaren' iki yıl süre 
ile ıbu yüksek okullara ısınıavsız girime hakları salklı kıalıır. 

EfK MADDE 5. — Bu 'kanomun yürürlük tarihlinden önce Sağlık Meslek Liseleri 
mezunları olup Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 8 aylık Diş Protez Teknisyen
liği kurslarından mezun olanlar ve lise veya dengi okullardan birinin mezunu olup 
Sağlık ve Sasıya! Yardım Bakanlığının 1'2 aylık Diş Protez Teknisyenliği kursların
dan mezun olanlar, ıbu kanunun yayımı taıniıhinıden itibaren Diş Protez Teknisyeni 
unvanına sıabip ollurillar ve kendililerine SağHık ve Sosyaıl' Yardım Bakanliiğınca kanu
nun yayımu tarihinden itibaren eni Igeç üç ay içinde diplomaları verilir. Ayrıca diş pro
tez teknisyeni! olarak en aız 'üç yıl ımeslek iora ettikten sonra ve bu üç yılın bitimlin
den itiıbarenı en geç diki yıl içinde başvurmaları koşulu ile özel dal diş protez teknis-
yenıliği yüksek okullarıma sınavsız olarak girme hakkını kazanırlar. 

BK MADDE 6. — ÖBu kanunun yayımı tarihline kadar 2,3,4, 5 inci ek madde
lerde 'belıktilen sekide mezuniyet 'belgesine sahip olimaldan mesleklerini icra etmekte 
olan diş teknisyenleri, devlet memuru olma koşullarına; sahip olmak, en az iki yıldan 
beri ıbu mesleği yürıiitıtüğünü Sağllık ve Sosyal Yardıim Bakanliiğınca muıteber resmî 
belge ile kanıtlıaımıak, Sağlık ve Sosyal' Yardım iBakamlığıinica hazırlanacak bir yönet-
mellMe jürier'i, yerleri ve şekli ıbdi:ırit:ılirnıiş otöan ehiliiyet sınavllarıına bu kanunun yayımı 
tarühinlden itibaren en geç İki yıl içinde başvurmak ve başarı kazanmak koşulu ile 
Diş Protez Teiknıiisyeni unvanımı kazanırlar ve Bakanlıkça düzenlenecek meslek bel
gelerini ahrlar. Ancak özel dal yüksek okuluna girebilmek için, bu okulların giriş ko
şularıma eksiksiz yerline getirmek zorundadırlar. 

EK MADDE 7. — Diş Protez Teknisyenleri, sahip oldukları dıiplıoma veya bel
gelerin hak kazandırdığı unvanlardan (başkasını kullanamazılar, hastalarla doğrudan 
meslekî ilişkiye giremezler, kamu kurumu vıeya özel işyeri duruımuındajki diş 'klinik
lerinde yardımcı hizmet amacıyla 'bile olisa herhangi bir görev kabul edemezler, ia-
boratuıvadarın'dia münhasıran diş terfiklerimde kullanılması gerdken araç ve gereçleri 
bulumduraımazlaır, birinci ek maddenin belMediğıi sımuilar dışında herhangi (bir çalışma 
yapamazlar, tavsiyede bulunamazlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli (S. Sayısı : 144) 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul (Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Ettiği Metin) Kabul Ettiği Metin) 

EK MADDE 7. — Diş protez tek
nisyenleri, sahip oldukları diploma veya 
belgelerin hak kazandırdığı unvanlardan 
başkalarını kullanamazlar; hastalarla doğ
rudan doğruya meslekî ilişkiye giremez
ler; faboratuvarlarında münhasıran diş 
kliniklerinde kullanılması gereken araç 
ve gereçleri bulunduranı azlar, keza diş pro-

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 144) 
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(istanbul Milletvekilji Ercüment Konukman'ın Tekliıfi) 

EK. MADDE 8. — Diploması veya meslek bölgesi olmaksızın diş protez tek
nisyenliği mesleğimi icra edenlerle, 7 nci eik madde hükümlerine aykurı davranışta bu
lunan diş protez teknisyenleri (hakkında, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına 'hük-
moluınur. Ayrıca iş yerlerinde meslekleri İle ıjllgiliiı olmadığı tespit edilen» araç ve ge
reçler müsadere edilir. 

EK MADDE 9. — Oiış Hekimleri, kendi klinik hasiüalannıin protezlerimi yapa
bilmek için diş protez laboratuvarı açajbilMer. Ancak bu laıboratuvarda başka he
kimlerin her türlü 'protez yapımı isteklerimi karşılama durumunda,, laiboıratuvar so
rumlusu olarak en az bir diş protez teknisyenimi istilhdaım etmek zorundadırlar. Diş 
protez tekmiisyenıî çaluştırmaiksızın kendi klinikleri dışından protez başvurularını biz
zat çalışarak karşılamak istedikleri takdirde, liıster kamu kesimlinde istense özel iş ye
rinde olsum meslek'lbrihıin 'klinik hizmetlerini yürütemezler. 

EK MADDE 10. — Diş Protez Teknisyenleri veya Diş Hekimlleriı, diş protez la
boratuvarı açmak istedikleri takdirde, malhalin en büyük sağlık amirine başvurmak 
ve bu majkamın 'belirteceği koşullara uıymafc zorundadırlar. Diş (Protez laboratuvar-
larının sallıiıp olmaları gereken koşullan ite 'bulunduırınaiları 'gereken asgarî araç ve 
goıieçleniın sayıları ve nitelikleri, Sağlık ve Soısya Yardım Bakanlığınca yayımlanacak 
biır yönetmelikte ibelirfciir. Laboratuıvarlanm yıöinetrnelıifc ve ıkanunıa, uygun çalışıp ça
lışmadıkları, İl Sağlık ve Sosyali Yardım Müdürlüklerince her iki yılda bir kurulan 
«inceleme Komisyonlarının gözetimi altındadıır. 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

EK MADDE 7. — Diploması veya 
meslek belgesi olmaksızın diş protez tek
nisyenliği mesleğini icra edenlerle, geçici 
4 üncü madde hükümlerine aykırı dav
ranışta bulunan diş protez teknisyenleri 
hakkında, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezasına hükmolunur. Ayrıca işyerlerin
de meslekleri ile ilgili olmadığı .tespit 
edilen araç ve gereçler müsadere edilir. 

EK MADDE 8. — Diş hekimleri, 
kendi klinik hastalarının protezlerini ya
pabilmek için diş protez laboratuvarı aça
bilirler. Ancak bu laboratuvafda başka 
hekimlerin her türlü protez yapımı is
teklerini karşılama durumunda labora-
tuvar sorumlusu olarak en az bir diş pro
tez teknisyenini istihdam etmek zorun
dadırlar. Diş protez teknisyeni çalıştır
mamızın kendi klinikleri dışından protez 
başvurularını bizzat çalışarak karşıla
mak istedikleri takdirde, ister kamu ke
siminde, isterse özel işyerinde olsun mes
leklerinin klinik hizmetlerini yürütemez
ler. Yürüttükleri takdirde ek madde 7'de 
uygulanan esaslar dahilinde 1 yıldan üç 
yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. 

EK MADDE 9. -~ Diş Protez Tek
nisyenleri veya diş hekimleri, diş protez 
laboratuvarı açmak istedikleri takdirde, 
mahallin en b̂üyük sağlık âmirine [başvur
mak ve 'bu makamın 'belirteceği koşullara 
uymıak zorundadıriar. Diş protez labora-
tuvarlarının sahip olmaları gereken ko
şullar ile bulundurmaları gereken • asgarî 

(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

tez teknisyenliği unvanını kazanan ve 
/belgesi olanlardan gayri kişileri iabora-
ıtuvarlarında istihdam edemezler; Ek 4 
üncü maddenün belirlediği sınırlar dışında 
herhangi bir çalışıma yapamazlar, tavsi
yede bulunamazlar. 

EK MADDE 8. — Millî Eğitim 
Komisyonunun Bk 7 nci maddesi Ek 
8 inci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

EK MADDE 9. — D'iş hekimleri, 
kendi klinik hastalarının protezlerini ya-
paihilmıek içlin diş protez laboratuvan 
açabilirler. Ancak bu laboratuvarda 
başka hekimlerin !hier türlü protez yapı
mı isteklerini karşılama durumunda la-
boraituvar sorumlusu olarak en az bir 
diş protez teknisyaninli istihdam etmek 
zoruındaduiar. Diş protez teknisyeni ça-
faşltırmaksızın kendi Minikleri dışından 
protez başvurularını bizzat çalışarak kar-
şıflaımafc istedikleri takdirde, ister kamu 
kesimlinde 'isterse özel işyerinde olsun 
mesleklerirıin klinik hizmetlerini yürü
temezler. Yürüttükleri takdirde ek mad
de 81de uygulanan esaslar dahilinde 1 yıl
dan üç yıla kadar hapis cezasına hükmo
lunur. 

EK MADDE 10. — Diş protez tek
nisyenleri veya diş hekimleri, diş pro
tez laboratuvarı açmak istedikleri tak
dirde, mahallim en büyük mülkî amirine 
başvurmak ve bu makamın beHirteceği 
şartlara uymak zorundadırlar. Diş pro
tez labaratuvarlarının sahip olmaları gere
ken santiar Me bulundurmaları gereken 
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flîstanıbul Milletvekjilii Ercüment Kanukman'ın TekM) 

EK MADDE 11. — Diş hemşireliği, diş kemiklerimde haista kabulü, hasita bakı
mı içim gerekli iaraç Ve gereçtliartini ıhaızıdafnıması, asepsi veya antisepsi ite ©erekli .hij
yen koşullarımım sağlanması, hasta muayenesi veya; müdahalesi sırasında Dsş Heki
mine yardım edilmesi, mastarım reaimimasyonıu, protez ölçü maddelerdi 'hazırlanması 
ve Ibasit model dökümleri yajpılımaisı, (kinik: araçlar inin 'balkımı ve ik yardım 'konu
larında yötJkiü ve sonuımlu bir meslektir. 

EK MADDE 112. — Türkiye Guimlhuırjiyeti dahilimde Diş Hemşiresi unvanjoıı ta-
şıyaJblrnek ve bu mesleği icra eddbıilrneik içim, iSağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bün
yesinde veya denetimimde orta okuldan sonra üç yıllık meslek lisesinin, sağlık mes
lek lisesinden veyahutta lise veya dengi Ibfur okulu 'bitirdikten jsomra 'bir yıllık liıse den
gi diş hemşireliği meslek okulundan mezunı olarak diploma almak gereklidir. 

EK MADDE 13. — Öğrenimlerimi yurt duşunda Devletçe tanınanı bir okulda 
taanamlaıyaraık Türkiye'ye kelsin dönüş yapan diş hemşireleri, denklikleri Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığımca onaylandığı takdirde, eksikikleri vansa Türkiye'deki diş 
hemşireliği okuıllarıınjdan birinde eksik kısım ve sürelerini tamamladıktan sonra onay
lanmak suretiyle mesidkleniınii 'icra edebiliırlıer ve diş hemşiresi unvanını kuüanalbüir-
ler.; 

EK MADDE 14. — Diş Hemşireleri; meslekilerini serbest oilara|k icra edemez
ler; diş hekimliği mesleğime sahip olmayı gerektiren muayene, müdahale ve tavsiye
lerde bulunamazlar. Düş hekiımllenlme çalışmaları sırasında yardım ve diş kemiklerinin 
düzenini sağlama, hizmetleri yamısura, diş hekimlerinim istek ve talimatına uygun ola
rak deri altı, kas içi ve damar içi enjeksiyonlarımı yapabiMer ve diş hekiminin veya 
bir başka hekimin bulunmadığı yerde kendi sorumlulukları altında ilk yardım sağ
layabilirler. 

EK MADDE 15. —• Diploması veya belgesi olmaksızın' diş hemşireliği mesleğini 
icra edenlerle, mesleğimin sınıdları dışımda hıizmet verme teşelbbüsünde huılunan diş 
hemşireleri hakkında, kamumun 54 üncü maddesi hükümleri uyigulalmr.» 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

araç ve gereçlerin sayılan ve nitelikleri, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ya
yımlanacak bir yönietaıelUcte ıbelirtilir. 
Laıboraıtuvarların yömetmdıik ve (kanona 
uygun çalışıp çalışmadıkları, İl Sağlık ve 
Sosyal Yardım müdürlüklerine© denetle
nir. 

(Sağlık ve Sosyal îşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

asgarî araç ve gereçlerin sayıları ve ni-
teliMeri, Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığımca yayımlanacak; fbir yönetmelik
le îbelirtürj Laiboratuvarların yöneiLme-
lik ve Ikanuna uygun çalışıp çalışmadık
ları, il Sağlık ve Sosyal Yardım müdür-
lülküerinoe denetlenlir. 
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MADDE 3. — 11.4.1928 Tarih ve 
1219 ıSayıılii Tababet ve Şua'batı • Sanatla
rının Tarzı İcrasına Dair Kanuna aşağı
daki Geçici Maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte ünivers iteler in ön 
lisans diş protez teknikeri iği mezunları, 
diş protez teknisyeni unvanına sahip olur
lar ve Diş Protez Teknisyenliği Meslek 
Liselerinin devamı, olan özel dal teknis
yenliği yüksekokullarına sınavsız girme 
ve hızlandırılmış eğitimle bir yılda mezun 
olma hakkını kazanırlar. Bu Kanunum 
yürürlüğe girdiği tarihte aynı okullarda 
öğrenci olanlar da, mezun oldukları ta
rihte varolan veya ilk açılacak özel dal 
teknisyenlik okullarına sınavsız girme ve 
hızlandırılmış eğitimle 'bir yılda mezun 
olma hakkını kazanırlar. Hızlandırılmış 
eğitim içi özel program yapılmış eğitim 
döneminin ilgili yüksekokuilarca ilamın
dan sonra ilk döneme başvurmamış olan
lar hızlandırılmış eğitim haklarını kaybet
mekle beraber, bu dönemin (başlangıcın
dan: itibaren iki yıl süre ile hu yüksek
okullara sınavsız girme hakları saklı ka
lır, 

GEÇİCİ MADDE 2, — Bu Kanunun 
yürürlük tarihinden önce Sağlık Meslek 
Lisereri mezunları olup Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının 8 aylık diş protez 
teknisyenliği kurslarından mezun olanlar 
ve lise veya dengi okullardan 'birinin me
zunu olup Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının 12 aylık diş protez teknisyen
liği kurslarından mezun olanlar, bu Ka-

(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 3. — 11.4.1928 tarih ve 
1219 sayılı Talbabet ve Şuaibatı Sanat
larının Tarzı İcrasına Dair Kanuna aşa
ğıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte üniversitelerin 
ön lisans diş protez tekriikefiiği okulları 
mezunları düş protez teknisyeni unvanı
na sahip olurlar ve sağlık meslek lise
leri diş protez teknisyenliği 'bölümünün 
devamı olan meslek yüksekokullarına 
bir yıllık hızlandırılmış eğitim için sı
navsız girme hakkını kazanırlar. 

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih
te üniversitelerin ön lisans diş protez 
teknlikerlÜği okullarımda öğrenci olanlar
dan mezun oldukları tarihte diş protez 
teknisyenliği unvanına sahip olurlar ve 
sağlık mlesldk liseleri diş protez teknis
yenliği bölümünün devamı olan meslek 
'yüksekokullarına ib'ir yıllık hızlandırılmış 
eğitim için sınavsız girime hakkını kaza
nırlar. 

Hızlandırılmış eğit'imler için özel 
program yapılmış eğitim dönemlerinıin 
ilgili yüksdtookullarca ilanından sonra ilk 
döneme başvurmamış alanlar hızlandınl-
mış eğitim halklarımı kaybetmekle 'beraber 
bu dönemin başlangıcından itibaren iki 
yıl süre ile bu yüksekokullara sınavsız 
girme hakları saklı kalır., 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanu
nun yürürlük tarihinden önce sağlık 
meslek liseleri mezunları olup, 'Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığının diş protez 
teknisyenliği kurslarından mezun olan
lar veya dengi okullardan birinin mezu
nu lolup Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığının 12 aylık diş protez teknis
yenliği kurslarından mezun olanlar, bu 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

nunun yayımı tarihlinden itibaren diş pro
tez teknisyeni unvanına sahip olurlar ve 
kendilerinle Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca kanunun yayımı tarihlinden iti
baren en geç üç ay içinde belgeleri veri
lir. Ayrıca diş protez teknisyeni olarak en 
az üç yıl meslek icra ettikten sonra ve bu 
üç yılın bitiminden (itibaren en geç iki 
yıl içinde başvurmaları .koşulu ile özel 
dal diş protez teknisyenliği yüksekokulla
rına ön kayıt ve yeterlik sınavı ile girme 
hakkını kazanırlar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun 
yayımı tarihine kadar ek 2, ek 3 ve ge
çici 1 inci ve geçici 2 nci maddelerinde 
belirtilen şekilde mezuniyet belgesine sa
hip olmadan mesleklerini icra etmekte 
olan diş teknisyenleri, en az iki yıldan be
ri bu mesleği yürüttüğünü Sağlık ve Sos
yal Vardım Bakanlığınca verileciek resmî 
belge ile kanıtlamak, Sağlık ve Sosyal 
Yandım Bakanlığınca hazırlanacak bir yö
netmelikle jürileri, yerleri ve şekli belir
tilmiş olan ehliyet sımavlarına bu Kanu
nun yayımı tarihinden itibaren en geç iki 
yıl içinde başvurmak ve başarı kazanmak 
koşulu iile diş protez teknisyeni unvanını 
kazanırlar ve bakanlıkça düzenlenecek 
'meslek belgelerini alırlar. Ancak özel dal 
yüksekokuluna girebilmek için, bu okul
ların giriş koşullarını eksiksiz yerine ge
tirmek zorundadırlar. 

Türkiye Büyük Millet 

(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

Kanunun yayımı tarihimden itibaren diş 
protez teknisyenliği unvanına sahip olur
lar ve kendilerinle Sağlık ve Sosyal Yar
dım 'Bakanlığınca kanunun yayımı tari
hinden itibaren en geç üç ay iiçinde bel-' 
geleri verilir. Ayrıca diş protez teknis
yeni olarak en az üç yıl meslek icra ettik
ten sonra ve bu üç yılın bitiminden iti
baren en geç iki yıl içkinde başvurma
ları şartı ile diş protez teknisyenliği ile 
ilgili meslek yüksekokullarına ön kayıt 
ve yeterlik sınavı ile girme hakkını kaza
nırlar. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanu
nun yayımı tarihlinle kadar mezuniyet 
'bölgesine sahip olmadan mesleklerini ic
ra etmekte olan diş teknisyenleri, bu Ka
nunun yayımlandığı tarihte en az ilki 
yıldan beri bu mesleği yürüttüğünü Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığına •vere
cekleri BAĞ - KUR, SSK, vergi kaydı 
gibi resmî belgelerle kanıtlamak, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırla
nacak bir yönetmelikle; sınav kondisyo
nu, yerleri ve şekli belirtilmiş alam ehli
yet sınavlarına, bu Kanunun yayımı 
tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde 
başvurmak ve başarı kazanmak şartı ile 
diş protez teknisyeni unvanım kazanır
lar ve Bakanlıkça düzenlenecek möslelk 
bölgelerimi alırlar. 

Yukarıda 'belirtilen sınavlara katıla
cak filgiller (sınavların gerektirdiği gi
derleri kendileri karşılarlar. 

İki yıl içinde girecekleri en çok 4 sı
navda başarılı olamayanlar ile sınav için 
başvurmayanlar, iki yıllık sürenin biti
mlinden sonra mesleklerini icra edemez
ler. 
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MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürMüğe girer. 

'MADDE 4. — Bu Kıanunnu, Sağlıık ve Sosyal Yardım1, Adalet, Millî Eğitim Ba
kanlıkları yürütür. 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul 
Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 4. — Diş protez 
teknisyenleri, sahip oldukları diploma ve
ya belgelerin hak kazandırdığı unvanlar
dan başkasını kullanamazlar, hastalarla 
doğrudan meslekî ilişkiye giremezler, la-
iboratuvarlarından münhasıran diş klinik
lerinde kullanılması gereken araç ve ge
reçleri bulunduramazlar, dördüncü ek 
maddenin belirlediği sınırlar dışında her
hangi toir çalışma yapamazlar, tavsiyede 
bulunamazlar. 

. MADDE 4. — Bu Kanun yayımı ta
rihimde yürürlüğe girer. 

MADDE 5. — Bu Kanunu, Bakan
lar Kurulu yürütür. 

(Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

(MADDE 4. — Bu Kanun yayımı 
tartihind^ yürürlüğe girer. 

MADDE 5, — Bu Kanunu, Balkan
lar Kurulu yürütür. 

-*B9i 
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